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Doradztwo Lean Manufacturing to specjalistyczna usługa w zakresie systemu zarządzania
produkcją w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Jej celem jest wdrożenie właściwego
przebiegu procesu produkcji poprzez ograniczenie strat, zmniejszenie kosztów produkcji,
wykorzystanie relatywnie mniejszej ilości surowców, eliminację niepotrzebnych operacji
i procedur w procesie produkcji, przy jednoczesnym zachowaniu jak najwyższej jakości
dostarczanych produktów i usług oczekiwanej przez klientów.
Usługa polega na zapoznaniu się ze specyfiką przedsiębiorstwa, diagnozą potrzeb firmy, ustaleniu
konkretnego celu, opracowaniu programu wdrożenia, a wszystko przy zaangażowaniu przedsiębiorcy.
Kolejnym krokiem jest zatwierdzenie programu wdrożenia przez osoby decyzyjne w firmie, wdrożenie
nowych rozwiązań i modyfikacji, eliminowanie złych nawyków oraz bieżące wsparcie eksperta.
Wdrożenie Lean Manufacturing w firmie znacznie zwiększa wydajność produkcji, skraca czas procesu
produkcji i zapobiega kumulacji nadmiernych zapasów. Przed wprowadzeniem systemu należy dokonać
diagnozy przedsiębiorstwa, usunąć wszelkie czynniki powodujące straty, a następnie zmodernizować
procesy produkcyjne. Ze względu na usuwanie procesów powodujących marnotrawstwo
i zoptymalizowanie produkcji do prawidłowego wdrożenia koncepcji niezbędne jest zaangażowanie
pracowników każdego szczebla przedsiębiorstwa. Ponadto w związku z wprowadzeniem Lean
Manufacturing w firmie pracownicy powinni zdobyć nową wiedzę i umiejętności praktyczne. Szkolenie
pracowników i inwestowanie w ich rozwój wyzwala w nich zaangażowanie w działania wdrożeniowe.
Przed wprowadzeniem Lean Manufacturing w przedsiębiorstwie jest przeprowadzana analiza SWOT.
W trakcie wdrażania koncepcji korzysta się z narzędzi, którymi dysponuje lean management (mapowanie
strumienia wartości VSM, 5S, TPM, SMED). Usługa doradcza opiera się na precyzyjnym zdefiniowaniu
wartości z punktu widzenia klienta, zorganizowaniu wszystkich działań tworzących wartość dodaną wzdłuż
tzw. strumienia wartości, ustanowieniu gładkiego, ciągłego przepływu wartości przez ten strumień,
implementacji systemu ssącego, powodującego, że strumień wartości reaguje na bieżące potrzeby klienta
oraz ciągłym doskonaleniu. Dzięki wprowadzeniu Lean Manufacturing w przedsiębiorstwie nastąpi wzrost
wydajności, wzrost wykorzystania maszyn (można zmierzyć wskaźnikiem OEE), redukcja zapasów w toku
produkcji, zmniejszenie powierzchni pod produkcję, skrócenie czasu przejścia od surowca po wyrób
gotowy, znaczna poprawa jakości oraz poprawa komunikacji. Podczas doradztwa zostaną także
przeanalizowane zagrożenia i ryzyka związane ze zmianą systemu zarządzania produkcją,
m.in. produkcyjne zagrożenia z tytułu niskiego poziomu zapasów, możliwość zwiększenia okresu
bezczynności pracowników, zmniejszenie przepustowości (brak buforów w konsekwencji równoważenia
obciążeń), zagrożenia samokontroli na linii produkcyjnej, ryzyko niezdolności dostawców do dostarczania
materiałów, wysyłanie fałszywych sygnałów w odniesieniu do optymalnego poziomu produkcji.
Wdrożenie Lean Manufacturing to przebudowa firmy kończąca się wprowadzeniem systemu. Aby w pełni
skorzystać z ww. koncepcji, bardzo ważne jest późniejsze ciągłe doskonalenie organizacji.

Przewidywany czas realizacji usługi
1-3 miesiące

Potencjalne korzyści przedsiębiorstwa
Proponowana usługa doradcza przyczynia się do rozwoju firmy. Wdrożenie metodologii Lean
Manufacturing przynosi wiele korzyści dla przedsiębiorstwa korzystającego z doradztwa. W wyniku
wdrożenia programu Lean Manufacturing wzrasta: zadowolenie klientów, elastyczność na wymagania
klienta i zmiany, jakość produktów i usług, produktywność, bezpieczeństwo produkcji, porządek,
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ergonomia i dyscyplina, zaangażowanie pracowników oraz zwiększają się ich kompetencje i umiejętności.
Korzyści przynosi również redukcja czasu cykli, zużycia materiałów, powierzchni stanowisk,
marnotrawstwa - eliminacja braków, napraw, zbędnych ruchów, nadprodukcji, przestojów, zbędnego
transportu i nadmiernych zapasów. Korzyścią dla przedsiębiorstwa będzie także lepsza adaptacja
organizacji do zmieniającego się otoczenia zważywszy na fakt, że zmiany zachodzące w środowisku
biznesowym posiadają coraz większą dynamikę. Jak wskazują trendy, tendencja przyspieszania zmian
środowiskowych będzie z każdym rokiem coraz większa - wraz ze wzrostem mocy obliczeniowych maszyn,
zwiększaniem się ich ilości, a przede wszystkim wraz ze wzrostem danych, które każde przedsiębiorstwo
będzie potrzebowało przetwarzać, aby stawać się coraz bardziej konkurencyjnym.

Identyfikacja potrzeb przedsiębiorący
Wdrożenie Lean Manufacturing przeprowadza doradca posiadający specjalistyczną wiedzę ekspercką
wraz z przedsiębiorcą i jego pracownikami. Najpierw ekspert zapoznaje się ze specyfiką przedsiębiorstwa
i diagnozuje indywidualne potrzeby firmy. Kolejno jest ustalany jasny cel oraz opracowanie programu
wdrożenia. Następnie osoby decyzyjne w firmie zatwierdzają program wdrożenia. Ostatecznie wdrażane
są nowe rozwiązania i modyfikacje. Podczas wdrażania Lean Manufacturing niezbędne jest bieżące
wsparcie eksperta, który m.in. pomaga eliminować złe nawyki.

Założenia cenowe
10.000 zł – 50.000 PLN. Przedział cenowy został określony na bazie obecnie panujących cen rynkowych,
poprzez dokonanie badania rynku i oszacowania kosztów przygotowania i wdrożenia doradztwa
w firmach. Zakres cenowy waha się w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, w którym prowadzone
będzie doradztwo, od specyfiki działalności oraz szczegółowych potrzeb zgłaszanych przez firmę.

Odbiorcy
Przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe prowadzące działalność w wielu gałęziach przemysłu,
m.in. w przemyśle motoryzacyjnym, spożywczym, elektronicznym, stoczniowym, spawalniczym,
poligraficznym i opakowań, a także w branżach związanych z usługami transportowymi i logistycznymi.

Osoba kontaktowa w sprawie usługi
Imię i nazwisko

Artur Wołyń

Telefon

506 702 295

E-mail

artur.wolyn@greenko.pl
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