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Lean management

Streszczenie

Podstawowym celem dzia³ania przedsiêbiorstwa jest dziœ nie tylko przynoszenie zysku, przetrwanie i rozwój, ale tak¿e dba³oœæ
o poszanowanie otoczenia i zapewnienie optymalnego wykorzystania zasobów œrodowiska naturalnego. Sprawnie wdro¿ony
i funkcjonuj¹cy proces ekologizacji przedsiêbiorstwa jest gwarantem zrównowa¿onego rozwoju gospodarki. W niniejszym
artykule przedstawiono nowe podejœcie do systemu zarz¹dzania œrodowiskowego w przedsiêbiorstwie wytwórczym. Podejœcie
to wykorzystuje m.in. narzêdzia , dziêki czemu, w odró¿nieniu od klasycznego systemu zarz¹dzania œrodo-
wiskowego, charakteryzuje siê eliminacj¹ potencjalnych odpadów ju¿ na etapie planowania procesu produkcyjnego.

NOWE PODEJŒCIE DO OCHRONY ŒRODOWISKA
WYKORZYSTUJ¥CE ELEMENTY

LEAN MANAGEMENT

W niniejszym artykule opisano proces ekologizacji wspó³-
czesnego przedsiêbiorstwa produkcyjnego sektora maszyn
rolniczych dzia³aj¹cego w Polsce. Od pewnego czasu ochrona
œrodowiska i dbanie o okalaj¹ce przedsiêbiorstwo otoczenie
staje siê coraz wa¿niejszym elementem zarz¹dzania. Opinia
publiczna, kontrahenci oraz przede wszystkim konsumenci
coraz wiêksz¹ uwagê zwracaj¹ na dzia³ania zwi¹zane z posza-
nowaniem œrodowiska naturalnego przez konkretn¹ firmê.
Czêsto dochodzi do sytuacji, w której konsumenci lub kontra-
henci odstêpuj¹ od chêci zakupu wytworzonego produktu lub
podjêcia wspó³pracy z organizacj¹, która nie dba o œrodowisk
o naturalne. W zwi¹zku z powy¿szym, wyraŸnie zaznacza siê
nowa tendencja w zarz¹dzaniu, która szczególny nacisk k³adzie
na proces ekologizacji przedsiêbiorstwa. Sta³ siê on nieod³¹cz-
nym elementem sprawnie zarz¹dzanej organizacji wytwórczej.

Jedn¹ z koncepcji zarz¹dzania przedsiêbiorstwem, która
jednoczeœnie reprezentuje nowe podejœcie do zarz¹dzania
œrodowiskowego jest . Jest to zarz¹dzanie
przedsiêbiorstwem w sposób „szczup³y”. Pojêcie oznacza
zespó³ zasad oraz technik zmierzaj¹cych do maksymalnie
oszczêdnej (wyszczuplonej) organizacji przedsiêbiorstwa i sa-
mego procesu produkcji. Z regu³y poci¹ga to za sob¹ zmniej-
szenie liczby komórek organizacyjnych i zatrudnienia, a tak¿e
wprowadzanie zmian w organizacji i technologii produkcji,
sprzeda¿y, procesach logistyki wewnêtrznej i zewnêtrznej
przynosz¹c zmniejszenie kosztów [1].

Z punktu widzenia systemu zarz¹dzania œrodowiskowego
nie tworzy w przedsiêbiorstwie wyodrê-

bnionej jednostki zajmuj¹cej siê problemami œrodo-
wiskowymi. Jedn¹ z podstaw koncepcji jest okreœlenie
najwa¿niejszych Ÿróde³ strat. Dziêki temu przedsiêbiorstwo
koncentruje siê na Ÿród³ach straty a nie na jej skutkach Za
najwa¿niejsze Ÿród³a strat uznaje siê: nadprodukcjê, zbêdny
ruch, oczekiwanie, zbêdny transport, zapasy, wady i nadmiern¹
obróbkê. jest narzêdziem, które w szerszym
zakresie „widzi” problem zarz¹dzania œrodowiskowego.
Stosuj¹c tê metodê, przedsiêbiorstwo nie ogranicza siê tylko do
eliminowania powsta³ych ju¿ odpadów. Stosuje siê aktywne
podejœcie do zarz¹dzania zasobami naturalnymi, co przejawia
siê np. w niewytwarzaniu nadmiernej iloœci produktów. W kla-
sycznym podejœciu do ochrony œrodowiska nie traktuje siê
nadprodukcji jako problemu œrodowiskowego. Nowe podej-
œcie jest zdecydowanie lepsze, poniewa¿ oprócz oczywistego
ograniczenia zu¿ycia surowców nie generuje siê dodatkowych
kosztów zwi¹zanych z wyprodukowaniem niepotrzebnej partii
produkcyjnej. Kompleksowoœæ rozwi¹zañ przejawia siê
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w szczególnoœci w podejœciu do organizacji stanowiska pracy.

Dziêki zastosowaniu jednego z narzêdzi Czyli
szybkie przezbrojenia - projektuje siê proces produkcyjny,
który nie tylko zu¿ywa tylko niezbêdne iloœci surowców, ale
jednoczeœnie ogranicza niepotrzebne ruchy pracowników
i pokazuje najprostsz¹ drogê do wykonania danej czynnoœci
w procesie produkcji. Konsekwencj¹ tego jest minima-
lizowanie narzêdzi, jakimi musi pos³ugiwaæ siê pracownik
w celu uzyskania zamierzonego efektu. To z kolei prowadzi do
efektywniejszego wykorzystania posiadanych zasobów, a tym
samym do wyprodukowania gotowego produktu z mniejszej
iloœci nak³adów ludzkich, œrodowiskowych itp.

Poni¿ej przedstawiono przyk³ad wdro¿enia SMED w je-
dnym z wielkopolskich przedsiêbiorstw produkuj¹cych
maszyny rolnicze i ich czêœci zamienne. W przedsiêbiorstwie
tym g³ównym problemem by³ czas przeznaczony na przezbra-
janie maszyn z jednego asortymentu w drugi. Zbyt d³ugi czas
przezbrajania powodowa³ nie tylko stratê czasu, ale równie¿
stratê mo¿liwoœci zwiêkszenia iloœci produkowanych towarów
oraz straty energii elektrycznej dostarczanej do maszyn nie
produkuj¹cych. Przed wdro¿eniem projektu, maj¹cego na celu
skrócenie czasu przezbrajania, mediana czasu przezbrojeñ
wynosi³a 12% (z czasu przeznaczonego bezpoœrednio na
produkcjê). Projekt rozpocz¹³ siê w tygodniu 37.

Po wprowadzeniu projektu czasy przezbrojeñ maszyn
produkcyjnych zosta³y skrócone o po³owê, do 6%. Osi¹gniêto
ten wynik przez wyeliminowanie zbêdnych czynnoœci
wykonywanych przez pracowników przy maszynach, nowe
rozmieszczenie narzêdzi potrzebnych do przezbrajania oraz
³atwiejsz¹ obs³ugê maszyn. Dziêki zredukowaniu czasu prze-
zbrojeñ zredukowano marnotrawstwo polegaj¹ce na niewyko-
rzystaniu maszyn zdolnych do produkcji, oszczêdzeniu energii
elektrycznej (maszyny krócej pobieraj¹ energiê podczas
bezczynnego oczekiwania na start produkcji) oraz lepsze
rozmieszczenie pracowników produkcyjnych.

Wdro¿enie projektu rozpoczêto w tygodniu 36. Cel
projektu, zredukowanie czasu przezbrojenia o po³owê,
osi¹gniêto w tygodniu 45. Faza aktywna projektu zakoñczy³a
siê w tygodniu 52. Do tego tygodnia uda³o siê zredukowaæ czas
potrzebny na przezbrojenie do 4,5%. Wynik ten jest o 1,5%
lepszy od zak³adanego celu projektu.

Lean - SMED ,1  .

Model opracowany przez J. P. Leschke jest wynikiem obserwacji,
prowadzonym przez autora w piêciu wybranych przedsiêbiorstwach
sektora oœwietleniowego, samochodowego, elektronicznego,
meblarskiego i rolniczego [2].
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NEW APPROACH TO ENVIRONMENTAL PROTECTION USING THE ELEMENTS OF

LEAN MANAGEMENT

Summary

The primary objective of a company's operations today is not only yielding profits, survival and development but also making a
point of respecting the environment and ensuring the sustainable use of natural resources. A well-implemented and efficient
process of a company's greening is a guarantor of sustainable economic development. This article presents a new approach to the
environmental management system at a manufacturing enterprise. This approach, among others, incorporates Lean management
tools, so that, in contrast to the classical environmental management system, it is characterized by the potential elimination of
waste already at the planning stage of the production process.

Powy¿szy przyk³ad ukazuje zalety nowoczesnej metody
zarz¹dzania, jak¹ jest w stosunku do wyko-
rzystania surowców i œrodowiska naturalnego. Jak widaæ na
rys. 3, efekty wdro¿enia projektu SMED utrzymuj¹ siê w d³u-
gim okresie czasu.

jest równie¿ jednym z przyk³adów
nowego podejœcia do problemu zarz¹dzania œrodowiskowego
w przedsiêbiorstwie. Odchudzona produkcja daje mo¿liwoœæ,
aby produkowaæ coraz wiêcej, wykorzystuj¹c coraz mniej
ludzkiego wysi³ku, urz¹dzeñ, czasu i miejsca, przy jedno-
czesnym zbli¿aniu siê do osi¹gniêcia celu, jakim jest
dostarczenie klientom dok³adnie tego, czego chc¹ [3].

Podstawowym celem dzia³ania przedsiêbiorstwa jest dziœ
ju¿ nie tylko przynoszenie zysku, przetrwanie i rozwój, ale
tak¿e dba³oœæ o poszanowanie otoczenia i zapewnienie
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zrównowa¿onego wykorzystania zasobów œrodowiska
naturalnego. Sprawnie wdro¿ony i funkcjonuj¹cy proces
ekologizacji przedsiêbiorstwa jest gwarantem zrównowa-
¿onego rozwoju gospodarki.
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Rys. 3. Œrednioroczny czas przezbrajania maszyn
w kolejnych latach po wprowadzeniu projektu SMED
Fig. 3. Annual average time of the exchange of the
production line equipment in the subsequent years
after the introduction of SMED project

Rys. 2. Czas przezbrajania maszyn produkcyjnych po
wprowadzeniu projektu SMED
Fig. 2. Exchange of the production line equipment time
after the introduction of SMED project

Rys. 1. Czas przezbrajania maszyn produkcyjnych
przed wprowadzeniem projektu SMED
Fig. 1. Exchange of the production line equipment time
before the introduction of SMED project
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