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Wyznaczanie kursu:
wykorzystywanie map
strumieni wartoĂci
W tym rozdziale:
Ź Analiza mapy obecnego stanu strumienia wartoĂci.
Ź Stworzenie wizji stanu idealnego w przyszïoĂci.
Ź Planowanie nastÚpnego stanu przyszïego.

A

by wprowadziÊ zmiany, potrzebujesz katalizatora. W lean tym katalizatorem
jest rozpoznanie, ĝe stan obecny nie jest tym, czego pragniesz. Lean znajduje
zastosowanie niezaleĝnie od tego, czy potrzebujesz naprawiÊ coĂ, co nie dziaïa,
czy teĝ przygotowujesz siÚ na nowe moĝliwoĂci. Podobnie jak zdjÚcie, na którym
wyglÈdasz grubo, które zmusza CiÚ do pójĂcia na siïowniÚ i zdrowego odĝywiania,
by wyzdrowieÊ, mapa obecnego stanu strumienia wartoĂci i dodatkowe informacje
— dane na temat jakoĂci, skargi klientów lub raporty finansowe — dajÈ obiektywne
odbicie sytuacji i motywujÈ organizacjÚ do zmodyfikowania swoich procesów oraz
praktyk i pomagajÈ firmie odzyskaÊ zdrowie i witalnoĂÊ.
Gdy postanowisz wprowadziÊ zmianÚ, musisz wziÈÊ pod uwagÚ nie tylko to, gdzie
chcesz dotrzeÊ, lecz równieĝ gdzie mógïbyĂ dotrzeÊ. Musisz zadaÊ pytanie o to, co jest
moĝliwe. Na przykïad, jeĂli chcesz byÊ zdrowy, to czy zdrowy oznacza w Twoim
przypadku mniejszÈ wagÚ? Czy teĝ oznacza lepszÈ pracÚ serca, wiÚkszÈ elastycznoĂÊ,
niĝszy cholesterol, mniejszy rozmiar ubrañ lub doĝycie stu lat? Gdyby Ăwiat byï
doskonaïy, jak wyglÈdaïbyĂ jako idealnie zdrowa osoba? Takie samo rozumowanie
musisz przeprowadziÊ, by wprowadziÊ zmiany w swoim przedsiÚbiorstwie. W lean
uĝywamy mapy stanu idealnego strumienia wartoĂci do zdefiniowania doskonaïego
Ăwiata — jak wyglÈdaïoby Twoje przedsiÚbiorstwo, gdyby wszystko byïo moĝliwe.
NastÚpnie korzysta siÚ z mapy stanu przyszïego strumienia wartoĂci, by okreĂliÊ,
jaki powinien byÊ kolejny krok w drodze do stanu idealnego.
GdybyĂ chciaï byÊ zdrowy, to równoczeĂnie mógïbyĂ prowadziÊ kilka inicjatyw: przejĂÊ
na dietÚ, zaczÈÊ chodziÊ na siïowniÚ, zmieniÊ sposób spÚdzania wolnego czasu i zaczÈÊ
korzystaÊ z suplementów diety. Podobnie w przypadku przedsiÚbiorstwa moĝna
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wprowadziÊ kilka równolegïych dziaïañ, by je uzdrowiÊ. Zrozumienie i przekazanie,
w jaki sposób te wszystkie inicjatywy wspomagajÈ proces lepszego funkcjonowania
przedsiÚbiorstwa, jest istotne dla zaangaĝowania i prowadzenia pracowników.
W tym rozdziale pokaĝemy, w jaki sposób przeanalizowaÊ mapÚ stanu obecnego
strumienia wartoĂci, by uzyskaÊ realny obraz procesów. Odkryjesz, jak opracowaÊ
mapÚ stanu idealnego i stanu przyszïego strumienia wartoĂci. Po drodze odpowiemy
teĝ na typowe pytania i zastrzeĝenia zwiÈzane z mapowaniem strumienia wartoĂci.
I wreszcie ustalisz, w jaki sposób Twoje przyszïe plany wpisujÈ siÚ w inne inicjatywy
w przedsiÚbiorstwie.

Analiza strumienia wartoĂci
w poszukiwaniu wskazówek
W rozdziale 7. opisywaliĂmy, w jaki sposób stworzyÊ mapÚ strumienia wartoĂci
obecnego stanu przedsiÚbiorstwa. Gdy juĝ uporasz siÚ z tym zadaniem, kolejnym
krokiem jest wejĂcie gïÚbiej i zrozumienie, gdzie dochodzi do strat. Najpierw musisz
poszukaÊ strat, przyglÈdajÈc siÚ kolejnym krokom procesu w strumieniu wartoĂci
i klasyfikujÈc je jako te, które dodajÈ wartoĂci (VA) lub nie dodajÈ wartoĂci (NVA).
W tym momencie szukasz miejsc, w których strumieñ wartoĂci nie pïynie.
Mapa stanu obecnego strumienia wartoĂci, w poïÈczeniu z wykorzystaniem dodatkowych
danych, daje Ci informacje na temat tego, gdzie szukaÊ moĝliwoĂci udoskonaleñ. W lean
dÈĝy siÚ do tego, by caïy strumieñ wartoĂci przepïywaï bez zakïóceñ z prÚdkoĂciÈ równÈ
zapotrzebowaniu klienta w sposób najbardziej efektywny (to znaczy dajÈc produkty
w najwyĝszej jakoĂci w moĝliwie najkrótszym czasie i najniĝszym kosztem). Moĝesz
oceniÊ popyt ze strony klienta, przyglÈdajÈc siÚ zamówieniom lub czasowi taktu. UĝywajÈc
tej miary, zaczynasz dostrzegaÊ, gdzie w strumieniu wartoĂci nastÚpujÈ blokady.
Te blokady to dowód na istnienie muda, mura lub muri. Moĝesz poprawiÊ funkcjonowanie
przedsiÚbiorstwa, usuwajÈc gïównÈ przyczynÚ tych blokad.
Waĝne jest, by zdefiniowaÊ prawdziwÈ przyczynÚ problemu, tak by nie marnowaÊ
cennych zasobów na próbÚ usuniÚcia objawów zamiast rozwiÈzania problemu.
Proces lean polega na dÈĝeniu do zrozumienia. Aby poznaÊ prawdziwÈ naturÚ procesów
i ěródeï strat, musisz zadawaÊ pytania — bardzo duĝo pytañ. Gdy rozwiniesz umiejÚtnoĂÊ
zadawania odpowiednich pytañ, zaangaĝujesz swoich pracowników, poprawisz jakoĂÊ
analizy i znajdziesz lepsze rozwiÈzania.

Typowi podejrzani
ZaczynajÈc analizÚ mapy obecnego stanu strumienia wartoĂci, rozwaĝ najpierw
najbardziej typowe przyczyny strat. Najpierw przyjrzyj siÚ swojemu klientowi.
Czy zgïasza skargi i jakie? Co chwali? Czy oddaje towar lub podejmuje inne dziaïania?
Nawet jeĂli opinia klienta nie doprowadzi CiÚ do ěródïa problemu, moĝe daÊ Ci
wskazówki, gdzie go szukaÊ. JeĂli nie dostajesz ĝadnych wskazówek od klienta,
zacznij szukaÊ dowodów istnienia trzech „M”: muda, mura i muri.
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PrzeprowadzajÈc wraz z zespoïem analizÚ mapy stanu obecnego strumienia wartoĂci,
zaznaczaj na niej informacje dotyczÈce moĝliwoĂci ulepszeñ. Wykorzystaj klasycznÈ
metodÚ papieru i pisaków w róĝnych kolorach lub karteczek samoprzylepnych.

Wsïuchaj siÚ w gïos ulicy
WysïuchujÈc informacji zwrotnych, przyjrzyj siÚ problemom i odnieĂ je do tego,
w jakim miejscu strumienia wartoĂci siÚ pojawiajÈ. Na przykïad czy Twoi klienci
narzekajÈ, ĝe nie otrzymujÈ produktu wtedy, gdy go potrzebujÈ? Przyjrzyj siÚ gïównej
Ăcieĝce prowadzÈcej do dostaw. Czy narzekajÈ, ĝe nie dostajÈ odpowiednich towarów?
Przyjrzyj siÚ przepïywowi materiaïów i informacji. Czy martwi ich jakoĂÊ produktu?
Przyjrzyj siÚ projektowaniu i produkcji. JeĂli masz szczÚĂcie i klienci chóralnie CiÚ
wychwalajÈ, to moĝe czas zrobiÊ miejsce dla nowego przedsiÚwziÚcia.
Musisz teĝ okreĂliÊ, co robisz dobrze, tak by przypadkiem nie zmieniÊ swojego procesu
i nie usunÈÊ czegoĂ, co klienci ceniÈ.
Skutecznym narzÚdziem do analizy potencjalnych przyczyn niezadowolenia klientów
jest diagram Ishikawy, znany równieĝ jako diagram przyczyn i skutków lub
diagram rybiej oĂci (patrz rozdziaï 12.). DziÚki temu narzÚdziu moĝesz odkryÊ,
gdzie w strumieniu wartoĂci pojawiajÈ siÚ problemy. Rysunek 8.1 pokazuje przykïad
diagramu Ishikawy dla naszej firmy saïatkowej, w której problemem byïo spóěnione
przybycie produktów.

Rysunek 8.1.
Diagram Ishikawy, taki jak
pokazany
obok, jest narzÚdziem, którego moĝna
uĝyÊ, by przeanalizowaÊ
skargi klienta
lub problemy

Przeanalizuj wiele moĝliwych przyczyn opóěnieñ. Wykorzystaj dodatkowe informacje,
by zidentyfikowaÊ najbardziej prawdopodobne pierwotne przyczyny opóěnieñ i oceniÊ,
jak duĝe sÈ tak naprawdÚ. Czy te narzekania to coĂ nowego, czy jest to przewlekïy
problem? Przyjrzyj siÚ strumieniowi wartoĂci, by znaleěÊ dziaïania, które sÈ ěródïem
najwaĝniejszych problemów. Zadawaj pytania podobne do tych poniĝej, by okreĂliÊ
problemy w strumieniu wartoĂci, które bezpoĂrednio dotykajÈ klientów:
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9 Czy dziaïania przebiegajÈ wolniej niĝ czas taktu?
9 Czy dziaïania przebiegajÈ szybciej niĝ czas taktu?
9 Czy wystÚpujÈ odstÚpstwa od standardów pracy?
9 Czy produkt nie jest dostÚpny do wysyïki?
9 Czy wystÚpowaïy problemy z dostawÈ materiaïów?
9 Czy kierowcy zbyt póěno wyjeĝdĝajÈ z zakïadu?
9 Czy byïy zmiany pracowników?
9 Czy pracownicy sÈ odpowiednio wyszkoleni i potrafiÈ pracowaÊ biegle
i bezpiecznie?

Skup siÚ na naprawie procesów, nie na obwinianiu. W lean szacunek dla ludzi jest
najwaĝniejszy. W wiÚkszoĂci przypadków okazuje siÚ, ĝe istnieje problem systemowy
(na przykïad brak zdefiniowanych standardów), który powoduje, ĝe ludzie nie pracujÈ
tak, jak mogliby najlepiej.
Uĝyj techniki 5 „dlaczego” (patrz rozdziaï 12.). Jej celem jest znalezienie pierwotnej
przyczyny problemu. Powtarzaj „dlaczego?” tak dïugo, aĝ uda Ci siÚ wyczerpaÊ
odpowiedzi i znaleěÊ przyczynÚ. Liczba 5 jest przykïadowa; pytaj „dlaczego?” tak dïugo,
aĝ znajdziesz prawdziwÈ przyczynÚ. Praktykowanie tej metody wymaga, by staÊ siÚ
niczym ciekawski trzylatek, któremu pytanie: „Ale dlaczego?” jako pierwsze wyskakiwaïo
z ust. Oto jak wyglÈda ta technika w praktyce:
Czy kierowcy zbyt póěno wyjeĝdĝajÈ z zakïadu?
Tak. Ale dlaczego?
Poniewaĝ produkt nie jest jeszcze gotowy. Dlaczego?
Z powodu opóěnieñ linii produkcyjnej. Dlaczego?
Poniewaĝ nie zostaïa przygotowana odpowiednio dzieñ wczeĂniej. Dlaczego?
Poniewaĝ brakowaïo skïadników. Dlaczego?
Poniewaĝ dostawca siÚ spóěniï. Dlaczego?
Poniewaĝ zamówienie zostaïo wysïane póěno. Dlaczego?
I tak dalej, masz juĝ pojÚcie. W tym przykïadzie te dlaczego prowadzÈ do procesu
zamówieñ i przepïywu informacji.

Szukanie winnych
SpojrzaïeĂ na swoje przedsiÚbiorstwo oczami klienta i przeanalizowaïeĂ bezpoĂrednie
przyczyny jego niezadowolenia. Teraz musisz spojrzeÊ w gïÈb firmy i znaleěÊ przyczyny
strat, które istniejÈ wewnÈtrz Twojego przedsiÚbiorstwa. Podczas pierwszego przejĂcia
przez mapÚ obecnego stanu strumienia wartoĂci poczÈtkowo dzielisz kroki procesu na
te, które dodajÈ wartoĂci (VA), i te, które nie dodajÈ wartoĂci (NVA). Teraz czas bliĝej
przyjrzeÊ siÚ tym etykietkom.
Zajrzyj do rozdziaïu 2., by znaleěÊ dokïadne definicje zwiÚkszania wartoĂci i strat.
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W lean celem jest wyeliminowanie wszystkich form straty. Zacznij od muda typu
drugiego i zadawaj nastÚpujÈce pytania:

9 Czy ten krok wytwarza wartoĂÊ? JeĂli nie, to dlaczego ten krok istnieje w procesie
i co moĝna z niego wyeliminowaÊ?

9 Czy w strumieniu wartoĂci gromadzi siÚ nadmierna iloĂÊ zapasów magazynowych
lub póïproduktów (moĝe to byÊ fizyczny produkt lub, w odniesieniu do usïug,
ludzie, albo dokumenty).

9 Czy ten krok powoduje powstanie usterek lub odrzutów? JeĂli tak, to naleĝy

mu siÚ co najmniej przyjrzeÊ bliĝej, poniewaĝ prawdopodobnie jest to kandydat
do ulepszeñ.

9 Czy ten krok jest wydajny? JeĂli nie, to naleĝy go udoskonaliÊ, wykorzystujÈc

narzÚdzia statystyczne, na przykïad takie, jakich uĝywa siÚ w metodologii SzeĂÊ
Sigma (wiÚcej informacji na temat SzeĂÊ Sigma moĝesz znaleěÊ w ksiÈĝce
Craiga Gygiego, Neila DeCarlo i Bruce’a Williamsa Six Sigma for Dummies).

9 Czy krok jest wykonywany tak, jak powinien, zgodnie ze standardem?
9 Czy sprzÚt potrzebny do wykonania tego kroku funkcjonuje prawidïowo i jest
dostÚpny?

9 Czy potrzebne materiaïy sÈ dostÚpne, odpowiedniej jakoĂci i w odpowiedniej
iloĂci?

9 Jaka jest wydolnoĂÊ tego kroku procesu? Jak to siÚ ma do czasu taktu?
9 Czy ludzie czekajÈ na pracÚ?
9 W przypadku zmiany z jednego produktu lub usïugi na inne jak dïugo trwa

przerwa w produkcji (to pytanie odnosi siÚ do czasu przestawienia produkcji)?

9 Czy ten krok procesu przebiega pïynnie, czy teĝ powoduje powstanie
„wÈskiego gardïa” w procesie?

9 Jak czas tego kroku przedstawia siÚ w odniesieniu do popytu klienta?
Warto zaczÈÊ od miejsca, w którym wykryjesz nadprodukcjÚ. Dodatkowe czÚĂci, materiaïy
lub informacje, które czekajÈ bezuĝytecznie, wywoïujÈ róĝne problemy. Nadmierna
produkcja powoduje róĝne rodzaje strat i oznacza, ĝe musisz magazynowaÊ produkty,
przemieszczaÊ je, rozdzielaÊ i sortowaÊ, jak równieĝ przetwarzaÊ, jeĂli wykryjesz
usterkÚ na póěniejszym etapie procesu, a to wszystko powoduje dodatkowe koszty.
Za kaĝdym razem, gdy mówisz, ĝe trzeba coĂ zrobiÊ ponownie, to odkrywasz kandydata
do eliminacji strat, poniewaĝ oznacza to, ĝe coĂ nie zostaïo zrobione poprawnie za
pierwszym razem.
ZdobÈdě plan miejsca pracy i stwórz dwuwymiarowy wykres przepïywu, który
odzwierciedla fizyczny przepïyw materiaïów lub ludzi przez proces. Ta technika jest
szczególnie uĝyteczna w przypadku procesów produkcyjnych, laboratoryjnych,
w restauracjach i innych miejscach, gdzie fizyczne materiaïy sÈ przemieszczane
pomiÚdzy procesami i miejscami. Dotyczy to równieĝ przepïywu danych lub informacji
pomiÚdzy luděmi i systemami. Te plany sÈ znane jako diagram spaghetti (patrz
rozdziaï 10.), poniewaĝ gdy narysuje siÚ wszystkie ruchy, wyglÈda to jak talerz spaghetti!
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Analiza z róĝnych perspektyw
Róĝni gracze w strumieniu wartoĂci postrzegajÈ go w róĝny sposób i wnoszÈ inne
informacje do oceny mapy stanu obecnego strumienia wartoĂci. Niezaleĝnie od tego,
czy chcesz udoskonaliÊ niewïaĂciwe praktyki biznesowe, czy teĝ umoĝliwiÊ realizacjÚ
nowych planów, poĂwiÚÊ czas na analizÚ strumienia wartoĂci z róĝnych perspektyw.
Moĝe to stanowiÊ bezcenne ěródïo informacji, gdy starasz siÚ znaleěÊ straty.
Zespóï zajmujÈcy siÚ tworzeniem mapy strumienia wartoĂci bÚdzie obejmowaÊ ludzi,
którzy pracujÈ przy danym procesie i majÈ wiedzÚ na temat jego funkcjonowania,
takich jak wïaĂciciele procesu, wïaĂciciele strumienia wartoĂci, a moĝe nawet wïaĂciciel
przedsiÚbiorstwa. Oprócz tych czïonków zespoïu inni teĝ mogÈ wnieĂÊ wartoĂciowÈ
perspektywÚ.
Przykïady poniĝej koncentrujÈ siÚ raczej na produkcji materialnej, jednak istniejÈ dla
nich analogie w Ăwiecie handlu i informacji.

Zasady lean: spojrzenie sensei
Sensei lean to mistrz i nauczyciel zasad lean (wiÚcej informacji na temat sensei znajdziesz
w rozdziale 5.). Sensei lean prowadzi i naucza przedsiÚbiorstwo, by mogïo przyswoiÊ
i wdroĝyÊ filozofiÚ lean. Okulary, przez które sensei lean ocenia mapÚ stanu obecnego
strumienia wartoĂci, podkreĂlajÈ krótko- i dïugoterminowe moĝliwoĂci instytucjonalizacji
lean. Mistrz lean stawia pytania typu:

9 Na ile produkcja dopasowana jest do czasu taktu?
9 W jaki sposób moĝemy sprawiÊ, ĝe proces bÚdzie bardziej wizualny?
9 Co zmotywuje pracowników do natychmiastowego zatrzymania produkcji,
gdy pojawi siÚ problem z jakoĂciÈ lub jakiĂ inny?

9 W jaki sposób materiaïy i informacje przepïywajÈ przez proces?
9 Gdzie najlepiej moĝna wdroĝyÊ przepïyw ciÈgïy?
9 Gdzie naleĝy zastosowaÊ supermarkety?
9 Czy instrukcje pracy standardowej sÈ dostÚpne, widoczne i czy siÚ je stosuje?
9 W jaki sposób moĝna wypoziomowaÊ obciÈĝenie pracÈ?
9 W jaki sposób moĝna poïÈczyÊ dziaïania, by poprawiÊ przepïyw?
9 Jak skuteczni sÈ menedĝerowie w kierowaniu procesem rozwiÈzywania
problemów i budowania zdolnoĂci swoich pracowników?

9 Czy w strumieniu wartoĂci istnieje coĂ, co uniemoĝliwia w tym momencie
wdroĝenie lean? W jaki sposób moĝna siÚ z tym uporaÊ?

JakoĂÊ
Praktycy jakoĂci — niezaleĝnie od tego, czy sÈ to osoby zajmujÈce siÚ zawodowo
jakoĂciÈ, czy na przykïad eksperci SzeĂÊ Sigma lub analitycy statystyczni — analizujÈ
zagadnienia wartoĂci dodanej z punktu widzenia poprawnoĂci: czy to przeksztaïcenie
nastÚpuje prawidïowo? Czy jest wykonane prawidïowo za pierwszym razem?
Czy proces regularnie wytwarza rezultaty wolne od bïÚdów?

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdziaï 8: Wyznaczanie kursu: wykorzystywanie map strumieni wartoĂci

161

PomyĂl o Ămieciach wrzucanych do rzeki i o tym, jak wpïywajÈ one na prÈd.
Gdy w strumieniu wartoĂci wystÚpujÈ straty jakoĂci, to jest to niczym Ămieci wrzucane
do rzeki — zaburzajÈ przepïyw. Praktycy jakoĂci oceniajÈ proces, by okreĂliÊ, czy
w jakichĂ miejscach nie jest on zdolny do stworzenia dobrych produktów lub usïug
albo czy dostawcy lub wspóïpracownicy w dolnej czÚĂci biegu strumienia dostarczajÈ
klientowi produktów niskiej wartoĂci. Analiza strumienia wartoĂci z punktu widzenia
jakoĂci doprowadzi CiÚ do zadania nastÚpujÈcych pytañ:

9 Gdzie niskiej jakoĂci produkty docierajÈ do klienta? Jakie to uszkodzenia i braki?
9 W jaki sposób klienci zgïaszajÈ problemy z jakoĂciÈ, jak te informacje sÈ
przekazywane do przedsiÚbiorstwa, a problemy rozwiÈzywane? Jaki jest czas
reakcji na skargi klientów?

9 W jaki sposób jakoĂÊ jest kontrolowana u ěródïa?
9 Jaki jest odsetek odrzutów na kaĝdym kroku procesu?
9 W jakim miejscu straty sÈ najwiÚksze?
9 Jaka jest najbardziej typowa przyczyna braków?
9 Jaka jest pierwotna przyczyna braków (projekt, sprzÚt, szkolenie i tak dalej)?
9 W jaki sposób traktowane sÈ podejrzane przedmioty?
9 W jaki sposób poprawione produkty wracajÈ do strumienia wartoĂci?
9 W jaki sposób procesy, projekt lub sprzÚt mogÈ byÊ zaprojektowane, by zapobiegaÊ
bïÚdom? Gdzie zabezpieczenie przed bïÚdami moĝe pozwoliÊ na tworzenie
jakoĂci u ěródïa?

9 Jaka jest wydajnoĂÊ kaĝdego kroku?
9 Którzy dostawcy dostarczajÈ produktów najniĝszej jakoĂci?
9 Jak czÚsto i gdzie pojawiajÈ siÚ straty spowodowane obniĝeniem jakoĂci?
9 Jakie kroki zostaïy podjÚte, by odizolowaÊ uszkodzone produkty?
Dostawy
W wiÚkszoĂci procesów istniejÈ zapasy magazynowe — celowo lub przypadkiem.
Magazynowanie moĝe wystÚpowaÊ na poczÈtku, w Ărodku lub na koñcu procesu.
Magazynowanie jest niczym tama dla przepïywu strumienia wartoĂci. Tam, gdzie
istnieje magazynowanie, nie ma przepïywu. Podobnie, jeĂli nastÚpujÈ braki w dostawach,
nie ma przepïywu. Potrzebna jest równowaga napïywu dostaw i przetwarzania,
by dostosowaÊ je dokïadnie do popytu klienta — innymi sïowy, naleĝy dopasowaÊ
czas cyklu do czasu taktu.
Zadaj poniĝsze pytania, by oceniÊ przepïyw materiaïów w obecnym stanie procesu:

9 Gdzie dochodzi do magazynowania? Czy jest to planowane, czy nie?
9 Jaki jest wskaěnik rotacji zapasów?
9 Jaka jest wielkoĂÊ zapasów?
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9 Gdzie dochodzi do gromadzenia zapasów? W magazynie? W czasie produkcji?
W transporcie?

9 Jak niski moĝe byÊ poziom zapasów? Czy moĝesz zejĂÊ do poziomu jednej sztuki
produktu?

9 W jaki sposób zarzÈdza siÚ zapasami?
9 Czy zapasy mogÈ siÚ zepsuÊ? Czy majÈ termin przydatnoĂci do uĝycia?
9 Czy stosujesz zasadÚ „pierwszy na wejĂciu, pierwszy na wyjĂciu” (first in, first out
— FIFO)? W jaki sposób to osiÈgasz?

9 Co sygnalizuje wyjĂcie produktu z magazynu?
9 Jakie sÈ sygnaïy ponownego zamówienia w procesie?
9 Gdzie materiaïy sÈ przepychane przez system?
9 Gdzie materiaïy sÈ ciÈgniÚte przez system? Gdzie jeszcze moĝna uĝyÊ sygnaïów
ciÈgniÚcia w procesie?

9 W jakich miejscach koszty wysyïki przekraczajÈ plan? Dlaczego?
9 W jaki sposób iloĂÊ surowców jest równowaĝona z iloĂciÈ wysyïanych produktów?
9 Jak daleko podróĝuje materiaï w strumieniu wartoĂci?
9 W jaki sposób koordynowane sÈ dostawy wchodzÈcych materiaïów?
9 Gdy pojawia siÚ problem z jakoĂciÈ, w jaki sposób zarzÈdza siÚ zapasami
lub jak siÚ je odizolowuje?

9 Jaka jest wartoĂÊ pieniÚĝna zapasów magazynowych?
9 Jaki jest koszt powierzchni potrzebnej do gromadzenia zapasów?
Pytania typu: „JeĂli FedEx lub elfy przemieszczaïyby nasze materiaïy, to w jaki sposób
by to robiïy?” mogÈ uruchomiÊ kreatywnoĂÊ i porównania przy tworzeniu mapy
przyszïego stanu strumienia wartoĂci.

Inĝynieria
Oceñ obecny stan strumienia wartoĂci z inĝynieryjnego punktu widzenia: projektu,
produkcji i utrzymania. Taka perspektywa pomoĝe Ci teĝ przeanalizowaÊ relacje
miÚdzy luděmi, sprzÚtem i procesami.
W tym momencie analizujesz obecny stan procesów i praktyk produkcyjnych. BÈdě
Ăwiadomy tego, ĝe projektanci równoczeĂnie opracowujÈ projekty nowych produktów
i usïug. Ze wzglÚdu na to, ĝe wiÚkszoĂÊ kosztów ustala siÚ na etapie projektu, musisz
zaangaĝowaÊ inĝynierów projektu w analizÚ stanu obecnego strumienia wartoĂci.
Musisz teĝ zatrudniÊ inĝynierów produkcji, by zapewniÊ ciÈgïoĂÊ.
AnalizujÈc strumieñ wartoĂci z punktu widzenia inĝynierii projektu i produkcji,
bÚdziesz zadawaï nastÚpujÈce pytania:

9 Czy proces jest zaprojektowany tak, by zapewniÊ przepïyw i prawidïowy montaĝ?
9 Czy moĝna poïÈczyÊ procesy? Czy moĝna wykorzystaÊ alternatywne procesy?
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9 W jaki sposób moĝna przeprowadziÊ dziaïania operacyjne, by zmaksymalizowaÊ
wydajnoĂÊ pracowników?

9 Jak daleko magazynowane sÈ materiaïy i zapasy? Jak daleko muszÈ byÊ przewoĝone
pomiÚdzy etapami procesu?

9 W jaki sposób dostarcza siÚ materiaï do procesu?
9 W jaki sposób równowaĝy siÚ iloĂÊ surowca z iloĂciÈ produktów do wysyïki?
9 W jaki sposób moĝna przyspieszyÊ czas przestawienia produkcji? W jaki sposób
moĝna wykorzystaÊ metody zaïogi pit stopów Formuïy 1?

9 Jakie zmiany moĝna wprowadziÊ w sprzÚcie, by zapobiec bïÚdom, usprawniÊ

dziaïania, odciÈĝyÊ pracowników, poïÈczyÊ dziaïania lub usprawniÊ przepïyw?

9 Czy stosuje siÚ standardy pracy? W jaki sposób moĝna je zmodyfikowaÊ,

by poprawiÊ jakoĂÊ i wyeliminowaÊ niepotrzebne przetwarzanie lub ruch
produktów?

9 Czy projekt procesu powoduje jakieĂ problemy zwiÈzane z bezpieczeñstwem
lub ergonomiÈ?

9 W jaki sposób moĝna zrównowaĝyÊ czas cyklu i czas taktu?
AnalizujÈc strumieñ wartoĂci z punktu widzenia inĝynierii projektowej,
zaczniesz zadawaÊ nastÚpujÈce pytania:

9 Jakie bïÚdy w produktach pojawiajÈ siÚ podczas procesu? W jakim miejscu siÚ
pojawiajÈ?

9 Jakie cechy moĝna uwzglÚdniÊ w projekcie, by upewniÊ siÚ, ĝe produkcja
bÚdzie zawsze przebiegaïa prawidïowo?

9 Jakie problemy obecne w teraěniejszym projekcie, produkcie, procesach
lub wyposaĝeniu mogÈ przejĂÊ do przyszïych projektów?

9 Czy moĝna uproĂciÊ projekt, by umoĝliwiÊ produkcjÚ bez naraĝania wymagañ
klienta?

9 Czy niektóre specyfikacje projektu nie sÈ konieczne z punktu widzenia wymagañ
klienta? Gdzie moĝna wyeliminowaÊ te specyfikacje lub zmieniÊ je, nie wpïywajÈc
negatywnie na speïnianie wymagañ klienta?

9 Czy projekt ma odpowiednio zdefiniowanÈ tolerancjÚ, by moĝna byïo siÚ upewniÊ,
ĝe produkt mógï byÊ wyprodukowany prawidïowo za pierwszym razem i za
kaĝdym razem?

Analiza strumienia wartoĂci z punktu widzenia projektu i konserwacji sprzÚtu
pozwoli Ci zadaÊ nastÚpujÈce pytania:

9 Jaki jest czas dziaïania sprzÚtu?
9 Jaki jest obecny harmonogram konserwacji sprzÚtu? Czy jest zaplanowany,

czy wynika z awarii? JeĂli jest planowany, to czy ma charakter zapobiegawczy,
czy teĝ wynika z przewidywania usterek?

9 Jakie zmiany moĝna wprowadziÊ w sprzÚcie, by zapobiegaÊ produkcji braków?
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9 Jakie elementy wyposaĝenia powodujÈ najwiÚksze problemy z konserwacjÈ?
9 Czy róĝne marki sprzÚtu mogÈ speïniaÊ tÚ samÈ funkcjÚ i wykonywaÊ te same
dziaïania? Czy istnieje róĝnica miÚdzy ich dziaïaniem?

9 Jakie modyfikacje moĝna wprowadziÊ, jeĂli chodzi o sprzÚt, narzÚdzia i procesy,
by umoĝliwiÊ szybkie przestawienie produkcji (patrz rozdziaï 11.)?

9 Jaki proces zawiadamia o potrzebie konserwacji? W jaki sposób moĝna go
usprawniÊ?

9 Jaki jest czas reakcji w przypadku pojawienia siÚ problemu ze sprzÚtem i czas
naprawy?

9 Jakie proste czynnoĂci konserwujÈce moĝna przenieĂÊ na pracowników
obsïugujÈcych sprzÚt?

9 Jakie sygnaïy wizualne moĝna zastosowaÊ lub ulepszyÊ, by zakomunikowaÊ
odpowiedni status sprzÚtu i planowane prace konserwacyjne?

9 Jakie zmiany, cechy lub sygnaïy kontrolne moĝna dodaÊ do sprzÚtu, by umoĝliwiÊ
operatorom obsïugÚ wielu maszyn?

9 Jakie sygnaïy kontrolne moĝna wprowadziÊ do sprzÚtu, by automatycznie

zatrzymywaï siÚ w przypadku pojawienia siÚ usterek w produkcji lub problemów
ze sprzÚtem?

Informacje
Mapa strumienia wartoĂci opisuje przepïyw informacji, który wspiera przepïyw
produktów i materiaïów. Twoja analiza obecnego stanu strumienia wartoĂci powinna
obejmowaÊ uwaĝnÈ analizÚ przepïywu informacji. Celem tej analizy jest znalezienie
moĝliwoĂci wyeliminowania zmian lub wprowadzenia poprawek w oparciu o informacje.
Odpowiedzi na poniĝsze pytania pozwolÈ Ci ustaliÊ, czy w przepïywie informacji
istniejÈ straty:

9 Czy informacja dociera do klienta bez opóěnieñ?
9 Czy przepïyw informacji od klienta nastÚpuje bez opóěnieñ lub filtrów?
9 Czy informacje przepïywajÈ w organizacji pïynnie?
9 Czy przepïyw informacji jest dokïadny? Czy odpowiednie informacje docierajÈ

do odpowiednich ludzi w odpowiednim miejscu? Czy informacje sÈ kompletne?
Czy nie sÈ sprzeczne?

9 Czy informacje docierajÈ we wïaĂciwym czasie? Czy nie sÈ spóěnione lub nie
docierajÈ zbyt wczeĂnie? Czy nie ma ich za duĝo lub za maïo?

9 Czy przepïywem informacji zajmujÈ siÚ odpowiedni ludzie i czy otrzymujÈ
odpowiednie dane?

9 Czy informacje sÈ przekazywane w najbardziej wydajny sposób?
9 Czy informacje sÈ wykorzystywane?
9 Czy funkcjonujÈ odpowiednie i terminowe ïañcuchy akceptacji?
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Ocena danych: analiza przykïadu
Niewielka firma saïatkowa dostarcza do lokalnych delikatesów codziennie Ăwieĝe
saïatki. Dziaïa w systemie jednozmianowym: rano przygotowywane sÈ saïatki,
po poïudniu skïadniki na kolejny dzieñ. Kierowcy majÈ wyjeĝdĝaÊ z firmy o 9 rano,
tak by dostarczyÊ towar przed godzinÈ 11, czyli przed porÈ przerwy obiadowej.
Firma starannie komponuje saïatki z zachowaniem zasad higieny i bezpieczeñstwa.
BezpoĂredni klienci firmy saïatkowej (delikatesy) majÈ tylko jedno powaĝne zastrzeĝenie:
dostawy zwykle przyjeĝdĝajÈ za póěno. Gdy firma saïatkowa analizuje dane dotyczÈce
wysyïki towaru, odkrywa, ĝe kierowcy niemal kaĝdego dnia wyjeĝdĝajÈ z towarem
o okoïo 45 minut za póěno.
OglÈdajÈc film z produkcji jednego poranka, zespóï uĂwiadamia sobie, ĝe jest kilka
przyczyn porannych spóěnieñ, niemniej jednak muszÈ zaczÈÊ od procesu komponowania
saïatek. Aby lepiej zrozumieÊ, gdzie dochodzi do strat, zespóï przygotowuje szczegóïowÈ
ocenÚ tego procesu. Peïna analiza byïaby znacznie dïuĝsza, tak wiÚc pokazujemy jedynie
jej fragment w tabeli 8.1.
Tabela 8.1. Fragment analizy procesu przygotowywania saïatek
Lp.

Krok procesu

Czas
w sek.

WartoĂÊ
dodana (VA)

88

PójĂcie na koniec
hali i umieszczenie
dressingu
w saïatkach

8

VA

89

Chwycenie duĝego
pojemnika z sosem

2

Typ 1.

Ruch

90

PodejĂcie
do chïodziarki
z pojemnikiem na sos

30

Typ 1.

Transport

91

Chodzenie po kuchni
w poszukiwaniu
kurczaka w sosie
balsamicznym

315

92

Przyniesienie
kurczaka w sosie
balsamicznym na
koniec stanowiska
pracy (produkty
mokre)

25

93

PodejĂcie do zlewu
po czystÈ zielonÈ
deskÚ do krojenia

15

94

Przyniesienie zielonej
deski do krojenia
z powrotem do
stanowiska pracy

15
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Typ 2.

Transport

Typ 2.
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Tabela 8.1. Fragment analizy procesu przygotowywania saïatek — ciÈg dalszy
Lp.

Krok procesu

Czas
w sek.

WartoĂÊ
dodana (VA)

95

WziÚcie czystego
noĝa

4

VA

96

Zaïoĝenie rÚkawiczek

11

97

PociÚcie na plastry
czterech piersi
kurzych, wyrzucenie
górnego plastra

27

98

Umieszczenie
pokrojonego
kurczaka w dïoni —
tyle, ile siÚ zmieĂci

99

200

Strata, ale
potrzebna

Strata

Typ 1.

Typ straty

Ruch
Typ 2.

Niewydajne
przetwarzanie

4

Typ 2.

Ruch

PójĂcie na drugi
koniec obszaru
roboczego

6

Typ 2.

Transport

Umieszczenie okoïo
¾ piersi kurzej
w saïatce,
wymieszanie

24

VA

VA

Zespóï obserwuje, ĝe te czynniki bezpoĂrednio wpïywajÈ na opóěnienie:

9 Ogólnie rzecz biorÈc, proces jest ěle zorganizowany.
9 Standardy pracy nie sÈ dobrze zdefiniowane.
9 Duĝo czasu marnuje siÚ na chodzenie po kuchni i szukanie róĝnych rzeczy.
9 Proces przygotowania skïadników poprzedniego dnia nie byï zawsze
przeprowadzany w taki sam sposób i ukoñczony.

9 Skïadniki nie sÈ zamawiane na czas, przez co zdarza siÚ, ĝe jeden z pracowników
musi iĂÊ kupiÊ je w lokalnym sklepie za wyĝszÈ cenÚ.

9 Nieprzeszkoleni pracownicy pomagajÈ w przenoszeniu produktu.
9 Przepïyw produktu odbywa siÚ w niewïaĂciwÈ stronÚ, przez co gotowe produkty
znajdujÈ siÚ w punkcie najdalszym od miejsca wysyïki. To powodowaïo
niepotrzebne przemieszczanie produktu i tïok pracowników.

Co wiÚcej, zauwaĝono straty w trakcie procesu:

9 W wyniku obecnego procesu tracono zbyt wiele surowców. Wyrzucano dobre
produkty. Pojemniki byïy przepeïnione, przez co skïadniki rozsypywaïy siÚ.

9 Skïadników nie odmierzano dokïadnie, co mogïo wpïynÈÊ na jakoĂÊ i powtarzalnoĂÊ
produktu, nie wspominajÈc o stratach magazynowych i nadmiernych kosztach
dla niewielkiej firmy.
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9 Praca rozdzielona byïa nierównomiernie. Niektórzy pracownicy wydawali siÚ

przeciÈĝeni, podczas gdy inni czekali na produkty. Kierowcy czekali na oklejenie
saïatek etykietami.

9 Liczba etykiet nie odpowiadaïa karcie produkcji, przez co nie byïo wiadomo,
która liczba jest prawidïowa.

9 KolejnoĂÊ dziaïañ powodowaïa niepotrzebne zabrudzenie dodatkowych naczyñ.
Ta analiza stanu obecnego strumienia wartoĂci nie tylko pozwoliïa zidentyfikowaÊ
moĝliwe przyczyny spóěnieñ, lecz równieĝ ěródïa wielu innych strat. Poïoĝono
fundamenty pod rozwaĝenie moĝliwoĂci udoskonaleñ. Pierwszym krokiem powinno
byÊ zastanowienie siÚ nad stanem idealnym — co byïoby moĝliwe, gdyby odrzuciÊ
wszelkie ograniczenia. NastÚpnie naleĝy zdefiniowaÊ stan przyszïy — stopniowe
zmiany prowadzÈce do stanu idealnego — i opracowaÊ osiÈgniÚcie pierwszych zmian
na lepsze.

Malowanie obrazu przyszïoĂci
Mapa stanu obecnego strumienia wartoĂci jest niczym uchwycony moment w czasie
— to miejsce, gdzie znajdujesz siÚ teraz. To waĝne, ale to tylko pierwszy krok. Gdy
scharakteryzujesz stan obecny, waĝne jest, by zwróciÊ wzrok na miejsce, do którego
chcesz dotrzeÊ. W tym podrozdziale zajmujemy siÚ moĝliwoĂciami ulepszeñ, które
udaïo siÚ zidentyfikowaÊ na skutek analizy stanu obecnego strumienia wartoĂci,
i obróceniem stanu obecnego na projekt przyszïoĂci.
W lean naleĝy wziÈÊ pod uwagÚ dwie wizje przyszïoĂci:

9 Utopijny lub idealny stan: W idealnym Ăwiecie, gdyby w procesie wystÚpowaïy
jedynie kroki, które dodajÈ wartoĂci, jak mógïbyĂ najlepiej speïniaÊ oczekiwania
klientów (przykïadem tego jest prawdziwa póïnoc Toyoty; patrz rozdziaï 3.)?

9 Bardziej realistyczny stan w nieodlegïej przyszïoĂci, który dziÚki

odpowiedniemu planowaniu moĝesz wdroĝyÊ stosunkowo szybko:
W przyszïoĂci bÚdziesz dokonywaï niewielkich ulepszeñ stanu obecnego,
eliminujÈc straty i zmniejszajÈc liczbÚ kroków, które nie dodajÈ wartoĂci.
Zdefiniuj ten kolejny krok w okreĂlonych ramach czasowych, opierajÈc
go na konkretnych okolicznoĂciach dotyczÈcych Twojego przedsiÚbiorstwa
i koncentrujÈc siÚ przede wszystkim na tych elementach, które bezpoĂrednio
wpïywajÈ na Twoich klientów.

Tworzenie mapy stanu idealnego strumienia
wartoĂci: dïugoterminowa wizja moĝliwoĂci
JeĂli Twoje procesy sÈ idealnie pïynne, to produkujesz w takim tempie, w jakim kupujÈ
klienci. Caïy proces jest w idealnej równowadze, wszystkie dziaïania zwiÚkszajÈ wartoĂÊ
i wszystkie kroki procesu zajmujÈ tyle samo czasu. Nie ma ĝadnego magazynowania
w trakcie procesu. Wszystkie kroki procesu produkujÈ idealnie, bez ĝadnych braków
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i usterek. WydajnoĂÊ procesu idealnie odpowiada tempu konsumpcji, masz dokïadnie takÈ
liczbÚ pracowników, jakiej potrzebujesz, i sÈ oni idealnie wyszkoleni do wykonywania
swoich zadañ.
Zastanów siÚ nad tym przez chwilÚ: proces, w którym wszystko jest dokïadnie takie, jakie
byÊ powinno. Nie psuj tego przez chwilÚ myĂlami o rzeczywistoĂci i jej niedoskonaïoĂciach
— tym zajmiemy siÚ w nastÚpnym podrozdziale. Teraz pomyĂl o utopii, wyobraě sobie
coĂ, co dziaïa idealnie.
JeĂli masz problem z wyobraĝeniem sobie tego typu tÚczowej wizji, to dlatego, ĝe jesteĂ
pragmatyczny. SÈdzisz, ĝe nie jesteĂ w stanie osiÈgnÈÊ doskonaïoĂci, poniewaĝ nauczono
CiÚ tak myĂleÊ. Nie myĂl o tym, jak tam dotrzesz, pomyĂl o tym, gdzie chcesz dotrzeÊ!
Po co definiowaÊ mapÚ stanu idealnego strumienia wartoĂci? Po co poĂwiÚcaÊ czas
pracy i wysiïek pracowników na rozwaĝanie czegoĂ, czego i tak prawdopodobnie nie
jesteĂ w stanie mieÊ? Powód jest prosty: poniewaĝ pozwala to zdefiniowaÊ dïugoterminowÈ
wizjÚ, wyznaczyÊ kierunek i stawia wyzwanie, by tam dÈĝyÊ. JeĂli pozwolisz ludziom
wyobraziÊ sobie, jak odcinajÈ wiÚzi z przeszïoĂciÈ i uwalniajÈ siÚ od ograniczeñ
teraěniejszoĂci, to podnosisz zbiorowÈ ĂwiadomoĂÊ i umoĝliwiasz zespoïom ĂwieĝoĂÊ
myĂlenia, która czÚsto prowadzi do przeïomowych dziaïañ.
Toyota wykorzystuje prawdziwÈ póïnoc jako podstawÚ wszystkich zmian. MogÈ nie
wiedzieÊ, jak do niej dotrzeÊ dzisiaj, jednak wiedzÈ, ĝe jeĂli uparcie bÚdÈ dÈĝyÊ w tym
kierunku, stale bÚdÈ siÚ doskonaliÊ i osiÈgnÈ wiÚcej, niĝ gdyby skupili siÚ na tym,
co wiedzÈ, jak robiÊ.
CzÚsto Êwiczenie wyobraĝenia sobie stanu idealnego strumienia wartoĂci prowadzi
do ogromnych korzyĂci. Moc wyobraěni jest nieograniczona. Stworzenie atmosfery
wolnej od ograniczeñ powoduje wysyp nowych idei, które prowadzÈ do wspaniaïych
rzeczy. Mapa stanu idealnego strumienia wartoĂci daje wizjÚ na dïuĝszy czas i wyznacza
kierunek, w którym robi siÚ pierwszy krok: kolejny stan przyszïy.
Aby zdefiniowaÊ idealny stan strumienia wartoĂci, uĝyj tych samych ikon, których
uĝywaïeĂ do namalowania mapy obecnego stanu strumienia wartoĂci (patrz rozdziaï 7.).

Krok bliĝej do doskonaïoĂci: mapa stanu
przyszïego strumienia wartoĂci
Czas teraz poïÈczyÊ stworzone mapy, analizy i wizje stanu idealnego w celu okreĂlenia
stanu przyszïego. Udoskonalenia, które teraz wybierzesz, stanÈ siÚ podstawÈ Twojego
planowania dziaïañ. Mapa stanu przyszïego strumienia wartoĂci jest kolejnym krokiem
do udoskonalonego funkcjonowania Twojego przedsiÚbiorstwa.

Nadanie tempa, supermarket i heijunka
Zanim jeszcze zdoïasz sobie wyobraziÊ przyszïy stan strumienia wartoĂci, musisz najpierw
zrozumieÊ kilka pojÚÊ lean. W rozdziale 2. opisujemy kryteria dodawania wartoĂci
(value-added i non-value-added), przepïyw i trzy „M” (muda, mura i muri). Teraz napiszemy,
jak moĝesz zastosowaÊ te pojÚcia i zasady w dziaïaniu, wprowadzimy teĝ kilka nowych:
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9 Operacja nadajÈca tempo: dziaïanie nadajÈce tempo caïemu strumieniowi

wartoĂci. To jedyna operacja, która otrzymuje harmonogram produkcji. Ten krok
wykonywany jest zgodnie z czasem taktu i ustala tempo dziaïañ poprzedzajÈcych,
poniewaĝ muszÈ one produkowaÊ tylko tyle, by uzupeïniaÊ to, co zostaïo zuĝyte
w tym kroku. Po tym dziaïaniu proces musi osiÈgnÈÊ przepïyw ciÈgïy (o ile
magazyn lub supermarket nie jest wymagany dla skoñczonego produktu — patrz
dalsza czÚĂÊ tego rozdziaïu). Naleĝy zrównowaĝyÊ wielokrotnoĂci produkowane
przez proces nadajÈcy tempo z iloĂciÈ wysyïanÈ do klienta. Na przykïad, jeĂli
pojemnik wysyïany do klienta zawiera 60 sztuk produktu, to proces nadajÈcy
tempo moĝe jednorazowo wypuszczaÊ po 20 sztuk produktu.

9 WÈskie gardïo: to proces, który ma najdïuĝszy czas cyklu.
9 Moduïy pracy: to uĂrednione operacje, które mieszczÈ siÚ na niewielkim

obszarze w celu zapewnienia ciÈgïoĂci przepïywu i jednoelementowej produkcji.
Komórki pracy sÈ w stanie wykonaÊ wszystkie (lub wiÚkszoĂÊ) dziaïañ potrzebnych,
by strumieñ wartoĂci mógï dostarczaÊ swój produkt lub usïugÚ. Jest to zupeïnie
inne od tradycyjnego podziaïu na dziaïy wedïug funkcji.

9 Supermarkety: to skïady póïproduktów, uĝywane tam, gdzie proces nie moĝe

wytworzyÊ ciÈgïego przepïywu. Supermarket moĝe byÊ potrzebny na przykïad
wtedy, gdy jedna operacja sïuĝy wielu strumieniom wartoĂci, gdy dostawcy sÈ
zbyt oddaleni lub gdy procesy sÈ niestabilne, cykl produkcji dïugi lub czasy cykli
nie sÈ zrównowaĝone. Dziaïania dostawcze kontrolujÈ supermarkety i ich zapasy.
Zapasy w supermarketach sÈ ĂciĂle kontrolowane.

9 Standaryzacja pracy: jest to opis wykonywania pracy, zawierajÈcy czas taktu,

szczegóïowÈ sekwencjÚ czynnoĂci oraz zdefiniowanÈ iloĂÊ potrzebnych
póïproduktów. Jest to standard, z którym porównywany jest rzeczywisty proces,
i stanowi fundament, na podstawie którego moĝliwe sÈ ulepszenia (patrz rozdziaï 12.).

9 Kanban: to sygnaï przesuniÚcia i produkcji. W systemie ciÈgnionym, gdzie

materiaï jest „przeciÈgany” przez proces zgodnie z popytem, kanban jest instrukcjÈ,
która informuje o pobraniu produktu, co oznacza, ĝe moĝna produkowaÊ wiÚcej.
Sygnaï ten moĝe mieÊ róĝnÈ formÚ: pustego pojemnika, karty, piïki —
czegokolwiek, co przekazuje procesowi, który dostarcza póïproduktów, ĝe ma
produkowaÊ. Kanban okreĂla standardowÈ iloĂÊ produkcji (patrz rozdziaï 11.).

9 Heijunka: heijunka znana teĝ jako poziomowanie produkcji lub wygïadzanie

produkcji polega na wyrównywaniu harmonogramu opisujÈcego, co i ile naleĝy
wyprodukowaÊ. Celem heijunka jest wygïadzenie harmonogramów do tego
stopnia, by z dnia na dzieñ niemal nie byïo w nich róĝnic. Heijunka umoĝliwia
istnienie ciÈgïego przepïywu, sygnaïów ciÈgniÚcia i minimalizacjÚ magazynowania
(patrz rozdziaï 11.).

9 Czas partii: to iloĂÊ czasu potrzebna, aby wyprodukowaÊ standardowy pojemnik

skoñczonego produktu. JeĂli standardowy pojemnik zawiera 60 sztuk, a czas taktu
wynosi 45 sekund, to pitch wynosi 45 minut.

Zaznaczenie mapy obecnego stanu strumienia wartoĂci
Mapa przyszïego stanu strumienia wartoĂci zaczyna siÚ jako róĝnica od mapy obecnego
stanu strumienia wartoĂci. Nie zaczynaj od czystej kartki papieru! Wprowadzaj zmiany
bezpoĂrednio na mapie obecnego strumienia wartoĂci. OkreĂl, jakie zmiany musisz
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wprowadziÊ i gdzie. W oparciu o oceny i opinie zespoïu zaznacz, jakie udoskonalenia
pozwolÈ uporaÊ siÚ z tymi problemami. Technika ta nakazuje zaznaczenie zmian
ikonkÈ kaizen.
Zaznaczenie wszystkich obszarów, które chcesz zmieniÊ, nie oznacza, ĝe musisz
przeprowadzaÊ wszystkie te zmiany w tym samym czasie, lecz wskazuje punkt
koñcowy i zakres tej konkretnej fazy ulepszeñ. DziÚki temu obrazkowi moĝesz
przewidzieÊ rodzaj i zakres udoskonaleñ, którego spodziewasz siÚ po wdroĝeniu
okreĂlonych rozwiÈzañ. OkreĂlajÈc, o ile uda siÚ zredukowaÊ czas NVA, moĝesz
oceniÊ cele doskonalenia.
Waĝne, by wszyscy mogli widzieÊ i wprowadzaÊ zmiany z ïatwoĂciÈ. Uĝyj karteczek
samoprzylepnych i kolorowych pisaków, jeĂli znajdujesz siÚ w otoczeniu wolnym od
technologii, albo uĝyj odpowiedniego oprogramowania, pozwalajÈcego na zaznaczanie
i Ăledzenie komentarzy oraz wymianÚ pomysïów.
W przykïadzie firmy saïatkowej zespóï oznaczyï mapÚ obecnego stanu strumienia
wartoĂci wieloma pomysïami ulepszeñ w rezultacie swoich obserwacji i burzy mózgów
na temat stanu idealnego. Rysunek 8.2 pokazuje obszary, które zespóï chciaïby poprawiÊ.
Zespóï rozpoczÈï od 5S (patrz rozdziaï 11.), by posprzÈtaÊ miejsce pracy i lepiej je
zorganizowaÊ. W szczególnoĂci zadecydowano o stosowaniu standardowych pojemników
na skïadniki i uĝyciu pomocy wizualnych umoĝliwiajÈcych lepszÈ ich kontrolÚ. Ze
wzglÚdu na to, ĝe zespóï zrozumiaï, iĝ nie wszyscy pracownicy rozumiejÈ standard
pracy przy produkcji saïatek, przyjrzano siÚ procesowi i ustalono formalny, pisemny
standard pracy, który nastÚpnie zostaï powieszony w widocznym miejscu w kuchni.
Poniewaĝ prace przygotowawcze nie byïy kompletne, zespóï oceniï sposoby na
wyeliminowanie czasu NVA i wdroĝenie sygnaïów ciÈgniÚcia pomiÚdzy zgromadzeniem
skïadników, przygotowaniem saïatki i dostawami. Odwrócono teĝ kierunek linii
produkcyjnej, by wyeliminowaÊ niepotrzebne przemieszczanie siÚ w obszarze
produkcyjnym, które powoduje zagroĝenie bezpieczeñstwa z uwagi na kierowców
przenoszÈcych gotowe saïatki.
I wreszcie, zespóï chce teĝ poprawiÊ sposób zarzÈdzania zapasami w strumieniu
wartoĂci. Chce teĝ zaangaĝowaÊ swoich dostawców, by móc otrzymywaÊ dostawy
czÚĂciej i mieÊ wiÚkszÈ rotacjÚ zapasów.

Patrzenie w krysztaïowÈ kulÚ:
mapa stanu przyszïego strumienia wartoĂci
Gdy juĝ uda siÚ okreĂliÊ kandydatów do zmian, stwórz nowy obraz: szkic mapy stanu
przyszïego strumienia wartoĂci — obraz tego, jak bÚdzie wyglÈdaï strumieñ wartoĂci
po wdroĝeniu ulepszeñ. Zacznij od mapy stanu obecnego strumienia wartoĂci i wpisz
proponowane zmiany. Zostaw ikony kaizen na miejscu, by mieÊ punkt odniesienia.
Zadaj sobie teĝ kilka pytañ kwalifikacyjnych (patrz „Nadanie tempa, supermarket
i heijunka” we wczeĂniejszej czÚĂci tego rozdziaïu, jeĂli potrzebujesz wyjaĂnienia
niektórych pojÚÊ). Zaznacz odpowiedzi na szkicu mapy stanu przyszïego albo
bezpoĂrednio, albo wybierajÈc odpowiednie ikony dla kanban.

9 Jaki jest czas taktu (potwierdzajÈc, ĝe nie zmieniï siÚ od stanu obecnego)?
9 Jaki jest rzeczywisty czas cyklu w porównaniu z czasem taktu?
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Rysunek 8.2. Mapa stanu obecnego strumienia wartoĂci w firmie saïatkowej z poprawkami

9 Gdzie znajduje siÚ wÈskie gardïo?
9 Jakie operacje charakteryzuje najwiÚksza zmiennoĂÊ, jeĂli chodzi o czas cyklu
lub produkowanÈ jakoĂÊ?

9 Gdzie wystÚpuje przepïyw ciÈgïy?
9 Gdzie moĝna wdroĝyÊ komórki pracy?
9 Która operacja nadaje tempo?
9 Który z procesów bÚdzie miaï harmonogram zsynchronizowany z popytem klienta?
9 Gdzie bÚdÈ stosowane sygnaïy kanban?
9 Gdzie muszÈ byÊ zlokalizowane supermarkety?
9 Jaka jest odpowiednia wielkoĂÊ partii towaru miÚdzy procesami?
9 Jaka jest standardowa iloĂÊ towarów do wysyïki do klienta?
9 Ile wynosi czas produkcji partii towaru?
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9 Jaki jest obecny czas uruchomienia produkcji?
9 W jaki sposób moĝna zrównowaĝyÊ procesy z czasem operacji nadajÈcej tempo?
9 Ile z dostÚpnych godzin pracy jest wykorzystywanych na produkcjÚ, a ile pozostaje
na zmiany produkcji?

Gdy juĝ odpowiesz na te pytania i zaznaczysz zmiany na mapie stanu przyszïego
strumienia wartoĂci, moĝesz przeanalizowaÊ mapÚ i przewidzieÊ, jak powinien
wyglÈdaÊ przyszïy proces. JeĂli uĝywasz oprogramowania, to czas realizacji zamówienia
u doïu mapy zostanie zaktualizowany automatycznie, gdy bÚdziesz wprowadzaï nowe
dane dla danego kroku w strumieniu wartoĂci.
Rysunek 8.3 pokazuje mapÚ przyszïego stanu strumienia wartoĂci dla firmy saïatkowej.
ZwróÊ uwagÚ na zmiany. Firma najpierw ustali standardy i poprawi harmonogram
dziaïañ przygotowawczych, wprowadzajÈc supermarket i przygotowujÈc uzupeïnienia
zapasów. UstalajÈc standardy i eliminujÈc pchanie produktów, firma moĝe osiÈgnÈÊ
znaczne skrócenie czasu realizacji zamówienia. Firma przesuwa proces etykietowania
na etap przygotowawczy. UĝywajÈ uniwersalnych kodów UPC, by uniknÈÊ sortowania
etykiet w sklepie.

Rysunek 8.3. Mapa przyszïego stanu strumienia wartoĂci dla firmy saïatkowej
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Odpowiedzi na rzeczywiste pytania
dotyczÈce map strumienia wartoĂci
Mapowanie strumienia wartoĂci jest wyjÈtkowo
charakterystyczne dla lean. Poza praktykÈ lean wïaĂciwie siÚ go nie spotyka. JeĂli lean jest dla Ciebie
czymĂ nowym, to na pewno bÚdziesz mieÊ wiele
pytañ. Poniĝej odpowiadamy na najczÚĂciej zadawane
pytania:

9

9 Co sprawia, ĝe mapowanie strumienia war-

9

9
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toĂci jest tak uĝyteczne, i co odróĝnia je od
standardowych wykresów obrazujÈcych
przepïyw procesu? Wykres pïynnoĂci procesu
jest uĝytecznym narzÚdziem, pozwalajÈcym
zidentyfikowaÊ zasoby i relacje, jednak przedstawia jedynie czÚĂciowy obraz. Mapa strumienia wartoĂci przedstawia przepïyw procesu
w sposób znacznie bardziej wyczerpujÈcy i jest
klientocentryczna. Mapa strumienia wartoĂci
przedstawia w jednym miejscu nie tylko to,
jak materiaï przepïywa przez strumieñ wartoĂci,
lecz równieĝ przepïyw informacji, czas taktu,
operacje, które stanowiÈ „wÈskie gardïo”, poïoĝenie operatora, wielkoĂÊ i rodzaj zapasów,
sposoby transportu, jak równieĝ relacje z klientami i dostawcami w caïym strumieniu wartoĂci. Mapa strumienia wartoĂci jest znacznie
bardziej wyczerpujÈca niĝ wykres przepïywu
procesu.
Po co tworzyÊ mapÚ stanu idealnego strumienia wartoĂci? Stworzenie mapy stanu idealnego strumienia wartoĂci zachÚca CiÚ do
nieszablonowego myĂlenia, obiektywnego spojrzenia na strumieñ wartoĂci, które pozwala zidentyfikowaÊ przeïomowe pomysïy. Otwiera
Twój umysï na rewolucyjne innowacje, znane
teĝ jako kaikaku. Mimo ĝe w lean gïówny nacisk kïadzie siÚ na przeprowadzanie niewielkich,
regularnych, stopniowych ulepszeñ, to jeĂli nigdy nie poĂwiÚcisz czasu na marzenia o czymĂ
zupeïnie odmiennym od stanu teraěniejszego,
to stracisz szansÚ na naprawdÚ innowacyjne
zmiany. Mapa stanu idealnego strumienia wartoĂci pozwala teĝ stworzyÊ dïugoterminowÈ
wizjÚ, do której bÚdziesz dÈĝyÊ poprzez stopniowe doskonalenie siÚ.
Od czego najlepiej zaczÈÊ mapowanie strumienia wartoĂci? Tak jak zawsze, zacznij od
klienta. JeĂli Twój klient nie jest koñcowym

9

9

konsumentem, moĝesz zaczÈÊ od swojego klienta, jednak pamiÚtaj, jak konsument wpïywa na
wszystkie Twoje procesy. Gdy juĝ okreĂlisz
wymagania klienta, posuwaj siÚ w górÚ strumienia wartoĂci.
Jaki poziom szczegóïowoĂci jest odpowiedni?
Nie ma prostej odpowiedzi — wszystko zaleĝy od okolicznoĂci. Idealny poziom szczegóïowoĂci to równowaga pomiÚdzy opisaniem
dostatecznej liczby detali, by móc znaleěÊ
i wyeliminowaÊ znaczÈcÈ iloĂÊ strat, a jednoczeĂnie dostatecznym poziomem ogólnoĂci, by
nie utonÈÊ w szczegóïach i nie zatrzymaÊ siÚ
przed przystÈpieniem do wprowadzania ulepszeñ.
Mapowanie strumienia wartoĂci jest procesem, który moĝesz wielokrotnie powtarzaÊ,
dodajÈc za kaĝdym razem wiÚkszÈ liczbÚ szczegóïów w razie koniecznoĂci.
Jaka jest róĝnica pomiÚdzy spojrzeniem makro na strumieñ wartoĂci a mapÈ strumienia wartoĂci? Spojrzenie makro to wykres,
który pokazuje, w jakim miejscu caïego strumienia wartoĂci znajduje siÚ Twój proces
w odniesieniu do klienta i pierwszego dostawcy
najmniej przetworzonych surowców. GdybyĂmy mieli przedstawiÊ caïy strumieñ wartoĂci
z takÈ liczbÈ szczegóïów, jak ma to miejsce
w mapowaniu strumienia wartoĂci, byïoby to
bardzo nieporÚczne i nigdy nie udaïoby Ci siÚ
przejĂÊ do fazy wprowadzania ulepszeñ.
Co jest lepsze: rÚczne tworzenie mapy strumienia wartoĂci czy uĝywanie w tym celu
oprogramowania? Zespóï moĝe szybciej stworzyÊ pierwszy szkic mapy strumienia wartoĂci
rÚcznie, pozwala to teĝ zaangaĝowaÊ wszystkich jego czïonków w ten proces. Po stworzeniu wstÚpnego szkicu wykorzystaj oprogramowanie typu ARIS, aby zarzÈdzaÊ kolejnymi
mapami strumienia wartoĂci.
Niezaleĝnie od tego, czy uĝywasz rÚcznie rysowanych map strumienia wartoĂci, czy szablonów z programów, musisz udaÊ siÚ do miejsca,
gdzie odbywa siÚ rzeczywista praca (gemba),
podczas tworzenia mapy, sprawdzania jej prawidïowoĂci, jak równieĝ burzy mózgów.
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9 W jaki sposób mogÚ stworzyÊ mapÚ stru-

mienia wartoĂci, jeĂli ten sam produkt jest
wytwarzany w róĝnych miejscach? Zacznij
od jednej lokalizacji i przenieĂ zdobytÈ wiedzÚ
w inne miejsca. TworzÈc zespóï, zbierz równieĝ
ludzi z innych lokalizacji. OdwiedzajÈc gemba
(gdzie fizycznie wykonywana jest praca), nie

zapomnij odwiedziÊ innych miejsc, by sprawdziÊ, czy proces charakteryzuje siÚ zmiennoĂciÈ. Te kroki pozwolÈ Ci wyeliminowaÊ zastrzeĝenia, ĝe coĂ zostaïo wymyĂlone „gdzie
indziej”, gdy zaczniesz rozprzestrzeniaÊ tÚ wiedzÚ dalej. Jest teĝ bardziej prawdopodobne, ĝe
uda Ci siÚ w ten sposób uzyskaÊ mieszankÚ
najlepszych praktyk do wdroĝenia.

Podobnie jak w przypadku analizy mapy obecnego stanu strumienia wartoĂci,
nie przesadzaj z analizowaniem moĝliwych zmian w nieskoñczonoĂÊ. Lean to proces
z natury powtarzalny. OkreĂl, co chcesz ulepszyÊ, zrób to i nastÚpnie przeprowadě
caïy cykl jeszcze raz (wykorzystaj w tym celu PDCA, patrz rozdziaï 9.). Mapa stanu
przyszïego strumienia wartoĂci jest migawkÈ z tego, gdzie chcesz dotrzeÊ. Zrób zdjÚcie
i przejdě do kaizen (patrz rozdziaï 9.).

Tworzenie mozaiki ciÈgïego doskonalenia
siÚ: przygotowanie gruntu dla kaizen
Mapowanie strumienia wartoĂci jest funkcjonalnym narzÚdziem wykorzystywanym
jako czÚĂÊ cyklu i filozofii ciÈgïego doskonalenia siÚ. Moĝe wydawaÊ siÚ to wielkim
wysiïkiem: tworzenie mapy stanu obecnego strumienia wartoĂci, potem mapy stanu
idealnego i wreszcie mapy stanu przyszïego, którÈ wreszcie moĝesz wdroĝyÊ. Moĝesz
poczuÊ, ĝe musisz w tym celu oddelegowaÊ znaczÈce zasoby, by stworzyÊ zespóï,
przeanalizowaÊ dane, zrobiÊ burzÚ mózgów, poszukaÊ nowych pomysïów i zdobyÊ
róĝne spojrzenia. Moĝesz poczuÊ, ĝe zmieniasz zawód na kartografa, poniewaĝ ciÈgle
rysujesz jakieĂ mapy! Jednak rola i cel map strumienia wartoĂci nie polegajÈ na wielkim
wysiïku, wielkich projektach i dïugim horyzoncie czasowym wdroĝenia ich. Tworzysz
mapy strumienia wartoĂci, aby dokumentowaÊ, skoncentrowaÊ i poprowadziÊ dziaïania
majÈce na celu doskonalenie siÚ. Mapowanie strumienia wartoĂci to intensywny wysiïek,
który zwykle zajmuje nie wiÚcej niĝ kilka dni — nawet w przypadku stosunkowo
zïoĝonego procesu. W przypadku prostszych procesów takich jak przykïad firmy
produkujÈcej saïatki ten etap moĝna ukoñczyÊ w ciÈgu kilku godzin.

Spojrzenie w stronÚ rocznego horyzontu
Wykorzystaj ulepszenia, które naniosïeĂ na mapÚ stanu przyszïego strumienia wartoĂci,
by ustaliÊ plan ulepszeñ i priorytety. Plan powinien byÊ zwiÚzïy — tylko kilka stron,
bez ĝadnych ozdobników — to szybki rzut oka na kolejny rok. Zaplanuj poszczególne
dziaïania na dni, tygodnie lub miesiÈce, w zaleĝnoĂci od tego, jak sÈ zïoĝone. Plan
powinien stanowiÊ listÚ projektów, które zamierzasz ukoñczyÊ, i musi zawieraÊ dokïadny
przewidywany czas realizacji i wyznaczaÊ osobÚ odpowiedzialnÈ.
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Aby utrzymaÊ odpowiedni zakres planów dotyczÈcych stanu przyszïego:

9 OkreĂl minimalnÈ liczbÚ kluczowych wskaěników poprawy. Nie staraj siÚ
rozwiÈzaÊ wszystkich problemów naraz.

9 Ustal priorytety zmian, tak by zaczÈÊ od tych najbardziej znaczÈcych dla klienta,
a nastÚpnie przyjrzyj siÚ tym najbardziej znaczÈcym dla Twojego przedsiÚbiorstwa.

9 Projekt nie powinien byÊ zbyt obszerny, tak by wciÈĝ byï wymierny i znaczÈcy.
9 Postaraj siÚ zmieniaÊ jednÈ rzecz naraz, tak by szybko móc zobaczyÊ skutki zmian.
9 PamiÚtaj, ĝe bÚdziesz to robiÊ jeszcze raz.
To, jak czÚsto musisz wracaÊ do mapy stanu przyszïego strumienia wartoĂci, zaleĝy od
cyklu produkcyjnego Twojego przedsiÚbiorstwa, niemniej jednak nie powinieneĂ robiÊ
tego rzadziej niĝ raz na póï roku. Raz na rok wracaj do mapy stanu idealnego strumienia
wartoĂci. Nie musisz przeprowadzaÊ caïego porównania pomiÚdzy stanem obecnym,
stanem idealnym a stanem przyszïym za kaĝdym razem, gdy wprowadzasz zmianÚ do
stanu obecnego. Nacisk poïoĝony jest na ulepszenia, a nie na proces mapowania. JeĂli
uda Ci siÚ zakoñczyÊ wszystkie planowane ulepszenia przed upïywem póï roku, stwórz
nowÈ mapÚ stanu przyszïego strumienia wartoĂci.
Wiele firm popeïnia bïÈd, starajÈc siÚ zmieniÊ zbyt duĝo rzeczy naraz. To przepis na
osiÈgniÚcie gorszych niĝ optymalne rezultatów, poniewaĝ uniemoĝliwia zrozumienie
pierwotnych przyczyn problemów. PowinieneĂ wprowadzaÊ niewielkie, stopniowe
zmiany czÚsto i szybko. DziÚki temu nabierzesz rozpÚdu i bÚdziesz mógï lepiej ĂledziÊ
i kontrolowaÊ rezultaty.
Ulepszenia dla samych ulepszeñ to marnotrawstwo czasu i zasobów: moĝe nawet
zniechÚciÊ ludzi do wysiïku, jeĂli nie bÚdziesz uwaĝaÊ. PamiÚtaj, by wprowadzaÊ
zmiany, które bezpoĂrednio wpïywajÈ pozytywnie na klienta lub w spójny sposób
prowadzÈ do udoskonalenia przedsiÚbiorstwa — poprawy bezpieczeñstwa, warunków
dla pracowników, jakoĂci, dostaw, kosztów i tak dalej.

Wdraĝanie stanu przyszïego
Gdy juĝ opracujesz mapy i plan, jesteĂ gotowy do dziaïania. W rozdziale 9. pokazujemy,
jak wdraĝaÊ projekty lean. W tym momencie moĝesz siÚ zastanawiaÊ: „Co siÚ dzieje
z mapami, gdy wprowadzam ulepszenia?”.

9 Uaktualnij mapÚ stanu obecnego strumienia wartoĂci, tak by odzwierciedlaïa
nowy stan po wprowadzeniu ulepszeñ. Jest to bardzo istotna praktyka
zarzÈdzania konfiguracjÈ. Musisz wykazaÊ, ĝe obecny stan odzwierciedla nowe
standardy. Potrzebujesz teĝ zapisu tego, gdzie siÚ znajdujesz w drodze do realizacji
celów. Zachowaj kopiÚ pierwszej mapy stanu obecnego strumienia wartoĂci.
Za dwa albo trzy lata nie uwierzysz, ile Ci siÚ udaïo osiÈgnÈÊ. Stare mapy sÈ
przydatne, by móc przypominaÊ ludziom, jak daleko udaïo siÚ dojĂÊ i w jaki
sposób.

9 Porównaj nowy stan obecny do swoich przewidywañ stanu przyszïego
strumienia wartoĂci. JeĂli nie znajdujesz siÚ na wïaĂciwej drodze, byÊ moĝe
bÚdziesz musiaï dostosowaÊ swój plan.
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CzÚĂÊ III: Zrozumienie przepïywu i strumienia wartoĂci

9 Gdy wszystkie pomysïy zostanÈ juĝ wyczerpane lub dotrzesz do koñca

zaplanowanego okresu, powtórz caïy proces mapowania. Uĝyj najnowszej
mapy stanu obecnego strumienia wartoĂci, sprawdě jej prawidïowoĂÊ, oceñ
przydatnoĂÊ mapy stanu idealnego i stwórz mapÚ kolejnego stanu przyszïego.
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definiowanie, 62
formalne, 60, 62
nieformalne, 60, 62
ocena, 63
zasoby ludzkie, 53, Patrz: ludzie,
pracownik
zdefiniuj-zmierz-zanalizuj-naprawkontroluj, Patrz: DMAIC
zespóï, 81, 84, 291
nagradzanie, 97
roboczy, 186
strumienia wartoĂci, Patrz: strumieñ
wartoĂci zespóï
tworzenie, 83
typ, 82
zaangaĝowania pracowników, 216
zwyciÚski, 82
zielony pas, 39
zmiennoĂÊ, Patrz: mura
zrównowaĝona karta wyników, 53, 255
zysk, 39

Poleć książkę

