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Część 1.1
Wprowadzenie
Witamy Państwa w module Dyplom w Zarządzaniu Jakością - Szczupłe Systemy,
należącym do „Szczupłego myślenia i narzędzi”. Jest to dla Was początek nowej podróży i
możecie mieć pewne obawy dotyczące czekających Was wyzwań oraz trudności. Warto
jednak pamiętać, że nowe podróże okazują się często pozytywnymi doświadczeniami!
Gdy docieramy do końca większości podróży i patrzymy wstecz, na ich przebieg,
uświadamiamy sobie zwykle że wszelkie obawy były przesadzone. Kiedy Państwo
zakończycie tą podróż, odkryjecie że nie stanowiła ona aż tak wielkiej trudności jak to się
wydawało z początku. Zyskacie też wiele spostrzeżeń w trakcie tego kursu i nauczycie się
patrzeć na wiele spraw z zupełnie nowej perspektywy!
Ten moduł stanowi pierwszy z dwóch które zabiorą Was ku źródłom i historii
szczupłego myślenia, oraz różnych narzędzi i technik zawartych w onarzędziowaniu Lean.
Lean jest coraz szerzej znany i doceniany jako holistyczna filozofia zarządzania, której
rdzeń stanowi nieustanna walka z marnotrawstwami w celu dostarczania większej wartości
klientom.
W miarę jak klienci domagają się (i słusznie!) coraz większej wartości w
oferowanych im produktach i usługach, tym większa konkurencja powstaje na i tak już
trudnych do opanowania, globalnych rynkach. Umiejętności niezbędne do oferowania
klientowi właściwej wartości, często są tymi samymi które decydują o przetrwaniu
przedsiębiorstwa. Model zarządzania zapoczątkowany przez Toyotę w latach po II wojnie
światowej w odpowiedzi na ich własne wewnętrzne problemy, wyrósł na rozpoznawany na
całym świecie jako duży postęp w porównaniu z modelem produkcji masowej, mogący z
powodzeniem

znaleźć

zastosowanie

w

każdym

sektorze

i

rodzaju

działalności

gospodarczej.
Szczupłe myślenie (Lean Thinking) przyswaja sobie coraz więcej przedsiębiorstw i
od 15 lat ta filozofia jest rozpoznawana jako wybierana przez najlepsze firmy, a z drugiej
strony – jako dająca najlepsze rezultaty w konkurowaniu na rynkach światowych. Ten
moduł dostarczy Państwu wglądu nie tylko w historię Lean, ale również siłę tej metody,
przy stosowaniu jej we właściwy sposób. Narzędzia i techniki omówione w tym module
zachęcą Państwa do rozpoczęcia lub przyśpieszenia Waszej własnej i Waszych organizacji
podróży ku Lean.

Część 1.2
Cele modułu
Cele tego modułu obejmują:
•

• Opis tego, czym jest Lean,

•

• Informację Państwa o jego kontekstowej perspektywie, oraz

•

• Praktyczną wiedzę o wielu głównych narzędziach Lean.

Ten moduł dostarczy Państwu ogólnych informacji o Systemie Produkcyjnym
Toyoty oraz Pięciu Zasadach Lean. Wyjaśni także główne składniki TPS, w tym JIT i
Wytwarzanie w Komórkach; przedstawi w końcu niektóre z „dużych” narzędzi Lean, takich
jak Mapowanie Strumienia Wartości, 5S, redukcję czasów przezbrojeń, Kaizen i Pracę
Standaryzowaną.
Ten moduł wyjaśni Państwu założenia stojące za tymi narzędziami i będzie zawierał
rozważania dotyczące różnych elementów wpływających na skuteczne wspieranie
przekształcania organizacji w kierunku Lean.
Kiedy zakończycie ten moduł, docenicie konceptualną prostotę filozofii Lean, jak
również siłę różnych narzędzi Lean przedstawionych w tym module. Docenicie również to
że Lean nie jest tylko zbiorem wartych użycia narzędzi, ale zupełnie odmienną metodą
kierowania przedsiębiorstwem, która wymaga zaangażowania wszystkich uczestników
organizacji i jej otoczenia.
Gdy zakończycie Państwo ten moduł, będziecie w stanie:
•

Omówić ewolucję Lean

•

Zidentyfikować i wyjaśnić różnicę między modelem Masowej Produkcji a
Lean

•

Wymienić główne elementy Systemu Produkcyjnego Toyoty

•

Wykonać Mapowanie Strumienia Wartości i zaplanować Mapę Stanu
Przyszłego

•

Opisać elementy Pracy Standaryzowanej i wskazać sposoby oraz narzędzia
niezbędne dla jej wdrożenia

•

Opisać ważność i zasady stosowania kart Kanban, wymienić ich funkcje oraz
wyjaśnić sposób działania

•

Opisać Poziomowanie Produkcji i opisać kroki jakie trzeba podjąć dla
wdrożenia tego systemu

•

Zastosować techniki SMED (szybkich przezbrojeń)

•

Określić, w jaki sposób skutecznie wdrożyć i podtrzymać techniki 5S

•

Wymienić wymagania dla skutecznego zaprojektowania produkcji w
komórkach

•

Odróżnić różne warianty produkcji w komórkach

•

Wskazać, jak skutecznie zaplanować warsztaty Kaizen

•

Wyjaśnić ważność działań po Kaizen w celu utrzymania udoskonaleń

Część 1.3
Struktura modułu
Moduł składa się z ośmiu jednostek lekcyjnych, każda z nich zawiera kilka części.
Osiem jednostek w tym module stanowi:
LEKCJA 1 Wprowadzenie do modułu
LEKCJA 2 Wstęp do Lean Management
LEKCJA 3 Mapowanie Strumienia Wartości
LEKCJA 4 Wytwarzanie w komórkach
LEKCJA 5 Standaryzacja miejsca pracy i Praca Standaryzowana
LEKCJA 6 Systemy ssące
LEKCJA 7 SMED i 5S
LEKCJA 8 Kaizen
Pierwsze dwie części w każdej lekcji to Wprowadzenie i Cele lekcji. Wprowadzenie
dostarcza krótkiego przeglądu zagadnień stanowiących treść lekcji. Druga część wymienia
w postaci listy punktowanej jakie wyniki dydaktyczne powinny zostać osiągnięte po
nauczeniu się materiału lekcji. Zaleca się by student wracał do tej listy po zakończeniu
przyswajania sobie lekcji i sprawdzał czy wszystkie cele zostały osiągnięte, zanim przejdzie
do lekcji kolejnej.
Części znajdujące się za Celami zawierają szczegóły opis treści lekcji. W zależności
od objętości treści lekcji, jest od trzech do siedmiu takich rozdziałów.

Za częściami przedstawiającymi treść lekcji, będą się znajdowały Części
Przeglądowe. Zawierają one podsumowania materiału zgromadzonego w lekcji i są okazją
do przypomnienia sobie zawartości poprzednich rozdziałów.
Wypełniające Część Przeglądową pytania samokontrolne przydadzą się do oceny
własnej wiedzy. Poprawność odpowiedzi można sprawdzić zaglądając do odpowiedzi
wzorcowych – ale zachęcamy do zaglądania tam dopiero po udzieleniu odpowiedzi.
Na samym końcu niektóre lekcje będą zawierały odsyłacze do zalecanej literatury
uzupełniającej. Wymienione tam pozycje zostały zgromadzone z myślą o studentach którzy
chcą znacząco pogłębić swoją wiedzę.

Część 1.4
Zawartość modułu
Lekcja 2 wprowadza studenta w ideę szczupłego myślenia (Lean Thinking). Zawiera
krótką historię rozwoju Systemu Produkcyjnego Toyoty (TPS), w tym najbardziej
znaczących zmian jakie zaszły w przemyśle przed utworzeniem TPS i umożliwiły jego
rozwój. Przedstawione zostaną składniki z których zbudowano TPS, oraz 5 Zasad Lean. Ta
lekcja zawiera także podstawowe idee tworzące filozofię szczupłego myślenia, w tym
głównie pojęcie wartości oraz eliminacji marnotrawstw (muda).
Lekcja 3 zapoznaje studenta z Mapowaniem Strumienia Wartości (VSM).
Prowadzone są rozważania o tym, dlaczego VSM stanowi tak ważne narzędzie w Lean, oraz
przedstawia

zalety

stosowania

VSM,

szczególnie

w

identyfikowaniu

możliwości

doskonalenia w strumieniu wartości. Student zapozna się z metodami wykonywania Mapy
Stanu Obecnego, oraz projektowania Stanu Przyszłego. Ostatnia część w tej jednostce
przedstawia najlepsze metody zapewniania skutecznego wdrożenia Stanu Przyszłego.
Lekcja 4 zawiera materiał poświęcony Wytwarzaniu w Komórkach. Przedstawiona
zostaje idea tej formy organizacji wytwarzania, oraz skutki jej zastosowania, szczególnie w
porównaniu z tradycyjnym modelem „partii i kolejki”. W treści lekcji znajdują się także
rozważania nad czynnikami wpływającymi na skuteczne projektowanie komórek
produkcyjnych.
W lekcji 5 student przejdzie drogę od Pracy Standaryzowanej, przez Czas Cyklu po
Czas Taktu. Jest tam przedstawione, jak obliczać Czas Taktu i jak standaryzować pracę, a
także jak stosować różnego rodzaju formularze i narzędzia analizy składników pracy.

Treścią lekcji 6 jest zarządzanie przepływem materiału w szczupłym środowisku.
Przedstawione zostanie podejście Just in Time (JIT) oraz jego zalety, metody
wspomagające system ssący, Kanbany, poziomowanie obciążenia pracą, narzędzie
Heijunka, wreszcie system zarządzania przepływem pracy w szczupłym procesie.
Lekcja 7 obejmuje dwa ważne narzędzia doskonalenia, jakimi są SMED i 5S.
Redukowanie czasów przezbrojeń (SMED) jest niezbędne by osiągnąć przepływ i ssanie.
Idea 5S, jej składniki i korzyści z wdrożenia również stanowią treść tej lekcji.
Przedstawiona jest sześcioetapowa metoda wdrażania, a także dyskusja zagadnień
kulturowych wpływających na utrzymanie i rozwój działań 5S w miejscu pracy.
W lekcji 8 zostaje przedstawiony Kaizen. Jest to koncepcja o niezwykle dużym
potencjale tworzenia zmian w organizacji i wyszczuplania jej procesów. Wyjaśniony zostaje
pomysł Kaizen, oraz Kaizen Events. Przedstawione w tej lekcji będą też rozważania
poświęcone powodom wdrażania Kaizen, typowe korzyści z niego, elementy filozofii
Kaizen, oraz główne role i odpowiedzialności osób zaangażowanych w Kaizen Events. Na
koniec zostaną przedstawione szczegóły niezbędne do skutecznego planowania i
przeprowadzania Kaizen Events, a także sposoby rozpowszechniania i podtrzymywania ich
wyników.

Część 1.5
Procedury oceniania
W trakcie studiowania lekcji od 1. do 8., będziecie Państwo w stanie, dzięki
zastosowaniu pytań do samooceny ocenić swoje postępy. Ocena całego modułu będzie
oparta o egzamin przeprowadzony pod koniec semestru oraz dwa krótkie zadania. Waga
oceny z egzaminu będzie wynosiła 50%, a każde z dwóch zadań będzie warte 25% oceny
końcowej.

Część 1.6
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