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Część 1.1
Wprowadzenie do lekcji
Witamy w drugim module dotyczącym Lean Thinking and narzędzi Lean/Tools w
Diploma in Quality Management – Lean Systems.
Lean jest szeroko stosowany i wdraŜany w ramach działań związanych z wytwarzaniem
na całym świecie. Jednak, aby rzeczywiście przeobrazić przedsiębiorstwo, ta filozofia,
metody i narzędzia muszą być wdroŜone dla wszystkich funkcji i na wszystkich
poziomach organizacji.
Ten moduł prowadzi uczestnika kursu przez sposób myślenia, koncepcje i metody
potrzebne do wdroŜenia systemów Lean nie tylko w zakresie wytwarzania. Moduł ten
odkrywa zbiór dodatkowych narzędzi i koncepcji, które umoŜliwiają podjęcie
transformacji Lean obejmującej całe przedsiębiorstwo oraz wdroŜenie praktyk i zasad
Lean poza wąskim zakresem wytwarzania, do innych procesów biznesowych,
obejmujących relacje z klientami, rozwój produktu, róŜnego rodzaju procesy
transakcyjne, jak i cały łańcuch dostaw.
Narzędzia i techniki przedstawione w tym module dadzą uczestnikom kursu moŜliwość
wsparcia wysiłków ich organizacji we wdraŜaniu praktyk i kultury Lean poza halą
produkcyjną, we wszystkich aspektach działalności przedsiębiorstwa.

Część 1.2
Cel modułu
Ten moduł jest uzupełnieniem materiałów przedstawionych w Module 1 i prowadzi uczestnika
kursu poza przedstawioną w Module 1 perspektywę wytwarzania. Zaprezentowane i omówione
w drugim module są dodatkowe narzędzia i koncepcje związane z wspieraniem Lean
Manufacturing. Jednak ten moduł przedstawia takŜe wiele podstawowych narzędzi i metod
potrzebnych do wdraŜania Lean w innych waŜnych procesach biznesowych.
Celem tego modułu jest zapoznanie uczestnika kursu z tajnikami budowy systemów Lean wokół
działań produkcyjnych oraz wdraŜania Lean w innych procesach biznesowych istotnych z punktu
widzenia Szczupłego Przedsiębiorstwa (ang. Lean Enterprise).

Moduł 2 zapewni Państwu zrozumienie całościowego podejścia Lean do doskonalenia całego
biznesu, a takŜe wiedzę praktyczna na temat wielu technik i metod oferowanych przez Lean dla
celów transformacji organizacji. W tym module przedstawiono i objaśniono wiele dodatkowych
narzędzi Lean; narzędzi takich jak Overall Equipment Effectiveness (OEE), Total Productive
Maintenance (TPM), Zero Quality Control (ZQC) i Poka Yoke, które wspierają wytwarzanie; oraz
narzędzi i metod takich obejmujących Visual Management, Design for Manufacture (DFM),
Enterprise-wide & transactional VSM, Voice of the Customer (VOC) a takŜe róŜnego rodzaju
narzędzia dotyczące łańcucha dostaw i inne narzędzia Lean, mające zastosowanie poza
obszarem produkcyjnym.
W tym module wyjaśnione zostaną koncepcje kryjące się za tymi narzędziami oraz
przeanalizowane róŜne czynniki związane z efektywnym wykorzystaniem tych narzędzi do
wspierania organizacji w transformacji Lean.
Po ukończeniu tego modułu poznacie Państwo siłę filozofii Lean leŜącą nie tylko w znaczącym
doskonaleniu operacji produkcyjnych, ale takŜe w transformacji całego przedsiębiorstwa oraz
sposobu w jaki prowadzi ono biznes. Zobaczycie takŜe Państwo, Ŝe Lean to coś więcej niŜ
jedynie skrzynka z narzędziami. Posiądziecie większą świadomość znaczenia czynników
behawioralnych i kulturowych w efektywnym wdraŜaniu transformacji Lean oraz poznacie wagę
zaangaŜowania serc i umysłów wszystkich stakeholders/udziałowców w podróŜy Lean, aby
utrzymać udoskonalenia na dłuŜszą metę.
Po ukończeniu tego modułu będziecie Państwo umieli:
• Zdefiniować charakterystyki, rolę i znaczenie szczupłego łańcucha dostaw
• Opisać i zastosować główne narzędzia Lean dla łańcucha dostaw
• Zidentyfikować róŜne elementy i poziomy of visual display i kontroli wizualnej
• Opisać róŜne zastosowania kontroli wizualnej w miejscu pracy
• Wyjaśnić elementy i funkcje OEE
• Obliczyć OEE wyposaŜenia oraz zidentyfikować jego zastosowanie
• Opisać TPM i Autonomous Maintenance i wyjaśnić róŜnice pomiędzy nimi
• Wyjaśnić sposób wdraŜania TPM i Autonomous Maintenance
• Zdefiniować główne składniki of Jidoka & Zero Quality Control
• Opisać rolę of Source Inspection i Poka Yoke w ramach ZQC
• Zidentyfikować i zastosować róŜne typy metod Poka Yoke
• Opisać koncepcje Value Creation Framework i Voice of the Customer
• Wyjaśnić metodę QFD i jej korzyści
• Zidentyfikować zastosowanie VSM w rozszerzonych strumieniach wartości i procesach
transakcyjnych
• Wyjaśnić zastosowanie Standard Work i Cells w procesach transakcyjnych
• Opisać w jaki sposób praktyki Lean Product Development practices mogą zredukować koszty
wyrobu
• Zidentyfikować i wyjaśnić praktyki DFM i Concurrent Engineering i ich korzyści
• Wyjaśnić Hoshin Kanri policy deployment i opisać sposób ich wdraŜania
• Zdefiniować znaczenie kultury w utrzymaniu transformacji Lean
• Omówić rolę przywództwa w tworzeniu kultury Lean

Część 1.3
Struktura modułu

Ten moduł zawiera 9 lekcji, z których kaŜda składa się z części.
Dziewięć lekcji tego modułu to:
Lekcja 1 – Wprowadzenie do modułu
Lekcja 2 – Szczupły łańcuch dostaw (ang. Lean Supply Chain)
Lekcja 3 – Zarządzanie wizualne
Lekcja 4 – Overall Equipment Effectiveness & Total Productive Maintenance
Lekcja 5 – Jidoka, Zero Quality Control & Poka Yoke
Lekcja 6 – Customer Value
Lekcja 7 – The Lean Enterprise - Lean Beyond Manufacturing
Lekcja 8 – Lean Product Development
Lekcja 9 – Policy Deployment & Lean Culture
Pierwsza i druga część w kaŜdej lekcji pełnią rolę wprowadzenia i opisują cele danej lekcji.
Część wprowadzająca zapewnia krótki opis tematu zawartego w danej lekcji i prezentuje, czego
uczestnik kursu dowie się z tej lekcji. Druga część identyfikuje w punktach wyniki nauczania.
Reprezentują one osiągnięcia, które są celem dla osoby korzystającej z danej lekcji kursu.
Zaleca się powracanie do tych celów po ukończeniu kaŜdej lekcji, aby zweryfikować czy
rzeczywiście zostały one osiągnięte, a materiał spełnił stawiane przed nim oczekiwania.
Części następujące po omówieniu celów zapewniają szczegółowe omówienie tematu kaŜdej z
lekcji. KaŜda lekcja składa się z od trzech do sześciu części, zaleŜnie od tematu. W module
wyróŜniono pewne najwaŜniejsze punkty, a takŜe zaproponowano działania, jakie powinni
Państwo podjąć, aby sprawdzić swoje zrozumienie nowych koncepcji i narzędzi
zaprezentowanych w module.
Po częściach szczegółowych następuje podsumowanie lekcji. Zapewnia on przegląd materiału
przedstawionego w poprzedzających go częściach oraz daje moŜliwość rekapitulacji zawartej w
nich wiedzy.
Na końcu kaŜdej lekcji znajduje się lista pytań do samooceny, referred to as SAQs.
Zamieszczone odpowiedzi na te pytania pomagają w dokonaniu oceny jakości własnych
odpowiedzi. Zaleca się, aby powstrzymać się od czytania odpowiedzi aŜ do momentu udzielenia
własnych.
W całym module umieszczono wiele odnośników do dodatkowych tekstów, artykułów i stron
internetowych. Pomogą one studentom, którzy mogą być zainteresowani głębszym poznaniem
róŜnych aspektów tematów przedstawionych w tych lekcjach.

Część 1.4
Zawartość modułu
Lekcja 2
Ta lekcja przedstawia temat łańcucha dostaw. Rozpoczyna się omówieniem Zarządzania
łańcuchem dostaw (ang. Supply Chain Management; SCM) i prezentuje aktualne podejście do
SCM. Następnie omówione są wyzwania związane z łańcuchami dostaw w środowisku Lean i
istotność osiągnięcia stanu Lean w całym łańcuchu dostaw, aby go zapewnić i utrzymać
zarówno dla dostawców jak i klientów szczupłych łańcuchów dostaw (ang. Lean Supply Chains).
W lekcji przedstawiono główne funkcje zarządzania łańcuchem dostaw i omówiono niektóre z

głównych kryteriów skutecznego zarządzania szczupłymi łańcuchami dostaw. Zaprezentowano
takŜe niektóre z metod wykorzystywanych w szczupłych łańcuchach dostaw i wyjaśniono
zastosowanie głównych narzędzi w szczupłych łańcuchach dostaw dla wsparcia analizy i
doskonalenia key performance indicators. Unit przedstawia teŜ systemy MRP i ich rolę w
szczupłych łańcuchach dostaw.
Lekcja 3
Ta lekcja prezentuje temat zarządzania wizualnego. Omówiono w niej rolę visual display &
control jako podstaw skutecznego wdroŜenia 5S. Przedstawiono piramidę zarządzania
wizualnego i wyszczególniono kluczowe cele i korzyści z wdroŜenia zarządzania wizualnego.
Omówiono takŜe wyzwania kulturowe utrudniające utworzenie visual workplace, obejmujące
potrzebę szerokiego dzielenia informacji w całej organizacji. W lekcji przedstawiono znaczenie
visual display we wspieraniu dąŜenia do pracy standaryzowanej. Omówiono Display boards,
opisując jak powinny być one zorganizowane, aby zmaksymalizować korzyści. Wyjaśniono
koncepcję sterowania wizualnego oraz wizualnego sterowania produkcją i wizualnego
sterowania jakością. Przedstawiono takŜe zastosowanie zarządzania wizualnego na stanowisku
pracy.
Lekcja 4
W pierwszej części tej lekcji przedstawiono Overall Equipment Effectiveness i wyjaśniono
sposób jego obliczania. Objaśniono składniki OEE oraz dwie róŜne metody ich obliczania. W tej
lekcji opisano trzy składniki OEE i wyjaśniono sposób działania tej miary. Zaprezentowano
proces, zapewniający Ŝe OEE jest wykorzystywane do wspierania odpowiednich udoskonaleń w
wykorzystaniu wyposaŜenia.
Druga część tej lekcji przedstawia i wyjaśnia główne działania i zasady związane z Total
Productive Maintenance TPM, włącznie z sześcioma duŜymi stratami/ the six big losses. W tej
lekcji zaprezentowano takŜe autonomous maintenance, jego główne cele i wskazówki do jego
wdroŜenia.
Lekcja 5
W tej lekcji omówiono Jidoka i niektóre z narzędzi i koncepcji jakościowych wdraŜanych w
ramach Jidoka aby zapewnić, Ŝe jakość jest wbudowywana w wyrób podczas jego wytwarzania.
Przedstawiono Zero Quality Control oraz analizę Shingo metod inspekcji i powody rozwijania
ZQC. Objaśniono elementy systemu ZQC, obejmujące source inspection, a takŜe potrzebę
skupienia się na wykrywaniu i zapobieganiu błędom. W tej lekcji przedstawiono równieŜ Poka
Yoke oraz wyjaśniono zasady i funkcje metody Poka Yoke.
Lekcja 6
Ta lekcja prezentuje niektóre z głównych narzędzi i procesów wykorzystywanych przez
organizacje Lean w ich dąŜeniu do dodawania wartości dla swoich klientów. Podkreślono
potrzebę szukania moŜliwości dodawania wartości dla klientów oraz eliminowania
marnotrawstwa. Przedstawiono i wyjaśniono w tej lekcji strukturę procesu tworzenia wartości
oraz pojęcie głosu klienta (VOC). Omówiono charakterystyki i korzyści VOC, jak i niektóre z
technik zbierania informacji o klientach.
W drugiej części tej lekcji przedstawiono Quality Function Deployment. Wyjaśniono proces QFD
oraz omówiono korzyści stosowania tej metody opartej na pracy zespołowej, w celu zapewnienia,
Ŝe skupienie na kliencie poprowadzi proces rozwoju. W tej lekcji przedstawiono takŜe i
wyjaśniono model Kano.

Lekcja 7
W tej lekcji zaprezentowano zastosowanie sposobu myślenia, narzędzi i systemów Lean w
procesach transakcyjnych; oraz korzyści z wdroŜenia takich systemów i procesów poza halą
produkcyjną. Bardziej szczegółowo omówiono VSM, ze specjalnym uwzględnieniem moŜliwości
zastosowania tego narzędzia poza wytwarzaniem, w celu mapowania rozszerzonych strumieni
wartości w kilku lokalizacjach czy teŜ w całym łańcuchu dostaw; a takŜe pokazano jak
wykorzystać VSM do mapowania procesów transakcyjnych. W tej lekcji omówiono równieŜ w
jaki sposób niektóre z narzędzi Lean, stosowane w działaniach produkcyjnych, mogą być
wykorzystane w procesach transakcyjnych.
Lekcja 8
W tej lekcji przeanalizowano zastosowanie filozofii Lean w rozwoju produktu. Wyjaśniono w jaki
sposób rozwój produktu moŜe zostać połączony z zasadami Lean i zaprezentowano niektóre z
elementów szczupłego rozwoju produktu (ang. Lean Product Development). Przedstawiono
wpływ procesu rozwoju na całkowity koszt wyrobu. Omówiono pojęcie inŜynierii współbieŜnej
oraz jej moŜliwości redukcji czasu i kosztu rozwoju. Przedstawiono pojęcie Design for
manufacture i jego wpływ na wyniki procesu rozwoju, wspierającego środowisko Lean. W tej
lekcji zidentyfikowano takŜe moŜliwości redukcji kosztów i marnotrawstw operacyjnych poprzez
standaryzację, eliminację i powtórne wykorzystanie części w projektowaniu wyrobu; a takŜe
omówiono powody, dla których dostawcy powinni być zaangaŜowani w proces rozwoju.
Lekcja 9
W tej lekcji przedstawiono policy deployment i kulturę organizacyjną. Wyjaśniono pojęcie Hoshin
Kanri oraz proces policy deployment przy wykorzystaniu metody Hoshin Kanri. Przedstawiono
zasady i forms wykorzystywane w tym procesie, a takŜe koncepcje catchball and cascading
objectives oraz the combined top-down and bottom-up podejście do tego procesu planowania.
W drugiej części tej ostatniej lekcji zaprezentowano aspekty kulturowe zarządzania
transformacją Lean. Zdefiniowano pojęcie „kultury” oraz omówiono znaczenie zajęcia się
kwestiami kulturowymi, jako integralnej części Lean. W tej części podjęto temat empowerment,
pracy zespołowej oraz szacunku dla godności osobistej człowieka, a takŜe konieczności
poruszenia zagadnień związanych z kulturą, jako części kaŜdej transformacji Lean.
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