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1. Wstęp 1 

Od dłuższego już czasu, przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę z faktu, że niezbędne dla ich 2 

właściwego funkcjonowania, jest sprawne zarządzanie. Termin ten interpretuje się jako zbiór 3 

działań, który obejmuje czynności związane z osiągnięciem danego celu oraz jest powiązany  4 

z potrzebą konkretnego przedmiotu zarządzania. Wszystkie działania składające się na 5 

zarządzanie, wykonywane powinny być w odpowiedniej kolejności i obejmować planowanie, 6 

organizowanie, motywowanie i kontrolowanie. Obszarów zarządzania jest wiele i mogą one 7 

dotyczyć między innymi produkcji, usług, logistyki, jakości, bezpieczeństwa pracy, środowiska 8 

a także opakowań. W wielu przedsiębiorstwach produkcyjnych, występuje proces obrotu 9 

opakowaniami zwrotnymi od klientów, odgrywającymi kluczowe znaczenie w procesach 10 

produkcyjnych. Jest to o tyle ważne, gdyż brak opakowania zwrotnego, może przyczynić się 11 

do zatrzymania produkcji, a w konsekwencji strat finansowych. Niniejsze opracowanie, mające 12 

charakter praktycznego studium przypadku, zostało napisane na przykładzie firmy zajmującej 13 

się produkcją uszczelnień karoseryjnych do samochodów oraz produkcją pasów transmisyjnych 14 

dla branży motoryzacyjnej i AGD. Firma posiada swoje fabryki w Europie, Ameryce Północnej 15 

i Południowej oraz na Dalekim Wschodzie. Stanowi to 96 fabryk, w których zatrudnionych jest 16 

ponad 35 tysięcy pracowników. Aktualnie większość zakładów produkcyjnych mieści się  17 

w Europie, w tym 5 z nich jest zlokalizowanych w Polsce centralnej i południowej. 18 

Analizowany zakład firmowy znajduje się w Łodzi i należy do branży automotive, która 19 

prowadzi obrót opakowań z wieloma koncernami samochodowymi, w związku z czym 20 

problematyka sprawnego i skutecznego zarządzania opakowaniami, jest dla niej szczególnie 21 

ważna. W odniesieniu do zarządzania opakowaniami zwrotnymi od klienta, wchodzi jeszcze  22 

w grę proces nadzoru nad własnością klienta, który z punktu widzenia międzynarodowych 23 

systemów zarządzania jakością np. ISO 9001, jest procesem o wysokim priorytecie istotności 24 

dla każdej organizacji, która z własnością klienta i nadzorem nad nią ma do czynienia.  25 

2. Analiza sytuacji obecnej w przedsiębiorstwie 26 

Przechodząc do analizy procesu zarządzania opakowaniami zwrotnymi od klienta, warto 27 

przedstawić proces organizacji pracy w dziale opakowań badanej firmy. W tym dziale 28 

zatrudnione są dwie osoby. Jedna z osób zajmuje się opakowaniami jednorazowymi, czyli 29 

kartonami, a druga opakowaniami seryjnymi, czyli zwrotnymi do klienta. Ponadto istotną 30 

sprawą jest brak magazynu opakowań, co powoduje, że wszystkie opakowania znajdują się na 31 

zewnątrz zakładu, ustawione pod jego ścianami (Rys. 1).  32 
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 1 

Rysunek 1. Miejsce składowania opakowań. Źródło: zdjęcie wykonane na terenie firmy. 2 

Po kilkumiesięcznej analizie procesu zarządzania opakowaniami zwrotnymi od klienta, 3 

nasuwa się szereg wniosków, które dotyczą: 4 

 bezpośredniego zarządzania opakowaniami i należą do nich:  5 

 nieregularne potwierdzanie wysyłek, 6 

 nie wykonywanie raportów miesięcznych, 7 

 nie wykonywanie kwartalnych inwentaryzacji, 8 

 fizycznego stanu opakowań znajdujących się na terenie zakładu i należą do nich: 9 

 nie wykonywanie odsyłki uszkodzonych opakowań, 10 

 brak nadzoru magazynowania pustych opakowań. 11 

Zamawianie opakowań jest to działanie, które powinno być wykonywane w firmie dla 12 

pięciu klientów co tydzień, na dwa tygodnie do przodu, na podstawie planu produkcyjnego na 13 

portalu klienta (Rys. 2).  14 

 15 

Rysunek 2. Przykładowe zamówienie opakowań na portalu jednego z klientów. Źródło: wewnętrzny 16 
portal klienta. 17 

Pozostali klienci, których jest dziewięciu, swoje opakowania przysyłają w pętlach. Oznacza 18 

to, że klient odbierając z fabryki wyrób gotowy, zostawia tym samym puste opakowania.  19 

Jest to działanie ważne i niosące za sobą dużą odpowiedzialność, gdyż zarówno zbyt małe,  20 

ale także zbyt duże ilości zamówień opakowań, wiążą się z poważnymi konsekwencjami.  21 
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Otóż, gdy zamówienie będzie za małe, może przyczynić się to do braku opakowań seryjnych 1 

na produkcji. W tej sytuacji, produkcja zostaje zaopatrzona w opakowania jednorazowe, czyli 2 

kartonowe. Nie każdy klient jednak akceptuje takie rozwiązanie i zastrzega sobie, że jego 3 

wyrób gotowy musi być pakowany wyłącznie w opakowania seryjne. W związku z tym,  4 

że klient nie akceptuje opakowania kartonowego, a opakowania seryjne będą niedostępne, 5 

może dojść nawet do zatrzymania produkcji, co niesie za sobą ogromne straty finansowe. Warto 6 

dodać, iż brak opakowania seryjnego i zgoda klienta, aby wyrób gotowy w ostateczności był 7 

pakowany w karton, generuje firmie niepotrzebne koszty, gdyż to fabryka ponosi koszty 8 

opakowań kartonowych. Wyjątkiem jest tutaj sytuacja, w której udowodnimy brak opakowania 9 

seryjnego z winy klienta, a może się na to składać na przykład za długi czas tranzytu opakowań 10 

do fabryki (każdy klient ma ustalony maksymalny czas transportu). Za duże ilości zamówień 11 

opakowań seryjnych, również niosą za sobą koszty, gdyż opakowania są własnością klientów  12 

i firma tylko wynajmuje te opakowania. Fabryka ma więc ustalony czas, określający jak długo 13 

dane opakowanie może być na terenie zakładu, od momentu rozładunku pustego opakowania 14 

do momentu, kiedy zostanie spakowany wyrób gotowy i wydana etykieta produkcyjna,  15 

a później wysyłkowa. W związku z tym, należy tak umiejętnie zamawiać opakowania, aby nie 16 

tworzyć w magazynie zbyt dużego stoku pustych opakowań.  17 

W analizowanym przedsiębiorstwie, prowadzi się szereg działań wpisujących się w proces 18 

nadzoru nad opakowaniami. Oprócz kluczowego procesu zamawiania opakowań, należą do 19 

nich: 20 

 potwierdzanie wysyłek – jest czynnością wykonywaną w firmie codziennie; związana 21 

jest ona z wpisywaniem na portalu każdego klienta (Rys. 3), jakie opakowania i w jakiej 22 

ilości opuściły fabrykę z wyrobem gotowym z dnia poprzedniego; klient co miesiąc 23 

przedstawia raport, jakie opakowania i w jakiej ilości wysłał do fabryki i co do niego 24 

wróciło z wyrobem gotowym, na podstawie codziennych wpisów na portalu.  25 

 26 

Rysunek 3. Przykładowy formularz jednego z klientów, na którym są wpisywane wysyłki opakowań  27 
z wyrobem gotowym z dnia poprzedniego. Źródło: wewnętrzny portal klienta. 28 
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 generowanie raportów – jest to działanie, które należy wykonywać co miesiąc, dla 1 

każdego klienta; polega na generowaniu raportu z miesiąca poprzedniego z portalu 2 

klienta i jego weryfikacji z raportami, które są wykonywane z systemu firmy; należy 3 

sprawdzić poprawność wejść pustych opakowań do fabryki i wyjść opakowań  4 

z wyrobem gotowym za pomocą zestawienia raportów z sytemu firmy z raportem 5 

klienta; na podstawie tego raportu, klient wystawia fakturę i związku z tym wszelkie 6 

niezgodności powinny być bezzwłocznie zgłaszane do klienta.  7 

 kwartalne inwentaryzacje – w firmie co cztery miesiące przeprowadza się gruntowną 8 

inwentaryzację u każdego z klientów; należy policzyć ilość opakowań pustych 9 

znajdujących się na terenie zakładu oraz ilość opakowań z wyrobem gotowym; po 10 

przeliczeniu wszystkich opakowań, porównuje się wyniki z liczbami znajdującymi się 11 

na portalu klienta; inwentaryzacje mają na celu pokazać poziom prawidłowości 12 

przebiegu procesu zarządzania opakowaniami.  13 

 prowadzenie dokumentacji – polega na tym, aby każdy dowód dostawy z pustymi 14 

opakowaniami sprawdzić pod względem poprawności danych i długości transportu oraz 15 

wprowadzić do systemu (Rys.4); jest to ważne, gdyż wprowadzone do sytemu puste 16 

opakowania, tworzą stok na poszczególne miesiące; przy pomocy tego raportu można 17 

łatwo zweryfikować poprawność raportu, który wykonuje się co miesiąc z portalu 18 

klienta. 19 

 20 

Rysunek 4. Przykładowe zdjęcie z systemu, w którym wprowadzane są wszystkie dostawy pustych 21 
opakowań. Źródło: wewnętrzny system firmy. 22 

Po przybliżeniu aspektów związanych z bezpośrednim zarządzaniem opakowaniami  23 

w firmie, należałoby jeszcze przeprowadzić analizę fizycznego stanu opakowań, znajdujących 24 

się na jej terenie. Stan ten związany jest z szeregiem czynności, które powinny być 25 
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wykonywane przez osoby pracujące w dziale opakowań i należą do nich określone niżej  1 

w punktach 1-3.  2 

1. Odsyłka uszkodzonych opakowań – jest to czynność, która powinna odbywać się  3 

w momencie, kiedy na terenie zakładu znajduje się więcej niż pięć sztuk uszkodzonych 4 

opakowań jednego klienta. W tej sytuacji należy wypełnić specjalny formularz,  5 

w którym uwzględnia się ilość uszkodzonych opakowań, rodzaj opakowania, 6 

okoliczności w jakich zostały uszkodzone opakowania oraz załączyć zdjęcia 7 

uszkodzonych opakowań, a następnie skontaktować się z klientem, aby zorganizował 8 

transport po odbiór uszkodzonych opakowań. Odsyłkę uszkodzonych opakowań 9 

powinno się mieć pod stałą kontrolą, gdyż przetrzymywanie opakowań  10 

w przedsiębiorstwie generuje koszty. Na Rys. 5 przedstawiono strefę, na której 11 

gromadzone są uszkodzone opakowania klienta. 12 

 13 

Rysunek 5. Strefa uszkodzonych opakowań. Źródło: zdjęcie wykonane na terenie firmy. 14 

2. Liczenie opakowań – polega na policzeniu opakowań danego klienta, jakie znajdują 15 

się na terenie firmy w danym dniu. Jest to czynność, która powinna być wykonywana 16 

codziennie w celu weryfikacji ilości opakowań jakie są dostępne w danym dniu na 17 

terenie zakładu. Na podstawie tej informacji, określa się, czy na najbliższe dni,  18 

są dostępne opakowania pod bieżącą produkcję. Jeżeli okazuje się, że któregoś  19 

z opakowań braknie, w tej sytuacji należy bezzwłocznie skontaktować się z klientem, 20 

aby przyspieszył zaplanowaną dostawę pustych opakowań do firmy lub zorganizował 21 

dodatkowy transport, ponieważ takie rozwiązanie może okazać się tańsze niż 22 

zatrzymanie produkcji. Na Rys. 6 został przedstawiony plik, do którego są wpisywane 23 

ilości dostępnych opakowań na terenie zakładu. Do tego pliku mają dostęp wszyscy 24 

pracownicy, co daje możliwość weryfikacji dostępności opakowań na danym wydziale.  25 
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 1 

Rysunek 6. Plik, do którego są wpisywane codziennie ilości dostępnych opakowań na terenie firmy. 2 
Źródło: wewnętrzny system informatyczny firmy. 3 

3. Nadzór magazynowania pustych opakowań - jest to czynność, polegająca na kontroli 4 

w jaki sposób są ustawiane opakowania na placu firmowym przez pracowników, którzy 5 

rozładowują samochody. Pomimo, że miejsca te są wyznaczone i opisane, pracownicy 6 

nie stosują się do wytycznych. Wynika to między innymi z braku kontroli, ale również 7 

z tego, że wyznaczone miejsca są już mało widoczne. Ponadto, opakowania powinny 8 

być ustawiane zgodnie z wymogami klienta, czyli nie powinny być piętrowane wyżej 9 

niż 5 palet do góry. To również podlega stałej kontroli, gdyż większa ilość piętrowania 10 

palet do góry, może spowodować zniekształcenie opakowań, pęknięcie ich, a nawet 11 

może dojść do przewrócenia słupa składowania, a w konsekwencji do wypadku na 12 

terenie zakładu. Na Rys. 7 przedstawiono zdjęcia, które pokazują niestosowanie się do 13 

przyjętych zasad w opisywanym zakresie. 14 

 15 

Rysunek 7. Obszar składowania opakowań. Source: zdjęcia wykonane na terenie firmy. 16 



530 A. Walaszczyk, A. Siodłowska 

Podsumowując analizę procesu zarządzania opakowaniami w firmie, nasuwa się wniosek, 1 

iż koniecznością jest wprowadzenie w tym obszarze udoskonaleń między innymi w zakresie: 2 

 wprowadzenia standaryzacji pracy w dziale opakowań,  3 

 stosowania narzędzia 5S1 w obszarze składowania opakowań oraz strefie uszkodzonych 4 

opakowań, 5 

 regularnego wykonywania raportów miesięcznych. 6 

3. Projekt doskonalenia procesu zarządzania opakowaniami 7 

3.1. Bezpośrednie zarządzanie opakowaniami 8 

Doskonalenie zarządzania opakowaniami w firmie, rozpoczęło się od gruntownej analizy 9 

procesów składających się na bezpośrednie zarządzanie opakowaniami. Na początek dokonano 10 

analizy wszystkich klientów i podjęto decyzję o przeprowadzeniu inwentaryzacji opakowań 11 

każdego klienta, aby zorientować się ile jest na terenie zakładu pustych opakowań oraz 12 

opakowań z wyrobem gotowym. Następnie wyniki zostały porównane z danymi, które znajdują 13 

się na portalu każdego z klientów. Okazało się, że rozbieżności są na tyle duże,  14 

że koniecznością było podjęcie natychmiastowych działań korekcyjnych i doskonalących. 15 

Pierwszym etapem była analiza wszystkich ruchów opakowań jakie miały miejsce na 16 

terenie zakładu z kliku miesięcy wstecz dla każdego z klientów. Analiza ta polegała na 17 

wygenerowaniu raportów z systemu firmy, wszystkich wyjść opakowań z wyrobami gotowymi 18 

jak i wejść opakowań pustych na teren zakładu.  19 

Drugi etap polegał na wygenerowaniu raportów z kilku miesięcy wstecz z portali klientów. 20 

Następnie te dwa raporty, czyli z systemu firmy oraz z portalu klienta, zostały porównane i na 21 

tej podstawie otrzymano wyniki jakie są rozbieżności w ilości opakowań. 22 

Trzeci etap dotyczył wyciągnięcia wniosków z analizy zaistniałej sytuacji. W tym etapie, 23 

określono przyczyny tak dużych rozbieżności w ilości opakowań jakie firma faktycznie 24 

posiada, a ile klient myśli, że firma posiada. Zidentyfikowane przyczyny obejmowały: 25 

 błędy systemowe – polegające na dwukrotnie wyższym określaniu przez system 26 

informatyczny, ilości opakowań z wyrobem gotowym w generowanym raporcie, 27 

 błędy w ASN (Advanced Shipping Notification) - polegające na tym, że dane 28 

opakowanie jest błędnie zdefiniowane; problem polega na tym, że dane opakowanie  29 

nie jest w prawidłowy sposób podpięte do swojej referencji i referencji klienta,  30 

aby w poprawny sposób generowało się w systemie, kiedy magazyn skanuje dane 31 

wysyłki, co w konsekwencji generuje się na raportach.  32 

                                                 
1 5S – japońskie narzędzie stosowane w Lean Management obejmujące: sortowanie, systematykę, sprzątanie, 

standaryzację, samodyscyplinę. 
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Problem błędów systemowych po jego identyfikacji, został naprawiony przez dział IT 1 

firmy. Dłuższego czasu wymaga wprowadzenie działań korekcyjnych dotyczących błędów 2 

ASN. Osoba odpowiedzialna za ASN, poprawia je co miesiąc, sprawdzając rezultaty swojej 3 

pracy w raporcie miesięcznym, gdyż tam jest widoczne, czy dane opakowanie poprawnie się 4 

definiuje, czy też są nadal jakieś niezgodności i należy wnieść poprawki.  5 

Wszystkie powyższe problemy, mogły zostać wychwycone dużo wcześniej, gdyby 6 

regularnie były wykonywane comiesięczne raporty oraz kwartalne inwentaryzacje. Na tę 7 

chwilę firma musiała skontaktować się z każdym z klientów i przedstawić zaistniałą sytuację 8 

oraz zaproponować zorganizowanie audytu. Wobec tego, tydzień po tygodniu, dział opakowań 9 

organizował audyty i zapraszał klientów, aby przyjechali do firmy, w celu zrobienia oficjalnej 10 

inwentaryzacji oraz ustalenia dalszych warunków współpracy. Klienci nie zawsze byli chętni 11 

do współpracy, aby wyjaśnić powód takich rozbieżności. Z wieloma klientami nadal trwają  12 

w tej sprawie rozmowy i negocjacje. Kierownictwo firmy planuje podróż służbą do miasta 13 

Aachen w Niemczech, w celu odbycia szkolenia z zakresu prawidłowego definiowania 14 

opakowań za pomocą ASN. Fabryka firmowa, która się tam znajduje, w prawidłowy sposób 15 

definiuje opakowania i na zasadzie benchmarkingu wewnętrznego, oferuje firmie wsparcie  16 

z tego zakresu.  17 

3.2. Fizyczny stan opakowań 18 

3.2.1. Etykietowanie 19 

Następnym krokiem w doskonaleniu zarządzania opakowaniami w firmie, była dokładna 20 

analiza fizycznego stanu opakowań znajdujących się na terenie zakładu. Stanowcze kroki  21 

w tym zakresie, podjęto w odniesieniu do odsyłki uszkodzonych opakowań, zastawiających 22 

dodatkowo bramę przeciwpożarową. Ponadto tych opakowań była bardzo duża liczba,  23 

co generowało niepotrzebne koszty dla firmy. Celem doskonalącym stało się w tym obszarze, 24 

regularne odsyłanie uszkodzonych opakowań do klienta. Zaangażowanie i konsekwencja  25 

w działaniu, przyniosły po kilku miesiącach doskonałe rezultaty. Ponadto wprowadzono 26 

oznaczenie uszkodzonych opakowań czerwoną etykietą „opakowania wadliwe” (Rys. 8). 27 

Uzasadnione to było wymaganiami klientów, dotyczącymi podania przyczyny, okoliczności  28 

i przypuszczalnej daty uszkodzenia opakowania a takie informacje nigdzie do tej pory w firmie 29 

nie były dokumentowane. 30 
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 1 

Rysunek 8. Etykieta – opakowania wadliwe. Źródło: opracowanie własne na zlecenie firmy. 2 

W kwestii etykietowania został przeszkolony cały personel działu produkcji oraz 3 

magazynu. Wdrożenie pomysłu trwało około miesiąca, zanim zostały zauważone zadawalające 4 

efekty. Wprowadzenie etykiety, miało przede wszystkim na celu ułatwienie odsyłki 5 

uszkodzonych opakowań, ale również przyniosło korzyści, wynikające ze zmniejszenia liczby 6 

dostarczanych uszkodzonych opakowań na produkcję. Wynika to z wprowadzenia 3-etapowej 7 

kontroli opakowań.  8 

 1 etap – magazynierzy, którzy są odpowiedzialni za opakowania i rozładowują samochody 9 

z pustymi opakowaniami, zostali zobowiązani do stałej kontroli stanu opakowań; jeżeli 10 

opakowanie posiada znaczne uszkodzenia, co uniemożliwi na produkcji zapakowanie 11 

wyrobu gotowego, magazynier nakleja etykietę i przewozi uszkodzone opakowanie na 12 

strefę uszkodzonych opakowań.  13 

 2 etap – kolejnym punktem kontrolnym jest miejsce, gdzie opakowania są transportowane 14 

na „market” (miejsce, gdzie magazynierzy przygotowują opakowania pod bieżącą 15 

produkcję); tam magazynierzy są zobowiązani do kontroli stanu opakowań, aby na 16 

produkcję nie trafiły uszkodzone opakowania; jeżeli magazynier zauważy uszkodzenie, 17 

nakleja etykietę i również przewozi opakowanie na strefę opakowań uszkodzonych.  18 

 3 etap – jest to etap, w którym wyłącznie na produkcji można zidentyfikować niezgodności 19 

dotyczące opakowania, ponieważ tylko w tym dziale firmy, można zweryfikować wnętrze 20 

opakowania; takie niezgodności dotyczą między innymi braku przekładek w środku 21 

opakowania lub umieszczenia niewłaściwych przekładek; w takiej sytuacji dział produkcji 22 

umieszcza etykietę i opakowanie wadliwe zabiera pociąg, który jeździ na produkcji,  23 

a następnie wózkowy przewozi je na strefę opakowań uszkodzonych.  24 

  25 
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Wdrożenie etykiet z pewnością przyniosło oczekiwane rezultaty. Dla działu opakowań jest 1 

to korzystne, pod względem informacji zawartych na etykiecie i tym samym ułatwia odsyłkę 2 

uszkodzonych opakowań do klienta, a dla działu produkcji zaowocowało tym, że do procesu 3 

produkcyjnego trafia dużo mniejsza liczba uszkodzonych opakowań.  4 

3.2.2. Metoda 5S 5 

Kolejnym etapem doskonalenia zarządzania opakowaniami była analiza, która dotyczyła 6 

nadzoru magazynowania pustych opakowań. W tej kwestii należało podjąć działania, które 7 

ułatwiłyby pracę ludzi oraz wprowadziłyby porządek na terenie zakładu. Wobec powyższego, 8 

opracowano plan opierający się na metodzie 5S.  9 

1S – Selekcja – zorganizowano przegląd na terenie zakładu i za pomocą żółtych kartek, 10 

oznaczono opakowania, materiały i narzędzia, które znajdowały się w niewłaściwych 11 

miejscach, a za pomocą czerwonych kartek, oznaczono opakowania, materiały i narzędzia, 12 

które są już nie wykorzystywane i nadawały się do utylizacji.  13 

2S – Systematyka – sporządzono plan, w jaki sposób i gdzie można byłoby na terenie firmy, 14 

wyznaczyć miejsca dla poszczególnych opakowań i podzielić je pomiędzy wszystkich 15 

klientów.  16 

3S – Sprzątanie – w działanie to, zostali zaangażowani magazynierzy, którzy są 17 

odpowiedzialni za bezpośredni nadzór nad opakowaniami; po wcześniejszym przeszkoleniu  18 

w zakresie metody 5S, pracowników zobowiązano do przestrzegania porządku w obrębie strefy 19 

opakowań uszkodzonych, jak i na obszarze, na którym składowane są puste opakowania.  20 

4S – Standaryzacja – dział opakowań w firmie, wyznaczył sobie dni w miesiącu, w których 21 

przeprowadza audyt na terenie zakładu; na podstawie tego działania, kontroluje stan opakowań 22 

oraz teren firmy, sprawdzając czy wszystko jest realizowane zgodnie z wytycznymi 23 

przekazanymi magazynierom, w przypadku zidentyfikowania niezgodności, są organizowane 24 

spotkania w celu wyjaśnienia zaistniałych sytuacji. 25 

5S – Samodyscyplina – celem utrzymania wdrożonego po zastosowaniu metody 5S stanu 26 

w firmie, co miesiąc odbywa się audyt na terenie zakładu i są przyznawane punkty 27 

magazynierom, adekwatne do utrzymanego przez nich porządku na obszarze zadań im 28 

podległym; jeśli pracownik uzyska minimum 90% punktów możliwych do zdobycia, uzyskuje 29 

premię.  30 

3.2.3. System KANBAN 31 

Elementem projektu doskonalenia zarządzania opakowaniami w firmie, było także 32 

wprowadzenie systemu Kanban. System Kanban jest przede wszystkim skoncentrowany na 33 

zapewnieniu małych ilości zapasów magazynowych, przy jednoczesnej realizacji określonych 34 

procesów operacyjnych na czas. System ten daje możliwość monitorowania przepływu 35 

surowców, czy materiałów w przedsiębiorstwie, poprzez wykorzystanie tzw. Kart Kanban. 36 

Karta Kanban służy do rozróżniania materiałów, podzespołów, czy części, jednocześnie 37 

wskazując miejsce ich przeznaczenia oraz pochodzenie (przykład Karty Kanban opracowanej 38 
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w firmie – Rys. 9). W dziale opakowań analizowanej firmy, wprowadzono system Kanban  1 

w celu odróżnienia opakowań jednego klienta od drugiego. Problem polegał na tym, iż dwóch 2 

klientów posiadało jeden typ opakowania, a dział opakowań musiał rozliczyć się z opakowań 3 

z każdym klientem oddzielnie. Pomimo wielu rozmów z klientami, niestety nie udało się nic  4 

w tej kwestii zmieć - klient nie był skłonny, aby wprowadzać jakiekolwiek zmiany, dotyczące 5 

swojego opakowania. Wobec tego, dział opakowań musiał rozwiązać problem pobierania przez 6 

magazynierów i wózkowych, nieodpowiednich opakowań na produkcję. Ponieważ do czasu 7 

wprowadzenia systemu, odbywało się to w sposób dowolny, stoki opakowań były wymieszane, 8 

a na produkcję były dostarczane niezgodne opakowania. Jedynym sposobem na odróżnienie 9 

opakowań, była liczba składowania pojemników na palecie (Rys. 10).  10 

 11 

Rysunek 9. Karta Kanban – Nissan. Źródło: opracowanie własne. 12 

   13 

Rysunek 10. Opakowania dwóch różnych dostawców. Źródło: zdjęcie wykonane na terenie firmy. 14 

Schemat postępowania w odniesieniu do zaimplementowanego systemu Kanban, polega na 15 

tym, że puste opakowania dla jednego (Nissan) i drugiego (Renault) klienta, należy zamawiać 16 

za pomocą Karty Kanban, umieszczonej pod bindą na palecie z wyrobem gotowym (Rys. 11). 17 

Kanban wraz z pustym opakowaniem musi wrócić na produkcję. 18 
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   1 

Rysunek 11. Sposób umieszczenia Karty Kanban na opakowaniu. Źródło: zdjęcie wykonane na terenie 2 
firmy. 3 

Dzięki wdrożonemu systemowi Kanban, dział opakowań firmy, może mieć pod stałą 4 

kontrolą wszystkie wejścia i wyjścia opakowań, co jest bardzo istotne w przypadku co 5 

kwartalnych inwentaryzacji i audytów klientów.  6 

4. Podsumowanie 7 

Wszystkie zaproponowane do wdrożenia rozwiązania, mające na celu doskonalenie procesu 8 

zarządzania opakowaniami zwrotnymi od klientów w analizowanej firmie, zostały 9 

zaakceptowane. Zaimplementowane udoskonalenia, funkcjonują zarówno w dziale opakowań 10 

firmy, jak również na obszarze składowania opakowań i w strefie uszkodzonych opakowań.  11 

Do efektywności nowo wdrożonych działań, przyczynia się stała kontrola, konsekwencja  12 

i regularność w wykonywaniu czynności oraz zaangażowanie załogi uczestniczącej  13 

w procesach związanych z opakowaniami. Coraz rzadziej zdarza się w firmie sytuacja, że na 14 

produkcji brakuje opakowania seryjnego, co wiąże się z obniżeniem kosztów w dziale 15 

opakowań, gdyż dział produkcyjny używa opakowania zastępczego w minimalnym stopniu lub 16 

wcale. Ponadto, dzięki stałej kontroli opakowań zwrotnych każdego klienta, sporadycznie 17 

dochodzi do sytuacji obciążania firmy przez klienta karami finansowymi. Aspektem 18 

globalnym, jest fakt wpływu udoskonaleń zaadoptowanych przez dział opakowań firmy,  19 

na lepsze funkcjonowanie innych działów, dzięki podwyższeniu sprawności realizowanych 20 

procesów.  21 

Opracowane studium przypadku, jest przykładem przełożenia rozwiązań z zakresu 22 

zarządzania jakością, logistyką, produkcją oraz opakowaniami, zaprojektowanych na gruncie 23 

teoretycznym, na praktyczny wymiar procesów realizowanych przez podmioty gospodarcze. 24 

Wdrażanie przez firmy metod i technik stosowanych w szeroko pojętej dziedzinie zarządzania, 25 

coraz częściej dotyczy gospodarki opakowaniowej, co pokazuje jak dużą rolę w działalności 26 

przedsiębiorstw, odgrywają procesy związane z nadzorem nad opakowaniami, bez względu na 27 

ich rodzaj i przeznaczenie. 28 



536 A. Walaszczyk, A. Siodłowska 

Bibliografia  1 

1. Antosz, K., Pacana, A., Stadnicka, D., Zielecki, W. (2013). Narzędzia Lean Manufacturing. 2 

Rzeszów: Oficyna wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 3 

2. Ciesielski, M. (2009). Instrumenty zarządzania łańcuchem dostaw. Warszawa: PWE. 4 

3. Dudziński, Z. (2007). Opakowania w gospodarce magazynowej z dokumentacją i wzorcową 5 

instrukcją gospodarowania opakowaniami. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia 6 

Kadr Sp. z o.o. 7 

4. Golińska, P. (2012). Lean management w produkcji i logistyce. Poznań: Wydawnictwo 8 

Politechniki Poznańskiej. 9 

5. Harrison, A., Hoek van Remko, 2010. Zarządzanie logistyką. Warszawa: PWE. 10 

6. Kornicki, L., Kubik, Sz. (2008). 5S dla Operatorów. 5 filarów wizualizacji miejsca pracy. 11 

Wrocław: Wydawnictwo ProdPress.com. 12 

7. Korzeniowski, A., Skrzypek, M., Szyszka, G. (2010). Opakowania w systemach 13 

logistycznych. Poznań: Biblioteka Logistyczna. 14 

8. Lewandowski, J., Walaszczyk, A., Jałmużna, I. (red.) (2012). Product and packaging. 15 

Tendencies for development in manufacturing/logistics. Łódź: Monograph. 16 

9. Niziński, S., Żurek, J. (2011). Logistyka ogólna. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji  17 

i Łączności. 18 

10. Pawłowski, E., Pawłowski, K., Trzcieliński, S. (2010). Metody i narzędzia Lean 19 

Manufacturing. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. 20 

11. Pisz, I., Sęk, T., Zielecki, W. (2013). Logistyka w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE. 21 

12. Szymczak, J., Ankiel-Homa, M. (2007). Opakowania jednostkowe w działaniach 22 

marketingowych przedsiębiorstw. Poznań: Akademia Ekonomiczna. 23 

13. Szymonik, A. (2013). Zarządzanie zapasami i łańcuchem dostaw. Warszawa: Difin. 24 

14. Wolniak, R., Skotnica, B. (2005). Metody i narzędzia zarządzania jakością, teoria  25 

i praktyka. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. 26 


