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Stosowanie narzÚdzi Lean
w przedsiÚbiorstwach produkcyjnych
jako skuteczny sposób walki
z kryzysem gospodarczym
Justyna Trojanowska, Karolina Koliñska, Adam Koliñski
Kryzys gospodarczy spowodowaï spowolnienie rozwoju Ăwiatowej gospodarki,
a w niektórych krajach wrÚcz jej zaïamanie. Firmy zaczÚïy odczuwaÊ powaĝne
problemy finansowe i, by ustrzec siÚ przed bankructwem, wprowadzaïy masowe
zwolnienia w celu ciÚcia kosztów. Gïównym celem niniejszego opracowania
jest zaprezentowanie koncepcji Lean, która w skuteczny i efektywny sposób
obniĝa koszty przedsiÚbiorstwa bez ponoszenia nakïadów inwestycyjnych. Jest
równieĝ doskonaïym sposobem podnoszenia wskaěnika produktywnoĂci i skutecznÈ metodÈ walki z kryzysem dziÚki zwiÚkszaniu produkcji przy jednoczesnym
zmniejszaniu zuĝyciu zasobów. Stosowanie koncepcji Lean zwiÚksza przewagÚ
konkurencyjnÈ przedsiÚbiorstwa przy jednoczesnym obniĝaniu kosztów nie tylko
samej produkcji, ale takĝe caïkowitej dziaïalnoĂci firmy. Autorzy dokonujÈ
próby omówienia wybranych narzÚdzi stosowanych w koncepcji Lean oraz
przytaczajÈ efekty wdroĝenia koncepcji w przedsiÚbiorstwie zajmujÈcym siÚ produkcjÈ i dystrybucjÈ materiaïów eksploatacyjnych do urzÈdzeñ drukujÈcych.
Naleĝy jednak pamiÚtaÊ, ĝe stosowanie odpowiednich narzÚdzi wspomagajÈcych
wdroĝenie Lean Management w przedsiÚbiorstwie, zaleĝy w gïównej mierze od
jego specyfiki, przez co niemoĝliwe jest podanie uniwersalnego rozwiÈzania.

1. WstÚp
Globalizacja gospodarki z jednej strony przynosi wiele korzyĂci, takich
jak chociaĝby szeroki dostÚp do nowoczesnych technologii czy ogromne
moĝliwoĂci rozwoju, z drugiej jednak strony powoduje, ĝe skutki niepoĝÈdanych wydarzeñ w jednej czÚĂci Ăwiata majÈ znaczny wpïyw na gospodarki
innych krajów. Zaïamanie gospodarcze, które dotknÚïo Stany Zjednoczone
jest jednym z najwiÚkszych kryzysów finansowych w najnowszej historii ekonomii. Kryzys w Stanach Zjednoczonych w krótkim czasie wpïynÈï negatywnie na caïÈ gospodarkÚ ĂwiatowÈ w taki sposób, ĝe przed zaïamaniem
gospodarczym nie ustrzegïa siÚ ĝadna z branĝ dziaïajÈcych na rynku miÚdzynarodowym. GïÚboki kryzys firm amerykañskich wpïynÈï negatywnie na
sytuacje ekonomicznÈ firm z rynków europejskich oraz japoñskich. Wynikiem
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kryzysu sÈ serie bankructw, duĝe spadki na gieïdach oraz groěba dïugotrwaïej recesji.
Jak pokazujÈ badania, najpopularniejszym sposobem walki z kryzysem
jest drastyczna redukcja zatrudnienia. GïównÈ przyczynÈ takiego stanu rzeczy
jest z pewnoĂciÈ chÚÊ utrzymania przez firmy wskaěnika produktywnoĂci na
niezmienionym lub przynajmniej moĝliwie najwyĝszym poziomie. ProduktywnoĂÊ naleĝy rozumieÊ jako dziaïania przybliĝajÈce nas do celu. A skoro
celem kaĝdego przedsiÚbiorstwa produkcyjnego jest zarabianie pieniÚdzy,
to produktywnoĂÊ P moĝna okreĂliÊ stosunkiem efektów Y uzyskanych
z nakïadów X poniesionych na uzyskanie tych efektów (PajÈk 2006: 16):
Y
efekty
P = –– = ––––––––– .
X
nakïady

(1)

Zatem produktywnoĂÊ to relacja efektów do nakïadów. Zarówno efekty,
jak i nakïady, mogÈ byÊ rozumiane róĝnie. Przykïadem efektów mogÈ byÊ
przychody ze sprzedaĝy, wówczas jako nakïady naleĝy przyjÈÊ kapitaï zaangaĝowany w uzyskanie tych przychodów. Korzystny wskaěnik produktywnoĂci otrzymuje siÚ, gdy P>1, czyli gdy efekty sÈ wiÚksze od nakïadów.
Skoro zatem kryzys spowodowaï spadek sprzedaĝy, a wiÚc zmniejszyï efekty,
firmy staraïy siÚ to zbilansowaÊ zmniejszeniem nakïadów, czyli redukcjÈ
zatrudnienia. Jest to jednak dziaïanie krótkowzroczne; naleĝy pamiÚtaÊ,
ĝe najwiÚkszym kapitaïem firmy sÈ ludzie w niej pracujÈcy. TracÈc jednego pracownika, firmy tracÈ równieĝ wiedzÚ tej osoby, jej doĂwiadczenie
i kontakty. Kaĝdy pracownik posiada bowiem tzw. wiedzÚ ukrytÈ. Jest to
wiedza indywidualna, na którÈ skïadajÈ siÚ osobiste przekonania, system
wartoĂci jednostki, intuicja, przeczucia i nastawienia, majÈce najczÚĂciej
swoje korzenie w dziaïaniu. Oznacza to, ĝe niektóre z nich nigdy nie bÚdÈ
mogïy staÊ siÚ jawne i dostÚpne dla pozostaïych czïonków organizacji (Starzyñska 2004: 513). Zwalnianie pracowników negatywnie odbija siÚ równieĝ na pracy pozostaïych pracowników, którzy sÈ niepewni przyszïoĂci,
co powoduje dodatkowy stres i sprawia, ĝe powierzone zadania wykonujÈ
z mniejszym zaangaĝowaniem.
Zamiast walczyÊ o utrzymanie wskaěnika produktywnoĂci, stosujÈc
masowe zwolnienia, autorzy niniejszego artykuïu polecajÈ odwoïanie siÚ do
koncepcji Lean, której gïównym przesïaniem jest zwiÚkszanie efektywnoĂci
bez ponoszenia nakïadów finansowych na nowe narzÚdzia i technologie.

2. Lean – wprowadzenie
Korzenie Lean Management (LM) siÚgajÈ najlepszych praktyk produkcyjnych z koñca XIX w. i pierwszej poïowy XX w . Pierwowzorem koncepcji Lean Management byï System Produkcyjny Toyoty, który powstaï po
II wojnie Ăwiatowej z poïÈczenia róĝnych metod, technik i zasad, m.in. zarzÈdzania przez jakoĂÊ J. Jurana oraz rozwiÈzañ japoñskich praktyków, tj.
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T. Ohno, E. Toyody, S. Shingo. Jednak czÚĂÊ praktyk produkcyjnych pochodzi równieĝ ze Stanów Zjednoczonych. Rodowód Lean Management przedstawia rysunek 1.

E. WHITNEY – system produkcji masowej,
zamienność części i podzespołów

S. TOYODA – automatyczne zatrzymanie
maszyny, gdy zaczyna produkować braki

M. IMAI – system ciągłych usprawnień kaizen

H. FORD – przesuwająca się linia montażowa,
produkcja w systemie ciągłym, eliminacja
marnotrawstwa, ciągłe usprawnienia

G. TAGUCHI – produktywność i jakość
wbudowana w konstrukcję wyrobu

TRAINING WITHIN INDUSTRY (Anonim)
– szkolenie mistrzów dla produktywności
K. ISHIKAWA – koła jakości,
7 narzędzi kontroli jakości
SUPERMARKETY (Anonim)
– system ssący

J. JURAN – trylogia jakości – planowanie,
kontrolowanie i udoskonalanie
T. OHNO – produkcja dokładnie na czas (JIT),
praca zespołowa, karty kanban, 5 x dlaczego
W.E. DEMING – jakość jako integralna
część biznesu, cykl rozwiązywania
problemów (PDCA)

S. NAKAJIMA – kompleksowy system
utrzymania sprawności maszyn (TPM)

A.V. FEIGENBAUN – kompleksowe
zarządzanie przez jakość (TQM)

J. WOMACK, D. JONES, D. ROSS, J. KRAFCIK
– zdeﬁniowanie zasad LM

S. SHINGO – zapobieganie błędom (poka-yoke),
system szybkiego przezbrajania (SMED),
system produkcji bez zapasów,
przepływ jednej sztuki

LEAN MANAGEMENT

Rys 1. Rodowód Lean Management. ½ródïo M. Lisiñski i B. Ostrowski 2006. Lean
Management w restrukturyzacji przedsiÚbiorstwa, Kraków–Kluczbork: Wydawnictwo Antykwa,
s. 60.

Koncepcja Lean jest oparta na eliminowaniu marnotrawstwa (z jÚzyka
japoñskiego – muda). Muda odnosi siÚ do wszystkich czynnoĂci nie dodajÈcych wartoĂci i zostaïa podzielona na siedem kategorii (WiĂniewska 2005:
24):
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Ř nadprodukcjÚ – czyli produkowanie wyrobów, mimo ĝe nie ma zamówienia ze strony klienta; w wyniku tego zwiÚkszajÈ siÚ koszty produkcji
(zuĝycie energii, praca czïowieka, koszty magazynowania);
Ř zapasy – zarówno zapasy wyrobów gotowych, jak i zapasy miÚdzyoperacyjne, przez które zwiÚkszajÈ siÚ koszty transportu i magazynowania;
Ř zbÚdne ruchy – czynnoĂci, które musi wykonaÊ pracownik, aby uruchomiÊ maszynÚ, np. szukanie narzÚdzia do zamocowania; gdyby narzÚdzie
znajdowaïo siÚ w odpowiednim miejscu pracownik nie traciïby czasu na
jego odnalezienie;
Ř zbÚdny transport – w przypadku zïego oznakowania dróg transportowych,
a takĝe w przypadku produkowania na zapas;
Ř bïÚdy w procesie produkcyjnym (niewïaĂciwe metody wytwarzania) –
zwiÈzane ze zïym zaplanowaniem produkcji,
Ř braki – produkowanie braków wiÈĝe siÚ z takimi sami kosztami jak
wyprodukowanie dobrego wyrobu, lecz nie moĝna otrzymaÊ zysku ze
sprzedaĝy przedmiotu, który zostaï zakwalifikowany jako brak;
Ř czas oczekiwania – wszystkie czynnoĂci powinny byÊ wykonywane na
bieĝÈco; w przypadku gdy pojawiajÈ siÚ jakieĂ nieprzewidziane przestoje,
generuje to koszty.
Kategorie muda wraz z podziaïem obszarów, których dotyczÈ, zostaïy
przedstawione na rysunku 2.

PRACOWNIK

Muda oczekiwania

MATERIAŁ

PROCES

Muda ruchu

Obserwacja maszyny w czasie
Oczekiwanie na pojawienie się kolejnego półproduktu
Niezbalansowana linia produkcyjna
Awaria maszyn
Oczekiwanie na przezbrojenie maszyny
Oczekiwanie na decyzję, dokumentację, narzędzia
Przemieszczanie się między stanowiskami
Schylanie się, sięganie po materiał lub narzędzie
Przekładanie elementu z ręki do ręki

Muda nadprodukcji

Produkcja na wszelki wypadek,
jako zabezpieczenie przed awarią maszyny
Wyprzedzanie terminów produkcji
Chęć obniżania kosztów jednostkowych
lub podnoszenia własnej produktywności

Muda przetwarzania

Ruchy jałowe narzędzi
Brak synchronizacji procesów
Madmierne zaangażowanie operatorów

Muda zapasów

Nadmierna ilość surowców
Roboty w toku
Magazynowanie wyrobów gotowych

Muda napraw/braków

Poświęcanie czasu na naprawy
Magazynowanie zapasowych części
Częste zmiany w projektach

Muda transportu

Przenośniki taśmowe
Możliwość uszkodzeń w czasie transportu
Załadunek i rozładunek

Rys. 2. Przykïady marnotrawstwa w procesie produkcyjnym. ½ródïo: opracowanie
wïasne.
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Jeĝeli wyeliminuje siÚ wszystkie straty wystÚpujÈce w procesie produkcyjnym, to:
Ř zmniejszÈ siÚ koszty produkcji, a tym samym koszt jednostkowy produkowanych wyrobów;
Ř podniesie siÚ efektywnoĂÊ pracy operatorów, gdyĝ bÚdÈ oni skupieni
tylko na tych czynnoĂciach, które naleĝy wykonaÊ w celu wyprodukowania przedmiotu;
Ř zmniejszy siÚ poziom obciÈĝenia pracowników poprzez wyeliminowanie
zbÚdnych czynnoĂci;
Ř skróci siÚ czas produkcji wyrobu dziÚki wyeliminowaniu czynnoĂci, nieplanowanych napraw, a takĝe nieplanowanych przerw w pracy, czyli tzw.
czekania;
Ř zmniejszÈ siÚ koszty magazynowania w zwiÈzku ze zlikwidowaniem produkcji na zapas.

3. Szukanie strat VSM, rozwiÈzywanie problemów,
narzÚdzia LM
Jeden z Guru zarzÈdzania, Peter Drucker, powiedziaï, ĝe nie ma nic
bardziej nieefektywnego, niĝ wykonywanie efektywnie rzeczy, których nie
powinno siÚ wykonywaÊ w ogóle (Drucker 2007: 10), dlatego przed przystÈpieniem do doskonalenia przedsiÚbiorstwa naleĝy dokïadnie przeanalizowaÊ aktualnÈ sytuacjÚ w firmie i wskazaÊ miejsca, w których powstajÈ
straty. Doskonalenie dziaïañ niewymagajÈcych doskonalenia lub niebÚdÈcych
sïabym ogniwem firmy nie przynoszÈ efektów adekwatnych do wkïadanych
w doskonalenie wysiïków i czÚsto okazujÈ siÚ stratÈ czasu, a co za tym idzie
równieĝ pieniÚdzy. Dlatego wszelkie dziaïania zwiÈzane z zastosowaniem
koncepcji Lean naleĝy zaczynaÊ od stworzenia mapy strumienia wartoĂci
(VSM), stanowiÈcej swojego rodzaju fotografiÚ odzwierciedlajÈcÈ obecnÈ
kondycjÚ firmy. Rzetelnie opracowana mapa umoĝliwi wskazanie konkretnych miejsc, w których powstajÈ straty i które naleĝy doskonaliÊ.
Strumieñ wartoĂci obejmuje wszystkie (a wiÚc zarówno dodajÈce wartoĂÊ,
jak i niedodajÈce wartoĂci) dziaïania podejmowane w ramach realizacji danej
rodziny wyrobów. Mapa strumienia wartoĂci przedstawia wszystkie dziaïania
poczÈwszy od zïoĝenia zamówienia przez klienta oraz dostarczenia surowców do produkcji, poprzez proces produkcyjny, aĝ do momentu wysïania
wyrobu gotowego do klienta. Waĝne, by mapa odzwierciedlaïa rzeczywisty
stan firmy, a wiÚc byïa tworzona na podstawie obserwacji i pomiarów zrobionych bezpoĂrednio na linii produkcyjnej, a nie na podstawie dostÚpnej
w firmie dokumentacji.
Mapowanie strumienia wartoĂci stanowi podstawÚ planu wdroĝenia koncepcji Lean. Ukazuje powiÈzania miÚdzy przepïywem materiaïów a przepïywem informacji i pomaga opracowaÊ najlepszy dla danego przedsiÚbiorstwa sposób organizacji przepïywów w systemie. DziÚki mapie strumienia
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wartoĂci moĝna nie tylko „zobaczyÊ” przepïyw materiaïów i informacji czy
miejsce wystÚpowania marnotrawstwa w procesie, ale równieĝ okreĂliÊ ěródïo
wystÚpowania zidentyfikowanego marnotrawstwa.
Przygotowanie mapy stanu obecnego naleĝy rozpoczÈÊ od wybrania
rodziny produktów, dla której tworzona bÚdzie mapa. Przez rodzinÚ produktów rozumie siÚ produkty podobne pod wzglÚdem technologicznym. Po
ustaleniu produktów, dla których tworzy siÚ mapÚ, naleĝy zebraÊ dane
o klientach, którzy zgïaszajÈ swoje zapotrzebowanie na poszczególne produkty. Dla potrzeb tworzenia mapy strumienia wartoĂci naleĝy zebraÊ dane
o czÚstotliwoĂci skïadanych zamówieñ, wielkoĂci tych zamówieñ, formie
dostawy.
Informacja o zïoĝeniu zamówienia przez klienta trafia zazwyczaj do dziaïu
sprzedaĝy. Kolejnym krokiem tworzenia mapy jest ustalenie, gdzie informacja o nowym zamówieniu jest przekazywana. Moĝe ona trafiÊ np. do
systemu informatycznego ERP (planowanie zasobów przedsiÚbiorstwa),
który automatycznie generuje zamówienie na niezbÚdne surowce i przekazuje to do dziaïu zakupów. JednoczeĂnie nowe zlecenie jest uwzglÚdniane
w harmonogramie produkcji. Dziaï zakupów wysyïa zamówienie na surowce
do dostawcy. Kolejnym krokiem tworzenia mapy jest wiÚc zdobycie informacji o dostawcy – jak czÚsto przesyïa surowce, w jaki sposób je dostarcza,
jaki jest Ăredni poziom braków w partii surowców. Surowce dostarczone
przez dostawcÚ trafiajÈ do magazynu surowców, a stamtÈd na produkcjÚ.
Druga czÚĂÊ mapy bÚdzie zatem obrazowaïa przepïyw materiaïów. O ile
informacje dotyczÈce przepïywu informacji moĝna zaczerpnÈÊ z systemu,
o tyle informacje dotyczÈce przepïywu materiaïów naleĝy zbieraÊ bezpoĂrednio z linii produkcyjnej. Wynika to z faktu, ĝe czÚsto informacje przedstawione na kartach technologicznych procesu czy instrukcjach stanowiskowych odbiegajÈ od rzeczywistoĂci. Do wykonania tej czÚĂci mapy potrzebna
zatem bÚdzie kartka i oïówek, co pozwoli na utrwalenie obserwacji, oraz
stoper, który pomoĝe w zrobieniu odpowiednich pomiarów.
Informacje, które sÈ potrzebne do tej czÚĂci mapy, to:
Ř przebieg procesu wytwarzania, czyli kolejnoĂÊ procesów;
Ř czas cyklu – czas jaki upïywa miÚdzy momentami, w których kolejne
wytwarzane elementy opuszczÈ proces (Rother i Shook 2003: 19);
Ř czas przezbrajania – liczony od momentu wyprodukowania ostatniego
elementu z poprzedniej partii do momentu rozpoczÚcia produkcji pierwszego elementu z nastÚpnej partii;
Ř liczba pracowników – liczba osób potrzebna do wïaĂciwego przebiegu
operacji na danym stanowisku, zaznaczana na mapie jako ikony przedstawiajÈce operatorów umieszczane wewnÈtrz ikon obrazujÈcych proces;
Ř poziom braków;
Ř dostÚpnoĂÊ maszyny – procentowo podana iloĂÊ czasu przypadajÈca na
zmianÚ, przez jakÈ moĝna uĝywaÊ maszynÚ do wytwarzania produktów,
dla których tworzy siÚ mapÚ;
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Ř wskaěnik EPE – okreĂlajÈcy wielkoĂÊ partii produkcyjnej w jednostkach
czasu;
Ř wielkoĂÊ magazynów robót w toku – wyraĝona zarówno jako liczba sztuk,
które zalegajÈ w magazynie, jak równieĝ jako czas, który te czÚĂci spÚdzajÈ na stanowisku odkïadczym zanim zostanÈ uĝyte do nastÚpnego
procesu;
Ř czas przebywania wyrobów gotowych w koñcowym magazynie.
Do zamkniÚcia caïego strumienia wartoĂci brakuje jeszcze tylko informacji o wysyïce – w jaki sposób wyroby gotowe sÈ transportowane do klienta,
jak czÚsto oraz w jakich partiach. Na dole mapy umieszcza siÚ liniÚ czasu.
Obrazuje ona caïkowity czas przebywania materiaïu w przedsiÚbiorstwie
(od momentu dostarczenia materiaïu w postaci surowca do momentu wysïania go w formie wyrobu gotowego) oraz czas dodawania wartoĂci. Informacje potrzebne do opisania linii czasu odczytuje siÚ z mapy. PrzykïadowÈ
mapÚ strumienia wartoĂci stanu obecnego przedstawia rysunek 3.
Mapa przedstawiona na rysunku 3 jest mapÈ stanu obecnego, a wiÚc
obrazem obecnej sytuacji w przedsiÚbiorstwie. Jest wiÚc punktem wyjĂcia
do doskonalenia procesów wytwarzania i organizacji produkcji. Jednym
z gïównych celów wykorzystania mapy strumienia wartoĂci w przedsiÚbiorstwie produkcyjnym jest zidentyfikowanie wÈskich gardeï w produkcji. CiÈgïe doskonalenie procesu produkcyjnego na poziomie operacyjnym nie jest
jednak zadaniem prostym. Wymaga zastosowania róĝnych narzÚdzi analitycznych i koncepcji, takich jak teoria ograniczeñ (Trojanowska i PajÈk
2010: 322). W odróĝnieniu od tradycyjnych koncepcji zarzÈdzania teoria
ograniczeñ korzysta z odmiennego modelu rachunkowoĂci, który jest zorientowana na efektywnoĂÊ przerobowÈ procesu produkcyjnego (Koliñski, Trojanowska i PajÈk 2010: 75–78). Z tego wzglÚdu teoria ograniczeñ nie znalazïa powszechnego uznania wĂród przedsiÚbiorców. Na podstawie mapy
moĝna wskazaÊ obszary, które naleĝy doskonaliÊ. Do doskonalenia poszczególnych obszarów w przedsiÚbiorstwie lub elementów systemu produkcyjnego
warto wykorzystaÊ narzÚdzia Lean. NajczÚĂciej stosowane narzÚdzia Lean
zostaïy przedstawione na rysunku 4.
W celu stwierdzenia, ĝe w przedsiÚbiorstwie zostaïo wdroĝone Lean,
musi byÊ w nim zastosowanych kilka technik wchodzÈcych w skïad tej koncepcji. Na rysunku 4 zostaïy przedstawione narzÚdzia, techniki i koncepcje,
które sÈ wykorzystywane w poszczególnych etapach wdraĝania Lean. Ze
wzglÚdu na szeroki zakres zastosowania Lean w dziaïalnoĂci gospodarczej
przedsiÚbiorstw liczba stosowanych narzÚdzi i technik jest bardzo duĝa.
W niniejszej publikacji autorzy zdecydowali siÚ przedstawiÊ te narzÚdzia
i techniki wspomagajÈce Lean, które – ich zdaniem – sÈ najczÚĂciej wykorzystywane w przedsiÚbiorstwach produkcyjnych.
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3.1. Standaryzacja pracy
Technika ta jest procesem ciÈgïym, którego zadaniem jest staïe doskonalenie dziaïañ i procesów produkcyjnych. Gïównym celem standaryzacji
pracy jest utworzenie pewnych standardów postÚpowañ, które majÈ na celu
wzrost efektywnoĂci produkcji poprzez sprawniejsze wykonywanie poszczególnych etapów procesu (Liker 2004: 140–141). Wedïug Likera moĝna
wyróĝniÊ nastÚpujÈce rodzaje standardów:
Ř standardy zarzÈdzania – dotyczÈce wewnÚtrznego celu zarzÈdzania pracownikami; sÈ one niezbÚdne do zarzÈdzania pracownikami; standardy
te zawierajÈ wskazówki dla pracowników, opis stanowisk pracy, zasady
rozliczeñ kosztowych itp.;
Ř standardy operacyjne.
Proces wdraĝania standaryzacji pracy przebiega wedïug nastÚpujÈcych
etapów (Koliñska i Cyplik 2010):
Ř zdefiniowanie procesu,
Ř szczegóïowe opisanie procesu, opisanie czynnoĂci wchodzÈcych w jego
skïad,
Ř okreĂlenie powiÈzañ wchodzÈcych w skïad procesu (harmonogram ich
przebiegu),
Ř zidentyfikowanie niedociÈgniÚÊ, niedoskonaïoĂci w procesie,
Ř udoskonalenia sekwencji czynnoĂci, a takĝe ich taktu,
Ř wyznaczenie wielkoĂci zapasu.
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Stworzenie standardów realizacji poszczególnych etapów procesu produkcyjnego przyczyni siÚ do:
Ř zwiÚkszenia wydajnoĂci pracy, dziÚki wykonywaniu czynnoĂci zgodnie
z okreĂlonymi zasadami,
Ř poprawy jakoĂci wykonywanych czynnoĂci,
Ř ustalenia staïej wielkoĂci zapasów,
Ř ustalenia standardów co do wykonywania poszczególnych czynnoĂci.

3.2. Technika 5S
Technika 5S jest zwiÈzana z organizacjÈ stanowiska pracy; sÈ to zarówno
stanowiska produkcyjne, jak teĝ stanowiska administracyjne i magazyny.
Skïada siÚ na niÈ piÚÊ poziomów zwiÈzanych z poprawÈ funkcjonowania
stanowiska pracy (Faron 2008: 41–50):
Ř 1S – sort (selekcja) – usuniÚcie niepotrzebnych materiaïów;
Ř 2S – storage (organizacja) – wszystko, co jest potrzebne do wykonania
zadañ znajduje siÚ przy stanowisku;
Ř 3S – shine (czystoĂÊ) – utrzymanie porzÈdku na stanowisku pracy;
Ř 4S – standardize (standaryzacja) – kaĝda rzecz, przedmiot, które znajdujÈ
siÚ na stanowisku pracy, majÈ swoje staïe okreĂlone miejsce; okreĂlone
zasady co do czystoĂci na stanowisku;
Ř 5S – sustain (samodyscyplina) – automatyczna, staïa realizacja wszystkich
czterech zasad, które zostaïy podane powyĝej.
Zastosowanie techniki 5S umoĝliwia zidentyfikowanie i wyeliminowanie
marnotrawstwa. DziÚki niej na stanowiskach pracy bÚdÈ znajdowaïy siÚ
tylko te narzÚdzia, które sÈ potrzebne do pracy, oraz pracownicy nie bÚdÈ
tracili czasu na odnalezienie potrzebnych narzÚdzi. Technika 5S ma równieĝ
zasadniczy wpïyw na redukcjÚ caïkowitego czasu wytworzenia i kosztów,
poniewaĝ zadbane maszyny sÈ mniej naraĝone na awarie, a wszystkie problemy i nieprawidïowoĂci sÈ szybko uwidaczniane (Faron 2008: 45).

3.3. Zapewnienie ciÈgïego przepïywu
Zapewnienie ciÈgïego przepïywu (Continuous Flow) polega na zorganizowaniu przepïywu materiaïów, surowców, póïproduktów, czÚĂci przez proces produkcyjny. Przepïyw powinien odbywaÊ siÚ w sposób systematyczny,
ciÈgïy i nieprzerwany (Harris i Rother 2004).
Do najwaĝniejszych zalet stosowania ciÈgïego przepïywu w przedsiÚbiorstwie, naleĝy zaliczyÊ:
Ř produkcjÚ pokrywajÈcÈ zapotrzebowanie klientów,
Ř staïe, jednakowe obciÈĝenie pracowników produkcyjnych i maszyn,
Ř wyeliminowanie czynnoĂci nie dodajÈcych wartoĂci produktom,
Ř zmniejszenie liczby zatrudnionych osób,
Ř zmniejszenie liczby braków,
Ř skrócenie czasu trwania cyklu produkcyjnego,
Ř obniĝenie kosztów produkcji.
vol. 9, nr 1 (31), 2011
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PodsumowujÈc, wdroĝenie w przedsiÚbiorstwie zasady ciÈgïego przepïywu
niesie ze sobÈ wiele korzyĂci, które zostaïy wymienione wczeĂniej. Nie ma
koniecznoĂci planowania produkcji na dïuĝszy okres, gdyĝ przedsiÚbiorstwo
moĝe szybko reagowaÊ na pojawiajÈce siÚ zmiany. Waĝne jest zrozumienie
zasad dziaïania i istoty ciÈgïego przepïywu; bez tego nie jest moĝliwe wdroĝenie i sprawne funkcjonowanie systemu.

3.4. Pull System
Zgodnie z zasadÈ tej techniki caïa produkcja wyrobów jest oparta na
danych o popycie na konkretny wyrób oraz na zapotrzebowaniu na poszczególne pozycje asortymentowe. Poszczególne zadania produkcyjne sÈ realizowane po otrzymaniu zleceñ od klientów. Pull System, czyli inaczej system
ssÈcy, jest wykorzystywany m.in. w systemie kanban, którego istota dziaïania zostanie przedstawiona w dalszej czÚĂci pracy.

3.5. Zapobieganie bïÚdom (Poka Yoke)
Metoda ta polega na zapobieganiu powstawaniu przyczyn pojawiania
siÚ bïÚdów, których skutkiem sÈ znaczne straty finansowe ponoszone przez
przedsiÚbiorstwo. BïÚdy te popeïniane sÈ przez ludzi na skutek niedoskonaïoĂci psychicznych i fizycznych czïowieka (Huber 2006).
Do najwaĝniejszych czynników Poka Yoke zalicza siÚ nastÚpujÈce
zasady:
Ř kontrola materiaïów stosowanych w produkcji, dostaw towarów, dokumentacji w przedsiÚbiorstwie, umiejÚtnoĂci posiadanych przez pracowników,
Ř organizacja procesów w taki sposób, aby nie byïy skomplikowane,
Ř staïe badanie efektywnoĂci, zarówno pracowników, jak i procesów,
Ř wykonywanie operacji, które sÈ proste i do których nie ma wÈtpliwoĂci,
ĝe mogÈ zostaÊ ěle wykonane.
WĂród najczÚstszych przyczyn popeïniania bïÚdów wymieniÊ moĝna:
Ř zapominanie, ĝe naleĝy wykonaÊ danÈ czynnoĂÊ,
Ř niezrozumienie zadania, które naleĝy wykonaÊ,
Ř brak kwalifikacji, aby wykonaÊ dane zadanie,
Ř brak koncentracji nad wykonywanymi czynnoĂciami,
Ř zniechÚcenie do pracy,
Ř zmÚczenie,
Ř nieznajomoĂÊ zasad, norm postÚpowania,
Ř pojawianie siÚ zjawisk nieprzewidzianych.
Istnieje wiele sposobów unikania wymienionych bïÚdów, do których zaliczyÊ moĝna:
Ř kaĝdy bïÈd moĝna usunÈÊ,
Ř naleĝy wprowadziÊ zarzÈdzanie jakoĂciÈ zarówno do procesu produkcyjnego, jak i do dziaïañ pracowników,
Ř naleĝy zaczÈÊ wprowadzaÊ zmiany od teraz, a nie póěniej,
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Ř nie naleĝy zrzucaÊ winy za popeïnione bïÚdy na innych pracowników,
Ř kaĝda, nawet niewielka poprawa jest dobra,
Ř jeĝeli kaĝdy wprowadzi jakieĂ ulepszenia, to przyniesie to wymierne
efekty,
Ř naleĝy sïuchaÊ, co mówiÈ inni, nie ignorowaÊ ich porad,
Ř naleĝy dzieliÊ siÚ swoimi spostrzeĝeniami.
Zastosowanie Poka Yoke jest równieĝ bardzo przydatne dla skutecznoĂci linii produkcyjnej. Wynikiem uĝycia tej metody jest obniĝenie kosztów,
które wiÈĝÈ siÚ z naprawianiem bïÚdów w wyrobach, czy teĝ odrzucaniem
tych wyrobów ze wzglÚdu na zbyt duĝy bïÈd – okreĂla siÚ je wówczas jako
braki (Hirano i Shimbun 1989: 36). Poka Yoke redukuje fizyczne i psychiczne
obciÈĝenie pracownika, poniewaĝ nie musi on caïy czas koncentrowaÊ siÚ
na unikaniu prostych pomyïek mogÈcych prowadziÊ do powstania defektów
(Pascal i Shook 2007: 98–100).

3.6. Regulacja czasu przezbrajania
W celu zmniejszenia czasów przezbrojeñ naleĝny skorzystaÊ z metody
SMED (Single-Minute Exchange of Die). Celem tej metody jest zmniejszenie
czasu montaĝu i demontaĝu narzÚdzi, ustawienia maszyny i jej parametrów.
Wedïug S. Shingo SMED skïada siÚ z nastÚpujÈcych etapów (Mroĝek-Duda i Wójcik 2004: 19–20):
Ř przygotowanie – rozpoznanie wszystkich procesów, operacji wykonywanych na poszczególnych stanowiskach i ich szczegóïowe opisanie ich;
Ř rozróĝnienie przezbrojenia wewnÚtrznego i zewnÚtrznego – na poczÈtku
naleĝy wyjaĂniÊ, co naleĝy rozumieÊ pod pojÚciem czynnoĂci wewnÚtrznej
i zewnÚtrznej; czynnoĂci wewnÚtrzne wykonywane sÈ podczas postoju
maszyny, natomiast czynnoĂci zewnÚtrzne to takie, które mogÈ byÊ wykonywane podczas pracy maszyny; etap ten polega na zidentyfikowaniu przezbrojeñ i podzieleniu ich na przezbrojenia wewnÚtrzne i zewnÚtrzne;
Ř przeksztaïcenie przezbrojenia wewnÚtrznego w zewnÚtrzne – wykonanie
takiego przeksztaïcenia zwiÈzane jest ze skróceniem czasu postoju
maszyny;
Ř racjonalizacja wszystkich aspektów operacji przezbrajania.
SMED wymaga zmian w konstrukcji oprzyrzÈdowania, organizacji procesu, przezbrajania stanowisk i dysponowania dodatkowymi stanowiskami
kontrolnymi, na których oprzyrzÈdowanie moĝe zostaÊ sprawdzone, przed
zainstalowaniem go na wïaĂciwym stanowisku produkcyjnym (Fertsch 2010:
43–44). Zastosowanie SMED spowoduje w zwiÈzku z tym skrócenie czasu
pracy linii produkcyjnej, a co za tym idzie moĝliwoĂÊ wyprodukowania wiÚkszej iloĂci wyrobów czy teĝ szybszego wyprodukowania wyrobów (Mroĝek-Duda i Wójcik 2004: 20). WdraĝajÈc tÚ technikÚ, tworzy siÚ listÚ operatorów, do których przypisuje siÚ konkretne zadania. Powoduje to pewne
usystematyzowanie oraz eliminuje nieporozumienia wĂród pracowników
dotyczÈce wykonywania zadañ.
vol. 9, nr 1 (31), 2011
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3.7. Total Productive Maintenance (TPM)
TPM to kompleksowe zarzÈdzanie sprawnoĂciÈ technicznÈ urzÈdzeñ.
Technika ta zakïada osiÈgniÚcie takich efektów, jak: zero usterek, zero wad
w wyrobach, zero wypadków podczas pracy (Brzeski i Figas 2006: 24). Etapy
wdraĝania TPM przedstawia rysunek 5.

Bezpieczeństwo
i środowisko

TPM w administarcji

Szkolenia

Zarządzanie
jakością procesu

Planowane
utrzymanie produkcji

Doskonalenie

Autonomiczne
utrzymanie produkcji

REZULTATY

5S
Praca w zespołach
Rewolucja w świadomości

Rys. 5. Etapy wdraĝania TPM. ½ródïo: opracowanie wïasne.

Do najwaĝniejszych etapów TPM naleĝy zaliczyÊ:
Ř uĂwiadomienie wszystkim pracownikom, jakie korzyĂci moĝna osiÈgnÈÊ
poprzez korzystanie z systemu utrzymania ruchu, pracy w zespoïach,
Ř realizacja prac w zespoïach,
Ř dziaïania zwiÈzane z wprowadzeniem 5S.
Wymienione etapy muszÈ byÊ wykonane bardzo solidnie i niezbyt szybko
(aby „filary” nie ulegïy zawaleniu), poniewaĝ dalsze dziaïania bÚdÈ oparte
na wynikach tych etapów.
Dziaïania zwiÈzane z poszczególnymi filarami:
Ř autonomiczne utrzymanie produkcji – zacieĂnienie wiÚzi pomiÚdzy pracownikami produkcyjnymi a kierownictwem; zwrócenie uwagi na to, ĝe
wszyscy sÈ jednym zespoïem;
Ř doskonalenie (Kaizen);
Ř planowane utrzymanie produkcji – zastosowanie systemu wspomagajÈcego utrzymanie produkcji;
Ř zarzÈdzanie jakoĂciÈ procesu – takie zarzÈdzanie procesem, aby wystÚpowaïa jak najmniejsza liczba braków;
Ř szkolenia – staïe doksztaïcanie pracowników w celu ulepszenia ich pracy;
szkolenia powinny byÊ zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, gdyĝ czÚsto
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teoria nie jest zrozumiaïa dla wszystkich, a pokazanie, jak coĂ dziaïa
w praktyce, jest ïatwiej przyswajane przez pracowników i zapamiÚtywane;
Ř TPM w administracji – zadaniem administracji jest zbieranie, przechowywanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji;
Ř bezpieczeñstwo i ochrona Ărodowiska – zapewnienie bezpieczeñstwa
podczas pracy oraz stosowanie metod zapobiegajÈcych zanieczyszczaniu
Ărodowiska.
TPM jest programem przeznaczonym przede wszystkim do maksymalizacji skutecznoĂci sprzÚtu produkcyjnego w ciÈgu caïego jego ĝycia, równieĝ
poprzez uczestnictwo i motywacjÚ caïej zaangaĝowanej grupy pracowniczej (Cua,
McKone i Schroeder 2001: 677). Metoda ta wykorzystuje 5S oraz po czÚĂci
Poka Yoke, poniewaĝ jej zadaniem jest takie zarzÈdzanie urzÈdzeniami, aby nie
wystÚpowaïy ĝadne usterki, wady w wyrobach oraz wypadki (Nakajima 1988:
10–11). DziÚki TPM jest budowany system zapobiegania kaĝdemu rodzajowi
straty (muda) z tytuïu zatrzymañ, bïÚdów oraz strat materiaïowych i siïy roboczej
(Prussak 2006: 135). OczywiĂcie osiÈgniÚcie takich efektów jest bardzo trudne
i w rzeczywistoĂci niemoĝliwe do zrealizowania w 100%, ale kaĝde zmniejszanie
stopnia wadliwoĂci przyczynia siÚ do oszczÚdnoĂci dla przedsiÚbiorstwa.

3.8. Inne techniki
Oprócz metod, technik wymieniowych i opracowanych powyĝej w Lean
wykorzystuje siÚ równieĝ:
1. Just in Time (JiT), czyli wykonywanie czynnoĂci dokïadnie na czas. JiT
polega na wyeliminowaniu z procesu produkcyjnego wszystkich elementów, które nie podnoszÈ wartoĂci produktu. Jest stosowany w celu wyeliminowania zapasów produkcji w toku, aby wszystkie operacje rozpoczynaïy siÚ „na ostatniÈ chwilÚ”, w ostatnim moĝliwym momencie oraz aby
materiaïy byïy dostarczane na odpowiednie stanowisko na czas (bez
ĝadnych opóěnieñ). Najtrudniejszym zadaniem jest utrzymanie caïej produkcji (wszystkich urzÈdzeñ, maszyn, narzÚdzi) w takim stanie, aby nie
pojawiaïy siÚ ĝadne problemy, przestoje (Durlik 2007: 225). Kaĝde przedsiÚbiorstwo naleĝy odpowiednio przygotowaÊ przed rozpoczÚciem zastosowania w nim JiT. Nie ma moĝliwoĂci stosowania tak samo skonstruowanej metody JiT w kaĝdym przedsiÚbiorstwie; jest ona indywidualnie
dostosowywana do wymogów i preferencji danej firmy. Istotnym warunkiem, jaki musi speïniaÊ kaĝde przedsiÚbiorstwo, które chce stosowaÊ
u siebie JiT, jest powtarzalnoĂÊ produkcji.
2. System kanban naleĝy do metod sterowania produkcjÈ i zalicza siÚ do
grupy tych metod, przez które realizuje siÚ koncepcje Just in Time.
Kanban jest technikÈ organizacji przepïywu materiaïów w produkcji,
która wedïug zasady JiT polega na stosowaniu znormalizowanych pojemników odpowiadajÈcych wielkoĂci partii produkcyjnych i sterowaniu ich
przepïywem za pomocÈ odpowiedniego ich oznakowania powiÈzanego
ze specyficznie zorganizowanym systemem obiegu dokumentów, tzw.
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kart kanban (Fertsch 2006: 70). Poprawnie wdroĝona klasyczna koncepcja kanban umoĝliwia osiÈgniÚcie rewelacyjnych rezultatów w postaci
wzrostu produkcji i obniĝenia zapasów. DziÚki jednoczesnemu zastosowaniu innych metod, jak np. kaizen, moĝliwa jest znaczÈca redukcja
braków i zmniejszenie zajmowanej przestrzeni produkcyjnej przy mniejszej liczbie operatorów. Wszystko to moĝna osiÈgnÈÊ, nie wykorzystujÈc
technik komputerowych (Liker 2004: 22–23).
3. Supermarket polega na zorganizowaniu takiego magazynu, w którym
bÚdzie utrzymywany staïy poziom zapasów pewnych pozycji asortymentowych. W przypadku gdy zostanie sprzedana czÚĂÊ wyrobów z danej
pozycji asortymentowej, wówczas zostaje uruchomiona produkcja wyborów sprzedanych w iloĂci, która uzupeïni zaïoĝony poziom zapasów. Takie
podejĂcie jest stosowane, gdy nie ma staïego poziomu zamówieñ na
wyroby od klientów (Liker 2004: 106).
4. Kaizen, czyli ciÈgïe doskonalenie. PojÚcie to pochodzi z jÚzyka japoñskiego i oznacza staïe ulepszanie, poprawianie nie tylko w dziedzinie
produkcji, ale równieĝ we wszystkich dziedzinach ĝycia. Zgodnie z tÈ
filozofiÈ doskonalenie powinno byÊ dziaïaniem powolnym, stopniowym,
a nie gwaïtownym oraz dziaïania zwiÈzane z wprowadzaniem ulepszeñ
powinny odbywaÊ siÚ kaĝdego dnia (Imai 1997: 2–7). ObowiÈzkiem kaĝdego pracownika jest ciÈgïe analizowanie procesów w przedsiÚbiorstwie,
sposobów pracy, co pozwoli na rozpoznanie nieprawidïowoĂci oraz wyeliminowanie powstaïych bïÚdów.
Alternatywnym rozwiÈzaniem moĝe byÊ równieĝ zastosowanie outsourcingu pewnych czynnoĂci wykonywanych w procesie produkcji, co równieĝ
wpïynie na redukcjÚ kosztów produkcji. Podczas podejmowania decyzji
o przekazaniu pewnych etapów procesu w outsourcing naleĝy dokonaÊ controllingowej analizy opïacalnoĂci tej decyzji (Koliñski i Koliñska 2010: 66).
Jednak z uwagi na fakt, iĝ outsourcing jest raczej doraěnym, a nie dïugofalowym sposobem na obniĝanie kosztów, nie zostanie szerzej opisany
w niniejszym artykule.

4. Wyniki stosowania Lean
W tabeli 1 zaprezentowano wyniki wdroĝenia koncepcji Lean w przedsiÚbiorstwie produkcyjnym Black Point S.A. Black Point S.A. to producent,
dystrybutor i wïaĂciciel marki materiaïów eksploatacyjnych do urzÈdzeñ
drukujÈcych. Spóïka jest podmiotem wiodÈcym w dziaïajÈcej na rynkach
miÚdzynarodowych Grupie Black Point, w skïad której wchodzÈ dwie spóïki
zaleĝna: Eco Service, ogólnoĂwiatowy broker pustych kartridĝy, i niemiecka
spóïka TBG, która wspiera dziaïania Eco Service na rynku zachodnioeuropejskim. Black Point S.A. istnieje na rynku od 22 lat. Zatrudnienie w chwili
obecnej wynosi okoïo 160 osób, a obroty Grupy Black Point to okoïo 75 mln
PLN rocznie (Kolbusz, Korcz i Yamasaki 2010: 95).
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Dziaïanie
Zmiana systemu skïadania
zleceñ produkcyjnych

Stan – poczÈtek 2003 r.

Stan obecny – 2010 r.

Raz w tygodniu na
dwa tygodnie
(w oparciu
o prognozÚ)

Codzienny system skïadania
zleceñ produkcyjnych
– kanbanów. Reagowanie na
faktyczne potrzeby klientów,
zmniejszenie zapasów w toku
Dzienny plan produkcji. Peïna
Plan produkcji
Odpowiednie
tygodniowy
dostÚpnoĂÊ wyrobu gotowego
harmonogramowanie
na magazynie
produkcji
Obniĝenie poziomu
Zapas na poziomie 18 Zapas na poziomie 10 dni
zapasów wyrobów gotowych dni (Ărednio)
(Ărednio). Obniĝenie poziomu
zapasów tonerów laserowych
wartoĂciowo o okoïo 50%
1 dzieñ
Max 2h. Szybsze uzupeïnianie
Skrócenie czasu przyjÚcia
stanów magazynowych,
wyrobów gotowych z
zapewnianie wiarygodnych
produkcji na magazyn
informacji dla biura
handlowy
handlowego
Kontrola w magazynie, Kontrola w magazynie oraz
Eliminacja czynnoĂci
bezpoĂrednio przy rozpoczÚciu
w chwili dostarczenia
zbÚdnych, np.:
procesu produkcji
na produkcjÚ,
– kontrola materiaïów
ponowna w chwili
(pustych kartridĝy)
Nowe opakowanie
rozpoczÚcia procesu
do produkcji przy
niewymagajÈce foliowania
przekazaniu z magazynu produkcji
– wyeliminowanie
Foliowanie kaĝdej
foliowania tonerów
Skrócenie czasu przekazywania
sztuki (w opakowaniu materiaïów do produkcji –
laserowych
jednostkowym)
karta kanban na komponenty
dodatkowe i surowce pod serie
zamówienia co 2h
OdciÈĝenie pracowników
magazynu i produkcji
Eliminacja kosztów foliowania
(materiaï, praca, energia)

Zmiany w dziale produkcji
– nowy layout

Maïo efektywne
rozmieszczenie
stanowisk pracy
oraz maszyn
wykorzystywanych
w procesie produkcji

Skrócenie czasu realizacji
zlecenia produkcyjnego
Wprowadzenie przepïywu
ciÈgïego na etapie
„przygotowania do produkcji”
Stworzenie kolejek
FIFO miÚdzy operacjami
„przygotowania do produkcji”
i „montaĝu laserów” oraz
„montaĝu” i „pakowania”
„Zero dystansu miÚdzy
stanowiskami” – eliminacja
transportowania
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cd. tab. 1

Dziaïanie
Zmiany w dziale produkcji
– nowy layout cd.

Stan – poczÈtek 2003 r.

Stan obecny – 2010 r.
Efektywne wykorzystanie
powierzchni produkcyjnej
Eliminacja zapasów produkcji
w toku

ZwiÚkszenie czÚstotliwoĂci
dostaw materiaïów do
produkcji

Uproszczenie wykonywanych
operacji w procesie produkcji
Dostawy co 3 tygodnie Dostawy co 2 tygodnie
ZwiÚkszenie elastycznoĂci
– szybsze odnawianie zapasów
wedïug rzeczywistych potrzeb

Tab. 1. Gïówne zadania oraz efekty ich realizacji w firmie Black Point. ½ródïo P. Kolbusz,
E. Korcz i K. Yamasaki 2010. Od Lean Manufacturing do Lean Enterprise na przykïadzie historii,
która zdarzyïa siÚ naprawdÚ, w: T. Koch (red.) Materiaïy Konferencyjne X MiÚdzynarodowej
Konferencji Lean Manufacturing 22–24.06.2010, s. 100–101. Wrocïaw.

Wdroĝenie koncepcji Lean jest rewolucjÈ kulturowÈ, która wymaga
wszechstronnych wysokich kwalifikacji i zaangaĝowania (Grudzewski i Hejduk 2004: 209). Jak wynika z analizy tabeli 1, wdroĝenie koncepcji Lean
przynosi znaczÈce korzyĂci dla przedsiÚbiorstwa, tj.:
Ř zmniejszenie zapasów robót w toku,
Ř zmniejszenie zapasów wyrobów gotowych,
Ř usprawnienie procesu przesuniÚÊ miÚdzymagazynowych,
Ř moĝliwoĂÊ szybkiego pozyskiwania informacji na temat aktualnego
poziomu zapasów wyrobów gotowych,
Ř eliminacjÚ zbÚdnych czynnoĂci, które wystÚpujÈ w procesach realizowanych w przedsiÚbiorstwie,
Ř eliminacjÚ marnotrawstwa.
W celu osiÈgniÚcia wymienionych korzyĂci niezbÚdne jest wdroĝenie wielu
metod i technik z zakresu Lean. Autorzy zwracajÈ jednak uwagÚ, ĝe nie
moĝna wdraĝaÊ na siïÚ wszystkich istniejÈcych metod i technik Lean Management. Sam fakt, ĝe ma siÚ je wdroĝone, moĝe nawet wpïynÈÊ negatywnie
na efektywnoĂÊ przedsiÚbiorstwa. Przed wdroĝeniem jakiejkolwiek metody
powinno siÚ bowiem dokïadnie przeanalizowaÊ liniÚ produkcyjnÈ, specyfikÚ
branĝy, kulturÚ organizacyjnÈ itp., by ustaliÊ, które metody mogÈ przynieĂÊ
najlepsze efekty. Waĝne jest równieĝ, by zidentyfikowaÊ w firmie te obszary,
które wymagajÈ doskonalenia. Dlatego pierwszym krokiem podejmowanych
dziaïañ powinno byÊ stworzenie mapy strumienia wartoĂci.
Z tego wzglÚdu przedsiÚbiorstwo powinno starannie przygotowaÊ siÚ do
wdroĝenia koncepcji Lean. Naleĝy zaplanowaÊ, z których metod czy technik
chce siÚ korzystaÊ, a takĝe przemyĂleÊ kolejnoĂÊ ich wdraĝania. Naleĝy równieĝ pamiÚtaÊ, ĝe koncepcja ta nadaje szczególne znaczenie czynnikowi
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ludzkiemu, wiÈĝÈc siÚ ze zmianÈ sposobu myĂlenia i dziaïania oraz mentalnoĂci wszystkich pracowników. Dlatego waĝnym aspektem jest równieĝ
przeszkolenie pracowników z metod/technik, które bÚdÈ sukcesywnie wprowadzane. ¥wiadomoĂÊ pracowników co do przyczyn, korzyĂci oraz obowiÈzków, które wiÈĝÈ siÚ z wdroĝeniem poszczególnych metod, jest waĝna
z punktu widzenia powodzenia projektu. Jeĝeli pracownicy wezmÈ udziaï
w kursach ze stosowania koncepcji Lean, istnieje wiÚksza szansa, ĝe wdroĝone metody bÚdÈ poprawnie wykorzystywane, a co za tym idzie zwiÚkszy
siÚ poziom korzyĂci moĝliwych do osiÈgniÚcia. Dodatkowo podczas procesu
wdroĝenia w przedsiÚbiorstwie zaleca siÚ przeprowadzenie dziaïañ pilotaĝowych. DziÚki nim moĝna dokonaÊ oceny, czy metody, które zostaïy
wybrane, przynoszÈ zakïadane efekty i moĝna je stosowaÊ w pozostaïych
obszarach przedsiÚbiorstwach, czy teĝ naleĝy skorzystaÊ z innych metod.

Informacje o autorach
Mgr inĝ. Justyna Trojanowska – Instytut Technologii Mechanicznej, Politechnika
Poznañska. E-mail: justyna.trojanowska@doctorate.put.poznan.pl.
Mgr inĝ. Karolina Koliñska – Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.
E-mail: karolina.kolinska@ilim.poznan.pl.
Mgr inĝ. Adam Koliñski – Katedra Informacji Logistycznej i Informatyki, Wyĝsza
Szkoïa Logistyki w Poznaniu. E-mail: adam.kolinski@wsl.com.pl.

Bibliografia
Brzeski, J. i M. Figas 2006. Wprowadzenie do TPM. Utrzymanie ruchu, nr 6, s. 24–31.
Cua, K.O., McKone, K.E. i R.G. Schroeder 2001. Relationships between implementation
of TQM, JIT, and TPM and manufacturing performance. Journal of Operations Management, nr 6 (19), s. 675–694.
Czerska, J. 2002. Koncepcja Lean lekiem na wysokie koszty produkcji. Manager, nr 4,
s. 1–5.
Czerska, J. 2009. Doskonalenie strumienia wartoĂci, Warszawa: Difin.
Drucker, P. 2007. Menedĝer skuteczny, Warszawa: MT Biznes.
Durlik, I. 2007. Inĝyniera ZarzÈdzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych
(Cz. 1), Warszawa: Wydawnictwo Placet.
Faron, A. 2008. 5S, TPM i SMED jako przykïadowe techniki odchudzania przedsiÚbiorstw,
w: M. Fertsch, K. Grzybowska i A. Stachowiak (red.) ZarzÈdzanie. Zasoby, ich dobór
i sposoby wykorzystania, s. 41–50. Poznañ: Wydawnictwo Politechniki Poznañskiej.
Fertsch, M. (red.) 2006. Sïownik terminologii logistycznej, Poznañ: Instytut Logistyki
i Magazynowania.
Fertsch, M. 2010. Logistyka produkcji. Miejsce logistyki we wspóïczesnym zarzÈdzaniu
produkcjÈ, w: M. Fertsch, P. Cyplik, . HadaĂ (red.) Logistyka Produkcji. Teoria
i Praktyka, s. 11–55. Poznañ: Instytut Logistyki i Magazynowania.
Grudzewski, W. i I. Hejduk 2004. Metody projektowania systemów zarzÈdzania, Warszawa:
Difin.
Harris, R. i M. Rother 2004. Tworzenie ciÈgïego przepïywu: przewodnik dla menedĝerów,
inĝynierów i pracowników produkcji, Wrocïaw: Politechnika Wrocïawska.

vol. 9, nr 1 (31), 2011

51

Justyna Trojanowska, Karolina Koliñska, Adam Koliñski

Hirano, H. i N.K. Shimbun 1989. Poka-yoke: Improving Product Quality by Preventing
Defects, Productivity Press.
Huber, Z. 2006. Poka Yoke, NarzÚdzia jakoĂci, e-book, www.huber.pl.
Imai, M. 1997. Gemba Kaizen: A Commonsense, Low-Cost Approach to Management,
New York: McGraw-Hill.
Kolbusz, P., Korcz, E. i K. Yamasaki 2010. Od Lean Manufacturing do Lean Enterprise
na przykïadzie historii, która zdarzyïa siÚ naprawdÚ, w: T. Koch (red.) Materiaïy
Konferencyjne X MiÚdzynarodowej Konferencji Lean Manufacturing 22–24.06.2010,
s. 95–113. Wrocïaw.
Koliñska, K. i P. Cyplik 2010. Work standardization – tool for increasing effectiveness
of activities, w: M. Fertsch (ed.) Innovative and intelligent manufacturing systems,
s. 195–210. Poznañ: Publishing House of Poznan University of Technology.
Koliñski, A. i K. Koliñska 2010. Controlling outsourcingu nowoczesnym rozwiÈzaniem
stosowanym w logistyce, w: P. Goliñska i M. Stajniak (red.) Technologie informacyjne
w logistyce, s. 55–67. Poznañ: Wydawnictwo Politechniki Poznañskiej.
Koliñski, A., Trojanowska, J. i E. PajÈk 2010. Theory of Constraints as supporting element of logistics controlling, w: E. Badziñska (red.), Sources of Competitive Advantage for Enterproses, s. 71–84, Poznañ: Publishing House of Poznan Univerity of
Technology.
Liker, J. 2004. The Toyota Way: Fourteen Management Principles from the World’s Greatest Manufacturer, New York: McGraw-Hill.
Lisiñski, M. i B. Ostrowski 2006. Lean Management w restrukturyzacji przedsiÚbiorstwa,
Kraków–Kluczbork: Wydawnictwo Antykwa.
Mroĝek-Duda, A. i M. Wójcik 2004. SMED jako metoda usprawniania logistyki. Gospodarka Materiaïowa i Logistyka, nr 3, s. 19–22.
Nakajima, S. 1988. Introduction to TPM: Total Productive Maintenance, Productivity
Press.
PajÈk, E. 2006. ZarzÈdzanie produkcjÈ: produkt, technologia, organizacja, Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN.
Pascal, D. i J. Shook 2007. Lean Production Simplified: A Plain Language Guide to the
World’s Most Powerful Production System, Productivity Press.
Prussak, W. 2006. ZarzÈdzanie jakoĂciÈ. Wybrane elementy, Poznañ: Wydawnictwo Politechniki Poznañskiej.
Rother, M. i J. Shook 2003, Learning to see: value stream mapping to create value and
eliminate muda, The Lean Enterprise Institute.
Starzyñska, B. 2004. ZarzÈdzanie wiedzÈ w pracy zespoïowej na przykïadzie metody
Quality Function Deployment, w: R. Knosala (red.) Komputerowo Zintegrowane
ZarzÈdzanie. Tom II, Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
Trojanowska, J. i E. PajÈk 2010. Using the Theory of Constraints to production processes improvement, w: R. Kyttner (red.) Proceddings of the 7th International Conference
of DAAAM Baltic Industrial engineering. 22-24th Apreil 2010, s. 322–327. Tallinn.
WiĂniewska, M. 2005. Jak – czyli Kaizen odpowiada na potrzeby. OsiÈgniÚcie efektywnych
procesów i caïej organizacji jest moĝliwe. Czy Kaizen pozwala osiÈgnÈÊ ten cel?
ZarzÈdzanie jakoĂciÈ, nr. 1, s. 24–27.

52

Problemy zarzÈdzania

