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Robotyzacja
– pierwszy krok w kierunku innowacji

Producenci leków, sprzętu i akcesoriów medycznych 
powinni jednak wykorzystać szanse, jakie pojawiają 

się w związku z korzystną perspektywą rynkową. W Pol-
sce rośnie sprzedaż leków – według szacunków w 2016 r. 
zwiększy się o 17% w ujęciu rocznym, a w ciągu kolej-
nych czterech lat tempo jej wzrostu utrzyma się na po-
ziomie 3-5% rocznie. Dodatkowo w przyjętym rządo-
wym „Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” prze-
mysł farmaceutyczny został wskazany jako jedna z branż 
strategicznych polskiej gospodarki.

Dlaczego opłaca się inwestować w robotyzację?Dlaczego opłaca się inwestować w robotyzację?
Które procesy produkcyjne warto robotyzować? Które procesy produkcyjne warto robotyzować? 
Jakie tendencje są widoczne w tej dziedzinie? Jakie tendencje są widoczne w tej dziedzinie? 

Zaawansowane technologie, takie jak terapie spersonalizowane czy drukowanie tabletek w technologii 
3D, wyznaczają kierunki przyszłych zmian w farmacji. Już dziś realia prowadzenia działalności wymuszają 
na polskich firmach farmaceutycznych wejście na ścieżkę innowacyjności, będącej warunkiem budowania 
konkurencyjności. Wymaga to angażowania znacznych środków na działalność badawczo-rozwojową, 
co z reguły nie jest łatwe. Świadczą o tym dane, które wskazują, że 85 procent leków sprzedawanych w Polsce 
to leki generyczne, stanowiące 70 proc. rynku w pod względem wartości sprzedaży.

Aby pozytywne prognozy mogły być początkiem 
konkretnych programów rozwojowych, muszą zostać 
spełnione określone warunki. I to nie tylko ze strony pań-
stwa, które powinno wdrożyć skuteczną politykę wspie-
rającą innowacje. Chodzi również o zmiany w podejściu 
samych producentów do wyzwań, jakie stawia przed 
nimi współczesny rynek. 

Chociaż fi rmy farmaceutyczne przeznaczają na fi -
nansowanie działań B+R ok. 17% przychodów, co sta-
nowi najwyższy wskaźnik notowany we wszystkich 

branżach, to równocześnie nie doceniają olbrzymich 
możliwości, jakie niesie za sobą robotyzacja. W wielu 
przypadkach zastosowanie robotów jest najskutecz-
niejszym sposobem budowania przewagi konkurencyj-
nej w drodze innowacji. Farmacja ma w tej dziedzinie 
dużo do nadrobienia, np. w porównaniu z pozostałymi 
gałęziami gospodarki. Liczba zainstalowanych środków 
automatyzacji jest tu piętnastokrotnie mniejsza niż 
u producentów pojazdów samochodowych i ponad sied-
miokrotnie niższa niż w przemyśle spożywczym (odpo-
wiednio 1019, 15286, 7820 sztuk – dane z 2014 r., raport 
GUS). Przy czym wykorzystanie robotów przemysłowych 
kształtuje się jeszcze niekorzystniej. Farmacja jest jedną 
z najmniej zrobotyzowanych branż, co w zderzeniu z fak-
tem, że cała polska gospodarka zajmuje bardzo odległe 
miejsce w europejskim oraz światowym rankingu robo-
tyzacji, czyni te dane jeszcze bardziej alarmującymi. 

Lekarstwem mogą być roboty

Warto zatem rozważyć, w jaki sposób można nadgo-
nić opóźnienia technologiczne i przygotować się do nad-
chodzących zmian, wśród których elastyczność linii pro-
dukcyjnych będzie jedną z podstawowych. Coraz mniej-
sze parti e produkcyjne, wzrastające wymogi jakościowe 
i reżimy technologiczne, skrócony czas realizacji dostaw, 

większa niejednorodność wysyłek to dobre argumenty, 
żeby włączyć do pracy roboty, szczególnie w kontekście 
presji na efektywność ekonomiczną.

Dotychczas robotyzacja była rekomendowana głów-
nie w odniesieniu do procesów masowych – duży wo-
lumen produkcji gwarantował szybki zwrot z inwestycji. 
Jednak robotyzacja to nie tylko maszyny, szybko i precy-
zyjnie wykonujące powtarzalne zadania. To również cały 
pakiet narzędzi, które wspierają planowanie, sterowanie 
i kontrolowanie procesów wytwarzania, a w dalszej ko-
lejności wymianę i analizę statystyczną danych związa-
nych z bieżącą produkcją. Postęp w tej dziedzinie umoż-
liwił znaczne rozszerzenie zakresu stosowania robotów. 

Jakimi przesłankami kierują się przedsiębiorstwa wdra-
żające systemy zrobotyzowane?

    • wzrost wielkości produkcji – to już klasyka
Podniesienie poziomu wytwarzania można uzyskać 

poprzez przyspieszenie tempa wykonywanych prac 
w wyniku zastosowania robotów wyposażonych w od-
powiednio skonstruowane głowice manipulacyjne. Dla 
przykładu: aplikacje typu pick&place, w których robo-
ty przekładają detale, konfekcjonują je lub umieszczają 
w opakowaniach zbiorczych charakteryzują się wydajno-
ścią operacji sięgającą 150 cykli na minutę. 

Roboty badające 
gęstość materiału 
za pomocą 
ultradżwięków
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Robot pakujący butelki szklane Robot aplikujący kilka rodzajów narożników na krawędzie palet 

Zwiększenie produkcji następuje również w efekcie 
ograniczenia do minimum przerw i przestojów, które 
w opcji pracy ręcznej lub półautomatycznej są nieunik-
nione podczas przezbrajania linii lub wymiany palet. Do 
istotnych czynników poprawiających wielkość produk-
cji należy zaliczyć także możliwość rozwoju potencjału 
produkcyjnego na niezmienionej powierzchni, likwi-
dację wąskich gardeł zdiagnozowanych w przebiegu 
procesu (np. 1 robot odbierający towar z kilkunastu li-
nii produkcyjnych) oraz ustawienie pracy linii w trybie 
24-godzinnym. 

    • poprawa jakości 
Wyższa jakość produkcji osiągana jest dzię-

ki precyzji pracy robotów, przekładającej się na po-
wtarzalność czynności oraz eliminację braków wy-
nikających z pomyłek lub uszkodzeń produktów 
i opakowań. W niektórych gałęziach, takich jak przemysł 
spożywczy, farmaceutyczny, elektroniczny znaczącym 
aspektem jest zachowanie właściwych (sterylnych) wa-
runków produkcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
lub wymogami technologicznymi. 

    • elastyczne ustawianie produkcji 
Roboty umożliwiają szybką i nieobarczoną dużymi 

kosztami zmianę profi lu produkcji, modyfi kację pro-
duktu, modernizację stanowiska, czy też optymalizację 
procesów. Sprawne dostosowane produkcji do nowych 
warunków przekłada się na szereg innych, doraźnych ko-
rzyści, np. zminimalizowanie lub wyeliminowanie przerw 
w celu przestawienia linii na inny asortyment, zmianę 
produktów w procesach pakowania i paletyzacji lub 

wykonywanie różnych czynności w tym samym cyklu 
bez konieczności pracochłonnego przezbrajania linii. Są 
to ważne argumenty dla dyrektorów produkcji, którzy 
zwracają także uwagę na możliwości łatwej rozbudowy 
systemów zrobotyzowanych lub ich połączeń z innymi 
liniami, urządzeniami i maszynami. 

    • poprawa warunków BHP bez konieczności ponosze-
nia dużych nakładów inwestycyjnych
Roboty wykonują zaprogramowane czynności bez 

względu na warunki otoczenia – w małej przestrzeni, bez 
obecności światła, w atmosferze szkodliwej dla człowie-
ka, w różnej temperaturze. Przystosowane są do szybkie-
go przenoszenia dużych ciężarów na dowolne odległości 
lub osiągają powtarzalność niedostępną dla człowieka. 
To czyni je niezastąpionym wsparciem dla pracowników 
wielu komórek.

    • ograniczenie kosztów produkcji 
Ograniczenie kosztów produkcji jest wypadkową 

wielu korzyści wynikających z wdrożenia systemu zro-
botyzowanego, takich jak: wzrost wydajności, poprawa 

parametrów jakościowych, zminimalizowanie przerw 
i przestojów oraz znaczące ograniczenie strat wynikają-
cych z pomyłek, uszkodzeń lub odpadów.

    • zwiększenie efektywności
Systemy zrobotyzowane z uwagi na uniwersalność 

zastosowań są obecnie szeroko wykorzystywane do 
wspomagania różnorodnych zadań produkcyjnych, nie 
tylko związanych z wytwarzaniem na skalę masową. 
Ich przydatność oraz wpływ na optymalizację kosztów 
zostały potwierdzone również w przypadku trudnych 
i złożonych procesów. W wyniku robotyzacji osiągany 
jest wzrost efektywności produkcji. 

    • dodatkowe korzyści 

Wymiana danych

Monitorowanie i zdalne sterowanie procesem pro-
dukcyjnym staje się standardem w nowocześnie zarzą-
dzanych przedsiębiorstwach. Podobnie jest z oprogra-
mowaniem, umożliwiającym gromadzenie i analizowanie 
danych związanych z produkcją. 

Czołowi integratorzy, czyli fi rmy zajmujące się pro-
jektowaniem i wytwarzaniem zrobotyzowanych linii 
produkcyjnych, posiadają w swojej ofercie systemy in-
formatyczne, które wpinają zrobotyzowaną linię w ogól-
nozakładowy obieg informacji i w czasie rzeczywistym 
pobierają z systemu ERP dane o bieżących planach pro-
dukcyjnych dotyczących zrobotyzowanej linii oraz umoż-
liwiają zdalne monitorowanie jej efektywności. 

Prosta obsługa i wsparcie

Dostawcy systemów zrobotyzowanych przykładają 
dużą wagę do maksymalnego uproszczenia ich obsłu-
gi. Przykładem mogą być linie pakowania i paletyza-
cji fi rmy Wikpol wyposażone w panele użytkownika, 

Szczegółowe funkcje systemu zarządzającego liną zrobotyzowaną 
można przeanalizować na przykładzie programu ALPA-view klasy MES, 
dostarczanego przez producenta – Wikpol Sp. z o.o. wraz z liniami zro-
botyzowanej paletyzacji.

    • automatyczne dobranie programu paletyzacji oraz przezbrojenie 
głowicy robota pod kątem produktu oraz zgodnie z planem produk-
cyjnym

    • bieżące śledzenie stopnia realizacji zleceń paletyzacji
    • dostarczanie danych do analizy wskaźników efektywności produkcji 

i stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych
    • rejestracja ilości spaletyzowanego produktu oraz liczby wyda-

nych palet
    • integracja z aplikatorem etykiet 
    • parametryzowanie pracy linii
    • raportowanie pracy linii i rejestrowanie stanów awaryjnych
    • wizualizacja pracy poszczególnych elementów linii
    • planowanie oraz sygnalizowanie koniecznych przeglądów
    • dostęp na ekranie komputera do DTR linii (elektrycznej, pneuma-

tycznej i mechanicznej) oraz katalogu części zamiennych z możliwo-
ścią generowania zamówień

    • zdalny dostęp serwisowy do systemu
Głowica robota paletyzująca opakowania zbiorcze

– umożliwia pobierania różnych opakowań pojedynczo lub grupami
i układanie ich na palecie
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przy pomocy których dzięki zastosowanemu oprogra-
mowaniu operatorzy mogą w prosty sposób samodziel-
nie defi niować ilość oraz schemat układania produktu 
i przekładek. 

Wraz z liniami zrobotyzowanymi oferowane są także 
rozbudowane pakiety szkoleniowe i serwisowe, w tym 
serwis zdalny. 

    • Gdzie warto stosować roboty?

Na przykład laboratorium

Doświadczenia producentów branży spożywczej 
wskazują, że innowacje oraz związane z nimi przewagi 
konkurencyjne można wprowadzać do produktu już na 
etapie wstępnych analiz surowców produkcyjnych. 

W omawianym przykładzie robot obsługuje kom-
pleksowo proces analizy: od pobrania prób, poprzez ob-
sługę sprzętu i urządzeń laboratoryjnych, aż po identyfi -
kację prób oraz gromadzenie wyników w bazie danych. 
Dodatkowo inteligentna maszyna myje i suszy pojemniki 
i aparaturę po każdym użyciu.

Korzyści, jakie generuje robot laborant, wykraczają 
poza znaczne zwiększenie wydajności. Do najważniej-
szych należy bezobsługowa, stała praca przez 24 godziny 
7 dni w tygodniu z gwarantowaną przepustowością 60 
prób/h. Dzięki robotowi wyeliminowane zostały błędy 
związane zarówno z wykonaniem prób, jak i ich oznako-
waniem. Nastąpił istotny spadek awaryjności w wyniku 
likwidacji zawodnych elementów mechanicznych, dzięki 
czemu wzrosła dostępność laboratorium. Duże znacze-
nie dla płynności procesu ma sposób identyfi kacji prób, 
które w systemie zrobotyzowanym rejestrowane są au-
tomatycznie poprzez układ sterowania (eliminacja tra-
dycyjnych etykiet) i gromadzone w opracowanym przez 
producenta linii – fi rmę Wikpol bazodanowym systemie 
LabSys2000B. 

Zwiększenie wydajności laboratorium przy jednocze-
snej eliminacji błędów przyczyniło się do znaczącej po-
prawy jakości produkcji oraz redukcji kosztów działania 
w skali całego zakładu. 

Pick&place

Z uwagi na szybkość i precyzję działania roboty są 
niezastąpione przy sortowaniu i pakowaniu leków – jed-
na maszyna może spakować nawet 100 tysięcy tabletek 
na godzinę. Dodatkowo umożliwiają przezbrojenie linii 
produkcyjnej w rekordowo krótkim czasie kilku minut. 

Głowice robotów mogą być wykorzystywane także 
do bardziej skomplikowanych zadań typu pick&place. 
Przykładem jest linia aplikująca haczyki do kostek toa-
letowych, uruchomiona przez czołowego producenta 
środków czystości w Europie. 

Wydajność układu wynosi do 70 kostek/min i jest 
on przystosowany do pracy z plastycznym materiałem 
z zachowaniem precyzji mocowania ±1 mm. Robot za-

Zakres zrobotyzowanej oceny surowca
w zakładzie dużego europejskiego producenta cukru

    • pobranie miazgi z próby surowca – miazgownik 
    • homogenizacja próby – homogenizator
    • pobranie próbki 26 g i kontrola jej masy
    • dozowanie odpowiedniej porcji siarczanu glinu – waga z dozownikiem 

fl okulantu
    • mieszanie roztworu miazgi
    • fi ltracja roztworu – metoda podciśnieniowa 
    • badanie zawartości sacharozy – polarymetr z termocyrkulatorami

pewnia nieprzerwany tok produkcji w trybie 24 h oraz 
łatwą zmianę produktu w ramach trzech wzorów. 

Robotyzacja była odpowiedzią na niską wydajność 
(poprzednie urządzenie wytwarzało 3 kostki/min), liczne 
braki oraz potrzebę zwiększenia produkcji bez koniecz-
ności ponoszenia wysokich nakładów na rozbudowę za-
kładu. W jej wyniku uzyskano znaczący spadek kosztów 

produkcji prowadzący do poprawy wskaźnika efektyw-
ności. Firma ma możliwość podwojenia produkcji w przy-
padku uruchomienia drugiej linii.

Pakowanie i paletyzacja

Roboty są powszechnie stosowane w proce-
sach pakowania i paletyzacji, czyli prac należących 
do kategorii najbardziej pracochłonnych i uciążli-
wych. Uniwersalność robotów sprawia, że spraw-
dzają się one zarówno w operacjach z jednorod-
nymi produktami, jak również w sytuacjach, kiedy 
w jednym cyklu są przenoszone lub układane elementy 

o dużej zmienności – pod względem kształtu, masy, ga-
barytów oraz materiału, z którego zostały wykonane. 

Zainstalowanie robota w linii paletyzacji kartonów 
z płynem infuzyjnym i płynami dialicznymi przez jedną 
z fi rm farmaceutycznych, spowodowało istotną różnicę 
w jakości produkcji oraz przyczyniło się do zwiększenia 
jej elastyczności. System umożliwia paletyzowanie w tym 
samym czasie dwóch różnych produktów, które dostar-
czane są z niezależnych linii produkcyjnych do jednego 
stanowiska z robotem. Linia spełnia wysokie standardy 
kontroli jakości, ponieważ obejmuje sześć etapów wery-
fi kacji poprawności pakowania. Układ m.in. nadaje każde-
mu opakowaniu numer identyfi kacyjny w celu skuteczne-
go śledzenia.

W jakich sytuacjach najlepiej sprawdzają się
zrobotyzowane systemy pakowania i paletyzacji?

    • powtarzalność i szybkość operacji
    • znaczące zróżnicowanie kształtów, masy, gabarytów i struktury po-

wierzchni transportowanych elementów / lub towary jednorodne
    • dynamiczna zmienność wzorów ułożeń w ciągłym toku produkcji 
    • precyzja wykonywanych operacji
    • skomplikowane wzory ułożeń w opakowaniach zbiorczych lub na 

paletach 
    • wyśrubowane reżimy technologiczne i higieniczne
    • uciążliwe lub szkodliwe środowisko pracy
    • ograniczona powierzchnia produkcji
    • pobieranie detali o różnych parametrach w tym samym czasie z jed-

noczesnym zasilaniem linii w niezbędne elementy, takie jak palety 
czy przekładki 

    • możliwe istotne straty wynikające z pomyłek lub uszkodzeńFragment projektu linii paletyzacji Wikpol Sp. z o.o.Głowica pick&place aplikująca haczyki do kostek toaletowych

Laboratorium oceny surowca zrealizowane przez Wikpol Sp. z o.o., 
obsługiwane przez robota laboranta

Robot 
paletyzujący 
kartony
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Systemy z robotami pakującymi i paletyzującymi 
mogą być rozbudowywane o skomplikowane układy 
transportowe oraz różne maszyny współpracujące, o ile 
wynika to z rzeczywistych potrzeb. Coraz powszech-
niejsze stają się także pojedyncze stanowiska robotów 
wykonujących zróżnicowane czynności w niewielkiej 
przestrzeni roboczej. 

Linia produkcyjna
materiałów ogniotrwałych

    • 57 – to liczba rodzajów kształtek 
ceramicznych odbieranych z dwóch 
pras przez jednego robota 

    • 76 – liczba wzorów ułożenia produk-
tu bez konieczności zmian w sytemie

    • Produkty różnią się wymiarami 
i kształtem. Ich długość wynosi od 
150 do 600 mm, a masa od 2 do 40 kg. 

Linia paletyzacji
kartonów - branża spożywcza

    • 32 – liczba wzorów ułożenia na palecie 
kartonów jednego asortymentu w 32 
rodzajach

    • 86 kartonów na minutę – średnia wy-
dajność linii paletyzacji 

    • Głowica robota pobiera kartony o róż-
nych wielkościach i masie

    • System nie jest wrażliwy na różnice 
w opakowaniach: zgrzewka czy karton

    • Robot na stanowisku przygotowania 
palet zastępuje kilka urządzeń

    • Robot aplikuje narożniki, do tej pory 
mocowane tylko ręcznie ze względu na 
złożoność i specyfi kę ruchu.  

Linia pakowania worków w kar-
tony - chemia gospodarcza

    • 28 worków na minutę – średnia wy-
dajność jednego robota 

    • Worki z produktem różnią się masą 
    • od 4 do 10 kg oraz wymiarami w za-

kresie 100%
    • Specjalna konstrukcja głowicy umoż-

liwia dostosowania się do ograniczeń 
technologicznych procesu. 

wdrożyły roboty przemysłowe, w przeważającej liczbie 
zanotowały konkretne korzyści: ponad 83% zwiększyło 
produkcję i poprawiło jakość, 67% obniżyło koszty, 54% 
poprawiło rentowność, a 33% zwiększyło sprzedaż za 
granicą. W blisko 83% zakładów robotyzacja nie wpły-
nęła negatywnie na poziom zatrudnienia, a w niektórych 
przypadkach umożliwiła stworzenie nowych miejsc pra-
cy. Wszystkie fi rmy biorące udział w badaniu zadekla-
rowały, że wprowadzenie robotów do produkcji miało 
wpływ na poprawę konkurencyjności fi rmy.

W 42% ankietowanych przedsiębiorstw inwestycje 
jeszcze się nie zwróciły, co ma przełożenie na wskazany 
przez respondentów poziom kosztów i rentowności.

Zrobotyzowane linie pakowania i paletyzacji są no-
woczesnymi i efektywnymi rozwiązaniami, z reguły in-
dywidualnie projektowanymi pod kątem specyfi ki pro-
dukcji danego przedsiębiorstwa oraz z uwzględnieniem 
jego celów. Aby zobrazować, jak duża jest wszechstron-
ność tych systemów warto przytoczyć kilka liczb, charak-
teryzujących przykładowe inwestycje (Tabela 1).

W niektórych sytuacjach specyfi czne parametry 
produktu, jego budowa, kształt lub bardzo ograniczone 
miejsce instalacji skłaniają producentów systemów zro-
botyzowanych do stosowania nowych bądź niestandar-
dowych rozwiązań. W takich przypadkach, korzystając 
ze swojego doświadczenia oraz zaplecza badawczego, 
przeprowadzają kompleksowe testy efektywności pro-
jektowanych systemów. 

Jeszcze raz o korzyściach

Wyniki ostatniego badania przeprowadzonego przez 
IBnGR potwierdzają, że polskie przedsiębiorstwa, które 

Korzyści płynące z zastosowania robotyzacji są więc 
zasadnicze. Nie tylko w wyniku poprawy kluczowych 
wskaźników związanych z jakością i efektywnością. Doty-
czą także organizacji produkcji, a zwłaszcza jej uelastycz-
nienia, oraz bieżącego monitorowania procesów. O licz-
nych pożytkach z robotyzacji świadczą zarówno liczby, jak 
i fakt, że fi rmy, które zainwestowały w tego typu systemy, 
z reguły nie poprzestają na jednej realizacji.

Głowica robota do pobierania przekładek i palet – uniwersalne 
rozwiązanie obsługujące 4 typy palet i 2 typy przekładek 

Laboratorium badawcze fi rmy Wikpol Sp. z o.o.

Tabela 1.

Świat Przemysłu Farmaceutycznego 4/2016

automatyka i informatyka przemysłowa 64 Świat Przemysłu Farmaceutycznego 4/2016

automatyka i informatyka przemysłowa 
Świat Przemysłu Farmaceutycznego 4/2016

optymalizacja procesu 65

e-w ydanie do pobrania na:  www.farmacom.com.pl

Prawdopodobnie większość fi rm farmaceutycznych korzysta z narzędzi lean (5s, PDCA, A3, 
SMED i wiele innych). Różny jest z pewnością stopień ich stosowania,  ale metodyka jest w branży 
znana.  Nic dziwnego – daje bardzo szeroką paletę rozwiązań, praktycznie na każde wyzwanie 
w zarządzaniu. Jednak, aby lean był naprawdę skuteczny, a jego efekty trwałe, niezbędny jest 
kolejny krok – Kaizen.

 Mały krok do kaizen
Czas na kolejny krok w doskonaleniu.

Emil Osiewicz
Kaizendo

Przełamać kryzys – Nokia i Toyota

Aby wyjaśnić dlaczego kaizen jest tak istotny, posłu-
żymy się przykładami dwóch globalnych marek. Na 

początek Nokia, do niedawna lider rynku, a dziś fi rma 
w poważnym kryzysie. Co sprawiło, że nie potrafi ła mu 
się oprzeć i w ciągu kilku lat przestała się liczyć w branży? 

Nokia rozpoczynała swoją działalność w 1865 r. jako 
fabryka masy papierniczej. Na początku XX wieku rozpo-
częła produkcję kabli, a pięćdziesiąt lat później, utworzyła 
dział elektroniczny, który zapoczątkował jej wielki suk-
ces.  W 1981 roku w Skandynawii uruchomiono  pierwszą 
na świecie sieć telefonii komórkowej i to właśnie Nokia 
wyprodukowała do niej pierwsze modele telefonów sa-
mochodowych. W ten sposób rozpoczęła się rewolucja, 
która wyniosła Nokię na sam szczyt. 

Nokia – gigant na glinianych nogach

Już niecałe 20 lat później fi ński gigant sprzedawał te-
lefony komórkowe w milionach sztuk na całym świecie, 
a w 2008 roku osiągnął niemal 40% udział w rynku. Był to 
początek końca Nokii. Od tego roku rozpoczęła się cała 
seria wydarzeń, które pogrążyły fi ńskiego lidera i wyłą-
czyły go z rywalizacji w światowej czołówce.

Kaizendo

Wykres 1.

Wśród powodów upadku jednej z najbardziej inno-
wacyjnych, globalnych fi rm swoich czasów wymienia się 
m.in. przywiązanie do własnego know-how, niechęć do 
zmian, gwałtowne zmiany na rynku i rosnąca konkuren-
cja, błędy kadry zarządzającej, problemy kadrowe. 


