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1. Wprowadzenie i motywacja
1.1 Sytuacja na rynku budowlanym
Aktualna sytuacja na runku budowlanym jest bardzo trudna. Pogląd ten jest efektem
osobistych, dotychczasowych doświadczeń w pracy zawodowej autora, w której miał
styczność z:
•

Dyskomfortem wynikającym ze strat występujących w procesach produkcyjnych;

•

Problemami (permanentnymi) z planowaniem;

•

Zakłóceniami procesów budowlanych wynikającymi z działania w zmiennym
środowisku.

Dodatkowo niższa produktywność (Rysunek 1.1) w budownictwie w porównaniu do produkcji
wskazuje na znaczący potencjał w możliwości wprowadzenia usprawnień w procesach
budowlanych, który do tej pory nie był w pełni wykorzystywany.

Rysunek 1.1. Produktywność w produkcji i budownictwie [Smith i Hofmeister, 2011]

Nie bez znaczenia pozostaje aspekt związany z wydajnością w sektorze budowlanym
w porównaniu do innych gałęzi gospodarki. Należy uwypuklić fakt, że podczas gdy
produktywność w przemyśle rośnie nieprzerwanie od wielu lat, w budownictwie obserwuje
się podobny jej poziom, lub wręcz spadek (Rysunek 1.2), co odbija się na wynikach
finansowych przedsiębiorstw zaangażowanych w procesy budowlane.

1.2 Przyczyny
Przyczyny takiego stanu rzeczy, które można wskazać na podstawie posiadanej wiedzy
i doświadczenia autora to:
•

Brak wiedzy oraz zasobów,

•

Wysoka niepewność i ryzyko związane z dużą dynamiką zmian,
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•

Niestabilność otoczenia,

•

Niestabilność produkcji budowlanej,

•

Tradycyjne podejście do zarządzania procesami budowlanymi,

•

Potrzeba wprowadzenia zmian.

Rysunek 1.2. Produktywność na tle pozostałych gałęzi gospodarki [Hill, Foldesy, Ferrer, Freedman, Loh i Plaschke, 2015]

Konieczność wprowadzenia zmian, w ocenie autora najważenijsza przyczyna, była
dyskutowana wielokrotnie przez całe lata, a echa tych dyskusji są wciąż są obecne w umysłach
naukowców [Laufer i Tucker, 1987; Egan, 2002; Koskela i Howell, 2002], którzy zajmowali się
tematyką organizacji przez ostatnie ćwierćwiecze. Te wezwania do zmian nie dotyczyły tylko
i wyłącznie przyjęcia nowych technologii i narzędzi, ani też nabycia nowych umiejętności
potrzebnych do obsługi nowoczesnych systemów [Da, Milberg i Walsh, 2012], ale zwracały
uwagę

na problemy systemowe i

organizacyjne oraz konieczność promowania

zrównoważonego rozwoju w budownictwie [Gicala i Sobotka, 2018].

1.3 Sektor MŚP
Ważną rolę w gospodarce krajowej i światowej, nie tylko w aspekcie produkcji budowlanej,
odgrywają firmy z sekota MŚP. Wskazane i w pełni uzasadnione jest skupienie się na tym
z uwagi na trzy istotne, zdaniem autora, powody:
1. Sektor MŚP w gospodarce europejskiej zajmuje wysoką pozycję związaną z udziałem w
tworzeniu PKD. Sektor odpowiada za 47,3% PKD UE oraz 43,7 PKD Polski [Tarnowa
i Skowrońska, 2017].\;
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2. MŚP mają znaczący udział w tworzeniu miejsc na rynku pracy gdyż w Polsce 69%,
a w Europie 67%, wszystkich dostępnych miejsc tworzona jest w opisywanym sektorze
[Tarnowa i inni, 2017];
3. W Polsce od 2013r. obserwuje się coroczny wzrost ilości mikroprzedsiębiorstw oraz
wzrost przychodów przez nie generowanych wg GUS (Rysunek 1.3).

Rysunek 1.3. Przychody, wynik finansowy i liczba mikroprzedsiębiorstw od 2010r. [Raport GUS: Działalność gospodarcza
przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2017 r. z dnia 3.10.2018]

Nie wolno zapomnieć o względnie wysokim poziomie marnotrawstwa obserwowanym
w procesach budowlanych, który tym bardziej oddziałuje na wydajność procesów
realizowanych przez najmniejsze przedsiębiorstwa.
Sprawia to, że z punktu widzenia gospodarki zarówno europejskiej jak i polskiej bardzo istotne
jest, aby wspomniany sektor rozwijał się, zwłaszcza w Polsce w której udział MŚP w PKD jest
nadal niższy od średniej europejskiej przy jednoczesnym większym udziale w tworzeniu miejsc
na rynku pracy.

1.4 BHP
Produkcja budowlana związana jest także z problemem znacznej wypadkowości
w porównaniu do innych dziedzin gospodarki. W latach 2008-2012 budownictwo było
w czołówce liczby wypadków (Rysunek 1.4).
Każda zmiana wpływająca na poprawę BHP podczas realizacji robót budowlanych jest
potrzebna i wskazana, nie tylko w aspekcie zdrowia i zycia pracowników, ale także w konteście
strat jakie powodują dla przedsiębiorstwa i gospodarki wypadki przy pracy.
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Rysunek 1.4. Liczba wypadków przy pracy w poszczególnych sekcjach działalności gospodarczej, średnia dla lat 2008-2012
[Centralny Instytut Ochrony Pracy na bazie danych GUS]

1.5 Proponowane rozwiązanie - podsumowanie
Jednym ze sposobów, które może poprawić opisywaną sytuację, jakie są proponowane przez
badaczy w zakresie usprawnienia produkcji budowlanej było i jest zastosowanie
nowoczesnych

metod

zarządzania,

np.

Lean

Management

(Lean

Construction

w budownictwie).
Istnieje wiele publikacji pokazujących efektywność działania poszczególnych narzędzi
z zakresu opisywanej filozofii [Ballard i Howell, 1994; Tezel, Koskela i Tzortzopoulos, 2010;
Paez, Salem i Genaidy, 2005]. Znane są i powszechnie używane grupy narzędzi metod
usprawniających proces budowlany, jednak z uwagi na specyfikę budownictwa, sezonowość
wykonywanych prac, brak powtarzalności procesów oraz realizację prac pod konkretne
zamówienie inwestora, wskazanie jednej i najlepszej metody dla całej branży jest zdaniem
autora niemożliwe, stąd potrzeba stworzenia algorytmu ich doboru.
Kwestią, która do tej pory nie była dogłębnie analizowana jest więc sposób doboru oraz
wdrożenia odpowiedniej metody lub narzędzia w przedsiębiorstwach budowlanych
i konkretnych procesach, zwłaszcza w sektorze MŚP. W przypadku chęci zastosowania metod,
których teoretyczne korzyści są znane i zarazem możliwe do uzyskania powstaje pytanie
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dotyczące selekcji właściwej metody pod kątem oczekiwań i możliwości wprowadzenia zmian
w danych przedsiębiorstwie. Związane jest to ze zmienną efektywnością metod stosowanych
w różnych środowiskach, przy innych procesach i warunkach zarówno wewnętrznych jak
i zewnętrznych. Co więcej, badacze wskazują, że istnieje realna potrzeba pracy nad
systemowym wykorzystaniem koncepcji Lean Management w budownictwie (jako Lean
Construction) wyraźnie wskazując, że samo używanie narzędzia jest niewystarczające, aby w
pełni odczuć pozytywne efekty metodologii [Da i inni, 2012].
Dodatkowo, możliwość zastosowania innowacyjnego systemu monitorowania procesów
budowlanych w oparciu o techniki ICT na bazie monitoringu wizyjnego, urządzeń GPS oraz
dostępu do

historii lokalizacji może przyczynić się do znacznego poprawienia sytuacji

i stanowić może klucz do skutecznego usprawnienia procesów budowlanych.
Podsumowując, zdaniem autora, poruszana tematyka związana z wprowadzaniem Lean
Management przy realizacji procesów budowlanych w sektorze MŚP na tle sektora
budowlanego wypełnia lukę w wiedzy (co szczegółowo wykazano w rozdziale 2 niniejszej
pracy) i stanowi odpowiedź na realne potrzeby przedsiębiorstw związane z brakiem
odpowiednich metod klasyfikacji i doboru oraz wskazówek stosowania narzędzi LM
w konkretnych przypadkach, jak również porusza ważną tematykę z punktu widzenia
europejskiej i krajowej gospodarki potwierdzając tym samym swoja aktualność.
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2. Stan wiedzy
Lean Management to termin mający swoje korzenie w MIT wywodzący się z Japonii [Shingo
i Dillon 1989; Ohno, 1988). John Krafcik użył go po raz pierwszy w artykule omawiając wyniki
międzynarodowego projektu badawczego dotyczącego przemysłu motoryzacyjnego,
poświęconego znalezieniu przyczyn przewagi japońskiego przemysłu motoryzacyjnego nad
krajami produkującymi samochody przy użyciu tradycyjnych metod zarządzania [Krafcik,
1988]. Kluczowym wnioskiem z tego badania było stwierdzenie, że system japoński (Toyota
Production System) pozwala na uzyskanie podobnych rezultatów przy udziale połowy
zasobów (ludzkich, obszaru produkcji, inwestycji w sprzęt). Ponadto, czas wytwarzania według
nowych rozwiązań (japońskich) można było znacząco zredukować, a także następowało
zmniejszenie udziału projektantów w procesie tworzenia gotowego pojazdu [Womack, Jones
i Roos, 1999].
Filozofia Lean Management stanowi szereg metod, technik i narzędzi, których zastosowanie
prowadzi do doskonalenia procesów poprzez redukcję marnotrawstwa. Wybrane metody
według Alefariego i jego zespołu [2017] przedstawia rysunek 2.1.
Relacje z
klientami

▪
▪

CRM Client Relation Management
VoC Voice of customer

Relacje z
dostawcami

Zasoby
ludzkie

Praktyki i
narzędzia Lean

Planowanie
produkcji i
kontrola
Proces i
wyposażenie

Rysunek 2.1. Wybrane narzędzia i praktyki Lean Management na podstawie [Alefari, Salonittis i Xu 2017]

Filozofia Lean Management jest coraz szerzej używana w budownictwie [Shakeri, Boroujeni
i Hassani, 2015], zwłaszcza przy doskonaleniu procesów, które są w swojej formie podobne do
typowych procesów produkcyjnych (np. w prefabrykacji) [Rauch, Dallasega i Matt, 2015],
jednocześnie coraz częściej udaje się zastosować niektóre z metod i narzędzi do usprawniania
realizacji innych działań w obszarach np.: BHP [Pasquire, Court i Gibb, 2009] czy BIM [Sacks,
Koskela, Dave i Owen 2010], wykorzystując do oceny m.in. elementy logiki rozmytej znanej
z produkcji przemysłowej.
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Zasadniczą ideą Filozofii Lean Management jest redukcja marnotrawstwa wszędzie tam gdzie
to jest możliwe, oraz zorientowanie na tworzenie wartości dodanej dla klienta końcowego
[Brioso, 2015], co realizowane jest poprzez różne metody wprowadzane na etapie planowania
i produkcji danego produktu. W budownictwie pojęcie jest znane jako Lean Construction, co
stanowi natomiast pewne zawężenie terminu Lean Management do procesów i realizacji
w zakresie produkcji budowlanej. Na potrzeby dysertacji autor przyjmuje jednak definicję Lean
Management jako zawierającą w sobie Lean Construction oraz Lean Manufacturing z uwagi na
stosowanie przez badaczy w większości tych samych metod we wszystkich 3 przypadkach,
niezależnie od nazewnictwa Lean i specyfiki badanego obszaru.
Współcześni badacze [Glema, 2017] wskazują, że podejście to jest wyzwaniem dla sektora
budowlanego na lata 2016-2025, co tylko potwierdza aktualność tematyki.
Wdrożenie filozofii Lean Management w przedsiębiorstwach budowlanych może być
realizowane na kilka sposobów.

Warto mieć na uwadze, że można wskazać istnienie

elementów, które umożliwiają i ułatwiają wdrożenie opisywanej filozofii, co przedstawiono na
rysunku 2.2. Są to istotne aspekty związane nie tylko z odpowiednim monitorowaniem
procesów, czy symulacją pewnych rozwiązań, ale także elementy bezpośrednio związane
z zaangażowaniem pracowników, zaufaniem i ich kompetencjami oraz odpowiednią
motywacją do wprowadzania zmian i usprawnień.

Rysunek 2.2. Aspekty implementacji Lean Construction [Opracowanie własne]

2.1 Znajomość Lean Management w Polsce
Na terenie Polski tematyka Lean Management poruszana jest w znacznej mierze przez
naukowców zajmujących się analizą procesów produkcyjnych i wytwórczych, co jest
zrozumiałe w aspekcie historycznym, jako że pierwsze próby usprawniania procesów dotyczyły
właśnie tej gałęzi gospodarki. Istotą wielu publikacji jest zaprezentowanie jakie są efekty
wprowadzania metod związanych z Lean [Franczuk, 2002; Bielewski, 2002; Szkolnicki i Wontor,
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2002; Gorczyński, 2005; Wójcik i Śawicz, 2005; Horbal, 2005; Eisler i Telążka, 2017].
Głowaczewski w swojej pracy przedstawił natomiast wdrożenie Lean Construction
w przedsiębiorstwie związane z rynkiem budowlanym – producenta okien [Głowaczewski,
2007]. Zaprezentowane przez autorów przykłady wskazują na pozytywny rezultat
zastosowanych działań, niezależnie od miejsca, w którym dokonywano implementacji, co
prowadzi do podobnych efektów implementacji Lean opisywanych we wspomnianej wcześniej
literaturze międzynarodowej.
Polscy badacze pracujący nad tematyką Lean Management opisują, poza przykładami
implementacji, także badania nad stosowaniem różnych metod Lean Management
w przedsiębiorstwach realizowanych w ramach ankiet wśród przedsiębiorców. Jedną
z wyróżniających się pozycji w tej dziedzinie jest publikacja Stadnickiej i Antosza [2013],
w której badaniom poddano duże firmy. Wnioski wskazują jednoznacznie, że zdarzają się
nawet

większe

przedsiębiorstwa

niestosujące

Lean

Management,

a

jednymi

z najpopularniejszych metod wprowadzanych są metody oparte o 5S i standaryzację pracy.
Badacze w swoich pracach skupiają swoją uwagę także na sektorze MŚP, choć niekoniecznie
związany jest on bezpośrednio z rynkiem budowlanym, lub nie ma o tym rynku wzmianki
w publikacjach. Migza i Bogacz [2015] oraz Helman [2012] analizują możliwość zastosowania
metodologii Lean Management w przedsiębiorstwach sektora górniczego. Zespół
Chomątowska

i

Żarczyńska-Dobiesz

[2014]

zaprezentował

możliwości

eliminacji

marnotrawstwa na dwóch przykładach: średniego i dużego przedsiębiorstwa produkcyjnego.
Wybrane techniki Lean Management w małym przedsiębiorstwie produkcyjnym rozważał
Kisiel [2014] w aspekcie możliwości wprowadzania metody 5S i techniki SMED, którymi także
zajmował się w swoich badaniach Bednarek ze współpracownikami [Bednarek i Buczacki,
2014; Bednarek i Kucharczyk, 2014]. Interesujący przegląd narzędzi Lean stosowanych
w polskich odlewniach przygotował zespół Jezierski i Janerka [Jezierski i Janerka, 2013], który
wykazał, że zaledwie 29% tego typu przedsiębiorstw w Polsce stosuje jakiekolwiek narzędzia
Lean Management.
Początki Lean Management w Polsce oraz idei Lean Thinking stosowanych w budownictwie
należy, zdaniem autora, datować na rok 2003, gdy zespół pod kierownictwem Profesor
A. Sobotki zauważył i opisał zależności między wymienionymi metodami a metodami TQM
[Biruk, Jaśkowski i Sobotka, 2003].
Na uwagę zasługują tez prace związane z analizą marnotrawstw występujących na budowie.
Prace zespołu Wirkus, Węsierski i Chmielarz [2011] związane z zagadnieniami nieefektywnego
wykorzystania maszyn w procesie budowlanym, czy też zespołu Plebankiewicz i Mitera [2016]
dotyczące źródeł marnotrawstwa na budowie, które stanowią istotny wkład w poszerzenie
wiedzy w tej dziedzinie.
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2.1.1 Badania sektora MSP w Polsce a przedsiębiorstwa budowlane
Niniejsza dysertacja skupia się na problematyce dotyczącej opisywanej koncepcji
w odniesieniu do sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) związanych z rynkiem
budowlanym, dlatego zdecydowano się zrealizować przegląd badań, które skupiały się na
sprawdzeniu wśród przedsiębiorców MSP:
● Stanu wiedzy w zakresie narzędzi Lean Management,
● Realizacji wdrożeń w swoich przedsiębiorstwach,
● Efektów jakie udało się uzyskać przy wprowadzaniu Lean Management.
W ramach realizacji przeglądu prac krótko scharakteryzowano najistotniejsze teksty źródłowe,
a także podsumowano poczynione obserwacje w formie tabeli ilustrującej najważniejsze
spostrzeżenia w zakresie przeanalizowanych publikacji.
2.1.2 Przegląd literatury dotyczącej MŚP i Lean Management
Jedno z pierwszych badań przeprowadzonych w zakresie MŚP pod kątem Lean Management
dotyczyło zakresu zastosowania tej metodologii w przedsiębiorstwach produkcyjnych
[Walentynowicz, 2013]. Przebadanych zostało w sumie 8 przedsiębiorstw, z czego 5 należało
do sektora MŚP i jedno związane było z budownictwem. Badania były o tyle interesujące, że
postanowiono sprawdzić następującą hipotezę badawczą: w przedsiębiorstwie produkcyjnym
tym większa jest możliwość zastosowania koncepcji Lean Management w pełnej formie, im
specyfika jego funkcjonowania jest bliższa specyfice funkcjonowania przedsiębiorstw z branży
motoryzacyjnej

(pierwowzoru

tej

koncepcji)

[Walentynowicz,

2013].

Ostatecznie

potwierdzono hipotezę badawczą zwracając uwagę na bardzo istotną zmienną, od której
zależało

zaawansowanie

i

zakres

stosowania

koncepcji

Lean

Management

w przedsiębiorstwie. Wykazano, że kompetencje osób wdrażających stanowią najważniejszy
czynnik, który wpływa na rezultaty wdrażania przedmiotowej koncepcji.
Antosz i Stadnicka [2017] przeprowadzili badania dotyczące implementacji idei Lean
Management w sektorze MŚP w Polsce. Przebadano różne sposoby realizacji tej filozofii przez
przedsiębiorstwa. Badania realizowano wśród przedsiębiorców reprezentujących różne
dziedziny gospodarki z terenu województwa podkarpackiego. Szczegółowy temat badań
dotyczył: powodów zastosowania Lean, głównych celów Lean, rodzaju marnotrawstw, celów
wdrożeń Lean, ocen wdrożenia i ich miar, technik i problemów podczas wdrożeń, używanych
technik. W badaniu wykorzystano kwestionariusz w formie pytań wielokrotnego wyboru
z możliwością dopisania własnych uwag. Badanie realizowano na grupie 49 przedsiębiorstw,
w następujących sektorach: obróbka metali, przemysł papierniczy, przemysł chemiczny,
lotnictwo, przemysł samochodowy, przemysł budowlany oraz inne. Wielkość firm biorących
udział w badaniu to przedsiębiorstwa średnie 53%, małe 33% oraz mikro 14%. Należy
nadmienić, że firm z sektora budowlanego było 8%.
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Osiągnięte wyniki pokazują, że znaczna część MŚP jest gotowych na wdrożenia filozofii Lean
Management, ale większość (55%) nie realizuje tych działań. Najwięcej implementacji Lean
obserwuje się z wykorzystaniem metody 5S (29%). Dodatkowo jako główne motywacje
związane z wdrażaniem tych metod wskazuje się zamiar poprawy funkcjonowania firmy (81%)
i konieczność uzyskania przewagi konkurencyjnej (50%). Wskazywane w podsumowaniu
obszary marnotrawstwa dotyczyły w wiekszości oczekiwania na materiał (49%), niepotrzebnyh
ruchów (41%) i awarii maszyn (39%).
Inne badania [Piasecka-Głuszak, 2014] zrealizowano poprzez rozesłanie i wypełnienie
kwestionariusza internetowego do 80 firm typując przedsiębiorstwa w oparciu o kontakty
nawiązane przez autorkę badań. Analizie poddano 36 otrzymanych ankiet, które dotyczyły
wiedzy teoretycznej i praktycznej osób zajmujących się pośrednio bądź bezpośrednio lean
w przedsiębiorstwie na temat wykorzystywanych narzędzi, standaryzacji i wizualizacji
[Piasecka-Głuszak, 2014]. Pytania skierowane do respondentów dotyczyły wielkości
przedsiębiorstw, obowiązywania standardów pracy, przestrzegania standardów pracy,
stosowania wizualizacji, ich rodzaju i języka, stosowanych narzędzi weryfikacji skuteczności,
efektywności i wydajności podejmowanych działań związanych Lean Management.
Piaseckia-Głuszak w podsumowaniu wskazuje, że przebadane przedsiębiorstwa chętnie
i z powodzeniem realizują projekty i wdrożenia związane z Lean Management, a standaryzacja
i zarządzanie wizualne stanowią dobre metody wprowadzenia działań usprawniających. Ze
względu na brak informacji dotyczącej typów ankietowanych przedsiębiorstw nie jest możliwe
wskazanie czy zaprezentowane wyniki badań dotyczyły sektora budowlanego.
Praca zespołu Grzelczak i Werner-Lewandowskiej [2016] związana z nowoczesnymi
przedsiębiorstwami dotyczyła badań zrealizowanych w Wielkopolsce i objęła 1050
pracowników różnych przedsiębiorstw. Grupa badawcza została wytypowana losowo i została
podzielona według rodzaju działalności: firmy produkcyjne, usługi i działalność
administracyjna. Nie zostały w badaniach wyodrębnione dokładniejsze grupy. Badania
dotyczyły postrzegania metodologii Lean Management w aspekcie możliwości jakie daje
przedsiębiorcom.
Wyniki wskazują, że głównym bodźcem do wprowadzania idei Lean Management jest chęć
eliminacji marnotrawstwa, wynikająca bezpośrednio z założeń metodologii. W zależności od
zajmowanego stanowiska wskazano jakie aspekty są dla pracowników najważniejsze.
Wykazano także że nie istnieje korelacja między zajmowana pozycją w firmie a podejściem do
procesów produkcyjnych w zakresie tradycyjnym czy wyszczuplonym (Lean).
Badania nad problemami logistyki zewnętrznej przedsiębiorstw produkcyjnych na rynku
polskim [Piasecka-Głuszak, 2015] na próbie 44 przedsiębiorstw, z których 2 związane były
z budownictwiem dowiodły, że pracownicy sektora produkcyjnego znają i starają się stosować
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narzędzia i praktyki Lean Management, oraz mają świadomość jakie czynności powodują
powstawanie marnotrawstwa zbędnego ruchu i przemieszczania się. Dodatkowo wskazuje się
na szereg pozytywnych efektów stosowania narzędzi Lean Management w logistyce, które
przedstawiono na rysunku 2.3.
Inny przykład badań realizowanych na grupie 50 firm z sektora MŚP, głównie w województwie
świętokrzyskim [Bednarek i inni, 2014] wykazał, że znaczna część przedsiębiorców nie zna
metod i narzędzi Lean Manufacturing. Przeprowadzone badania związane były z logistyką
wewnętrzną i transportem wewnętrznym. Pomimo świadomości ankietowanych firm nt.
systemów monitorowania procesów logistycznych, w żadnej z nich nie stosowano narzędzi
Lean Manufaturing. Należy dodać, że w grupie 50 przedsiębiorstw znalazły się 4 firmy
budowlane, a badania zostały przeprowadzone kierując ankietę do 76 firm.
Ostatecznie w publikacji stwierdzono, że problematyka zarządzania procesami logistycznymi
jest stosunkowo mało rozpoznana, natomiast literatura przedmiotu koncentruje się głównie
na zagadnieniach zarządzania firmami dużymi, w których możliwe jest wyodrębnienie
i zdefiniowanie klasycznych procesów i struktur. Stwierdzono też, że literatura przedmiotu nie
prezentuje sposobów zastosowania, metod i narzędzi Lean Management [Bednarek i inni,
2014].

Rysunek 2.3. Pozytywne efekty Lean Management na podstawie [Piasecka-Głuszak, 2015]
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Warte uwagi są także spostrzeżenia poczynione w badaniach dotyczących efektywnego
systemu zarządzania przedsiębiorstwem zrealizowanego na próbie 17 firm, związanego
z branża gazową w roku 2005 [Motała, Pawłowski, Pawłowski i Trzcieliński, 2008]. Główny
trzon badań został przeprowadzony w formie wywiadów z przedstawicielami kadry
kierowniczej. Rezultaty zostały częściowo uzupełnione wynikami ankiet wypełnianych przez
pracowników niższego szczebla. W badaniach brali udział pracownicy 4 przedsiębiorstw
związanych z budową gazociągów. W opisie badań nie podano informacji dotyczącej wielkości
badanych przedsiębiorstw. Głównym celem badań było zidentyfikowanie koncepcji oraz
metod zarządzania wykorzystywanych przez najbardziej wydajne przedsiębiorstwa na rynku
i określenie na podstawie tych wyników dominującej strategii organizacyjnej, z której
korzystają (Lean lub Agile). Dodatkowo porównano otrzymane wyniki do podobnych badań
przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii w latach 1996 i 2005.
Otrzymane rezultaty pozwoliły na stwierdzenie, że 10 z 17 firm korzysta z narzędzi i metod
Lean Management. Jednocześnie poziom i częstotliwość ich stosowania są niższe
w porównaniu do badań przeprowadzonych wcześniejszych badań na terenie Zjednoczonego
Królestwa. Stwierdzono, iż korzystanie z strategii Lean i Agile jest uzasadnione w celu
zwiększenia efektywności systemu zarządzania przedsiębiorstwem.
Systemy zarządzania jakością są nierozerwalnie związane z koncepcją Lean Management, co
potwierdzają badania zrealizowane przez Olszewską [2016] w województwie podlaskim
w roku 2013 na próbie 165 przedsiębiorstw. Zaprezentowane rezultaty nie wskazują struktury
próby pod kątem wielkości firmy czy sektora działalności jednak pokazują, że tylko 40%
przebadanych przedsiębiorstw posiadało wdrożony system zarządzania jakością. Co więcej,
w przedsiębiorstwach, które wdrożyły zasady Kaizen przeważały firmy duże z kapitałem
zagranicznym. Ogólnie stwierdzono, że znacznie częściej po stosowanie różnych koncepcji
zarządzania (w tym powiązanych z Lean Management) sięgają przedsiębiorstwa produkcyjne.
Zauważonym na etapie prowadzenia badania, co także przełożyło się na wyciągane na jego
podstawie wnioski, było spostrzeżenie, że w wielu organizacjach brakuje wiedzy na temat
możliwości wykorzystania technik jakościowych, jak również korzyści jakie daje wdrożenie
koncepcji projakościowej. Można było to zauważyć między innymi w ocenach przydatności
stawianych przez organizacje niewprowadzające i deklarujące brak znajomości analizowanych
koncepcji. Nieznajomość danej dziedziny zazwyczaj jednak budzi niechęć i obawy [Olszewska,
2016].
Interesujące z punktu widzenia tematyki niniejszej dysertacji są także badania
przeprowadzone w regionie sieradzkim dotyczące analizy poziomu i determinacji w zakresie
konkurencyjności MŚP [Przybysz i Dopieralska 2010]. Bezpośrednio przebadano 30
przedstawicieli różnych przedsiębiorstw, z których 70% stanowiły osoby zarządzające firmami,
a 30% pracownicy. Wszystkie firmy zawierały się w sektorze MŚP, a zdecydowaną większość
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stanowiły mikroprzedsiębiorstwa. Badania dotyczyły szerokiego spektrum odpowiedzi, w tym
analizowano czynniki budujące pozycję konkurencyjną, oraz stosowane nowoczesne metody
i modele zarządzania. Spośród proponowanych koncepcji Benchmarkingu, Outsourcingu,
Reengineeringu, Lean Management i TQM, uzyskano 50% deklarację w zakresie stosowania
jednej z wymienionych metod. Okazało się także, że żadne z badanych przedsiębiorstw nie
stosuje i nie wdraża metod Lean Management. Powodem takiego stanu rzeczy może być
zarówno brak wiedzy dotyczącej potencjalnych korzyści, jak i brak możliwości zainteresowania
się tą koncepcją zarządzania.
Istotny problem został poruszony podczas badań związanych z identyfikacją problemów we
wdrażaniu koncepcji Lean w sektorze MŚP w Polsce [Ulewicz i Kucęba, 2016]. Głównym celem
przeprowadzonych badań była ocena funkcjonowania Lean w małych

i średnich

przedsiębiorstwach w Polsce. W badaniu szczególną uwagę zwrócono na wpływ kultury
organizacji na wydajność wdrożenia koncepcji Lean i problemy z implementacją. Opierając się
na małych i średnich przedsiębiorstwach przeanalizowano 242 odpowiedzi uzyskanych
różnymi metodami CAWI (Computer-Assisted Web Interview – wspomagany komputerowo
wywiad przy pomocy stron internetowych), i PAPI (Paper & Pen Personal Interview –
Bezpośredni wywiad za pomocą kwestionariuszy). Spośród uzyskanych odpowiedzi wskazano,
że tylko nieznaczna część ankietowanych (19%) realizuje wdrożenia Lean, co pokazuje rysunek
2.4.

Przedsiębiorstwo
wdrożyło Lean

Przedsiębiorstwo jest na Przedsiębiorstwo ma Przedsiębiorstwo nie
etapie wdrażania Lean plany wdrożenia Lean planuje wdrażać Lean

Rysunek 2.4. Przedsiębiorstwa wdrażające Lean [Ulewicz i Kucęba, 2016]

Badania wykazały, że małe i średnie przedsiębiorstwa napotykają znaczne trudności
w wdrażaniu koncepcji Lean. Wskazywane przez respondentów problemy to między innymi:
bariera w relacjach między zarządem i pracownikami, brak standaryzacji pracy,
krótkoterminowe cele finansowe, brak informacji na temat efektów działań i identyfikacji
potrzeb w zakresie Lean, możliwe redukcje zatrudnienia.
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Analiza ankiet wykazała także, że istnieje zarówno znaczny potencjał jak i zapotrzebowanie na
rozwiązania Lean w obszar małych i średnich przedsiębiorstw. W Polsce jest około 1,8 miliona
przedsiębiorstw z czego, jak wskazano w publikacji, 99,8% to małe i średnie przedsiębiorstwa.
Na podstawie ankiet, wywnioskowano, że jedne z najbardziej efektywnych wdrożeń
w sektorze MŚP w zakresie Lean realizowane były wśród przedsiębiorstw zatrudniających
więcej niż 50 pracowników, natomiast najmniej udane w tych zatrudniających do 10
pracowników. Wskazuje się, że ma to przyczynę w ograniczonych zasobach finansowych jak
i personalnych, co sprawia, że zmiany dokonane w procesach w MŚP mają charakter
tymczasowy lub krótkoterminowy [Ulewicz i inni, 2016].
Plebankiewicz i Mitera [Plebankiewicz i Mitera, 2016; Plebankiewicz i Mitera, 2017],
przeprowadziły badania, które dotyczyły źródeł marnotrawstwa w procesach budowlanych.
W swoich pracach badaczki przedstawiły wyniki aktualnie prowadzonych badań sondażowych
dotyczących źródeł marnotrawstwa, w których respondentami byli wykonawcy robót
budowlanych. W tych badaniach ankietowani najwyżej ocenili: błędy i niezgodności
w dokumentacji projektowej; opóźnienia w realizacji inwestycji; błędy i wady jakościowe
realizowanych robót. Dodatkowo w przytoczonych publikacjach przedstawia się także ocenę
czynników marnotrawstwa zaproponowanych (na podstawie literatury zagranicznej), tj.
making-do, task diminishment (zmniejszenie jakości robót), buffering (buforowanie).
Wnioski jakie udało się wyciągnąć na tej podstawie dotyczą faktu, że wszystkie główne rodzaje
marnotrawstwa znane z literatury inżynierii produkcji występują także na budowie, co, jak
stwierdziły autorki,

potwierdza słuszność implementacji zasad „szczupłej realizacji” ze

środowiska produkcji przemysłowej także w procesach budowlanych.
2.1.3 Podsumowanie
W tabeli 2.1 podsumowano najistotniejsze obserwacje związane z badaniami nad
implementacją metod Lean Management w Polsce wraz z krótką charakterystyką z uwagi na
cel i tezy niniejszej rozprawy.
Tabela 2.1. Zestawienie wybranych publikacji dotyczących wprowadzania Lean Management w Polsce
Praca
ANTOSZ, Katarzyna; STADNICKA,
Dorota. Lean philosophy
implementation in SMEs–study
results. 2017
PIASECKA-GŁUSZAK, Agnieszka.
Skuteczność działań lean w
polskich przedsiębiorstwach–
wybrane aspekty rozwiązań przy
zachowaniu ducha kaizen.
Badania empiryczne. 2014

Najistotniejsze obserwacje z punktu widzenia dysertacji
● Przebadano 4 firmy z sektora budowlanego.
● Większość firm MŚP wyrażą chęć wdrożenia metod Lean
Management.
● 55% przebadanych przedsiębiorstw nie realizuje żadnych wdrożeń
związanych z opisywana metodologią.
● W ankiecie wzięło udział 7 średnich przedsiębiorstw. Pozostałe 29
stanowiły firmy duże.
● W badaniach nie rozróżniano dziedzin gospodarki (typów
przedsiębiorstw).
● Skupiono się na 2 metodach powiązanych z Lean Management:
standardyzacji pracy i wizualizacji.
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GRZELCZAK, Agnieszka; WERNERLEWANDOWSKA, Karolina.
Importance of Lean Management
in a Contemporary Enterprise–
Research Results. 2016

● Przeankietowano 1050 pracowników z sektorów produkcyjnych,
administracyjnych i usługowych.
● Badano motywacje osób do wprowadzania usprawnień, a także
indywidualną ważność założeń Lean Management.
● W badaniach nie wskazano jaka część przedsiębiorstw należała do
sektora budowlanego.

PIASECKA-GŁUSZAK, Agnieszka.
Lean management w logistyce
wewnętrznej przedsiębiorstw na
rynku polskim–wyniki badań
ankietowych. 2015

● Prze ankietowano 44 przedsiębiorstwa produkcyjne, w tym 2 z
sektora budowlanego.
● Skupiono się na logistyce w przedsiębiorstwach i związanym z nią
marnotrawstwem.
● Pokazano szereg pozytywnych aspektów wprowadzania metodologii
Lean Management.
● Badano 8 przedsiębiorstw, w tym 5 małych i 1 z sektora
budowlanego.
● Wykazano kluczowy czynnik mający wpływ na efektywność
wdrożenia metodologii Lean Management – kompetencje osób
wdrażających.
● Przeanalizowano 50 kwestionariuszy z sektora MŚP w województwie
świętokrzyskim.
● 4 Przedsiębiorstwa były bezpośrednio związane z rynkiem
budowlanym.
● Wykazano, że znajomość tematyki Lean Manufacturing wśród MŚP
jest bardzo niska, a narzędzia, nawet jeśli są znane, nie są stosowane
w praktyce.
● Badaniu poddano 17 firm, z czego 4 związane były z branża
budowlaną.
● Wykazano że poziom korzystania z metod zarządzania Lean i Agile jest
niższy od poziomu uzyskanego 6 lat wcześniej w Wielkiej Brytanii w
odniesieniu do sektora związanego z branża gazową.
● Przebadano 165 przedsiębiorstw o różnej strukturze wielkości czy
dziedzinie gospodarki.
● Zauważono braki wiedzy w zakresie nowoczesnych metod
zarządzania i związane z nią opory w ich implementacji.
● Przeważająca większość metod była używana przez firmy duże,
głównie z kapitałem zagranicznym.
● Badania zrealizowano na próbie 30 przedsiębiorców z grupy MŚP,
głównie dotyczyła przemysłu produkcyjnego.
● Koncepcja zarządzania Lean Management nie była stosowana w
żadnym badanym przedsiębiorstwie.
● Badania pokazały, że istnieje potencjał I oczekiwanie w zakresie
stosowania nowych metod LM w sektorze MŚP.
● Tylko 19% przedsiębiorstw realizuje z sukcesem projekty wdrożeń
Lean Management.
● Badania nie uwzględniały podziału na sektory, tzn. nie wiadomo ile
firm było z sektora budowlanego.
● Wskazano trudności we wdrażaniu LM w mikroprzedsiębiorstwach
● Badania 26 respondentów w zakresie rodzaju marnotrawstwa w
przemyśle budowlanym bez wskazania związku pomiędzy wielkością
przedsiębiorstw a typem marnotrawstw.
● Badania zmierzające do identyfikacji marnotrawstwa w procesach
budowlanych.
● Potwierdzenie słuszności implementacji zasad Lean Management ze
środowiska produkcji do procesów budowlanych.

WALENTYNOWICZ, Piotr. Zakres
zastosowania Lean Management
w przedsiębiorstwach
produkcyjnych–wyniki badań
empirycznych. 2013
BEDNAREK, Mariusz;
KUCHARCZYK, Rafał. Koncepcja
zastosowania lean w transporcie
wewnętrznym małych
przedsiębiorstw, 2014

MOTAŁA, Daria, et al. Designing
an effective management system
for enterprises: Concepts and
verification, 2008
OLSZEWSKA, Anna Małgorzata.
Systemy i koncepcje zarządzania
jakością a typ przedsiębiorstwawyniki badania wybranych
podlaskich organizacji, 2016
PRZYBYSZ, Z.; DOPIERALSKA, M.
Analiza poziomu i determinant
konkurencyjności MŚP w regionie
sieradzkim, 2010
ULEWICZ, Robert; KUCĘBA,
Robert. Identification of
problems of implementation of
Lean concept in the SME sector.
2016

PLEBANKIEWICZ, Edyta; MITERA,
Ewelina. Marnotrawstwo na
budowie i w produkcji. 2017,
PLEBANKIEWICZ, Edyta; MITERA,
Ewelina. Źródła marnotrawstwa
na budowie. 2016
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Przedstawione

zestawienie

w

zakresie

wprowadzania

Lean

Management

w przedsiębiorstwach sektora MŚP w Polsce wyraźnie pokazuje, że istnieje luka wiedzy
w zakresie badań nad wprowadzaniem wymienionej metodologii w Polsce w budownictwie.
Przede wszystkim dotychczasowe badania nie były ukierunkowane wprost na sektor
budowlany, a jeśli były nie dotykały problematyki bezpośredniej implementacji [Plebankiewicz
i Mitera 2016]. Należy nadmienić, że niektóre prace zawierały w sobie cześć informacji
dotyczących budownictwa, jednak ich główny celem było przedstawienie bardziej ogólnego
zakresu wprowadzanych rozwiązań Lean Management, nie zaś samego procesu.
Co więcej, zdaniem niektórych autorów [Bednarek i inni, 2014; Plebankiewicz i Mitera, 2017]
istnieje realna potrzeba popularyzacji Lean Management w sektorze MŚP oraz w procesach
budowlanych, a nadto, doświadczenia zagranicznych badaczy [Dallasega, Marcher, Rauch
i Matt, 2016] pokazują, że istnieje znaczny potencjał w zakresie zastosowania filozofii Lean
Management w procesach budowlanych.
Świadczy to o tym, że podejmowana przez autora dysertacji tematyka jest aktualna
i potrzebna i posiada potencjał w zakresie poprawy efektywności i produktywności sektora
budowlanego, zwłaszcza w stosunku do MŚP stanowiących trzon polskiej i europejskiej
gospodarki.

2.2 Klasyfikacja metod i narzędzi Lean Construction
Tematyka dysertacji związana jest z metodami i zastosowaniem Lean Construction
w procesach budowlanych realizowanych przez przedsiębiorstwa ze zwróceniem uwagi na
sektor MŚP. Zdaniem autora istotnym jest aby przybliżyć na tym etapie dostępne klasyfikacje
metod Lean Construction, dzięki czemu możliwe będzie skuteczniejsze dobranie odpowiedniej
metody LM w przedsiębiorstwach. W związku z powyższym poniżej zestawiono dostępne
publikacje

zawierające

wymienione

informacje.

W

celu

przejrzystego

pokazania

zgromadzonych informacji pod koniec rozdziału zamieszczono podsumowanie poczynionej
analizy. Szczegółowy opis poszczególnych metod stosowanych w ramach Lean Construction
zawarto w kolejnych rozdziałach i załączniku 1 do niniejszej pracy.
2.2.1

Podział ze względu na etapy realizacji procesu

Interesujący podział metod związanych z zarządzaniem produkcją pod kątem Lean
Construction zaproponował Ballard ze współautorami [Ballard, Tommeleint, Koskela, Howell
2002]. Wskazują oni systematyzację metod pod kątem etapów i procesów realizacji procesu
budowlanego, które wskazują następująco:
● Etap projektowania
● Etap dostawy
● Etap montażu
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Dla każdego z etapów autorzy wskazują narzędzia i techniki jakie warto zastosować, aby
wyszczuplić proces budowlany wraz z opisem na co zwrócić uwagę przy implementacji każdej
z nich.
W etapie projektowania odwołują się do wskazanych we wcześniejszej publikacji [Ballard
i Zabelle, 2000] sposobów poprawienia procesu, które przedstawiono na rysunku 2.5,
uwzględniają teoretyczny opis każdej kategorii nie wskazując w jakich przypadkach należy je
stosować.
Metody wskazane na etapie dostawy dotyczą budowania dobrych relacji z dostawcami, które
wspomagają dobrą komunikację i organizację zespołów roboczych na różnych etapach
projektu budowlanego. Wskazywana jest także próba wprowadzenia przepływu jednej sztuki
(małych partii materiału), jak również realizacji dostaw z bliższych miejsc w celu oszczędności
czasu. Wskazuje się, że konieczne jest także odpowiednie zarządzanie dostawami (SCM – Suply
Chain Management), które powinno skupiać się na całości procesu dostawy, w powiązaniu
z przedsięwzięciem budowlanym na wszystkich etapach.
Etap montażu opisywany jest jako niezbędny do realizacji przed oddaniem ukończonego
obiektu. Wskazuje się tu narzędzia m.in. dostawy elementów w systemie JIT, One Touch
Handling, Distributed planning czy wstępny montaż. W tym etapie, jako jedynym, wprost
wskazano konkretne metody możliwe do zastosowania w budownictwie.
Zorganizuj się w
zespołach
funkcjonalnych

Realizuj strategię
opartą na zestawie

Prace projektowe w
celu zbliżenia się do
ideału Lean

Zminimalizuj
powtarzalne pętle

Użyj LPS kontroli
produkcji

Użyj technologii, które
ułatwiają
projektowanie Lean

• Zaangażuj udziałowców niższego szczebla w podejmowanie decyzji na wyższym
szczeblu
• Przełączaj między spotkaniami w grupie a działaniami grupy zadaniowej
• Twórz i wykorzystuj możliwości zwiększenia wartości na każdym etapie projektu

• Wybierz alternatywę w ostatniej odpowiedniej chwili
• Udostępnij niepełne informacje
• Udostępnij zakres akceptowanych rozwiązań

• Jednoczesne projektowanie produktu i procesu
• Rozważ likwidację, uruchomienie, montaż, zakup, logistykę, szczegółową
inżynierię i projektowanie
• Uwzględnij w projekcie uwagi instalatorów i montażystów

• Pull scheduling
• Matryca struktury projektu (Design Structure Matrix)
• Strategie zarządzania powtarzalnymi pętlami

•
•
•
•

Praktyki Lookahead
Cotygodniowe planowanie pracy
Pomiar i działanie w ramach PPC z uwzględnieniem przyczyn
Zmniejszenie rozmiarów partii projektu

• Wspólna geometria; pojedynczy model
• Interfejs internetowy

Rysunek 2.5. Narzędzia etapu projektowania wg Ballarda [Ballard i Zabelle, 2000]
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Przywołana pozycja [Ballard i inni, 2000] pokazała podział z uwagi na etapy procesu. Warto
zaznaczyć, że nie uwzględniono w nim wszystkich występujących w cyklu życia obiektu
etapów, jak również skupiono się tylko na ogólnym przedstawieniu założeń i technik, zamiast
na konkretnym wskazywaniu narzędzi LC. Należy nadmienić, że uwzględniono tylko niewielką
część z dostępnych metod Lean Construction.
Na bardzo podobny model podziału wskazuje Bhatla [Bhatla, 2010] zauważając możliwość
implementacji Lean Construction w 3 fazach realizacji projektu budowlanego:
● Fazie Projektu
● Fazie Planowania
● Fazie Wykonania
W pracy szeroko opisano fazę wykonania z wykorzystaniem systemu Last Planner.
W pozostałych fazach wskazuje tylko kierunki realizacji prac, bez przykładów zastosowanych
konkretnych metod.
2.2.2 Podział pod kątem poprawy wydajności.
Próba oceny 6 narzędzi pod kątem wybrania najlepszego narzędzia do poprawy wydajności
została przeprowadzona przez zespół Salema [Salem, Solomon, Genaidy i Luegring, 2005].
Autorzy ocenili narzędzia na tej samej budowie przy okazji realizacji wybranego obiektu
budowlanego – garażu wielostanowiskowego o powierzchni użytkowej 16490m2.
Zrealizowane badania uwzględniały następujące narzędzia:
● Fail Safe for Quality
● Daily Huddle meatings
● First run Studies
● 5S
● Last Planner
● Vizualization
Przy ocenie metod brano pod uwagę subiektywne kryteria osób zaangażowanych w projekt
oceniając m.in.: możliwość związane z ciągłym doskonaleniem, komunikację, relację z innymi
narzędziami, jakość i planowanie. W podsumowaniu stwierdzono, że generalnie wszystkie
metody nadają się do implementacji w procesach budowlanych, jednak wymagają pewnych
zmian w podejściu. Ich oczekiwany wpływ na produktywność był mniejszy od zakładanego dla
metod The Visual Worplace i Fails Safe for Quality. Pozostałe narzędzia uzyskały lepsze
rezultaty. Całość wyników zestawiono na rysunku 2.6.
Należy zwrócić uwagę, że przedstawiony podział, czy też próba oceny, uwzględnia tylko
6 narzędzi, a zaproponowany algorytm oceny nie przyjmuje tych samych kategorii oceny dla
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wszystkich testowanych narzędzi, przez co nie jest możliwe szybkie wskazanie, które
z testowanych narzędzi byłoby najkorzystniejsze do implementacji w analizowanym procesie.

Wstępne
Spodziewane
Osiągnięte

Rysunek 2.6. Efektywność metod Lean badanych przez zespół Salema [Salem i inni 2005]

2.2.3 Podział ze względu na reinżynierię oraz planowanie i kontrolę
Inna kategoryzację metod wspierających wprowadzenie LC zaproponował zespół pod
kierownictwem Tanskanena [Tanskanen, Wegelius i Nyman, 1997], który skategoryzował
narzędzia uwzględniając 2 grupy:
1. Narzędzia wspierające przeprojektowanie procesów;
2. Narzędzia wspierające planowanie i kontrolowanie procesów.
Tanskanen wskazał w każdej z kategorii ogólne zasady jakimi należy kierować się przy
stosowaniu metod Lean, tzn. dla wspierania przeprojektowania procesów za istotne uznano:
● Wyznaczanie i identyfikacja procesów, które mają zostać opracowane, i pomiar
poziomu ich wydajności,
● Uzyskane wyniki są porównywane z najlepszymi praktykami w celu określenia
potencjału poprawy,
● Dostarczone są idealne modele do prowadzenia procesu reengineeringu, chociaż
„idealny model” może nie mieć zastosowania we wszystkich warunkach, natomiast
pokazuje właściwy kierunek.
W zakresie planowania i kontrolowania procesów podano 5 krótkich reguł, według których
należy realizować proces budowlany wykorzystując:
● Graficzną prezentację informacji;
● Interaktywny sposób przetwarzania informacji;
● Zrozumienie i określenie celów planowania i kontroli;
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● Wsparcie ciągłego podnoszenia wydajności;
● Informację na temat aktualnego trendu w zakresie wydajności realizowanego procesu.
Przedstawiona metoda podziału z pozoru wydaje się odpowiednia i interesująca, jednak bez
wskazania konkretnych metod czy narzędzi, zdaniem autora trudno wskazać, które narzędzie
wykorzystywać na jakim etapie procesu budowlanego. Autorzy publikacji wskazują natomiast
kierunki, możliwe do wykorzystania w celu wyszczuplenia procesów budowlanych.
2.2.4 Podział ze względu na fazę wdrożenia
Kolejny sposób klasyfikacji stworzony przez Rahmana [Rahman, Wang i Lim, 2012] przytacza
zespół Ansah , Sorooshian, Mustafa i Duvvuru [2016] przedstawia rysunek 2.7.
Detekcja
Marnotrawstw

Ustalenie Przyczyn

Faza Usprawnienia

Rysunek 2.7. Podział z uwagi miejsce i moment wdrożenia [Ansah i inni, 2016]

Przytoczony podział jest niezbyt właściwy z punktu widzenia implementacji Lean Construction
w przedsiębiorstwie początkującym w tematyce wdrożeń filozofii. Bez odpowiedniej
świadomości

dotyczącej

miejsc

powstawania

marnotrawstwa

znajdujących

się

w przedsiębiorstwie na poszczególnych etapach procesu nie ma możliwości prawidłowego
doboru skutecznej metody działania. Oczywiście w przypadku odpowiedniej wiedzy
i świadomości ten rodzaj klasyfikacji może okazać się bardzo skuteczny w poprawie sytuacji
w danym przypadku.
Należy dodać, że autorzy przy okazji realizacji swoich badań, zaproponowali również
i sklasyfikowani 40 metod i narzędzi Lean Management, z których po konsultacjach
z ekspertami wybrali 30 narzędzi do dalszej analizy.
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2.2.5 Podział ze względu na filary Lean
Podział metod według 5 głównych filarów Lean jest proponowany przez Picchi [Picchi i Granja,
2004] w pracy dotyczącej poszukiwania możliwości implementacji Lean w przemyśle
budowlanym. Zaproponowany podział w oparciu o filary Lean (Rysunek 2.8) jest interesujący
pod względem klasyfikacji i chęci osiągnięcia celów w danym procesie.

Rysunek 2.8. 5 Filarów Lean na podstawie [Picchi i inni, 2004]

Może okazać się, że część przedsiębiorców zainteresowana jest wdrożeniem Lean tylko
w pewnym aspekcie, przez co mając przed sobą zaproponowaną klasyfikację łatwiej będzie im
dobrać odpowiednią metodę. Autorzy publikacji przyporządkowali do każdego z filarów
pewne metody i wskazówki dotyczące stosowanej filozofii. Zestawienie metod pokazuje
rysunek 2.9.
Należy zwrócić uwagę, że konkretne metody takie jak mapowanie strumienia wartości, PokaYoke, Last Planner czy Just in Time są wskazane równocześnie w 3 filarach strumień wartości,
przepływ i system pull. Filary dotyczące wartości oraz perfekcji zawierają tylko ogólne
wskazanie kierunku bez podania nazwy metody czy techniki do zastosowania, co może
utrudnić w takiej sytuacji podjęcie odpowiedniej decyzji przez osoby zainteresowane
skupieniem się na wartości dodanej, czy też dążeniu do perfekcji w danym konkretnym
procesie.
Na przedstawionym rysunku znajdują się także sugestie dotyczące szerszej implementacji
zaprezentowanych metod i narzędzi pod kątem przemysłu budowlanego, co potwierdza, że
nadal możliwa jest realizacja badań w tym zakresie.
2.2.6 Podział wg miejsc, które Lean Management może wspierać
Inny podział został zaproponowany przez zespół Babalola [Babalola, Ibem i Ezema, 2018] pod
kątem miejsc, w których możliwe jest wykorzystanie wsparcia przy użyciu narzędzi Lean
Management na etapie projektowania, planowania i realizacji przedsięwzięć budowlanych
i infrastrukturalnych. Te kategorie to:
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Identyfikacja wartości z punktu widzenia klienta.
Doskonalenie procesów budowlanych mających
na celu zwiększenie wartości dodanej dla klienta,
poprzez zmniejszenie ilości odpadów i ulepszenie
dodatkowych funkcji.

STRUMIEŃ WART.

Aplikacje mapujące procesy

Mapowanie strumienia wartości materiałów i
informacji. Projekt mapowania przyszłego
strumienia wartości, proponowanie niezbędnych
usprawnień i identyfikowanie odpowiednich
narzędzi.

PRZEPŁYW

Specjalne aplikacje
narzędziowe: kontrola
wizualna i Poka-Yoke. System
Last Planner używany do
stabilizacji przepływu pracy.
Identyfikacja i minimalizacja
strat procesowych za pomocą
struktury pracy.

Stworzenie atmosfery ciągłego przepływu, poprzez
zmianę schematów podziału pracy zespołów i
pracowników. Przyjęcie znormalizowanej pracy
poprzez zdefiniowanie sekwencji, rytmu i zapasów

Zastosowania typu JiT "dokładnie na czas" w
transakcjach lub na dostawę
określonych materiałów.

Stworzenie szerokiego systemu komunikacji
bezpośredniej do zamawiania usług,
komponentów i materiałów w razie potrzeby.

Stosowanie systemów jakości,
koncentrując się na
charakterystyce procesów
wpływających na wydajność
produktu

WARTOŚĆ

Usprawnienia procesu
budowlanego w celu
obniżenia kosztów. Wartość
postrzeganą przez klienta nie
jest systematycznie
traktowana jako reguła.

System PULL

Sugestie do szerszego zastosowania
narzędzi LEAN

PERFEKCJA

Wartości Lean

Przykłady aplikacji
narzędzi LEAN

Projektowanie procesów w celu
natychmiastowego wykrywania problemów.
Ustanowienie systematycznych procedur ciągłego
uczenia się i ulepszeń w hierarchii funkcjonalnej,
gdy tylko zostaną zidentyfikowane różnice w
standaryzowanych procesach pracy.

Rysunek 2.9. Przykłady zastosowania filozofii Lean na podstawie jej 5 filarów [Picchi i inni, 2004]

● Praktyki projektowe i inżynieryjne (DEP),
●

Praktyki planowania i kontroli (PCP),

●

Praktyki w zakresie budowy i zarządzania obiektami (CMP),

●

Praktyki zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (HSMP).

Warto zauważyć, że klasyfikacja opracowana w tym artykule wskazuje techniki i metody, które
można zaklasyfikować do więcej niż 1 kategorii.
Należy dodać, że autor opracowania dokonał szerokiego przeglądu metod i narzędzi Lean
Management stosowanych w budownictwie, czego efektem jest lista 32 narzędzi, które
zostały przyporządkowane do odpowiednich kategorii.
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W przytoczonym artykule koncepcja podziału metod jest interesująca, a przedstawione
metody wykorzystywane w budownictwie poparte są przykładami publikacji. Zaznaczyć
należy, że autorzy nie uwzględnili wszystkich występujących w przemyśle budowlanym metod
i technik Lean Management.
2.2.7 Zestawienie przeanalizowanych prac
Przeprowadzona analiza literatury pozwala na stwierdzenie, że dostępne podziały
i kwalifikacje metod nie są doskonałe. W tabeli 2.2 zestawiono najistotniejsze informacje
związane z podziałem metod Lean Construction wraz z krótką ich charakterystyką pod kątem
tematyki dysertacji na podstawie przeprowadzonego przeglądu.
Tabela 2.2. Zestawienie klasyfikacji metod i narzędzi Lean Management stosowanych w budownictwie.
Praca
Najistotniejsze obserwacje z punktu widzenia dysertacji
BALLARD, Glenn, TOMMELEINT, Iris;
● Podział z uwagi na wybrane etapy procesu budowlanego.
KOSKELA, Lauri; HOWELL, Greg. Lean
● Ograniczona ilość wskazywanych metod i technik.
construction tools and techniques,
● Pokazano w ogólny sposób zalecenia, bez konkretnego
2002
wskazywania zastosowań.
BHATLA, Ankit. Implementation of
● Podział z uwagi na wybrane etapy procesu budowlanego
Lean Construction in IIT Guwahati. BTP
● Skąpa liczba technik pokazana w oparciu o zaproponowane
Report, 2010.
etapy.
SALEM, O, SOLOMON J; GENAIDY A;
● Porównano 6 narzędzi LC tylko pod kątem wydajności.
LUEGRING M. Site implementation and
● Ocenę dokonano w zbliżonym środowisku (ta sama inwestycja).
assessment of lean construction
● Przyjęte kryteria uniemożliwiają stworzenie rankingu
techniques, 2005
porównawczego przedstawionych metod.
TANSKANEN, Kari; WEGELIUS, Tutu.;
● Podział uwzględniający przeprojektowanie procesów oraz
NYMAN, Hannu. New tools for lean
planowanie i kontrolę.
construction. Lean Construction, 1997
● Brak wskazania stosowania konkretnych narzędzi.
● Bardzo ogólne kierunki doboru.
ANSAH, Richard Hannis, SOROOSHIAN,
● Podział z uwagi na rodzaj marnotrawstwa.
Shahryar, MUSTAFA, Shariman Bin;
● Znaczna ilość wskazanych metod LC.
DUVVURU Gomanth Lean construction
● Trudny do realizacji w przypadku braku świadomości rodzajów
tools, 2016
marnotrawstw.
PICCHI, Flavio Augusto; GRANJA,
● Podział z uwagi na filary Lean.
Ariovaldo Denis. Construction sites:
● Wskazana ograniczona ilość narzędzi.
using lean principles to seek broader
● Pokazane kierunki rozwoju Lean.
implementations, 2004
BABALOLA, Oluwatosin; IBEM, Eziyi O.;
● Podział z uwagi na miejsca implementacji.
EZEMA, Isidore C. Implementation of
● Ograniczona ilość wskazanych metod 32.
lean practices in the construction
● Zwrócenie uwagi na duży potencjał Lean dla procesów
industry: A systematic review, 2017
budowlanych.

Przedstawione zestawienie pokazuje, że kompleksowa pełna klasyfikacja metod Lean
Management stosowana w budownictwie nie jest dostępna. Wielu autorów próbuje takie
klasyfikacje zaproponować, jednak żaden z nich do tej pory nie podszedł do tematu
kompleksowo, przez co zaproponował klasyfikację są niepełne:
● Nie zawierają wszystkich metod i narzędzi stosowanych obecnie w budownictwie;
● Wskazują tylko ogólne sposoby doboru narzędzi i technik;
● Nie biorą pod uwagę oczekiwań przedsiębiorcy lub właścicieli procesu;
● Nie biorą pod uwagę wielkości firmy;
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● Nie zwracają uwagi na poziom znajomości Lean Management niezbędny do wdrożenia
danej metody lub bądź techniki.
Co więcej, autor nie natknął się w dostępnej literaturze na przykłady kompleksowej oceny
metod Lean Management do stosowania w danym przedsiębiorstwie budowlanym, co z uwagi
na ilość technik narzędzi i metod byłoby tym bardziej wskazane w sytuacji, w której
przedsiębiorstwo nie posiada w wiedzy w zakresie Lean Management.

2.3 Nowoczesne koncepcje w budownictwie
Obecnie obserwuje się otwarcie branży budowlanej na nowoczesne technologie i koncepcje
związane z realizacją produkcji przemysłowej w sposób wydajny z uwzględnieniem potrzeb
środowiska naturalnego. Poniżej zaprezentowano krótki opis 3 podstawowych koncepcji,
których używanie jest coraz częstsze w produkcji budowlanej i które mają wpływ koncepcję
usprawniania procesów prezentowaną w niniejszej pracy.
2.3.1 BIM
BIM jest skrótem od Building Information Modeling – czuli modelowanie informacji
o budynku, który integruje istotne informacje w projekcie budowlanym. W celu
przedstawienia szczegółów projektu wykorzystuje się wizualizację 3D i cyfryzację technologii
informacyjnych [Asadi i Han 2018]. Problem z odpowiednim zobrazowaniem wszystkich
niezbędnych informacji jest kluczowym zagadnieniem w projekcie budowlanym, a wdrożenie
technologii BIM może pomóc architektom i inżynierom zrozumieć oraz wymienić niezbędne
informacje. Ponadto, przy pomocy modelu informacji o budynku, możliwe jest wspólne
poszukiwanie rozwiązań, dzięki możliwości pracy na jednym modelu przez wiele
zainteresowanych stron. To znacznie usprawnia pracę zespołową podczas projektu
budowlanego. Wdrożenie technologii BIM pozwala osiągnąć lepszą jakość wykonania
konstrukcji budynku, efektywności projektu i redukcję kosztów, co oznacza większe zyski dla
przedsiębiorstw wdrażających tę ideę. W dalszej perspektywie prowadzi do wkroczenia
procesów budowlanych w nową erę technologii.
Główne cechy BIM [Qian, Wang, Cui i Chao, 2018] to przede wszystkich środowisko pracy,
które jest trwałe i przejrzyste dla wszystkich interesariuszy. W takich ramach możliwe jest
wygodne kopiowanie i sprawdzanie informacji o elementach konstrukcyjnych co czyni
komunikację pomiędzy uczestnikami projektu i dzielenie się informacjami sprawne i wygodne.
Różni uczestnicy mogli współpracować zgodnie z informacjami dostarczanymi przez
technologię BIM i efektywnie zarządzać projektami. Istnieje kilka unikalnych cech stosowania
BIM w porównaniu z metodami tradycyjnymi:
•

wizualizacja projektu - architekci mogą całkowicie zrozumieć projektowaną przestrzeń
a w częściach krytycznych i zaprojektować odpowiednie rozwiązania, które zwiększają
współczynnik użyteczności i jakość projektu;
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•

wykrywanie kolizji - technologia BIM zapewnia kontrolę przestrzeni budynku w celu
wykrycia, czy struktura budynku, instalacje i inne nie są źle połączone i zaplanowane.
W momencie, gdy zdarzy się kolizja, możliwe jest dokonanie stosownych korekt
w czasie rzeczywistym.;

•

jednolity model - kompleksowe informacje dotyczące budowy są przechowywane
w jednolitym modelu, co oznacza, że przy zmianie projektu wymagane są tylko
operacje polegające na jego modyfikacji;

•

dzielenie się informacjami - technologia BIM zbiera zestawienia wszystkich branż
i projektów i udostępnia je za pomocą narzędzi udostępniania wszystkim
zainteresowanym stronom, co znacznie usprawnia komunikację przy realizacji
projektu.

Możliwości w zakresie użytkowania BIM przedstawiono na rysunku 2.10.

Rysunek 2.10. Możliwości wykorzystania BIM według Zhou, Qin, Fan, Lau, Wang i Wang [2017]

Należy dodać, że współcześnie coraz częściej przygotowuje się projektu w oparciu
o technologię BIM co konsekwentnie dąży do sytuacji w której wszystkie realizowane procesy
budowlane będą przez model BIM opisane z korzyścią dla uczestników procesu budowlanego.
2.3.2 Koncepcja Industry 4.0
Industry 4.0 (niem. Industrie 4.0) to koncepcja związana z ideą czwartej "rewolucji
przemysłowej",

której

głównym

celem

jest

integracja

procesów

produkcyjnych

z technologiami informacyjnymi. Łączy ona metody produkcji z technologią informacyjną
i komunikacyjną. Zakłada się, że produkty mogą być wytwarzane w oparciu o indywidualne
potrzeby klientów, na przykład obuwie z indywidualnie dopasowaną podeszwą i wybranym
przez klienta wzornictwem lub indywidualnie dostosowany mebel. Idea Przemysłu 4.0
umożliwia wytwarzanie produktów, które są unikatowe w doskonałej jakości i w cenie równej
towarom produkowanym masowo. Inteligentne, połączone cyfrowo systemy i procesy
produkcyjne służą jako techniczna podstawa dla tej koncepcji. Przemysł 4.0 określa również
cały cykl życia produktu: od pomysłu do opracowania, produkcji, użytkowania i konserwacji Strona 31 z 198
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a skończywszy na recyklingu produktu [Dane Federalnego Urzędu Niemiec, 2017]. Aby lepiej
zrozumieć tę koncepcję, rozwinięcie koncepcji Przemysłu 4.0 pokazano na rysunku 2.11.
Pierwsza rewolucja przemysłowa była związana z wynalezieniem maszyny parowej, która
umożliwiła podniesienie poziomu mechanizacji w porównaniu z poprzednim poziomem
przemysłu. Druga rewolucja przemysłowa związana była z początkiem masowej produkcji
w XIX wieku z wykorzystaniem energii elektrycznej i tworzeniem linii montażowych. Trzecia
rewolucja przemysłowa związana była z wynalezieniem IT i wprowadzenie technologii do
produkcji, a także wykorzystanie automatyzacji procesów. Poziom 4.0 można opisać jako
wykorzystanie cyber fizycznych systemów (CPS) związanych z koncepcją digitalizacji i Internetu
rzeczy (IoT). Czas rozwoju wersji 1.0 był długi, ponieważ tworzenie maszyn parowych zajęło
wiele setek lat. Od wersji 1.0 do 2.0 minęło około 100 lat. Poziom 3.0 został wprowadzony po
70 latach, a teraz dyskusja dotyczy koncepcji 4.0 po 30-40 latach od ostatniej rewolucji. Należy
zauważyć, że w krótkim czasie można się spodziewać wprowadzenia wersji 5.0 Przemysłu.

Mechanizacja
napędzana wodą i
parą wodną

Produkcja masowa
z linią montażową
napędzana
elektrycznością

Automatyzacja
poprzez
połączenie IT i
elektroniki

Systemy
cybernetyczne i
Internet rzeczy
(IoT)

Rysunek 2.11. Idea koncepcji Przemysłu 4.0 – ewolucja na bazie [Feußner i Park, 2017]

Przemysł 4.0 został początkowo opracowany przez niemiecki rząd w celu stworzenia spójnych
ram politycznych dla utrzymania niemieckiej konkurencyjności przemysłowej na rynku
globalnym. Powiązane terminy używane na całym świecie obejmują Internet rzeczy, Internet
usług, Internet przemysłowy, Advanced Manufacturing i Smart Factory. Główne cechy
Industry 4.0 to według duńskiego instytutu Przemysłu 4.0 [2016]:
•

Zdolność produkcji w czasie rzeczywistym: zdolność do gromadzenia i analizowania
danych oraz natychmiastowego dostarczania produktu na bazie uzyskanych
informacji,

•

Orientacja na usługi,

•

Modułowość: elastyczne dostosowanie inteligentnych fabryk do zmieniających się
wymagań poprzez wymianę lub rozbudowę poszczególnych modułów.

Zastosowanie koncepcji Przemysłu 4.0 w procesach budowlanych jest naturalnym krokiem
z punktu widzenia historycznego, gdzie najnowsze pomysły i technologie po wdrożeniu
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w przemyśle produkcyjnym były adoptowane w branży budowlanej. Dążenie do zastosowań
elementów tej koncepcji będzie coraz większe, także w budownictwie, zwłaszcza biorąc pod
uwagę możliwości jakie ze sobą niesie.
2.3.3 Internet of Things
Internet rzeczy (IoT) to wyłaniający się paradygmat sieci, który zyskał dużą uwagę zarówno ze
strony przemysłu produkcyjnego, jak i środowiska akademickiego. Termin IoT składa się
z dwóch słów kluczowych: Internetu i rzeczy, w których "Internet" oznacza, że IoT jest oparta
na istniejącej infrastrukturze internetowej i zaprojektowanej do przesyłania danych i wymiany
informacji w sposób globalny i wszechobecny, a "Rzeczy" odnoszą się do jednoznacznie
identyfikowalnych urządzeń obliczeniowych i czujników. Wraz z rozwojem technologii
bezprzewodowych różne urządzenia są możliwe do wykorzystania w IoT. Na przykład
identyfikatory RFID i elementy oznaczone różnymi kodami kompatybilnymi ze skanowaniem
są uważane za część IoT, mimo że nie zapewniają żadnej dodatkowej zdolności poza unikalnym
identyfikatorem, a urządzenia takie jak urządzenia wykonawcze i nadajniki radiowe również
mogą być wykorzystane. Ponieważ pojęcie Internetu rzeczy ewoluuje, aby rozszerzyć jego
zakres, spodziewana jest w nadchodzących latach zmiana struktury Internetu.
Rosnąca liczba połączonych ze sobą urządzeń w IoT powoduje, że wielkość IoT stale wzrasta.
Co więcej coraz szerszy zakres zastosowania Internetu Rzeczy powoduje różne specyficzne dla
danego przypadku wymagania. W porównaniu z tradycyjnymi sieciami czujników
bezprzewodowych IoT ma znacznie większą skalę połączoną ze skomplikowanymi technikami
kontroli konstrukcji, co stawia nowe wyzwania w zakresie projektowania i wdrażania Internetu
Rzeczy. Ponieważ większość "rzeczy" związanych z Internetem Rzeczy to urządzenia
bezprzewodowe

o

ograniczonej

żywotności

baterii,

budowanie

wielkoskalowego

i energooszczędnego Internetu Rzeczy ma szczególne znaczenie, ale jest trudne do wykonania
[Huang, Duan, Xing, i Wang, 2017].
Uwzględnienie technologii IoT oraz nowoczesnych standardów staje się ważne ze względu na
szybki rozwój i obecny wpływ Internetu rzeczy na wszystkie sektory, w tym na sektor
budowlany [Brave, Kubler, Framling i Koskela, 2015].
Jedną z podstawowych technologii IoT jest technologia RFID (Radio Frequency Identification)
która jest wykorzystywana w celu ułatwienia zarządzania łańcuchem dostaw, zarządzania
bezpieczeństwem, zarządzania obiektami i monitorowania działalności [Zhong i inni, 2017].
Elementarną aplikacją IoT jest śledzenie półproduktów dla różnych gotowych elementów
[Zhong, Laxm Xu, Dai i Huang, 2016], czy też zarządzanie cyklem życia informacji (ILM) w celu
kontroli materiałów na placach budowy [Lee, Song, Oh i Gu, 2013].
Jednocześnie Internet rzeczy, przetwarzanie w chmurze i inne nowoczesne technologie
otwierają nowe możliwości dla zbierania i przekazywania informacji w przemyśle. IoT to rodzaj
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sieci, która może umożliwić inteligentne rozpoznawanie, pozycjonowanie, śledzenie,
monitorowanie i zarządzanie. Technologie takie jak identyfikacja radiowa (RFID), czujniki
podczerwieni, globalne systemy pozycjonowania (GPS), skanery laserowe i wykrywanie
informacji umożliwiają podłączenie urządzeń do Internetu w celu komunikacji i wymiany
informacji [Ammar, Russello i Crispo, 2018; Zhang, 2016]. Przykład aplikacji koncepcji IoT
prezentuje rysunek 2.12.
Aplikacje w przemyśle
Zarządzanie
sieciami

Monitorowanie procesów w toku

Internet of
Things

Spotkania on-line

Smart Dom
Elektryczne pojazdy

Rysunek 2.12. Koncepcja IoT – aplikacja na bazie [Elfeki, Jacques, Aouichak, Doligez, Raingeaud i Bunetel, 2018]

Wraz z ciągłym rozwojem Internetu Rzeczy staje się nieuniknioną tendencja do stosowania IoT
w przemyśle [Gan, Wang, Zhou, i Youan, 2018], także budowlanym, co w połączeniu z BIM
oraz koncepcją Przemysłu 4.0 może dać interesujące rezultaty związane z poprawą wydajności
i efektywności realizacji procesów budowlanych.
2.4 Podsumowanie
Przeprowadzona analiza literatury i stanu wiedzy w zakresie znajomości Lean Management
w polskich przedsiębiorstwach, przeprowadzonych badań w sektorze MŚP na rynku
budowlanym oraz dostępnych klasyfikacji metod narzędzi i technik Lean Management
ujawniają znaczna lukę w wiedzy w tej dziedzinie. Wskazuje to na aktualność zagadnienia
i potrzebę realizacji badań w tym zakresie, co w ramach niniejszej pracy autor zamierza
zrealizować. Potwierdzają to sami badacze prezentujący rezultaty swoich prac w publikacjach
wskazując na konieczność realizacji dodatkowych badan i działań na rzecz wdrożenia
metodologii Lean Management.
Innowacyjne koncepcje zarządzania, produkcji i monitoringu stwarzają możliwość
skutecznego wdrożenia Lean Construction w procesach budowlanych, a przytoczone
nowoczesne technologie znajdują uzasadnienie w stosowaniu, zwłaszcza w kontekście
produkcji budowlanej, która pozostaje zawsze krok za produkcją przemysłową, przez co
potencjał do ich stosowania jest znacznie większy a możliwe efekty do uzyskania znaczące dla
tej branży, zwłaszcza biorąc pod uwagę:
•

Synergię efektów z wdrożenia BIM i Lean w procesach budowlanych,

•

Możliwość autonomicznej identyfikacji obiektów i ich śledzenia zgodną z koncepcją
Industry 4.0,

•

Zastosowania Internetu Rzeczy w celu zbierania danych do monitorowania procesów
z wykorzystaniem np. narzędzi Oś Czasu Google.
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3. Cel pracy
Celem pracy doktorskiej jest zaprojektowanie, przetestowanie i wprowadzenie algorytmu
wdrożenia Lean Management w przedsiębiorstwach budowlanych z wykorzystaniem
koncepcji hybrydowego systemu monitorowania. Zaproponowany algorytm uwzględnia
problem selekcji odpowiedniej metody Lean Management pod kątem oczekiwanych
i spodziewanych przez przedsiębiorców efektów i oczekiwań z wykorzystaniem metod
wspomagających podejmowanie decyzji.

3.1 Tezy pracy
Główna Teza pracy
Algorytm wdrożenia Lean Management oparty na wielokryterialnej ocenie dostępnych
metod i narzędzi z wykorzystaniem koncepcji hybrydowego systemu monitorowania
umożliwi wybór i wdrożenie dopasowanej do oczekiwań przedsiębiorstw sektora
budowlanego metody usprawnienia realizowanych procesów.
Tezy szczegółowe:
•

Świadomość pracowników i właścicieli firm budowlanych sektora MŚP dotycząca
możliwości usprawnień z wykorzystaniem Lean Management jest tym większa, im większe
jest przedsiębiorstwo.

•

Zastosowanie innowacyjnych metod monitoringu procesów w ramach koncepcji
hybrydowego podejścia stanowi efektywny sposób identyfikacji marnotrawstwa.

•

Wprowadzenie metod Lean Management sprzyja zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa
i higieny pracy w procesach budowlanych.

Realizacja założonego celu pracy oraz potwierdzenie prawidłowości postawionych też wymaga
podjęcia następujących działań:
a) Usystematyzowania dostępnych metod i narzędzi Lean Management (Lean Construction)
możliwych do zastosowania w budownictwie;
b) Przeprowadzenia pomiaru wśród przedsiębiorców z sektora MŚP w celu sprawdzenia
stanu wiedzy w zakresie metod LM, oczekiwań oraz możliwości w zakresie stosowania
monitoringu w prowadzonych procesach;
c) Opracowania metody wielokryterialnej oceny narzędzi Lean Management pod kątem
możliwości i oczekiwań zainteresowanych;
d) Zaprojektowania algorytmu wprowadzenia wybranych metod Lean Management
w procesach budowlanych małych i średnich przedsiębiorstw wykorzystując własne
podejście do monitorowania ich przebiegu;
e) Przetestowania zaprojektowanego rozwiązania w minimum 3 przedsiębiorstwach
budowlanych w celu weryfikacji ich prawidłowości oraz oceny osiągniętych rezultatów.
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3.2 Plan Pracy

Rysunek 3.1. Schemat postępowania – podsumowanie [Opracowanie własne]

Dobre zaplanowanie wszelkich działań niezbędnych do realizacji celu pracy wymaga podjęcia
odpowiednich kroków. Przede wszystkim zasadne jest przeprowadzenie analizy literatury
w zakresie znajomości Lean Management w przedsiębiorstwach budowlanych, sprawdzenia
dostępnych

klasyfikacji

metod

Lean

Management,

oraz

sprawdzenia

sposobów

monitorowania procesów budowlanych. Realizacja przeglądu literatury wymaga podjęcia
równoczesnej działań dotyczących budowania koncepcji algorytmów wdrożenia Lean
Management w zainteresowanych przedsiębiorstwach. W tym celu konieczne jest badanie
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poziomu wiedzy firm z sektora budowlanego w zakresie filozofii Lean Management
i związanych z nią metod i technik. Istotne jest także, aby zaprojektować sposób oceny
i klasyfikacji dostępnych i stosowanych w budownictwie metod Lean Management, co
w konsekwencji będzie prowadzić do stworzenia algorytmu doboru metody z uwzględnieniem
realnych oczekiwań przedsiębiorstw jako uczestników procesów budowlanych. Sam proces
wdrażania metody należy, zdaniem autora, realizować w oparciu o koncepcję hybrydowego
systemu monitorowania.

3.3 Zakres rozprawy
Praca doktorska składa się z ośmiu rozdziałów, które zajmują odpowiednio 198 stron. Pierwszy
rozdział – wprowadzenie - zawiera zwięzłe wprowadzenie do tematyki przedmiotowej pracy
doktorskiej wskazując motywację autora do podjęcia badań w obszarze Lean Construction.
W rozdziale drugim przedstawiono istniejący stan wiedzy w zakresie znajomości Lean
Management w przedsiębiorstwach w Polsce, jak również w zakresie klasyfikacji metod
i narzędzi Lean Management stosowanych przy usprawnianiu procesów budowlanych.
Potwierdzono tym samym ważność podejmowanej tematyki. Wskazano także aktualne
tendencje w rozwoju zarządzania produkcją budowlaną i związane z tym nowe możliwości.
Przeprowadzona analiza literatury pozwoliła na zsyntezowanie w rozdziale trzecim celu
niniejszej pracy doktorskiej, poprzez sformułowanie tezy głównej oraz 3 tez szczegółowych
dotyczących podejmowanej tematyki. W tym rozdziale zawarto też opis planu i zakresu
niniejszej pracy.
Rozdział czwarty stanowi opis dotychczas stosowanych metod i narzędzi Lean Management
w procesach budowlanych wraz z historią rozwoju, przedstawieniem obecnych koncepcji
i modeli Lean co umożliwia zaproponowanie fundamentów dla wprowadzenia propozycji
autorskiej klasyfikacji dostępnych metod na dwóch poziomach podstawowym i szczegółowym,
z wykorzystaniem oceny panelu eksperckiego.
W rozdziale piątym omówiono stan wiedzy w zakresie Lean Construction przedsiębiorców
budowlanych na podstawie przeprowadzonych badań pośrednich.

Zamieszczono tutaj

podstawowe informacje dotyczące rodzaju firmy, zasięgu działania, roku założenia, szkoleń,
jak również informacji w zakresie kontaktów z filozofią Lean Management oraz oceny
efektywności jej metod i technik. Pozwoliło to na potwierdzenie, że istnieje znaczna luka
wiedzy w zakresie usprawniania procesów budowlanych wśród przedsiębiorców, a sytuacja
pogorsza się wraz ze zmniejszaniem wielkości firmy.
Dało to podstawy, aby w rozdziale szóstym zaproponować metodę wielokryterialnej oceny
narzędzi Lean Management stosowanej w budownictwie przy bazującej na koncepcji AHP.
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Zaprezentowano tutaj idę stosowania tej metody, w którą zilustrowano na przykładzie
z wykorzystaniem oprogramowania SuperDecisions.
Rozdział siódmy prezentuje całościowy algorytm wdrożenia Lean Management z
wykorzystaniem hybrydowego systemu monitorowania oraz cyklu DMAIC dla przedsiębiorstw
budowlanych. Rozdział bazuje na wnioskach z poprzednich rozdziałów oraz opisuje podstawy
teoretyczne zastosowanego podejścia. Następuje także weryfikacja proponowanych koncepcji
poprzez pokazanie przykładu 3 firm budowlanych i skutecznego wdrożenia opisanych technik.
Rozdział ósmy zawiera zebrane wnioski i podsumowanie zrealizowanych prac.
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4. Usystematyzowanie definicji, metod, narzędzi i technik Lean
Management stosowanych w budownictwie
W niniejszym rozdziale przedstawiono wstęp do filozofii Lean Management stosowanej
w budownictwie z wyszczególnieniem założeń stosowanych modeli przy usprawnieniach jak
również zaprezentowano własna koncepcję wdrożenia Lean w przedsiębiorstwach
budowlanych z uwzględnieniem oczekiwań stron zainteresowanych. Następnie zestawiono
narzędzia i metody Lean Management, które mają potencjalne zastosowanie w tym sektorze.
Zestawienie przygotowano w oparciu o studium literatury przyjmując założenie, że metoda
powinna znaleźć się w opracowaniu w przypadku, gdy istnieje publikacja pokazująca możliwe
jej zastosowanie w budownictwie. Zestawienie przygotowano w formie tabeli (Tabela nr 4.1)
podsumowującej dokonane obserwacje. Szczegółowe opisy poszczególnych metod, w celu
ograniczenia objętości głównej części pracy, zdecydowano się umieścić w załączniku 1.
Zawiera on ich krótką charakterystykę w oparciu o dostępna literaturę w celu umożliwienia
późniejszej ich oceny przydatności w procesach budowlanych w konkretnych sytuacjach.

4.1 Lean Management a budownictwo
Termin "Lean" jest słowem, które pochodził z przemysłu wytwórczego i jako koncepcje
zarządzania stosowano ją od początku XX wieku [Mossman, 2009]. Podstawy zasady
zarządzania produkcją przemysłową zostały opracowane około roku 1950 przez Taiichi Ohno,
Inżyniera Toyoty w Japonii, który skoncentrował swoje wysiłki na poszukiwaniu sposobów
przekształcania odpadów (zwanych również z języka japońskiego "muda") na wartości
[Saarhan i inni, 2013]. Lean Construction powstało na bazie koncepcji Lean Manufacturing
[Rahman i inni, 2012] poprzez adaptację metod i technik możliwych do zastosowania w
budownictwie. Koskela był pionierem w tym zakresie, proponując zminimalizowanie
marnotrawstwa i maksymalizacja wartości w budownictwie [Koskela, 2000].
Lean Constuction skupia się na eliminacji strat zasobów, w tym czasu, w celu wytworzenia
wartość dodanej z punktu widzenia klienta końcowego [Green, 2000]. Polega także na
zapewnieniu spójnych łańcuchów dostaw, dzięki czemu możliwe jest skrócenie czasu realizacji
danego projektu budowlanego [Naim i Barlow 2003]. Lean Construction różni się od
tradycyjnych metod zarządzania gdyż dążeniem jest maksymalizacja wydajności projektu
poprzez eliminację marnotrawstw przez cały okres realizacji danego projektu od etapu
projektowania po etap realizacji i użytkowania. Ten mechanizm redukcji marnotrawstw
prowadzi do usprawnienia procesu budowy. Obiektywnie, Lean Construction ma na celu
spełnienie wymagań klienta, zmniejszenie długości strumienia wartości i dążenie do
doskonałości w projektach budowlanych z uwzględnieniem wszystkich etapów procesu od
projektowanie poprzez dostawę i użytkowanie [Oguntona, Aigbavboa i Mulongo, 2018].
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4.1.1 Idea ciągłego doskonalenia
Idea Ciągłego Doskonalenia to staranie zmierzające do ulepszenia produktów, usług lub
procesów. Starania te mogą stanowić stopniową poprawę procesów w czasie lub przełomową
poprawę w jednym momencie. Procesy związane z dostarczaniem gotowych produktów
(ocenionych przez klienta) są stale poddawane ocenie i ulepszane pod kątem wydajności,
skuteczności i elastyczności w taki sposób, aby lepiej spełniały oczekiwania klientów
końcowych.
Model Plan-Do-Check-Act jest najbardziej popularnym podejściem do osiągnięcia ciągłego
doskonalenia [Qin, 2018]. Znany również jako krąg Deminga (nazwany tak od nazwiska
popularyzatora, amerykańskiego inżyniera Williama Edwardsa Deminga). Jest to niekończący
się cykl, który ma na celu pomóc w kontynuacji doskonalenia w oparciu o osiągnięte wyniki
[Guidotti, 2014]. Został opracowany po raz pierwszy w celu kontroli jakości, ale z czasem stał
się narzędziem do ciągłego doskonalenia. Poszczególne etapy cyklu składają się
z podstawowych kroków, które mogą być modyfikowane w zależności od wytyczonego celu redukcji marnotrawstwa i usprawnienia procesów:
•

Planowanie – na tym etapie należy ustalić cele i procesy niezbędne do dostarczenia
rezultatów zgodnych z oczekiwaniami. Ustalanie celów jest kluczem do osiągnięcia
ciągłego doskonalenia, ponieważ ich dokładność i ich kompletność jest zasadniczą
częścią procesu doskonalenia.

•

Realizacja – jest to druga faza cyklu doskonalenia. Ten etap polega na wykonaniu tego,
co zostało określone na etapie planowania.

•

Kontrola - po zakończeniu etapu drugiego należy sprawdzić, co zostało osiągnięte
i porównać z tym, co spodziewano się otrzymać. W tym celu należy zebrać jak najwięcej
danych i zastanowić się, co można w procesie poprawić, aby następnym razem
osiągnąć lepsze rezultaty.

•

Działanie - Jeśli analiza wykaże, że dane na których nam zależało uległy poprawie
względem stanu bazowego, standard wykonywania danej czynności powinien zostać
zaktualizowany tak, aby przy następnym uruchomieniu cyklu dążyć do jeszcze lepszej
wydajności i jakości.

W zależności od potrzeb cykl ciągłego doskonalenia może ulegać odpowiednim adaptacjom
do konkretnej sytuacji czy procesu. Jednym z przykładów takiego dostosowania jest proces
doskonalenia przeprowadzania badań rozwojowych [Tommelein, 2014]. Cykl przedstawia
rysunek 4.1. Warto zwrócić uwagę na etap związany z porównaniem z sytuacją rzeczywistą w
aspekcie projektowanych i planowanych dalszych działań usprawniających.
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Rysunek 4.1. Cykl doskonalenia procesów badawczych [Tommelein, 2014]

Inne uzupełnienie cyklu ciągłego doskonalenia zaproponował zespół Rybkowski, Abdelhamid
i Forbes [2011]. W tej koncepcji zwrócono uwagę na szersza perspektywę związaną
z doskonaleniem dotyczącą zmniejszania się marnotrawstw wraz z kolejnymi cyklami
usprawniającymi oraz odniesieniem do czasu, kosztu, jakości bezpieczeństwa oraz morale
pracowników zaangażowanych w procesy usprawnień. Całość przedstawia rysunek 4.2.

Rysunek 4.2. Ciągłe doskonalenie [Rybkowski i inni, 2011]

4.1.2 Osiem marnotrawstw
Tematyka marnotrawstwa dotyczy wszystkich czynności w danym procesie, które nie dodają
wartości produktowi i klientom. Odpady powodują również opóźnienia, problemy z jakością,
wzrost kosztów, a w rezultacie brak zadowolenia klientów [Rydzkowski, Michalska-Pożoga,
Szczepanek i Kendra, 2018] Jednym z filarów Lean Management jest redukcja marnotrawstwa
wszędzie tam gdzie to możliwe. Istnieje 8 typów marnotrawstw, których krótki opis
przedstawiono poniżej.
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4.1.2.1 Wady i defekty
Wady i defekty pojawiają się, gdy produkt nie nadaje się do użytku. Powoduje to zazwyczaj
konieczność wykonania przeróbek lub utylizację gotowego produktu. Oba rezultaty są
nieekonomiczne, ponieważ powodują dodatkowe koszty operacji bez dostarczania klientowi
oczekiwanej wartości.
Jest to jedno z najbardziej oczywistych marnotrawstw. Jeśli jakaś rzecz jest nieodpowiednio
wykonana to nie nadaje się ona do sprzedaży, jeżeli w dokumentacji popełniony został błąd –
wymaga ona korekty. Gdy klient został źle poinformowany istnieje konieczność ponownej
z nim rozmowy, co spowoduje oczywiste niezadowolenie. Defekty powstają nie tylko podczas
produkcji danego wyrobu czy w trakcie realizacji danej usługi, ale także podczas transportu.
Wystąpić może sytuacja, w której zagubią się dokumenty, bądź produkt zostanie uszkodzony.
Eliminacja tego typu błędów pozytywnie wpływa na efektywność realizacji prac w postaci
dostarczenia klientom towaru, który oczekują.

Wielkość wad oraz ilość ponownie

wykonywanych elementów można określić za pomocą wzorów 1 i 2 [Cortes i inni, 2016].
Udziału odpadów w produkcji:
𝑛

𝐶𝐷 = ∑
𝑖=1

𝑆𝑖
𝑃

(4.1)

Gdzie:
𝐶𝐷 – Współczynnik odpadów produkcji
𝑆𝑖 – Odpad z i-tego procesu
𝑃– Całkowita wielkość produkcji

Wielkość ponownego wykonania:
𝑛

𝐶𝑅 = ∑
𝑖=1

𝑅𝑖
𝑃

(4.2)

Gdzie:
𝐶𝑅 – Współczynnik ponownego wykonania
𝑅𝑖 – Ponowne wykonanie z i-tego procesu
𝑃– Całkowita wielkość produkcji

4.1.2.2 Zbędny transport
Marnotrawstwo w postaci zbędnego transportu obejmuje przemieszczanie, narzędzi,
zapasów, sprzętu lub produktów w stopniu większym niż to konieczne. Nadmierny ruch
materiałów może doprowadzić do uszkodzenia produktu i powstania dodatkowych wad.
Ponadto nadmierny ruch sprzętu może prowadzić do niepotrzebnej pracy, większego ich
zużycia i wykorzystania zasobów. Do przykładów zbędnego transportu zaliczyć można:
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•

Konieczność dalekiego przewożenia pomiędzy stanowiskami pracy

•

Konieczność przewożenia półproduktów pomiędzy dwoma wydziałami/gniazdami
produkcyjnymi

•

Przenoszenie dokumentów wewnątrz przedsiębiorstwa pomiędzy pokojami, piętrami
albo budynkami.

Wielkość marnotrawstwa transportu można przedstawić jako procent czasu w odniesieniu do
całości cyklu produkcyjnego -wzór 3 [Cortes i inni, 2016].
Poziom zbędnego transportu:
𝐶𝑇 =

𝐹𝑇𝑡
𝑇

(4.3)

Gdzie:
𝐶𝑇 – Współczynnik zbędnego transportu
𝑇 – Całkowity czas brany pod uwagę.
𝐹 – Częstotliwość transportu
𝑇𝑚 – Czas transportu

4.1.2.3 Zapasy
Zapasy – jest to często problem, który niekiedy trudno wyobrazić sobie w kontekście
marnotrawstwa. Z punktu widzenia księgowości zapasy są postrzegane jako aktywa,
a dodatkowo często zdarza się, że dostawcy udzielają rabatów przy masowych zakupach.
Jednak posiadanie większej ilości zapasów niż jest to konieczne do utrzymania stałego
przepływu może prowadzić do problemów, w tym: wad produktu, dłuższego czasu realizacji w
procesie produkcyjnym, nieefektywnej alokacji kapitału i problemów które są na pierwszy rzut
oka ukryte. Nadmiar zapasów może być spowodowany nadmierną sprzedażą, nadmierną
produkcją w toku (Work-In-Progres WIP) lub produkcją większej ilości produktów niż potrzeby
klienta. Nadmiar zapasów zapobiega wykrywaniu problemów związanych z produkcją,
ponieważ defekty mają czas na kumulację, zanim zostaną wykryte. W rezultacie potrzeba
więcej pracy, aby usunąć te ukryte wady.
Z pojęciem ukrywania problemów związane jest sformułowanie „morze zapasów” (Rysunek
4.3) Jest to metafora ilustrująca problemy ukryte pod warstwą zapasów w danym procesie.
Wysoki poziom zapasów ukrywa wiele typowych marnotrawstw, których odkrycie możliwe
jest po obniżeniu jego (morza) poziomu.
Zapas jest rozumiany jako marnotrawstwo w kontekście wszelkich półproduktów, które są
umieszone w procesie produkcji pomiędzy stanowiskami, a których możliwe jest usuniecie gdy
proces jest usprawniany. Stan, do którego należy dążyć eliminując to marnotrawstwo, to
realizacja częstszych zamówień i uzupełnianie tylko tych części, które zostały zużyte w toku
produkcji. Podejście to wymaga ścisłej współpracy z dostawcami półproduktów oraz
zaplanowania działań i wypracowanie procedur, które zapewnią bezpieczny poziom zasobów
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niezbędnych do realizacji procesów. Ilość zbędnego zapasu można podzielić na zapasy
materiałów do produkcji przed jej rozpoczęciem (Wzór 4.4) oraz w trakcie produkcji (Wzór 4.5)
[Cortes i inni, 2016].

Rysunek 4.3. Koncepcja morza zapasów [https://www.slideshare.net/Harbrick/8-wastes-presentation]

Zapas przed rozpoczęciem produkcji:
𝑇

𝐶𝑆 = ∫ 𝑊𝐻 𝑑𝑡

(4.4)

0

Gdzie:
𝐶𝑆 – Współczynnik zapasów przed rozpoczęciem produkcji
𝑇 – Całkowity czas brany pod uwagę.
𝑊𝐻 – Zapasy magazynowe

Zapasy w trakcie produkcji:
𝑛

1 𝑇
𝐶𝑊𝐼𝑃 = ∑ ∫ 𝑊𝐼𝑃𝑖 𝑑𝑡
𝑇 0

(4.5)

𝑖=1

Gdzie:
𝐶𝑊𝐼𝑃 – Współczynnik zapasów w trakcie produkcji
𝑇 – Całkowity czas brany pod uwagę.
𝑊𝐼𝑃𝑖 – zapasy w i-tym procesie
𝑛 – Ilość procesów w toku

4.1.2.4 Zbędny ruch
Zbędny ruch obejmuje niepotrzebny ruch pracowników zaangażowanych w analizowany
proces. Obejmuje on czynności takie jak: chodzenie, podnoszenie, osiąganie, zginanie,
i generalnie poruszanie się. Zadania, które wymagają nadmiernego ruchu, powinny zostać
przeprojektowane, aby usprawnić pracę personelu i podnieść poziom BHP. Wskazuje się, że
zbędny ruch można zidentyfikować zadając sobie pytanie czy dana czynność podnosi wartość
przedmiotu z punktów widzenia klienta. Każda czynność, która tego nie robi może być uznana
za zbędny ruch i warto próbować ją wyeliminować z procesu. Przykład analizy ruchów w celu
wykrycia marnotrawstw prezentuje rysunek 4.4.
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Wielkość marnotrawstwa w postaci czasu spędzonego na ruchu przedstawia równanie 4,6
[Cortes i inni, 2016].
Poziom marnotrawstwa zbędnego ruchu:
𝐶𝑇𝑇 =

𝑇𝑚
𝑇

(4.6)

Gdzie:
𝐶𝑇𝑇 – Współczynnik marnotrawstwa zbędnego ruchu
𝑇 – Całkowity czas brany pod uwagę.
𝑇𝑚 – Czas ruchu

Rysunek 4.4. Przykład analizy ruchów pracownika [Ziaei, Choobineh, Ardoli-Eramaki i Ghaem, 2018]

4.1.2.5 Oczekiwanie
Oczekiwanie jest marnotrawstwem, które najłatwiej zauważyć. W momencie, w którym dany
pracownik stoi bezczynnie jest to natychmiast widoczne w procesie – i utożsamiane z sytuacją,
że brakuje dla niego pracy. Niekoniecznie musi to oznaczać, że pracownik marnotrawi czas –
może ono wskazywać na problemy w danym procesie. Zazwyczaj pracownik marnując swój
czas pracy oczekuje na:
•

materiał niezbędny do dalszej produkcji;

•

zadziałanie systemu komputerowego, który jest niezbędny do przeprowadzenia danej
czynności;

•

dokumenty, które znajdują się w nieodpowiednim miejscu, lub nie są podpisane przez
odpowiednie osoby;

•

pracowników utrzymania ruchu w momencie wystąpienia uszkodzenia maszyn
i urządzeń;

•

przezbrojenie maszyny w celu wykonywania dalszej produkcji;

•

półprodukt z poprzedniego stanowiska pracy niezbędny w danej chwili do
kontynuowania pracy.

Z punktu widzenia czasu oczekiwania klienta można zaprezentować wzór 4.7 wskazujący
procent czasu oczekiwania w stosunku do całkowitego czasu procesu [Cortes i inni, 2016].
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Poziom marnotrawstwa oczekiwania:
𝐶𝑊 =

𝑇𝑤
𝑇

(4.7)

Gdzie:
𝐶𝑇𝑇 – Współczynnik marnotrawstwa oczekiwania
𝑇 – Całkowity czas brany pod uwagę.
𝑇𝑤 – Czas oczekiwania

4.1.2.6 Nadprodukcja
Nadprodukcja występuje podczas wytwarzania produktu lub elementu produktu, zanim jest
on konieczny i wymagany. Podejście związane z wytwarzaniem produktu „na zapas” może być
kuszące, gdy realizowane jest w czasie bezczynności pracownika lub sprzętu. Jednak zamiast
produkować produkty tylko wtedy, gdy są potrzebne zgodnie z filozofią "Just In Time", sposób
pracy "Just In Case" napotyka wiele problemów, w tym zapobieganie płynnemu przepływowi
pracy, wyższe koszty przechowywania, ukrywanie wad, wymagające większych nakładów
inwestycyjnych na sfinansowanie procesu produkcyjnego i nadmiernego czasu realizacji.
Ponadto nadprodukcja produktu prowadzi również do zwiększenia prawdopodobieństwa, że
produkt może zostać uszkodzony na etapie jego przechowywania. Jako przyczyny
nadprodukcji wskazuje się:
•

podejście związane z chęcią produkowania w partiach produkcyjnych, aby nie tracić
czasu na ciągłe przenoszenie dokumentów/półproduktów w inne miejsce,

•

nieodpowiednio zbalansowane stanowiska pracy w procesie – zbyt duże obłożenie
pracą jednego stanowiska oraz zbytnie odciążenie innego,

•

źle skonstruowany system premiowy nastawiony w głównej mierze na ilość
wyprodukowanych sztuk,

•

brak sygnalizowania rzeczywistych potrzeb w dalszych etapach procesu

•

różna wydajność maszyn w procesie,

•

długi czas przezbrojeń maszyn – co zmniejsza opłacalność produkcji mniejszej ilości
sztuk.

Wielkość nadprodukcji można przedstawić przy użyciu formuły 4.8 [Cortes i inni, 2016].
Poziom marnotrawstwa nadprodukcji:
1 𝑇
𝐶0 = ∫ 𝐹𝐼 𝑑𝑡
𝑇 0

(4.8)

Gdzie:
𝐶𝑇𝑇 – Współczynnik marnotrawstwa nadprodukcji
𝑇 – Całkowity czas brany pod uwagę.
𝐹𝐼– Ukończone produkty
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4.1.2.7 Nadmierne przetwarzanie
Nadmierne przetwarzanie odnosi się do wykonywania większej ilości pracy, dodawania
kolejnych komponentów lub wykonywania większej liczby kroków w produkcie lub usłudze,
niż jest to wymagane przez klienta. W produkcji może to obejmować użycie sprzętu o wyższej
precyzji niż jest to konieczne, użycie komponentów o pojemnościach przekraczających
wymagane wymagania, przeprowadzenie analizy o większym zakresie niż jest to konieczne,
przeprojektowanie rozwiązania, dostosowanie komponentu po jego zainstalowaniu.. W biurze
nadmierne przetwarzanie może obejmować generowanie bardziej szczegółowych raportów
niż potrzeba, niepotrzebne kroki w procesie zakupu, wymagające niepotrzebnych podpisów
na dokumencie, podwójne wprowadzanie danych, wymagające większej ilości formularzy niż
to konieczne i mające dodatkowy krok w przepływie pracy.
4.1.2.8 Niewykorzystane talenty
Niewykorzystane talenty pomimo, że nie były początkowo częścią Systemu Produkcyjnego
Toyoty (TPS), wiele osób uznaje je za 8 marnotrawstwo. Marnotrawienie potencjału ludzkiego
jest również opisywane jako marnotrawienie niewykorzystanego ludzkiego talentu
i pomysłowości. W niektórych organizacjach odpowiedzialnością kierownictwa jest
planowanie, organizowanie, kontrolowanie i wprowadzanie innowacji w procesie
produkcyjnym. Rolą pracownika jest po prostu wykonywanie poleceń i wykonywanie pracy
zgodnie z planem. Nie angażując wiedzy i umiejętności pracownika pierwszej linii trudno jest
usprawnić procesy. Wynika to z faktu, że ludzie zaangażowani bezpośrednio w realizację
procesów produkcyjnych to osoby najbardziej zdolne do identyfikowania problemów
i wskazania sposobu ich rozwiązania.
4.1.3 Stabilność produkcji w budownictwie i modele Lean
Zmienność jest częstym problemem w zarządzaniu budową ze względu wpływ otoczenia oraz
fakt, że każda budowa posiada jedyny w swoim rodzaju charakter produktu, ustalony na
miejscu i w konsekwencji powoduje zmienne warunki realizacji danego projektu [Ballard
i Howell 1988]. Teoria Lean została wprowadzona do branży budowlanej, aby
zmaksymalizować wartość dla klienta i zminimalizować straty. Lean bierze pod uwagę
problematykę zmienności, która jest przeszkodą i powoduje słabe wyniki w produkcji [Liker
i Meier, 2015]. Najnowsze badania wskazują, że stosowanie technik Lean może poprawić
niezawodność przepływu, co może prowadzić do lepszej wydajności [Nicholas i Seyn, 2017].
Istotne jest poprawienie niezawodności przepływu pracy w początkowej fazie –
w szczególności planowania i projektowania. Mówiąc prościej, zmniejszenie zmienności
przepływu pracy ułatwia planowanie i zarządzanie procesem budowlanym.
Zmienność zwiększa czas realizacji [Koskela i inni, 2000] i zwiększa ilość odpadów [Spearman
i Hopp 1996]. Z drugiej strony, zespół Shen, Zygmunt i Wandahl [2017] wskazuje, iż zmienność
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jest nierozwalanie związana z faktem istnienia produkcji przemysłowej. Dlatego dążenie do
organizacji stabilnej produkcji jest wstępnym warunkiem powodzenia wdrożenia Lean
Management.
Jednocześnie wskazuje się, że podstawą do wdrożenia Lean jest konieczność osiągniecia
stabilizacji procesów [Stehn i Hook 2008] co zaprezentowane zostało ta rysunku 4.5.

Rysunek 4.5. Podstawia wdrożenia Lean – stabilności produkcji - House of Lean Prodution [Stehn i Hook 2008]

Jej wdrożenie związanie jest nierozerwalnie z potrzebą redukcji zmienności, co w przypadku
procesów budowlanym jest znacząco utrudnione z uwagi na charakter realizowanych prac –
rysunek 4.6 [Ballard 2000].
W literaturze spotkać można modele podejścia do wdrożenia filozofii Lean Management
w przedsiębiorstwach oparte na różnych założeniach. Poniżej zaprezentowano podstawowe
ich opisy [Stuart i May 205]:

Rysunek 4.6. Konieczność redukcji zmienności w procesach doskonalenia [Ballard, 2008]

Model 1. Eliminacja marnotrawstwa
•

eliminacja odpadów jest najważniejsza,
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•

skupienie się na aspektach technicznych i operacyjnych,

•

celem jest zapewnienie płynnego, nieprzerwanego przepływu działań,

•

założenie, że oszczędności na poziomie operacyjnym zostaną zebrane i zwielokrotnią
się na poziomie korporacyjnym,

•

założenie, że wszystkie strony będą w równym stopniu korzystać z "lepszych wyników",

•

dyskurs zdominowany przez metaforę maszynową,

•

bazowa jednolita perspektywa działania organizacji.

Ten model w dużym stopniu odzwierciedla i wzmacnia dawno udoskonalone ścieżki
usprawniania procesów z przemysłu. Uprzywilejowane są tu hasła związane z redukcją
marnotrawstwa: "eliminuj niepotrzebne ruchy", "optymalizuj przepływ pracy", "zmniejsz
niepotrzebne koszty", "usuwaj czynności, które nie dodają wartości", "usuwaj muda". Idea
stosowania tego modelu polega najpierw na uporządkowaniu nieefektywności, a następnie
skupieniu się na pozostałych elementach modelu.
Model 2. Partnerstwo
•

nacisk na relacje między firmami: partnerstwo i zarządzanie łańcuchem dostaw,

•

celem jest wyeliminowanie konfliktu kulturowego,

•

Lean jest postrzegane jako wynik lepszych relacji,

•

mniej konfliktów, więcej zaufania jest lepsza współpraca,

•

nacisk na dzielenie się wiedzą, uczenie się,

•

dominujące metafory: praca zespołowa, cybernetyka,

•

leżące u podstaw pluralistyczne spojrzenie na organizacje projektowe, jednolita
perspektywa.

Podstawa modelu oparta jest na koncepcji Lathama [1994], w której wskazuje na "partnerstwo
projektowe" i "partnerstwo strategiczne". Oraz "umowy ramowe" jako o sposobie
formułowania długotrwałych relacji.
Zwolennicy tego modelu mieli również dużą wiarę w "warsztaty partnerskie" jako sposób na
rozwiązanie występujących problemów.
Model 3. Wyrażanie kontekstu
•

Lean dotyczy zmian strukturalnych w sposobie dostarczania projektów,

•

długotrwałe relacje kontraktowe są niezbędnym warunkiem wstępnym,

•

wdrożenie lean wymaga "kompleksowego" przemyślenia projektu i konstrukcji,

•

klastry technologiczne, zintegrowane zespoły, zintegrowane procesy,

•

duży nacisk na uproszczenie projektowania, standaryzacji, prefabrykacji, zastosowania
technologii informacyjnej,

•

dominujące metafory: więzienie psychiczne, organiczne, cybernetyczne,
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•

leżąca u podstaw pluralistyczna perspektywa organizacji.

Model Lean 3 łączy elementy poprzednich dwóch modeli, ale znacznie silniej akcentuje
kontekst instytucjonalny, w którym realizowane są projekty. Jego zwolennicy uznali, że jest to
radykalne odejście od poprzedniego sposobu realizacji projektu. Z tego punktu widzenia nie
można osiągnąć efektu szczupłego, biorąc pod uwagę konstrukcję, projekt i działanie procesu
w odosobnionych etapach. Lean wymaga reorganizacji granic kontraktowych między stronami
oraz systemu motywacyjnego, który nagradza zarówno organizacji, jak i indywidualnych
członków zespołu.
Różne rozwiązania uważa się za konieczne w różnych okolicznościach. Zobowiązanie dotyczy
mniej "ciągłego doskonalenia", a bardziej "ciągłej ewolucji". Dużo mówiło się o "integracji
systemu", zwłaszcza w odniesieniu do procesu projektu i wykonania, a także pod względem
produktu. Istnieje tutaj również znacznie większy nacisk na technologię niż w poprzednich
modelach. Innowacje w zakresie produktów i procesów uważa się za niezbędne elementy w
celu osiągnięcia lepszej wydajności. Uznano również, że szkolenie jest niezbędne na wszystkich
poziomach, jeśli to nowe podejście ma stać się rzeczywistością. Zobowiązanie do zmiany
struktury i innowacji zostało zatem połączone z uznaniem, że innowacja i nowe pomysły są
przede wszystkim oddolną działalnością.
4.1.4 Podejście Lean Autora niniejszej pracy
Mając na uwadze zdiagnozowane potrzeby przedsiębiorstw budowlanych oraz bazując na
podstawach wdrożenia Lean związanych z koniecznością eliminacji marnotrawstwa w tym
przede wszystkim:
•

zapewnienia odpowiedniej stabilności procesów biorąc pod uwagę aspekty związane z
niepewnością i zmiennością projektów;

•

realizacji

cyku

ciągłego

doskonalenia

w

procesach

i

przedsiębiorstwach

zainteresowanych Lean w oparciu o DMAIC;
•

konieczności odpowiedniej identyfikacji marnotrawstwa w procesach budowlanych w
celu ich późniejszej eliminacji.

Zaproponowano model podejścia do wprowadzania Lean Management w procesach
budowlanych z wykorzystaniem oczekiwań udziałowców procesu zainteresowanych ich
wdrożeniem. Podejście prezentuje rysunek 4.7.
Należy zauważyć, że w dotychczasowych modelach w niewielkim stopniu skupiano się na
dopasowaniu konkretnych rozwiązań do potrzeb stron zainteresowanych – w tym przypadku
przedsiębiorstw budowlanych. Autor stoi na stanowisku, że tylko rozwiązania spełniające
oczekiwania interesariuszy są pożądane a ich efektywność jest tym większa im większe
osiągane jest zaangażowanie pracowników. Warto zauważyć, że oczekiwania kadry
zarządzającej powinny uwzględniać oczekiwania pracowników liniowych z uwagi na fakt, że są
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oni w przeważającej mierze wykonawcami procesów bez których realizacja zadań byłaby
niemożliwa, zwłaszcza w branży budowlanej.

Rysunek 4.7. Model własny wprowadzania Lean Management w przedsiębiorstwach budowlanych

Autor pracy jest przekonany, że poprzez zastosowanie systemów automatyzacji pomiaru
i detekcji ruchu, przedmiotów i osób już w niedalekiej przyszłości przyczyni się do stworzenia
systemów opartych o automatyczną detekcję czynności nieprzynoszących korzyści. Znacząco
skróci to etap związany z przeprowadzaniem wdrożeń i skutecznych implementacji Lean
Management nie tylko w branży budowlanej zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że obserwacja
i analiza zebranych danych może obecnie wymagać znacznych nakładów czasu
i zaangażowania zasobów, które mogłyby by być skuteczniej lokowane, zwłaszcza
w przedsiębiorstwach małych.

4.2 Zestawienie przeanalizowanych metod.
Tabela 4.1. zawiera listę metod wraz ze wskazaniem przykładu zastosowania w budownictwie
oraz odniesieniem do konkretnej publikacji, w której takowe zastosowanie zostało opisane.
Tabela 4.1. Metody narzędzia i techniki Lean Management stosowane w budownictwie
Metoda, narzędzie,
technika
Last Planner system

5S

Wybrane przykłady zastosowania
w budownictwie
● Bezpieczeństwo
● Planowanie
● Produktywność
● Bezpieczeństwo

Badacze opisujący zagadnienie
●
●
●
●

Bajjou, Chafi i En-Nadi, 2017
Hamzeh, Ballard i Tommelein, 2009
Fuemana, Poulitaival i Davies, 2013
Bajjou i inni, 2017
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●
●
Visual Management
●
●
●
Value Stream Mapping ●
VSM Value Based
●
Management VBM
●
Poka Yoke (Error
●
Proofing)
●

Kanban

SMED

●
●
●
●
●
●
●

Montaż
Organizacja placu budowy
Uniwersalność metody
Bezpieczeństwo
Organizacja miejsca pracy
Miejsca powstawania odpadów
Poprawa produktywności
Łańcuchy dostaw
Poprawa bezpieczeństwa
Zapobieganie popełnieniu
błędów
Redukcja zmienności
Zarządzanie materiałami
budowlanymi
Wsparcie JIT
Redukcja marnotrawstwa
Prefabrykacja
Produktywność
Procesy montażu

● Produktywność
● Konserwacja i utrzymanie
maszyn budowlanych
Jidoka
● Zapobieganie błędom
● Zarzadzanie bezpieczeństwem
● Konieczność usystematyzowania
w budownictwie
Continuous
● Ciągłe doskonalenie procesów
improvement
● Redukcja ryzyka
(PDCA/Deming cycle) ● Zarzadzanie procesem
budowlany
Just in Time
● Zarządzanie dostawami
materiałów
● Budownictwo prefabrykowane
● Redukcja marnotrawstwa
Total Quality
● Planowanie i organizacja
Management
● Jakość wykonywanych prac
● Wieloaspektowość
Concurent Engineering ● Zmiany w hierarchii
przedsiębiorstw
● Wpływ na harmonogramowanie
● Redukcja marnotrawstwa
Conference
● Narady i spotkania w trakcie
Management
procesu budowlanego
Pull
● Poprawa produktywności
Scheduling/Planning
● Projekty charakteryzujące się
duża niepewnością
Plan of Conditions and ● Wzrost bezpieczeństwa przy
Work Environment /
realizacji procesów budowlanych
Environmental
● Kontrola ryzyka związanego z
Management system
wykonywaną pracą
Daily clustering / huddle ● Wzrost produktywności
meeting
● Poczucie jedności w zespole
TPM

Teamwork and
partnering

● Wpływ na produktywność i
końcowy efekt prac

Kaizen

● Doskonalenie procesów i miejsc
pracy

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Johansen i Walter, 2007
Nowotarski, Pasławski i Matyja, 2016
Tezel i inni, 2010
Bajjou i inni, 2017
Melles, 1997
Matt, 2014
Yu, Tweed, Al-Hussein i Nasseri, 2009
Arbulu i Tommelein, 2002
Bajjou i inni, 2017
Salem, Solomon, Genaidy i Minkarah,
2006
Santos i Powell, 1999
Arbulu Ballard i Harper, 2003
Khalfan,McDermott, Oyegoke, Dickinson,
Li i Neilson, 2008
Emuze i Saurin, 2015
Gibb, 1999
Antunes, Gonzales, Wlsh, Rojas, Sullivan i
Odehction, 2017
Paez i inni, 2005
Al.-Aomar, 2012
Koskela, 1997
Wirkus, Węsierski i Chmielarz, 2011
Huhns, Mendoza, Ruvinsky i McCantas,
2006
Antillon, 2010
Stevens, 2014
Zhang i Chen, 2016
Ansah i Sorooshian, 2017
Savolainen, Kahkonen, Niemi, Poutanen i
Varis, 2015
Akintoye, 2015
Kong, Li, Luo, Ding i Zhang, 2018
Ali i Beheiry, 2015

●
●
●
●
●
●

Malik, 2009
Mazher, Gharleghi i Chan, 2015
Maher Altayeb i Bashir Alhasanat, 2014
Love, Gunasekaran i Li, 1998
Lim, Yi, Lee i Arditi, 2014
Rahman i inni, 2012

●

Salem, Grenaidy, Luegring, Paez,
Salomon, 2004
Santos, 1999
Tommelein, 1999
Small, Hamouri i Al Hamouri, 2017
Erol, Dikmen i Birgonul, 2017
Babalola i inni, 2018

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tillman, Viana, Sargent, Tommelein i
Formoso, 2015
Babalola i inni, 2019
Ogunbiyi 2014
Johansen 2007
Limon 2015
Radziszewska-Zielina i Szewczyk 2015 i
2017
Ogunbiyi, 2014
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●

Virtual Design
Construction (VDC)

H&S Improvement
Management
6 Sigma

● Współpraca między osobami
realizującymi projekt
● Wizualizacja, usprawnianie,
oszczędności
● Zarządzanie poprawą
bezpieczeństwa i higieny pracy
● Poprawa jakości
● Eliminacja wad

Standardization

● Rozwojowa w budownictwie
zwłaszcza w MŚP

First Run Study

● Poprawa wydajności, detekcja
marnotrawstwa

Target Value Design
(TVD)
Gemba Walk

● Budownictwo zrównoważone,
● Redukcja kosztów projektów
budowlanych
● Rozwiązywanie problemów

Design Workshop or
Big Room

● Współpraca przy realizacji
dużych projektów

Prefabrication and
Modularization

●
●
●
●
●

Benchmarking

Location-based
Management System

Budownictwo zrównoważone
Cykl życia obiektu
Innowacyjność w budow.
Ciągłe doskonalenie projektów
Badania produktywności
przedsiębiorstw i procesów
● Planowanie i usprawnianie prac
budowlanych

Work Structuring and
● Optymalizacja złożonych
Scheduling
procesów budowlanych
Fail Safe for Quality and ● Kontrolowanie efektów
Safety
niepowodzeń dla jakości i
bezpieczeństwa
Design Structure Matrix ● Optymalizacja procesów
(DSM)
projektowania
Integrated Project
Delivery
Root Cause Analysis

● Współpraca w celu osiągnięcia
zamierzonych celów
● Źródło problemów w procesach
budowlanych

5Whys

● Poszukiwanie przyczyn
problemów, sposób komunikacji,
redukcja marnotrawstwa
● Wskazywanie przyczyn
problemów w procesach
budowlanych
● Usprawnianie procesów
budowlanych, Wskazanie
najistotniejszych problemów

Ishikawa

FMEA

Standard Operating
Sheets

● Wspieranie wdrożenie
standardów w procesach

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Salvatierra, Alarcon, Lopez i Velasquez,
2015
Sakka, Eid, Narciss i Hamzehl, 2015
Tillmann i inni, 2015
Khanzode, Fischer, Reed i Ballard, 2006

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Babalola i inni, 2018
Nahmens i Ikuna, 2009
Borse i Attarde, 2016
Garza-Reyes, 2015
Al-Aomar, 2012
Tezel, Koskela i Azis, 2017
Martinez, Alvear, Tommelein i Ballard,
2015
Song i Liang, 2011
Ballard i Howell, 1997
Mossman, 2013
Russel-Smith, Lepech, Fruchter i Meyer,
2015
Zimina, Ballard i Pasquire, 2012
Oladiran, 2008
Babalola i inni, 2018
Vaidyanathan, Mohanbabu, Sriram,
Rahman i Arunkumar, 2016
Alhava, Laine i Kiviniem, 2015
Nahmens, i Ikuma 2011
Kamali i Hewage, 2016
Liu, Li, Zhao i Mao, 2016
Antunes i inni, 2017
Gurumurthy i Kodali, 2009
Alarcon, Grillo, Freire i Diethelm, 2001
Seppanen, Ballard i Pesonen, 2010
Frandson, Seppanen i Tommelein, 2015
Kala, Mouflard i Seppanen, 2012
Ballard 1999
Ballard i Howell, 2003
Salem i inni, 2005
Ogunbiyi, 2014

●
●

Johansen i inni, 2007
Babalola i inni, 2018

●

Kent i Becerik-Gerber, 2010

●

Ashok Sarkar, Ranjan Mukhopadhyay i
Ghosh, 2013
Fosse i Ballard, 2016
Picchi, 2001
Schottle, Haghsheno i Gehbauer, 2014
Ansah, Sorooshian i Mustafa, 2016
Berlec, Starbek, Duhovnik i Kusar, 2014
Nowotarski i inni, 2016
Nowotarski, Pasławski i Wysocki, 2017
Karningsih, Anggrahini, Karim i
Adhitama, 2017
Ansah i inni, 2016
Banawi i Bilec, 2014
Gao i Low 2014
Yu, Al-Hussein , Al-Jibouru i Telyas, 2011

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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●
Cell production Units

● Zarządzanie procesami
budowlanymi

Construction Process
Analysis
Pareto Analysis

● Identyfikacja marnotrawstwa
● Graficzna reprezentacja
czynników
● Obsługa Placów składowych
● Magazyny budowlane

FIFO

Information
Technologies for
supporting Lean
Construction

● BIM
● I40
● IoT

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Carneiro, Miranda Filho, Alves,
Nascimento, Carneiro i Barros Neto, 2009
Picchi i inni, 2004
Ballard, Harper i Zabelle, 2003
Ballard i Howell, 2003
Lee, Diekmann, Songer i Brown, 1999
Dai, Zhang i Zhang 2012
Beary i Abdelhamid, 2005
Sacks, 2013
Picchi, 2001
Tommelein, 1998
Bulhoes, Picchi i Granja, 2015
Zhou, 2017
Zhang, 2016
FEUßNER, 2016
Zhong, 2017

Wynikiem przeprowadzonej analizy literatury jest lista w postaci 44 metod, technik i narzędzi
stosowanych w budownictwie, na które wskazują autorzy wielu publikacji na całym świecie.
Każda z nich może być potencjalnie zastosowana w przemyśle budowlanym do usprawnienia
procesów, jednak różnią się one pod względem trudności wprowadzania, niezbędnej wiedzy
jaka jest potrzebna, aby daną metodę zastosować. czy też efektywnością związaną z ich
implementacja.

W związku z powyższym, autor zdecydował się zaproponować system

usystematyzowania wyżej wymienionych metod i technik, który przedstawiony jest na
kolejnych stronach niniejszej pracy.

4.3 Usystematyzowanie metod
Przedstawione powyżej metody, narzędzia i techniki związane z stosowaniem filozofii Lean
Management w budownictwie wymagają zdaniem autora kategoryzacji. W punkcie 2.2
niniejszej pracy przedstawiono dotychczas istniejące sposoby usystematyzowania metod
narzędzi i technik Lean Management stosowanych w budownictwie. Przedstawione
systematyki zdaniem autora są jednak niezbyt dokładne i nieodpowiednie dla przedsiębiorstw
które rozpoczynają dopiero przygodę z filozofia Lean Management. Dodatkowo zwrócić należy
uwagę na fakt, że przedstawione systematyki nie obejmują w całości metod, które na
podstawie przeprowadzonej analizy literatury obecnie znajdują zastosowanie na rynku
budowlanym. Na tej podstawie zdecydowano się zaproponować autorską systematykę opartą
na 2 poziomach:
•

Poziomie podstawowym na bazie zmodyfikowanej koncepcji House of Lean;

•

Poziomie szcegółowym pod kątem możliwości.

Założenia proponowanej systematyki opierają się na opinii ekspertów, którzy znając rodzaj
metody

stosowane

w

budownictwie

oraz

mając

świadomość

oczekiwań

jakie

przedsiębiorstwa wiążą z wprowadzonymi metodami, ocenili każdą z metod przy pomocy
elektronicznego formularza (Załącznik nr 3 do niniejszej pracy).
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4.3.1 Poziom podstawowy
Na poziomie podstawowym zdecydowano się dokonać podziału metod w oparciu
o zmodyfikowaną koncepcje House of Lean ze szczególnym uwzględnieniem doboru metod
podstawowych. Schemat podziału przedstawia rysunek 4.8

Rysunek 4.8. Podział metod Lean Management na poziomie podstawowym

Podstawę podziału stanowią metody bazowe, jakie można zastosować w przedsiębiorstwach,
kóre posiadaja znikomą wiedzę w tematyce Lean Management. Są to metody 5S, Visual
Managment, Continous Improvment (PDCA), Standardization, Kaizen, Poka-Yoke oraz metody
używane podczas analizy procesów tj Ishikawa FMEA, 5Whys. Wspólną cechą metod
bazowych jest ich prostota stosowania. Filary opierające się na wskazanych fundamentach
dotyczą 3 waznych z perspektywy usprawniania procesów obszarów: zarządzania, kapitału
ludzkiego oraz jakości. Każda z metod Lean Management może być przyporządkowana do
poszczególnych filarów, w zależności od tego na jakim polu usprawnienia Lean Management
ma być realizowane. Mozliwość doboru metod na poziomie filarów uwarunkowana jest
posiadaniem wiedzy, a najlepiej doświadczenia, w zakresie danych metod Lean Management.
4.3.2 Poziom szczegółowy
Na poziomie szczegółowym ocenie poddano każdą metodę w zakresie 5 kategorii stosując
skalę od 1 do 10 w sposób następujący:
Kategoria 1. Czas wdrożenia:
● 1 Krótki
● 10 Długi
Kategoria 2. Koszt wdrożenia:
● 1 Niski
● 10 Wysoki
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Kategoria 3. Trudność we wdrażaniu:
● 1 Mała
● 10 Duża
Kategoria 4. Wymagane zaangażowanie w proces usprawnienia:
● 1 Niskie
● 10 Duże
Kategoria 5. Wpływ/efekt na usprawniany proces:
● 1 Mały
● 10 Duży
Wykorzystanie oceny szczegółowej zostało zaprezentowane w dalszej części pracy przy
realizacji ich doboru z wykorzystaniem metody AHP. Ocenę danej metody uzyskano
uśredniając do jedności wyniki podane w elektronicznym formularzu przez ekspertów. Tabela
4.2 przedstawia ocenę szczegółową wykonano w ramach prowadzonych badań.
Tabela 4.2. Ocena szczegółowa metod Lean Management

Czas wdrożenia (Krótki / Długi)

Koszt wdrożenia (Niski / Duży)

Trudność we wdrażaniu (Mała / Duża)

Zaangażowanie w pr. uspr. (Niskie / Duże)

Wpływ na cały proces/ Efekt (Mały / Duży)

Ocena
szczegółowa

Last Planner system

8

7

8

8

7

Metoda/ Narzędzie/ Technika

5S

7

3

3

6

6

Visual Management

2

2

2

3

3

Value Stream Mapping VSM VBM

6

4

7

6

5

Poka Yoke (Error Proofing)

3

5

2

6

5

Kanban

5

5

5

6

4

SMED

6

7

4

8

6

TPM

7

7

6

8

6

Jidoka

6

6

3

6

6

Continuous improvement (PDCA)

2

4

2

4

5

Just in Time

6

5

5

6

4

Total Quality Management

6

7

6

8

8

Concurent Engineering

5

7

4

7

6

Conference Management

4

5

2

5

5

Pull Scheduling/Planning

4

5

4

7

7

Plan of Conditions and WE / EMS

5

6

4

7

6

Daily clustering / huddle meeting

3

3

3

3

5

Teamwork and partnering

3

3

3

3

5

Kaizen

3

5

4

6

4

Virtual Design Construction (VDC)

6

8

4

8

7
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H&S Improvement Management

5

6

4

6

5

6 Sigma

4

5

4

4

5

Standardization

5

3

3

5

5

First Run Study

4

4

4

3

4

Target Value Design (TVD)

6

7

5

8

4

Gemba Walk

6

4

5

5

4

Design Workshop or Big Room

4

6

3

6

4

Prefabrication and Modularization

7

7

4

4

7

Benchmarking

5

7

4

4

6

Location-based Management System

4

7

6

7

5

Work Structuring and Scheduling

7

5

6

5

5

Fail Safe for Quality and Safety

6

6

6

5

4

Design Structure Matrix (DSM)

6

5

4

5

4

Integrated Project Delivery

7

6

7

6

6

Root Cause Analysis

3

2

3

3

4

5Whys

2

2

2

2

4

Ishikawa

2

2

2

2

4

FMEA

3

3

3

3

4

Standard Operating Sheets

6

4

4

5

3

Cell production Units

8

5

5

7

5

IT for supporting Lean Construction

9

9

8

8

7

Construction Process Analysis

7

6

5

5

5

Pareto Analysis

4

3

3

3

3

FIFO

4

2

3

4

3

4.4 Podsumowanie
Analiza literatury pozwoliła na przygotowanie zestawienia zawierającego 44 narzędzia,
metody i techniki Lean Management stosowane w przemyśle budowlanym. Należy zwrócić
uwagę, że część metod jest znacznie częściej stosowana w praktyce od innych. Wyróżnia się
tutaj m.in Last Planner System w celu stabilizacji produkcji budowlanej, czy też podejście
odnoszące się do ciągłego doskonalenia w celu usprawniania realizowanych czynności.
Przeprowadzona analiza miała na celu przede wszystkim odnalezienie tych metod i narzędzi,
które znajdują zastosowanie w budownictwie, i które są w praktyce stosowane. Przedstawiona
lista ma charakter otwarty i z czasem, w momencie zaadaptowania innych narzędzi i metod
Lean Management do stosowania na rynku budowlanym, może zostać rozbudowana.
Zaproponowany sposób usystematyzowania metod i technik Lean Management używany
w budownictwie umożliwia:
● Wstępną ocenę metod pod kątem przydatności w danym przypadku przy
uwzględnieniu znajomości podejścia Lean Management i obszaru-filaru wdrożenia;
● Szczegółową ocenę pod kątem konkretnych oczekiwań udziałowców procesu
budowlanego zainteresowanych wdrożeniem danej metody;
● Dzięki ocenie punktowej zastosowanie metody AHP w celu doboru metody pod kątem
przyjętych kryteriów
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● Ocenę innych metod narzędzi i technik, które obecnie nie są stosowane
w budownictwie, a tym samym umożliwia aktualizacje systematyki o nowe metody
narzędzia i techniki Lean Management w przyszłości.
Należy zwrócić uwagę, że przedstawiona koncepcja nie jest wolna od wad. Przede wszystkim
ocena poszczególnych kryteriów dla danych metod jest zależna od wiedzy i znajomości
narzędzi przez zaangażowanych ekspertów. Tę wadę można by zlikwidować poprzez
poszerzenie panelu eksperckiego, jak również poprzez powołanie zespołu roboczego
składającego się z osób posiadających niezbędną wiedzę, aby wspólnie podjęli decyzję
w zakresie oceny poszczególnych metod. Co więcej, zaproponowane kryteria są bardzo ogólne
i sformułowane w taki sposób, aby objąć w swym zakresem jak najszerszą grupę
przedsiębiorstw (mikro, małych, średnich i dużych). Autor jest zdania, że wprowadzenie
dodatkowych i bardziej szczegółowych kryteriów wpłynęłoby jednak negatywnie na możliwość
stosowania zaproponowanej systematyki w praktyce budowlanej, zwłaszcza biorąc pod uwagę
fakt, że wydłużyło by to proces doboru odpowiedniej metody w kontekście pierwszego etapu
polegającego

na

zdefiniowaniu

oczekiwań

poszczególnych

udziałowców

procesu

budowlanego, co przedstawiono w dalszej części pracy.
Całość zrealizowanych w tym punkcie prac wypełnia lukę w wiedzy w zakresie podziału metod
narzędzi i technik Lean Management przystosowanych do użycia w przemyśle budowlanym
i może stanowić podstawę do dalszych prac w zakresie wdrożenia Lean Construction.
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5. Stan

wiedzy

w

zakresie

Lean

Construction

wśród

przedsiębiorstw budowlanych
W poprzednich rozdziałach wykazano, że istnieje potrzeba sprawdzenia jak postrzegana jest
filozofia Lean Management wśród przedsiębiorców budowlanych, zwłaszcza z sektora MŚP,
oraz jaka jest świadomość pracowników w tej dziedzinie. W tym celu zdecydowano się
przeprowadzić badanie pośrednie, polegające na uzyskaniu niezbędnych informacji od
przedstawicieli branży budowlanej w formie danych zebranych za pomocą elektronicznego
kwestionariusza.
W niniejszym rozdziale przedstawiono w jaki sposób zaplanowano realizację badań, jak
przygotowano kwestionariusz, na co zwrócono uwagę przy jego rozsyłaniu, a przede
wszystkim szczegółowo przedstawiono uzyskane odpowiedzi i dokonano ich analizy pod
kątem też niniejszej pracy.

Przy wizualizacji rezultatów posłużono się przy tym także

wykresami i schematami w celu lepszego zobrazowania zaobserwowanych zależności.

5.1 Metodologia przeprowadzonych prac
Rysunek 5.1 pokazuje kolejno podjęte etapy zrealizowanych badań w zakresie stanu wiedzy
w dziedzinie Lean Management.
Pracę w zaplanowanym zakresie rozpoczęto od przeanalizowania dostępnej literatury od
kątem wcześniejszych badań realizowanych przez innych autorów.

Podsumowanie

przeprowadzonych działań w tym zakresie zawarto w rozdziale 2.1 pracy.
Kolejnym krokiem było przygotowanie kwestionariusza, który miał umożliwić zebranie
niezbędnych danych do dalszej analizy. Zdecydowano się podzielić przedmiotowy formularz
na następujących 8 części, które dotyczyły:
1. Przedsiębiorstwa
2. Zajmowanego stanowiska
3. Zakresu stosowania szczupłego zarządzania
4. Oceny metod Lean Management cz.1
5. Oceny metod Lean Management cz.2
6. Zakresu stosowania systemów śledzenia w przedsiębiorstwie.
7. Informacji dotyczących zainteresowania udziałem w szkoleniu z zakresu Lean
Management
8. Informacji kontaktowych
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Rysunek 5.1. Kolejne etapy związane z badaniem stanu wiedzy w zakresie LM w przedsiębiorstwach budowlanych w Polsce
[Opracowanie własne]

Zakres tematów, których dotyczył kwestionariusz związany był bezpośrednio z uzyskaniem
wiedzy w zakresie znajomości metod narzędzi i technik Lean Management, a także informacji
na temat przedsiębiorstwa, w którym respondent pracuje oraz posiadanego wykształcenia
i zajmowanego stanowiska. Dodatkowo pytania dotyczyły stosowania systemów śledzenia
w przedsiębiorstwie, z uwagi na fakt, że proponowany przez autora algorytm wprowadzania
Lean Management wykorzystuje koncepcję monitoringu procesów / pracowników / zasobów
przy pomocy takich rozwiązań.
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Po sformułowaniu pierwszej wersji kwestionariusza nastąpiła jego krytyczna weryfikacja
polegająca na kontroli w zakresie zasadności proponowanych pytań. Kolejnym krokiem były
przeprowadzenie badań pilotażowych, które polegały na rozesłaniu kwestionariusza do 10
osób i zebraniu od nich informacji zwrotnej w zakresie formy zebranych danych. W ten sposób
udało się stworzyć finalną wersję formularza, która została później rozesłana do pozostałych
potencjalnych respondentów. Przygotowany formularz stanowi załącznik 3 do niniejszej
pracy.
Należy dodać, że formularz został przygotowany w wersji elektronicznej i w tej wersji został
upowszechniony. Finalna wersja kwestionariusza została przygotowana w wersji
anglojęzycznej. Przyczyną tego zabiegu był zamysł autora, aby w przyszłości rozszerzyć
badania o pracowników

firm zagranicznych i dokonać porównania w zakresie

przedstawionych zagadnień pomiędzy poszczególnymi krajami.
Po otrzymaniu 321 odpowiedzi w formie elektronicznej zdecydowano się dokonać weryfikacji
uzyskanych danych.

W tym celu skontaktowano się z wybranymi osobami w ilości 45

i potwierdzono autentyczność uzyskanych odpowiedzi, a tym samym fakt osobistego
wypełnienia formularza. Nie stwierdzono na tym etapie uchybień, tzn. osoby z którymi
uzyskano kontakt pozytywnie zweryfikowały swoje odpowiedzi.
Następnym krokiem było przeprowadzenie analizy uzyskanych rezultatów oraz opracowanie
wyników, na podstawie których możliwe było sformułowanie wniosków, co przedstawiono
w kolejnych podrozdziałach.

5.2 Uzyskane rezultaty i analiza danych
Poniżej przedstawiono rezultaty i przeanalizowano wyniki dla najistotniejszych pytań
z umówionego wcześniej formularza. Szczegółowo opisane rezultaty dotyczą:
● Ilości pracowników w ankietowanych przedsiębiorstwach;
● Zasięgu działania ankietowanych firm;
● Roku założenia firmy;
● Ogólnej wiedzy w zakresie Lean Management;
● Szkoleń podnoszących kwalifikacje;
● Kontaktu i doświadczeń z filozofią Lean Management;
● Oceny efektywności ogólnej filozofii Lean Management.
Nie zdecydowano się na zaprezentowanie szczegółowych ocen dla wybranych metod Lean
Management z uwagi na fakt, że przedstawione rezultaty ogólne dotyczące świadomości
i znajomości Lean Management wśród ankietowanych przedsiębiorców są bardzo niskie,
zatem przedstawione wyniki niewiele by wniosły - potwierdziłaby się słaba znajomość tych
metod.
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Należy zwrócić uwagę, że pomimo skupienia się na sektorze MŚP poniższe rezultaty
uwzględniają także firmy duże – w celu lepszego zwizualizowania uzyskanych rezultatów.
5.2.1 Wielkość i struktura przedsiębiorstw
Na

rysunku

5.3 zestawiono

dane

dotyczące

ilości

pracowników

w

danym

przedsiębiorstwie, natomiast rysunek 5.3 ilustruje podział przedsiębiorstw ze względu na ich
wielkość [Dz.U. z 2018 r. poz. 646].

Rysunek 5.2. Ilość pracowników w badanych przedsiębiorstwach; Rysunek 5.3. Struktura badanych przedsiębiorstw.

Uzyskane dane pokazują, że najwięcej odpowiedzi otrzymano od osób pracujących w mikro
przedsiębiorstwach, tj. 91. W tej grupie było 13 respondentów prowadzących jednoosobową
działalność

gospodarczą,

47

osób

pracujących

w

firmie

2-4

osobowej

oraz

31 w przedsiębiorstwach liczących 5-9 współpracowników. Całość stanowi 29,1%
przeanalizowanych

dalej

odpowiedzi. Druga

grupę

stanowiły

osoby

zatrudnione

w przedsiębiorstwach małych, tj pomiędzy 10-49 pracowników - 28,1%. Trzecia grupa to
przedsiębiorstwa duże 24,3% zatrudniające powyżej 250 pracowników. Najmniej
respondentów stanowiły osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach średnich, tj 50-249 osób.
Od tej grupy uzyskano 58 odpowiedzi co stanowi 18,5%.
Uzyskane rezultaty pokazują, że najliczniejsza grupą wśród mikroprzedsiębiorstw (29,1%)
stanowią osoby zatrudnione w firmie 2-4 osobowej, tj 51,6% tej grupy osób.
5.2.2 Zasięg działania przedsiębiorców
Kolejnym sprawdzonym parametrem był deklarowany zasięg działania przedsiębiorstw
budowlanych. rezultaty tego badania zestawiono w dwóch wersjach:
1. Zasięg działania przedsiębiorców z podziałem na mikro małe średnie i duże firmy
(Rysunek 5.4), z uwzględnieniem podziału procentowego (Rysunek 5.5).
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2. Zasięg działania mikro przedsiębiorców z podziałem na firmy 1, 2-4, 4-9 osobowe
(Rysunek 5.6), z uwzględnieniem podziału procentowego (Rysunek 5.7).
Zbadano tutaj podział z uwzględnieniem następujących kategorii: w zakresie zasięgu działania:
działalność lokalna, działalność lokalna +100 km, działalność w województwie, działalność
w kraju, działalność w Unii Europejskiej oraz ogólnoświatowo.

Rysunek 5.4. Zasięg działania mikro, małych średnich i dużych firm

Rysunek 5.5. Zasięg działania mikro, małych średnich i dużych firm - udział %

Uzyskane rezultaty pokazują, że najwięcej przedsiębiorstw działa na terenie kraju (45,7%).
W tej grupie największą część stanowią przedsiębiorstwa małe (51 z 143). Warto zwrócić
uwagę na fakt związany z działalnością mikroprzedsiębiorstw. Deklarują one zasięg działania
lokalny i lokalny + 100 km, gdzie stanowią największy odsetek firm, odpowiednio 61,9% (13
z 21) oraz 51,0% (24 z 47) w danej kategorii. Zwrócić należy uwagę także na przedsiębiorstwa
duże, których liczba wzrasta wraz poszerzeniem swojego deklarowanego zasięgu, by osiągnąć
na poziomie Polski i Unii Europejskiej świata wielkości odpowiednio 24, 18 i 23.
W grupie mikro przedsiębiorców najwięcej osób zadeklarowała zasięg działania firmy na
poziomie Polski (40,7%), najmniejszy odsetek dotyczył zasięgu ogólnoświatowego
i wojewódzkiego odpowiednio 2,2% oraz 6,6%. Na poziomie miasta, miasta + 100 kilometrów
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i Polski największą grupę stanowiły przedsiębiorstwa zatrudniające 2 do 4 osób odpowiednio
6, 16 i 18 firm, co jest jednoznacznie spowodowane tym, że tych przedsiębiorstw wzięło udział
w badaniu najwięcej.

Rysunek 5.6. Zasięg działania mikroprzedsiębiorstw

Rysunek 5.7. Zasięg działania mikroprzedsiębiorstw- udział %

Rezultaty pokazują, że znaczna część firm realizuje swoje zadania na terenie Polski, natomiast
warto zaznaczyć, że wśród przedsiębiorców budowlanych są też takie, które nie mają obaw
związanych z podejmowaniem aktywności na rynku ogólnoeuropejskim i ogólnoświatowym,
przy czym nie są to tylko i wyłącznie organizacje największe.
5.2.3 Rok założenia firmy
Rysunki 5.8 oraz 5.9 przedstawiają lata założenia przedsiębiorstw z podziałem na uzgodnione
wcześniej kategorie. Przedstawione wyniki pokazują, że zdecydowana większość
przedsiębiorstw dużych powstała przed rokiem 1990.
Firmy najmniejsze to natomiast organizacje, które są stosunkowo młode, a najwięcej z nich
powstało w latach 2010-2014. W tym przedziale czasowym żadne duże przedsiębiorstwo nie
zostało utworzone. Warto zaznaczyć że sumarycznie najwięcej wszystkich przedsiębiorstw
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powstało przed rokiem 1990 (28,4%), natomiast firmy najmłodsze o jedynie 7% całości
przebadanych organizacji.

Rysunek 5.8. Rok założenia firmy

Rysunek 5.9. Rok założenia firmy - udział %

Przedstawione rezultaty pokazują interesującą tendencję, która polega na tym, że ilość firm
dużych maleje wraz z deklarowanym czasem założenia, natomiast zupełną odwrotność
obserwuje się wśród firm najmniejszych.
5.2.4 Szkolenia w zakresie podnoszenia kwalifikacji
Wyniki w zakresie pytań dotyczących szkoleń w celu podniesienia kwalifikacji przy
usprawnieniu wykonywanych procesów prezentuje rysunek 5.10, na którym przedstawiono
rezultaty z podziałem na wielkość badanego przedsiębiorstwa. Dodatkowo rysunek 5.11
przedstawia całościowy podział odpowiedzi respondentów biorących udział w badaniu.
Przedstawione wyniki wskazują, że znaczna część przedsiębiorstwa prowadzi sporadyczne
szkolenia dla swoich pracowników to jest 39,3%. 19,2% przedsiębiorców organizuje cyklicznie
tego typu kursy. Pokazuje to, że 58,5% przedsiębiorców inwestuje własne środki w celu
podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników.
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Rysunek 5.10. Szkolenia w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników w zakresie usprawniania wykonywanych
procesów

Rysunek 5.11. Szkolenia w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników w zakresie usprawniania wykonywanych
procesów - udział % dla wszystkich przebadanych organizacji
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Na uwagę zasługują poglądy 15% respondentów, którzy stwierdzili, że nie ma potrzeby
organizowania szkoleń w zakresie usprawnienia wykonywanych procesów, jak również wynik
w postaci 23,3% mówiący o tym, że pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje na własną rękę.
Analizując rezultaty z podziałem na wielkość przedsiębiorstwa można dojść do wniosku, że im
większe przedsiębiorstwo, tym większa intensywność przeprowadzonych szkoleń przez
pracodawcę.

W

prawie

połowie

ankietowanych

przedsiębiorstw

dużych

(48,6%)

organizowane są cykliczne szkolenia przez pracodawcę, w 41,9% przypadków sporadycznie
organizowane są takie szkolenia. W przedsiębiorstwach średnich i małych odsetki wynoszą
odpowiednio 19% i 50% oraz 2,3% i 47,7%. Zwrócić uwagę należy na fakt, że sumarycznie
grupę, w której szkolenia odbywają się najrzadziej stanowią przedsiębiorstwa jednoosobowe,
gdzie w sumie szkoleniu podlega jedynie 20% osób, natomiast największy odsetek
stwierdzający

że

nie

ma

potrzeby

szkoleń

to

jest

55,3%

pracowników

jest

w przedsiębiorstwach o liczebności 2-4 osób.
Rezultaty pokazują że najłatwiej jest podnieść swoje kwalifikacje będąc pracownikiem
przedsiębiorstw dużych, najtrudniej w przedsiębiorstwach małych. Jednocześnie na podstawie
pokazanych rezultatów stwierdzić można, że świadomość potrzeby podnoszenia kwalifikacji w
badanym zakresie rośnie wraz z wielkością przedsiębiorstwa. Wielu mikro przedsiębiorców
uważa wręcz, że takie podnoszenie kwalifikacji jest bezcelowe.
5.2.5 Kontakt z Lean Management
Rysunek 5.12 przedstawia rezultaty w zakresie odpowiedzi na pytanie dotyczące kontaktu
z podejściem Lean Management. Okazuje się, że 53,7% respondentów nie wie czym jest Lean
Management, a 37,7% wykazuje, że słyszała o tej filozofii ale nigdy nie uczestniczyła w jej
stosowania. Aktywny udział w stosowaniu LM zadeklarowało jedynie 7,7% badanych
pracowników.
Odpowiedź na to pytanie wyraźnie pokazała, że znaczna część przedsiębiorstw realizujących
i pracowników związanych z procesami budowlanymi nie wie czym jest Lean Management,
jak również nigdy nie stosowała tego podejścia w praktyce. W związku z tym istnieje bardzo
duże pole do działania w zakresie implementacji metod narzędzi i LM (LC) do optymalizacji
procesów w przemyśle budowlanym.

Oprócz tego wskazuje to, że istnieje potrzeba

dodatkowej edukacji wśród przedsiębiorstw już działających na rynku budowlanym w zakresie
filozofii Lean Management, gdyż ponad połowa osób zadeklarowała brak znajomości tego
pojęcia. Wskazuje to także, że na etapie edukacji aspekty związane z usprawnieniem procesów
nie były poruszane, co tym bardziej uwidacznia potrzebę dodatkowej pracy w zakresie
popularyzacji opisywanych metod i narzędzi przez ekspertów i praktyków posiadających
niezbędną wiedzę i doświadczenie w omawianym zakresie.
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Rysunek 5.12. Deklarowany kontakt z filozofią Lean Management

5.2.6 Ocena efektywności Lean Management
Analiza odpowiedzi w zakresie oceny efektywności filozofii Lean Management pod kątem
rezultatów poprzedniego pytania może wydawać się utrudniona, z uwagi na fakt, że bardzo
mało osób miało styczność z filozofią Lean Management (pkt 5.2.5). Z tego względu
w niniejszej pracy zdecydowano się, aby pokazać tylko ogólne rezultaty w zakresie oceny
efektywności Lean Management, które przedstawiono na rysunkach 5.13 oraz 5.14
Dodatkowa analiza szczegółowych metod, zdaniem autora, na tym etapie nie wniesie
znaczącej wartości dodanej w aspekcie celu pracy.
Uzyskane rezultaty pokazują że 77,2% osób nie jest w stanie ocenić efektywności Lean
Management, co ma bezpośredni związek z tym, że znaczna część osób nigdy nie miała
kontaktu z opisywaną filozofią, jak również nie wie czym podejście Lean Management jest.
Wśród osób które, zdecydowały się wskazać efektywność opisywanego podejścia, 1% wskazał
na bardzo wysoką efektywność, 9,2% oceniło efektywność wysoko, a 10,9% średnio. Jedynie
1,7 procent osób wskazuje na niski poziom efektów jakie można uzyskać przy stosowaniu tej
filozofii.

Strona 68 z 198

LEAN MANAGEMENT PRZY REALIZACJI PROCESÓW BUDOWLANYCH
mgr inż. Piotr Nowotarski
Analizując zagadnienie z podziałem na wielkość przedsiębiorstwa należy zauważyć, że
w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych 100% respondentów nie było w
stanie odpowiedzieć na zadawane pytanie. Wśród pozostałych grup największą wiedzę
w opisywanym zakresie miały mieli pracownicy przedsiębiorstw dużych. Oni też najlepiej
ocenili efektywność Lean Management 19,7% - ocena wysoka. Warto zasygnalizować, że także
w tej grupie aż 63,2% osób nie mogło odnieść się do oceny efektywności z uwagi na
najprawdopodobniej brak wiedzy i styczności z tym podejściem.

Rysunek 5.13. Ocena efektywności Lean Management wśród respondentów

Rysunek 5.14. Ocena efektywności Lean Management z uwagi na wielkość przedsiębiorstw
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Rezultaty związane z przedstawionym zakresem badań potwierdzają konieczność dodatkowej
edukacji i popularyzacji zagadnień związanych z Lean Management wśród przedsiębiorstw
budowlanych każdej wielkości, zwłaszcza wśród najmniejszych firm.

5.3 Podsumowanie
Przeprowadzone badanie pośrednie na grupie 321 osób będących pracownikami małych
średnich i dużych firm budowlanych dotyczące stanu wiedzy w dziedzinie Lean Management
pozwoliło na wyciągnięcie następujących wniosków:
1. Przeważająca większość badanych firm wskazuje na realizację swoich zadań na terenie
Polski.
2. Najdłużej działające na rynku firmy budowlane stanowią firmy duże, które deklarują
powstanie przed rokiem 1990, z kolei najmłodsze są najmniejsze przedsiębiorstwa
budowlane.
3. Istnieje grupa osób pracujących w przemyśle budowlanym tj. 15% twierdząca, że
podnoszenie swoich kwalifikacji z zakresu usprawniania procesów jest zbędne.
4. Znaczna część przedsiębiorstw i pracowników związanych z procesami budowlanymi
nie wie czym jest podejście Lean Management, jak również nigdy nie stosowała go
w praktyce.
5. Ponad 77% przebadanych osób nie jest w stanie określić efektywności Lean
Management, co związane jest z brakiem wiedzy w dziedzinie.
Przeprowadzone badanie wskazuje, że istnieje bardzo duże pole do działania w zakresie
implementacji metod narzędzi i podejścia Lean Management do celów usprawnienia
procesów w przemyśle budowlanym. Zaznaczyć należy, że osoby mające styczność
z opisywanymi zagadnieniami doceniają ich dużą skuteczność.
Jednocześnie, biorąc pod uwagę znaczny odsetek osób nie mających pojęcia o opisywanym
zagadnieniu, zdaniem autora, istnieje potrzeba dodatkowej edukacji wśród przedsiębiorstw
już działających na rynku budowlanym. Uwidacznia się potrzeba dodatkowej pracy w zakresie
popularyzacji opisywanych metod i narzędzi przez ekspertów i praktyków posiadających
niezbędną wiedzę i doświadczenie, a przede wszystkim potrzeba popularyzacji pozytywnych
efektów wprowadzania tego podejścia poprzez realizowanie projektów pilotażowych.
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6. Wielokryterialna ocena narzędzi Lean Management pod kątem
ich doboru z oczekiwaniami
W niniejszym rozdziale przedstawiono szczegółowo metodę wielokryterialnej oceny narzędzi
Lean Management ze zwróceniem szczególnej uwagi na oczekiwania strony zainteresowanej,
to jest przedsiębiorstwa, w którym realizowane jest usprawnienie. W celu odpowiedniego
przedstawienia przeprowadzonych prac niniejszy rozdział podzielono na następujące części:
•

Przedstawienie zwięzłego teoretycznego wstępu opisującego podstawowe założenia
związane z metodą wielokryterialnej oceny AHP, przy użyciu której dokonuje się
doboru odpowiedniej metody/narzędzia Lean Management pod kątem oczekiwań
i możliwości danego przedsiębiorstwa;

•

Przedstawienie algorytmu oceny narzędzi i ich doboru pod kątem oczekiwań
przedsiębiorstwa. Tę część w pracy zdecydowano się podzielić na kilka etapów, które
przedstawiono na rysunku 6.2;

•

Przedstawienie przykładu zastosowania zaproponowanego algorytmu oceny metody
pokazującego zasadę jego działania.

Zaproponowany w tym punkcie schemat postępowania stanowić będzie istotną część
algorytmu wdrażania Lean Management w przedsiębiorstwach budowlanych, który jest
zaprezentowany w rozdziale 7 pracy.

6.1 AHP
Metoda AHP (Analytic Hierarchy Process) zapewnia obiektywny, matematyczny sposób w celu
przetwarzania subiektywnych i osobistych preferencji jednostki lub grupy osób przy realizacji
procesu podejmowaniu decyzji [Emrouznejad i Marrra 2017].
Zasadniczo AHP polega na dekompozycji problemu na jego elementy składowe [Gicala
i Sobotka 2017] oraz opracowywaniu priorytetów dla rozwiązań alternatywnych i kryteriów
stosowanych do oceny możliwych alternatyw. Zwykle kryteria, których wybór zależy wyłącznie
od zrozumienia decydenta (nieistotne kryteria to te, które nie są zawarte w hierarchii), są
mierzone w różnych skalach, takich jak np.: waga, długość, lub są nawet trudne do
zmaterializowania, przez co nie istnieją dla nich skale. Pomiary zrealizowane w różnych
skalach, oczywiście, nie mogą być bezpośrednio łączone i porównywane. Najpierw obliczane
są priorytety dla kryteriów pod względem ich znaczenia dla osiągnięcia celu, następnie
ustalane są priorytety dla realizacji alternatyw dla każdego kryterium. Te priorytety są
wyprowadzane na podstawie porównywania parami, stosując osąd lub wskazując zależności
pomiarów w odpowiedniej skali, o ile ona istnieje. Ostatecznie, proces nadawania wag i ich
obliczania

wykorzystywany jest do uzyskania ogólnych priorytetów dla alternatywnych

sposobów, w jaki przyczyniają się one do osiągnięcia celu głównego [Saaty, Vargas 2012].
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Metoda AHP jest coraz szerzej stosowana w budownictwie a jej ważną zaletą jest prostota
i łatwość stosowania [Radziszewska-Zielina i Sroka 2016]
6.1.1 Etapy metody AHP
Poszczególne etapy tej metody obejmują kolejno 9 działań [Velmurugan, Selvamuthukumar
i Manavalan, 2011]:
A. Zdefiniowanie problemu decyzyjnego
Na tym etapie należy zastanowić się jaki problem decyzyjny powstał i czy wymagane jest
zastosowanie metody wielokryterialnej w celu rozwiązania go. Może się okazać, że po
zdefiniowaniu problemu, nie jest wymagane wykonywanie obliczeń według metody AHP, gdyż
możliwe jest jego prostsze rozwiązanie.
B. Stworzenie hierarchicznej struktury procesu decyzyjnego
Głównym celem tego etapu jest wykonanie szczegółowego opisu problemu, identyfikacja
wszystkich możliwości, określenie głównego celu i związanych z nim oczekiwań. Następnie
przeprowadzana jest dekompozycja problemu w postaci rozdzielenia celu nadrzędnego,
kryteriów głównych i czynników cząstkowych oraz rozważanych wariantów decyzyjnych. Na
tym etapie tworzy się tzw. hierarchizację problemu, którą przedstawiono na rysunku 6.1.

Rysunek 6.1. Hierarchizacja problemu decyzyjnego w metodzie AHP [Tułecki i Król 2007]

C. Stworzenie macierzy preferencji
Ten etap polega na stworzeniu macierzy preferencji kryteriów (Wzór 6.1), które to zostaną
uzupełnione o odpowiedzi decydenta w kroku kolejnym.

(6.1)
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gdzie:
A - Macierz preferencji kryteriów
Aij- poszczególne preferencje dla kryteriów oceny

D. Zdefiniowanie preferencji decydenta (ocena kryteriów przez porównanie parami)
Na tym etapie zbierane są oceny poszczególnych kryteriów poprzez ich porównanie między
sobą parami. Skala dotycząca porównania przedstawiona została w tabeli 6.1.
Tabela 6.1. Kryteria oceny decydenta [Saaty, 1990 i Saaty, 1994]

Poszczególne elementy macierzy A wypełniane są stosując wzór (2) oraz wskaźniki istotności
z Tabeli 6.1.
(6.2)
gdzie:ei - ranga bezwzględna kryterium Ki
ej - ranga bezwzględna kryterium Kj
przy czym aij ∈{1, 2, 3,..., 9}.

E. Wykonanie niezbędnych obliczeń dla wszystkich elementów hierarchii.
Po wykonaniu oceny - porównania parami- powstaje macierz kwadratowa A powiązana
wartościami pokazanymi w tabeli 6.2.
Tabela 6.2. Przykład macierzy porównań w metodzie AHP
Kryterium
K1
K2
K3
K4

K1
1
1/3
5
1/3

K2
3
1
7
1

K3
1/5
1/7
1
9

K4
3
1
1/9
1

wi
w1
w2
w3
w4

Ze względu na fakt, że i-ty wiersz macierzy porównań jest odwrotnością i-tej kolumny (i =1,
2,..., n), zachodzi następująca równość:
(6.3)
gdzie:
w – wektor kolumnowy o składowych w1, w2,..., wn.

Składowe wektora własnego w, które pokazane są w kolumnie macierzy porównań w tabeli
6.1.B, reprezentują wagi (priorytety) dla poszczególnych elementów struktury hierarchicznej,
jako oszacowane i odczuwane przez decydenta ich udziały realizacji celu nadrzędnego, a więc
wyrażają one preferencje przyznane tym elementom przez oceniającego.
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Posiadając macierz porównań A oraz macierz jednostkową I możliwe jest obliczenie
nieznanego wektora „w” przez rozwiązanie układu równań wykorzystując schemat Hornera
albo metodę iteracyjną, zaproponowaną przez Saaty’ego (Saaty, 1994).
(6.4)
gdzie:
A- macierz porównań
I - macierz jednostkowa
w- szukany wektor

Powyższy układ ma niezerowe rozwiązanie wtedy, gdy n jest wartością własną macierzy A. Ze
względu na specyficzną budowę macierzy A. Ze względu na wzajemną odwrotność elementów
przeciwległych względem przekątnej, jest to jedyna różna od zera wartość własna. Zadanie
zatem można sprowadzić do rozwiązania układu (Wzór 6.5).
(6.5)
gdzie:
λmax - maksymalna wartość własna macierzy porównań rzędu n

W efekcie otrzymujemy wektor w, który stanowi wagi dla poszczególnych kryteriów w
problemie decyzyjnym.
F. Sprawdzenie spójności macierzy
W celu sprawdzenia czy określone przez osoby decyzyjne oceny poszczególnych kryteriów są
spójne dokonuje się sprawdzenia stosunku zgodności (6.6) i indeksu zgodności (6.7). Wartość
stosunku zgodności powinna być mniejsza niż 0,2, natomiast wartość indeksu zgodności
mniejsza niż 0,1. W przypadku gdyby nierówności nie były spełnione należy ponownie
przeanalizować decyzję w zakresie porównań parami poszczególnych kryteriów.

Dla

znacznych odchyłek należy rozważyć przeprowadzenie ponownej procedury porównań
parami.
(6.6)
Gdzie:
C.R - stosunek zgodności (Consistency Ratio)
C.I - indeks zgodności (Consistency Index)
R.I - współczynnik losowy (Random Index) wg tabeli 6.3
Tabela 6.3. Wybrane wartości współczynnika RI [Saaty 1977]
n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RI

0,00

0,00

0,58

0,90

1,12

1,24

1,32

1,41

1,45

1,49
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(6.7)
Gdzie:
C.I - Indeks zgodności
λmax - maksymalna wartość własna macierzy porównań rzędu n

G. Tworzenie rankingu końcowego
Ostatecznie ocena każdej alternatywy jest mnożona przez wagi pod kryteriów i agregowana,
aby uzyskać lokalne oceny w odniesieniu do każdego kryterium. Lokalneoceny są następnie
mnożone przez wagi kryteriów i agregowane, aby uzyskać oceny globalne w celu stworzenia
rankingu opcji decyzyjnych.
H. Badanie wrażliwości
Uzyskane z metody AHP priorytety bardzo silnie zależą od wag przypisanych doposzczególnych
kryteriów. Na tym etapie konieczne jest dokonanie analizy wrażliwości w celu sprawdzenia jak
zmieniłby się wynik, gdyby obliczone wagi kryteriów były inne.Analiza wrażliwości pozwala
zrozumieć, jak silna jest pierwotna decyzja i jakie są czynniki na nią wpływające (tj. jakie
kryteria miały wpływ na pierwotne rezultaty).
I. Wybór najlepszej alternatywy
Po wykonaniu powyższych kroków, możliwe jest podjęcie ostatecznej decyzji. W tym celu
konieczne jest porównanie ogólnych osiągniętych rezultatów w postaci rankingu opcji
i określenie, czy różnice są wystarczająco duże, aby dokonać jasnego wyboru. Konieczne jest
również przeanalizowanie wyników analizy wrażliwości, której rezultaty mogą wpłynąć na
ostatecznie podjętą decyzję.
6.1.2 Zalety metody AHP
W literaturze [Ogostimur, 2011] wskazuje się szereg zalet związanych z zastosowaniem
metody AHP przy rozwiązywaniu problemów decyzyjnych:
•

AHP może brać pod uwagę względne priorytety czynników lub rozwiązań
alternatywnych i dzięki temu możliwy jest wybór najlepszej alternatywy;

•

AHP zapewnia prosty i bardzo elastyczny model doboru rozwiązań dla danego
problemu;

•

AHP zapewnia łatwą do zastosowania pomoc w podejmowaniu decyzji;

•

W procesie decyzyjnym ważną rolę odgrywają względy obiektywne lub subiektywne
informacje ilościowe lub jakościowe;

•

Każdy poziom szczegółów dotyczących głównego celu może być wymieniony lub
ustrukturyzowany w tej metodzie;
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•

AHP ma bardzo szeroki zakres zastosowań jak: planowanie, analiza korzyści i analiza
ryzyka, wybór dowolnego rodzaju decyzji spośród dostępnych alternatyw;

•

AHP opiera się na opiniach ekspertów;

•

Decydent może przeanalizować elastyczność ostatecznej decyzji, stosując analizę
wrażliwości;

•

Możliwe jest zmierzenie spójności ocen wskazanych przez decydenta;

•

Oprogramowanie komputerowe pomaga decydentom w szybkim i precyzyjnym
stosowaniu AHP.

Powyższe wskazują, że warto jest stosować opisywana metodę, przy podejmowaniu decyzji.
6.1.3 Ograniczenia metody AHP
Wielu autorów wskazuje, że metoda AHP ma pewne wady i ograniczenia, z których jako
najistotniejsze można wskazać [Downarowicz, Krause i Sikorski 2000]:
● ograniczona, z praktycznych względów, do kilku liczba porównywalnych elementów na
tym samym poziomie hierarchii,
● założenie pełnej porównywalności elementów (czynników i wariantów) występujących
w modelu hierarchicznym,
● wymaganie spójności macierzy ocen,
● utrudnione uwzględnienie zależności pomiędzy cząstkowymi funkcjami celu,
● duże uproszczenia w modelowaniu rzeczywistej sytuacji, dające jednak korzyści
praktyczne, w postaci uproszczonego postępowania podczas wspomagania decyzji,
● zalecenie (niebezwzględna konieczność) współpracy zewnętrznego analitykakonsultanta, który powinien być także „organizatorem” procesu decyzyjnego,
● potrzeba przeszkolenia osób mających stosować metodę AHP w zakresie podstaw
i praktycznych aspektów jej wykorzystania.
Mając świadomość powyższych ograniczeń, wykorzystanie metody AHP w celu realizacji badań
opisywanych niniejszej pracy, autor uważa za zasadne.
6.1.4 Oprogramowanie wspierające metodę AHP
Na rynku dostępne są programy, które wspierają dokonaniu obliczeń przy użyciu metody AHP
takie jak:
● Statistica,
● Expert Choice,
● PriSte,
● Transparent Choice,
● SuperDecisions.
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Zwrócić należy uwagę na fakt, że jedynie program Super Decisions oferuje wszystkie funkcje
razem z analizą wrażliwości, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów, co
przyczyniło się do wyboru tego oprogramowania przez autora niniejszej pracy.
SuperDecisions [www.superdecisions.com, dostęp 11.12.2018] to jedyne darmowe
oprogramowanie edukacyjne, które implementuje metodę AHP i zostało opracowane przez
zespół twórcy metody, Thomasa Saaty'ego. Jego rozwój i utrzymanie są sponsorowane przez
Fundację Creative Decisions Foundation.Fundacja została założona w 1996 roku przez
Thomasa L. Saaty i jego żonę Rozann Whitaker Saaty. Fundacja jest instytucją prywatną mającą
na celu edukowanie ludzi na świecie, aby pomóc im podejmować bardziej racjonalne decyzje.
6.1.5 Konkluzja
Autor zdecydował się na zastosowanie w swoich rozważaniach metody AHP z uwagi na fakt, iż
wskazuje się [Saaty i Ergu, 2015], że AHP leży najbliżej ludzkiej intuicji niż jakakolwiek inna
znana teoria podejmowania decyzji, oraz że dzięki zależnościom matematycznym możliwe jest
relatywnie proste uogólnienie współzależności pomiędzy kryteriami. Co więcej, metoda jest
[Saaty, 2013]: prosta w konstruowaniu, można ją dostosować do grup i osób indywidualnych,
jest naturalna dla ogólnego myślenia, zachęca do kompromisu i budowania konsensusu
a także nie wymaga nietypowej specjalizacji do jej opanowania. W połączeniu
z oprogramowaniem SuperDecisions możliwe było zrealizowanie wszystkich zamierzonych
przez autora celów, co zostało przedstawione w dalszej części pracy na przykładach.

6.2 Algorytmu oceny wielokryterialnej dla narzędzi Lean Management
stosowanych w przemyśle budowlanym na bazie metody AHP
W tej części pracy przedstawiono algorytm oceny wielokryterialnej narzędzi Lean
Management stosowanych w budownictwie pod kątem oczekiwań przedsiębiorców
zainteresowanych wprowadzeniem filozofii Lean Management. W tym celu na rysunku 6.2
przedstawiono ogólny algorytm zastosowania autorskiej metody doboru.
Wyróżnić na nim można 3 obszary, których dotyczą kolejne etapy procedury, tj. ekspercki,
systemowy i bezpośrednio związany z przedsiębiorstwem, co wskazuje z jakich informacji na
danym etapie należy korzystać i gdzie są dane uzyskiwane/przetwarzane w celu osiągnięcia
ostatecznego rezultatu jakim jest lista odpowiednio dobranych pod kątem oczekiwań danego
przedsiębiorstwa narzędzi/metod Lean Management.
Należy zwrócić uwagę, że przedstawiony w niniejszym rozdziale schemat postępowania ma
charakter otwarty. Stosując zaproponowany sposób oceny i doboru możliwe jest także
zastosowanie dodatkowych kryteriów, w przypadku gdyby okazało się, że w danym
specjalistycznym procesie czy też przedsiębiorstwie byłyby wymagane.
Etap I
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W tym etapie następuje zebranie wszelkich danych wejściowych niezbędnych do tego aby
algorytm uruchomić. Przede wszystkim niezbędne jest uzyskanie danych dotyczących oceny
podstawowej poszczególnych metod Lean Management. Dane pochodzą one od ekspertów,
którzy dokonali niezbędnej oceny poszczególnych metod. Kolejną fazą jest zebranie danych od
przedsiębiorstwa w zakresie: znajomości podstawowej znajomości filozofii Lean Management
oraz doświadczenia w stosowaniu poszczególnych metod oraz obszarów, których dotyczyćma
usrpawnienie, jeśli przedsiębiorstwo posiada niezbędną wiedzę aby taki obszar zdefiniować.

Rysunek 6.2. Etapy wielokryterialnej oceny metod Lean Management pod kątem oczekiwań przedsiębiorstw [Opracowanie
własne]

Etap II
Etap drugi ma za zadanie zrealizowanie wstępnej selekcji metod Lean Management w taki
sposób, aby spośród 44 dostępnych narzędzi technik metod wybrać tylko te, które są
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odpowiednie w danym przypadku pod kątem kryteriów podstawowych to jest: poziomu
znajomości Lean Management, doświadczenia w stosowaniu i obszaru na który ma wpłynąć
usprawnienie, przy czym obszar definiowany jest tyllko w sytuacji w której istnieje taka
możliwość. Ten etap kończy się uzyskaniem listy kilku lub kilkunastu metod, które są
adekwatne w danej sytuacji. Uzyskana lista powinna podlegać dodatkowej weryfikacji pod
kątem zasadności metod do zastosowania w danym przypadku. Oceny zasadności dokonuje
ekspert bądź osoba prowadząca wdrożenie w konsultacji z zespołem wdrożeniowym, której
zadaniem jest sprawdzenie czy uzyskana lista metod jest odpowiednia do rodzaju działalności
przedsiębiorstwa, procesu jaki będzie podlegał uprawnieniniu, spodziewanych rezultatów
i oczekiwań. W przypadku gdy uzyskane metody są adekwatne, należy przejść do etapu III,
w przeciwnym razie wymagane jest ponowne dokonanie selekcji z uwzględnieniem
dodatkowych kryteriów krytycznie oceniających zasadność metod.
Etap III
Etap trzeci ma na celu stworzenie finalnego rankingu narzędzi i technik Lean Management
wykorzystując do tego metodę AHP. Bazę danych

stanowi tutaj ocena szczegółowa

poszczególnych metod Lean Management, jakie zostały na liście po wstępnej selekcji
w ramach etapu II. Realizowana ona jest na zasadzie porównań parami z uwzględnieniem
5 kryteriów to jest:
•

czas wdrożenia,

•

koszt wdrożenia,

•

trudność we wdrożeniu,

•

niezbędne zaangażowanie personelu,

•

oraz wpływ/efekt na cały proces.

Dodatkowo niezbędne jest, aby przedstawiciele przedsiębiorstwa ocenili i porównali parami
zgodnie z metodologią AHP wszystkie wymienione wyżej kryteria. Na tej podstawie, dokonując
niezbędnych działań matematycznych i przekształceń, opisanych szczegółowo w rozdziale 6.1,
z wykorzystaniem oprogramowania SuperDecisions,

wyłoniona zostaje finalne lista

z metodami, które najlepiej spełniają oczekiwania przedsiębiorców, a co za tym idzie, które
należy wprowadzić w pierwszej kolejności realizując implementacje Lean Management
w danym procesie.
Należy zwrócić uwagę, że w etapie trzecim możliwe jest uzyskanie danych wejściowych
w postaci 2 wersji:
a) listy kilku metod,
b) tylko jednej metody.
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W przypadku uzyskania listy następuje proces tworzenia rankingu z wykorzystaniem metody
AHP opisanej powyżej, natomiast w momencie otrzymania na tym etapie tylko jednej metody
uznaje się, że jest ona odpowiednia do przeprowadzenia wdrożenia w danym
przedsiębiorstwie.

6.3 Przykład zastosowania algorytmu
W celu pokazania w jaki sposób zaproponowany algorytmy funkcjonuje poniżej przedstawiono
przykład jego zastosowania przy doborze metody dla przedsiębiorstwa budowlanego
zainteresowanego wdrożeniem Lean Management. W tej części pracy skupiono się tylko
i wyłącznie na algorytmie doboru odpowiedniej metody/techniki Lean Management pod
kątem konkretnych oczekiwań przedsiębiorcy.

Szczegółowy opis przedsiębiorstwa oraz

procesów, w których wdrożono Lean Management wykorzystując zaproponowane znajduje
się w kolejnej części pracy.
Etap I
Wykorzystując dane podstawowe przekazane przez ekspertów oraz dane uzyskane od
przedsiębiorstwa, to jest w naszym przykładzie:
● Typ przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo zatrudniające 11 osób działające w branży
ogólnobudowlanej;
● Poziom znajomości Lean Management: Świadomość istnienia Lean Management;
● Doświadczenie w stosowaniu LM: Brak doświadczeń we wdrożeniach;
● Rodzaj procesów do usprawnienia: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.
Zebrano niezbędne dane wejściowe w celu przeprowadzenia kolejnego etapu algorytmu.
Etap II
Przy udziale uzyskanych informacji zdecydowano że najodpowiedniejsze w tym przypadku
z uwagi na brak doświadcznia we wdrażaniu Lean Management, będą metody bazowe,
sposśród których zespół projektowy jako kluczowe wskazał 5S, Visual Management
i Standadryzację. W związku z tym do dalszej oceny przy użyciu metody AHP wzięte pod uwagę
będą 3 powyższe metody
Etap III
W celu realizacji etapu III algorytmu wykorzystany zostanie program SuperDecisions, który
wspomaga wykonanie niezbędnych obliczeń w celu uzyskania ostatecznego rankingu metod,
wartych wprowadzania w danym przypadku. Żeby przeprowadzić niezbędne obliczenia
z wykorzystaniem wyżej wspomnianego programu niezbędne jest zebranie danych, jakie w
tym programie będą przetwarzane, tj:
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a) macierzy preferencji przedsiębiorstwa w zakresie oceny poszczególnych kategorii
według których metody będą oceniane;
b) macierzy porównań parami dla metod pod kątem poszczególnych kategorii
realizowanej na bazie oceny szczegółowej wykonanej przez ekspertów.
Zebranie danych dotyczących macierzy preferencji wymaga kontaktu z przedsiębiorstwem
i wykonania porównania parami poszczególnych kryteriów oceny: czasu wdrożenia, kosztu
wdrożenia, trudności we wdrożeniu, niezbędnego zaangażowanie personelu, wpływu/efektu
na cały proces.
Zrealizowane

ono

zostało

przy

użyciu

internetowego

kalkulatora

BPSMG

[https://bpmsg.com/academic/ahp_calc.php, dostęp z dnia 12.12.2018], który umożliwia
przejrzyste przeglądanie na bieżąco wyników w zakresie spójności dokonywanych ocen. Dzięki
temu możliwe jest wprowadzenie niezbędnych korekt tak, aby uzyskać wymagany poziom
spójności macierzy preferencji (Rysunek 6.3).

Rysunek 6.3. Kalkulator kryteriów zadania decyzyjnego bpmsg.com
(niespójność poniżej 0,1 - akceptowalna)

Finalnie program BPMSG wylicza wagi poszczególnych kryteriów oraz pokazuje ich ranking
(Rysunek 6.4). Dodatkowo prezentowana jest macierz decyzyjna dla wprowadzonych
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kryteriów (Rysunek 6.5), która wykorzystywana jest w kolejnych krokach w programie
SuperDecisions.

Rysunek 6.4. Priorytety dla porównywalnych kryteriów

Rysunek 6.5. Macierz decyzyjna niezbędna w dalszym toku obliczeń

W ramach danych wejściowych potrzebna jest także macierz porównań proponowanych
metod parami pod kątem poszczególnych kategorii.

W proponowanym algorytmie

realizowana jest ona na bazie informacji pochodzącej z oceny szczegółowej wykonanej przez
ekspertów, gdzie dla każdej z metod wykonano ocenę w skali 1-10, przez co możliwe jest
porównanie poszczególnych metod w danym kryterium między sobą. W aktualnie
analizowanym przykładzie ocena szczegółowa dla trzech analizowanych metod 5S, Visual
Management i Standardization pokazana została w tabeli 6.4.
Tabela 6.4. Ocena szczegółowa dla metod Lean Management na bazie której wykonane zostaną porównania
parami
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Program SuperDecisions
Na tym etapie istnieją wszelkie niezbędne dane wejściowe, które pomogą przeprowadzić
obliczenia w programie SuperDecisions. Prace rozpoczyna się od wprowadzenia hierarchii
decyzyjnej do programu z uwzględnieniem:
● Celu głównego,
● Przyjętych kryteriów oceny,
● Alternatyw pomiędzy którymi dokonywany jest wybór.
Program w tej fazie wymaga, aby poszczególne etapy hierarchii powiązać między sobą w taki
sposób, aby możliwe było przeprowadzenie niezbędnych obliczeń. Ważne jest aby zwrócić
uwagę na nazwy poszczególnych poziomów hierarchii, gdyż mają one znaczenie dla
poprawności obliczeń. Schemat powiązań problemu decyzyjnego przedstawia rysunek 6.6.

Rysunek 6.6. Zadeklarowany problem i schemat powiązań w programie SuperDecisions

Następnie, wykorzystując dane z macierzy decyzyjnej (Rysunek 6.6), do programu wprowadza
się dane do porównań parami kryteriów (Rysunek 6.8). Należy nadmienić, że oprogramowanie
wymaga podania tylko jednej części macierzy decyzyjnej z uwagi na fakt, że macierz ta jest
symetryczna.

Natychmiast po wprowadzeniu kompletu danych w prawej części okna

pojawiają się wyniki dotyczące wag dla poszczególnych kategorii jak również wartość
niespójności - w tym miejscu widać, że dane są zgodne z kalkulatorem DPMSG (Rysunek 6.3).
Po wprowadzeniu macierzy dotyczącej kryteriów następuje konieczność wprowadzenia
wyników porównań parami dla poszczególnych metod. W tym celu wykorzystywane są dane
z oceny szczegółowej ekspertów (Tabela 6.4) i dla każdej pary metod i kryteriów wprowadzane
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są niezbędne wartości do programu (Rysunek 6.8). Podobnie jak poprzednio, w prawej części
okna pojawia się natychmiastowy podgląd wyników jakie uzyskano po wprowadzeniu
poszczególnych danych.

Rysunek 6.7. Wprowadzenie macierzy porównań parami dla kryteriów oceny dane z kalkulatora BPMSG

Rysunek 6.8. Wprowadzenie danych dla porównań parami poszczególnych metod względem danego kryterium na
podstawie oceny szczegółowej

Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych program dokonuje obliczeń oraz wskazuje,
która metoda jest najbardziej optymalna z uwzględnieniem wskazanych kryteriów.
W analizowanym przykładzie najlepszą ocenę uzyskała metoda Visual Management. rezultaty
prezentuje rysunek 6.9.
W celu wykonania kontroli prawidłowości wprowadzonych danych oraz przeprowadzonych
obliczeń należy wykonać analizę wrażliwości.

Program SuperDecisions umożliwia

przeprowadzenie takiej procedury dla wszystkich wprowadzonych kryteriów.

Rysunek 6.9. Rezultat przeprowadzonej analizy w postaci rankingu metod dla problemu decyzyjnego
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Dla kryterium czas wdrożenia analiza wrażliwości pokazuje (Rysunek 6.10), że metoda Visual
Management byłaby najlepsza przy zwiększaniu ważności tego kryterium, jak również przy
jego zmniejszeniu aż do wartości 32,6% (Rysunek 6.11). Przy dalszym zmniejszaniu ważności
kryterium czasu okazuje się, że lepszą metodą byłoby zastosowanie 5S lub przy dalszym
zmniejszaniu ważność tego kryterium zastosowanie standaryzacji.
Wskazuje to, że przyjmując analiza wrażliwości na poziomie 15% dla kryterium czas wdrożenia
wybór metody Visual Management jest wyborem rekomendowanym.

Rysunek 6.10. (lewo) Analiza wrażliwości kryterium czas wdrożenia i
Rysunek 6.11. (prawo) Wykres dla kryterium czas wdrożenia zmniejszonego o 32,6%

Kryterium koszt wdrożenia (Rysunek 6.12) pokazuje że niezależnie od zmniejszania lub
zwiększania wagi tego kryterium w każdym przypadku metoda Visual Management będzie
znacząco lepsza od pozostałych metod (5S czy standaryzacji). Warto dodać, że obie pozostałe
metody posiadają podobny poziom. Ich pozycja w rankingu nie zmieni się z niezależnie od
zwiększania lub zmniejszania kryterium kosztu wdrożenia w całym możliwym zakresie.

Rysunek 6.12. Analiza wrażliwości kryterium koszt wdrożenia
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Podobną sytuację zaobserwować można dla kryteriów trudność wdrożenia danej metody
(Rysunek 6.13) i niezbędne zaangażowanie pracowników we wdrażanie (Rysunek 6.14).
Niezależnie od zmniejszania lub zwiększania wagi kryterium w każdym przypadku metoda
Visual Management będzie znacząco lepsza od pozostałych metod (5S i standaryzacji). Należy
zwrócić uwagę, że w przypadku zaangażowanie pracowników we wdrażanie wraz ze
zwiększeniem wagi tego kryterium rośnie przewaga metody Visual Management nad
technikami konkurencyjnymi.

Rysunek 6.13. (lewo) Analiza wrażliwości kryterium trudność we wdrożeniu i Rysunek 6.14. (prawo) Sprawdzenie
wrażliwości kryterium niezbędnego zaangażowania we wdrożenie

Dla kryterium pozytywny wpływ/efekt na cały proces analiza wrażliwości przedstawia się
następująco: w przypadku zmniejszenia wagi kryterium o każdą wielkość oraz zwiększenia o
17,6% najlepszą metodą pozostaje Visual Management. Dla wartości powyżej 17,6% najlepszą
metodą byłoby 5S, co zaprezentowano na rysunkach 6.15 i 6.16 Zmiana rankingu kryteriów
następuje dla wartości zwiększonej o więcej niż 15% zatem przyjmuje się, że metoda Visual
Management w tym wypadku również jest metodą optymalną i powinna zostać wdrożona.

Rysunek 6.15. Sprawdzenie wrażliwości kryterium wpływ/efekt na całość procesu i Rysunek 6.16. (prawo) Wykres
wrażliwości dla ważności kryterium zwiększonego o 16,7% wpływ/efekt na całość
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Przedstawiona powyżej analiza wrażliwości pokazała, że zmieniając wagi kryteriów dla wpływu
i efektu na całość procesu oraz czasu wdrożenia danej metody może nastąpić zmiana
w rankingu proponowanych do wdrożenia metod. Zdecydowano jednak, że z uwagi na fakt,
iż zmiany w rankingu występują dla wartości danego kryterium powyżej/poniżej poziomu 15%
wskazany przez metodę AHP ranking metod z Visual Management na czele uznać należy za
wiarygodny, prawidłowy i rekomendowany do zastosowania.

6.4 Podsumowanie
Przedstawiony w niniejszym rozdziale algorytm doboru odpowiedniej metody Lean
Management w zależności od oczekiwań przedsiębiorcy oraz pokazany przykład zastosowania
dla

małego

przedsiębiorstwa

zaproponowanego rozwiązania.

budowlanego

dowodzi

słuszności

i

prawidłowości

Wykorzystanie danych wejściowych w postaci opinii

ekspertów w zakresie oceny poszczególnych metod Lean Management w połączeniu
z oczekiwaniami przedsiębiorców dla wybranych kryteriów wdrożenia metody Lean
Management, w połączeniu z użyciem metody AHP pozwala na wybór metody zgodnej
z oczekiwaniami oraz możliwościami firmy budowlanej.
Co więcej opisany algorytmy jest elastyczny na poziomie możliwości w zakresie rozszerzenia
jego stosowania o dodatkowe metody, bądź też inne kryteria jakie dane przedsiębiorstwo
chciałoby wziąć pod uwagę na etapie doboru. Autor zauważa, że z uwagi na użycie metody
AHP, istnieje szereg zagrożeń związanych z prawidłowością wskazywanych rezultatów, które
możliwe są do wyeliminowania m.in. poprzez poprawienie wiarygodności ocen ekspertów
biorących udział w procesie. Niemniej na obecnym etapie przeprowadzona próba dla danych
małego przedsiębiorstwa budowlanego wykazała w skuteczność i odpowiedni poziom opinii
użytych przy realizacji zaproponowanego algorytmu.
W ramach dodatkowych testów przeprowadzonych na potrzeby niniejszej pracy autor
zrealizował dobór odpowiednich metod Lean Management dla dużej firmy oraz średniego
przedsiębiorstwa, co pokazane jest przy okazji przykładów związanym z kompleksowym
algorytmem wdrożenia Lean Management punkcie 7.6 i punkcie 7.7 niniejszej pracy
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7. Algorytm wdrożenia Lean Management

z wykorzystaniem

hybrydowego systemu monitorowania.
Proces wprowadzania metod Lean Construction jest procesem trudnym wymagającym użycia
odpowiedniego

schematu

wdrażania,

w

celu

uzyskania

optymalnej

skuteczności

realizowanych prac. W związku z tym autor zdecydował się na zaadaptowanie metody DMAIC
z zastosowaniem modyfikacji w aspekcie wprowadzania własnej koncepcji hybrydowego
systemu monitorowania procesów w celu uzyskania lepszych rezultatów. Na tej podstawie
powstał algorytmy wdrożenia Lean Management z wykorzystaniem koncepcji monitorowania
w przedsiębiorstwach sektora budowlanego, który opisano na kolejnych stronach.
Niniejszy rozdział

pracy został podzielony na kilka punktów. Pierwsza część dotyczy

teoretycznych podstaw związanych z metodologią DMAIC i jej zastosowaniem. Następnie
opisano koncepcję autorskiego hybrydowego systemu monitorowania procesów i prac
podlegających usprawnieniu DMAIC. Następnie przytoczono zrealizowane przez autora
badania, które zmierzały do sformułowania docelowej wersji algorytmu. Finalnie
zaprezentowano

ostateczną

wersję

algorytmu

wdrożenia

Lean

Management

z wykorzystaniem wyżej wymienionego systemu monitorowania oraz zilustrowano algorytm
przykładami zastosowania w przedsiębiorstwach budowlanych przy:
•

Realizacji wdrożenia usprawnienia prac związanych z ociepleniem i wykonaniem
izolacji pionowej fundamentów budynku mieszkalnego;

•

Realizacji wdrożenia usprawnienia procesu montażu elementów stropowych
prefabrykowanych;

•

Realizacji wdrożenia usprawnienia procesu zwrotu deskowań.

7.1 DMAIC
Nazwa metody DMAIC odnosi się do stosowanego przy usprawnianiu procesów podejścia
6 Sigma, która oparta jest na idei cyklu życia i pochodzi od pierwszych słów [Shankar, 2009]:
● Define - Zdefiniuj
● Measure - Zmierz
● Analyze - Przeanalizuj
● Improve - Ulepsz
● Control - Kontroluj
Poszczególne fazy wykonuje się po kolei dzięki czemu możliwe jest wprowadzenie
niezbędnych zmian w danych procesach w sposób zorganizowany od początku do końca [Tong,
Tsun i Yen, 2004]. Poszczególne etapy przedstawia rysunek 7.1 a realizowane są one
w następujący sposób [Sharma, Gupta i Saini, 2018]:
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Faza Definiowania
Jest to pierwszy krok, który należy postawić stosując DMAIC, gdzie lider zespołu projektowego
wskazuje członków zespołu, określa główny cel realizacji wszystkich prac, identyfikuje proces,
jaki będzie poprawiany oraz pokazuje osoby zainteresowane występujące w danym procesie.
Istotnym jest, aby na tym etapie zdefiniować wszystkich klientów procesu, także
wewnętrznych, ich wymagania, pragnienia oraz oczekiwania dotyczące produktu lub usługi
który mają otrzymać. Identyfikacja potrzeb oraz wymagań klienta może być realizowana
z wykorzystaniem [Eckes, 2003]:
1. Wywiadów
Informacje zbierane są wykorzystując połączenie telefoniczne, bądź wizyty osobiste
u klientów. Metoda posiada znaczne korzyści związane z faktem, iż uzyskiwana jest znaczna
ilość informacji, ale jednocześnie posiada wadę związaną z talentem ankietera dokonującego
pomiaru/wywiadu .
2. Ankiet
Realizacja tej metody polega na przygotowaniu zestawu pisemnych pytań, które są wysyłane
do grup docelowych klientów w celu uzyskania informacji, które w późniejszej fazie można
przetworzyć na postać łatwą do interpretacji i obiektywną. Wadą tego rozwiązania jest fakt,
że nie zawsze klienci odpowiadają na wszystkie pytania zawarte w formularzu, lub decydują
się na nie odpowiadać.
3. Grup roboczych podczas spotkań z klientami
Metoda polega na gromadzeniu danych od klientów, którzy odpowiadają na pytania za
pośrednictwem osoby prowadzącej spotkanie. Zespół może łatwo odpowiedzieć na pytania
i obserwować niewerbalne zachowania klientów. Proponowany sposób jest niestety
kosztowny i zależy od umiejętności osoby prowadzącej dane spotkanie.
4. Obserwacja klienta:
Punkt odnosi się do zastosowania obserwacji klienta podczas korzystania z produktu lub usługi
i przez co generowana jest znaczna ilość bezpośrednich informacji, ale powstaje trudność
w odnalezieniu danych potrzebnych, niezbędnych do realizacji procesu usprawnienia.

Strona 89 z 198

LEAN MANAGEMENT PRZY REALIZACJI PROCESÓW BUDOWLANYCH
mgr inż. Piotr Nowotarski

Faza Definiowania
Dlaczego projekt jest niezbędny?
Jaki jest zakres tego projektu?
Jakie są ilościowe zastrzeżenia?
Kim jest klient?

Kolejny
Projekt

Faza Kontroli
Czy kontrolowałem zakres,
harmonogram i koszty?
Czy zrobiłem raport zamknięcia?
Czy zapewniłem wykorzystanie
najlepszych praktyk?

Faza Doskonalenia
Jakie są kluczowe zadania wdrożenia
zmian?
Czy zmiany przynoszą rezultaty?
Czy osadziłem projekt w programie?

Faza Pomiaru
Jakie są kluczowe wskaźniki dla
tego projektu?
Czy mogę zmierzyć te dane?
Czy mogę korzystać z tych danych?
Jaki jest cel biznesowy?

Faza Analizy
Czy mogę zidentyfikować luki w
bieżącym procesie?
Jakie są przyczyny?
Jakie są zasoby i przeszkody?

Rysunek 7.1. Cykl DMAIC jako element 6 Sigma [Sokovic, Pavletic i Pipan, 2010]

5. Skargi od klientów:
Sposób odnosi się do informacji uzyskiwanych bezpośrednio od klientów zgłaszających
konkretny problem, co pozwala na dokonanie usprawnień w oparciu o te dane. Istotną wadą
tej metody jest fakt, że nie zawsze klienci decydują się na złożenie skargi czy reklamacji.
Po zebraniu danych bazowych dotyczących produktu lub usługi należy przeprowadzić analizę,
ponieważ głównym celem procesu usprawniania jest redukcja defektów poprzez
rozwiązywanie przyczyn problemów, które je powodują. Inaczej mówiąc prawidłowa definicja
problemu jest ważna dla pomyślnego wdrożenia prawidłowej metody usprawnienia danego
procesu. Wskazuje się że cele fazy definiowania są następujące [Yang, 2012]:
1. Scharakteryzowanie problemu
2. Analiza głosu klienta
3. Identyfikacja możliwych ulepszeń
4. Zarządzanie zespołem projektowym
5. Określenie celu działań
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6. Oszacowanie korzyści finansowych
Pomocne w tym etapie prac jest tzw. karta projektu (ang. project charter), która umożliwia
umieszczenie

najistotniejszych

informacji

dotyczących

projektowanego

procesu

usprawnienia, osób zainteresowanych, celów oraz środków jakie należy przeznaczyć na
realizację projektu-działania usprawniającego. Przykładową kartę projektu zaprezentowano
na Rysunku 7.2.

Rysunek. 7.2. Przykładowa karta projektu dla przemysłu produkcyjnego [Idrissi i Benazzous, 2017]

Faza Pomiaru
Faza pomiaru jest drugim etapem w metodzie DMAIC. Na tym etapie wybierana jest
odpowiednia skala, aby móc dokonać weryfikacji realizacji usprawnienia. Ten etap wymaga
doboru cech jakościowych dla odpowiednich procesów, produktów spełniających oczekiwania
konsumentów i identyfikacji powstałych wad podczas realizacji procesu oraz danych
wejściowych, które przyczyniają się do wystąpienia tych wad. Znajomość dokładnego wpływu
wadliwych produktów i usług oraz możliwość ich zredukowania wpływa bezpośrednio na zyski
organizacji, obniżenie kosztów produkcji i wykonywania pomiarów, które wpływają na cechy
jakości [Smith i Blakeslee, 2002].
W tej fazie rozróżnia się następujące elementy jakie warto wykonać (Goleansixsigma, 2012)
takich jak:
Mapa procesu
Na tym etapie ważne jest, aby spróbować dokonać mapowania wszystkich czynności procesu
w celu zobrazowania jak on faktycznie przebiega. Faza pomiaru jest bardzo istotna z punktu
widzenia procesu usprawniania,

ponieważ zespół skupia się na gromadzeniu danych.

Zasadniczo ma ona dwa cele: określenie punktu początkowego lub tzw. poziomu bazowego
procesu oraz poszukiwanie wskazówek, które pozwolą zrozumieć przyczynę występowania
problemów w analizowanym procesie . Z uwagi na fakt, że gromadzenie danych wymaga czasu
i odpowiednich zasobów, należy odpowiednio zaplanować tę fazę na początku realizacji
projektu usprawnienia.
Ustalenie danych bazowych
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Zespół zaangażowany w projekt powinien ustalić aktualny stan lub "linię bazową" procesu
przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian. Dane bazowe stają się punktem odniesienia,
w stosunku do którego mierzy się każdą wprowadzoną zmianę. Jest to kluczowy krok,
ponieważ zebrane dane będą wykorzystywane przez cały okres trwania projektu w celu
określenia czy zaproponowane usprawnienia okazały się sukcesem lub porażką.
Poszukiwanie przyczyn problemu
Zespół osób zaangażowanych zbiera dane i dokonuje ich wstępnego przeglądu, w celu
odkrycia przyczyny lub miejsc powstawania marnotrawstwa w procesie.
Plan zbierania danych
Gdy zespół projektowy zdecyduje, w jaki sposób należy szukać zarówno danych wyjściowych,
jak i przyczyn źródłowych, musi rozważyć, gdzie te dane będzie można znaleźć, ile ich będzie
potrzebnych oraz kto i w jaki sposób będzie je zbierać. Prawidłowo opracowany plan
gromadzenia danych ma kluczowe znaczenie dla powodzenia tego etapu prac.
Upewnienie się, że uzyskane dane są wiarygodne
Definiując, testując i udoskonalając proces wykonywania pomiarów przez cały okres trwania
projektu związanego z usprawnieniem, zespół powinien być w stanie podejmować decyzje
w zakresie prawidłowości otrzymywanych informacji, co zapewni w następnym kroku
możliwość ich prawidłowej analizy.
Autor na tym etapie proponuje skorzystanie z hybrydowego systemu monitorowania
procesów budowlanych, który opisany jest w punkcie 7.2 niniejszej pracy.
Faza Analizy
Jej celem jest znalezienie przyczyn występowania problemów i błędów. Wykonane
w poprzedniej fazie pomiary są analizowane, przy użyciu odpowiednich narzędzi
dostosowanych do charakteru przetwarzanych danych. Analiza często odnosi się do
znajdowania działań, które nie dodają wartości, są obciążeniem dla organizacji i dlatego muszą
zostać wyeliminowane, aby osiągnąć pożądane rezultat w postaci wyszczuplonego procesu.
Oryginalnie w metodzie Six Sigma w fazie analizy procesu wykonuje się niezbędne obliczenia
statystyczne w celu sprawdzenia ilości błędów. W przypadku realizacji tego kroku
wprowadzając Lean Management należy posłużyć się dostępnymi narzędziami, które pokazują
na podstawie uzyskanych danych gdzie zostały popełnione błędy i jak dane procesy
z wykorzystaniem dostępnych narzędzi, technik i metod w kolejnych fazach poprawiać. Nie
wyklucza to zastosowania także technik statystycznych.
Dokładnie przeanalizowanie całości procesu
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Po zebraniu danych możliwe jest pokazanie zebranych informacji za pomocą wykresów, przez
co osiągalne powinno się stać wskazanie problemów występujących w procesie.
Przekształcenie danych liczbowych w sposób wizualny (np. na wykresach) pozwala łatwo
przekazać wyniki poczynionych obserwacji innym uczestnikom procesu oraz osobom
zainteresowanym jego usprawnieniem.
Sprawdzenie uzyskanych danych
Warto wykonać burzę mózgów w celu znalezienia potencjalnych przyczyn problemów na bazie
uzyskanych danych,.
Korzystając z narzędzia typu diagram Ishikawy, osoby pracujące nad usprawnianym procesem
są w mogą wykorzystać burzę mózgów, która może pomóc im zawęzić istotne przyczyny
związane z zaobserwowanymi defektami czy występowaniem marnotrawstwa w procesie.
Weryfikacja przyczyny problemu
Ostatecznie należy spróbować potwierdzić, że wskazywana przyczyna powoduje problem
poprzez weryfikację danych i całościową analizę procesu, obserwację procesu i analizę
porównawczą.
Faza Doskonalenia
Jest to etap, który realizuje się po zidentyfikowaniu błędów i ich zdiagnozowaniu oraz
ustaleniu ich przyczyn w celu polepszenia wydajności analizowanych procesów [Kubiak, 2012].
W tej fazie identyfikuje się pewne działania, które przyczyniają się do poprawy wydajności,
i podnoszą poziom organizacji poprzez wykorzystanie narzędzi do znajdowania
i identyfikowania możliwych rozwiązań po określeniu podstawowych zmiennych. Następnie
dokonuje się oceny przez zespół zaangażowany w usprawnienie, tych rozwiązania, badając je
w ramach działań pilotażowych [Eckes, 2003].
Proces doskonalenia jest strategiczny i związany z rozwojem rozwiązań skoncentrowanych na
redukcji marnotrawstwa, co bezpośrednio wpływa na poprawę wydajności procesu.
Faza Kontroli
W tym miejscu należy postępować zgodnie z zaplanowanymi działaniami w celu sprawdzenia
czy wdrożone rozwiązania okazały się skuteczne. Nadrzędnym celem tej fazy jest to aby
utrzymać usprawnienie przez dłuższy czas [Eckes, 2002]. Główne działania w fazie kontroli są
następujące [Isixsigma, 2018]:
● Sprawdzanie poprawności monitorowania,
● Opracowanie standardów, specyfikacji i procedur,
● Wdrożenie statystycznej kontroli procesu,
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● Zidentyfikowanie potencjału procesu,
● Zweryfikowanie korzyści, oszczędności i kosztów,
● Zakończenie projektu usprawniania, skompletowanie dokumentacji,
● Przedstawienie uzyskanych rezultatów.
W ramach realizacji prac na poszczególnych pięciu etapach metody DMAIC warto rozważyć
wskazówki zaproponowane przez Sundera [Sunder, 2016] dla każdej z faz (Rysunek 7.3)

Rysunek 7.3. Wskazówki do rozważenia na każdej z faz metody DMAIC [Sunder, 2016]

7.2 Hybrydowy system monitorowania procesów
Efektywne planowanie i realizowanie procesów budowlanym boryka się z brakiem
wystarczających informacji na temat aktualnego stanu procesu oraz możliwości
wprowadzenia koniecznych zmian podczas jego przebiegu. W wielu przypadkach nadal polega
się na ręcznych metodach obserwacji procesu w celu zbierania informacji na etapie realizacji
projektu [Srewil i Scherer 2013]. W związku z tym informacje o rzeczywistym procesie realizacji
zadania inwestycyjnego często są niepełne, podatne na błędy i nie są dostępne
w odpowiednim czasie, a co najistotniejsze z punktu widzenia autora wpływają na utrzymanie
marnotrawstwa, które w wyszczuplonym procesie powinno być zredukowane. Dane uzyskane
w wyniku monitorowania zadań, procedur i są potrzebne w kolejnych etapach procesu
głównego [Gredka, Zioberski i Dziadosz 2015], w tym w procesach usprawniania.
Rozwiązanie stwierdzonego wyżej problemu mogą stanowić systemy monitorowania
procesów i ustalania lokalizacji w czasie rzeczywistym (ang. Real Time Locating System - TRLS).
Ogólnie można wskazać, że systemy RTLS [Talat, 2018]:
● Wpływają na krótszy czas poszukiwania materiałów
Zwykle brak zapewnienia odpowiedniej organizacji na placach składowych prowadzi
do marnowania czasu spożytkowanego na poszukiwanie danego materiału.
Wykorzystanie RTLS może skrócić czas wyszukiwania, co zwiększa efektywność
i przepływ materiałów przy jednoczesnym zapewnieniu wyższej wydajności
produkcyjnej.
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● Zmniejszają potrzebę zbędnego ruchu
Korzystanie z RTLS może zminimalizować potrzebę zmian położenia sprzętu i maszyn.
Niezbędne

materiały można

przechowywać

bliżej

miejsca

użycia

zamiast

transportować je z centralnych lokalizacji, co zwiększa tempo produkcji.
● Zwiększają kontrolę nad zasobami
Wykorzystując RTLS do sprawdzania materiałów i narzędzi, pracownicy mogą szybko
znaleźć ich położenie. Istnieje możliwość zadeklarowania określonego obszaru,
w którym dana rzecz powinna się znajdować a jeśli obszar zostanie opuszczony, RTLS
automatycznie może aktywować alarm.
● Optymalizują przepływ pracy
Dzięki korzystaniu z RTLS można z łatwością zlokalizować i śledzić ruchy pracowników
i materiałów, a przez co zmaksymalizować efektywność personelu i umożliwić
dynamiczną optymalizację zasobów i przepływu pracy.
● Umożliwiają wezwanie pomocy w trakcie sytuacji awaryjnej
RTLS może powiadomić personel ratunkowy o dokładnej lokalizacji rannej osoby.
Alarm można aktywować za pomocą jednego sygnałów, takich jak np.: brak
długotrwałego ruchu.
● Mobilizują pracowników do pracy
Świadomość ciągłej obserwacji może korzystnie wpływać na wydajność pracowników,
z uwagi na zwiększone poczucie kontroli wykonywanych czynności.
Dobrym sposobem umożliwiającym obserwację procesów budowlanych mogą być systemy
lokalizacji, które dowiodły swojej przydatności na placach budowy [Park i Brilakis, 2012].
Istnieje wiele technologii na bazie których powstały systemy lokalizacji w czasie rzeczywistym
jak RFID, GPS, UWB, Vision Analysis, WLAN, ultradźwięki, podczerwień [Li, Chang, Wong
i Skitmore, 2016]. Ich porównanie jest trudne z uwagi na różne zasady działania, różną
dokładność, niekiedy znaczne koszty instalacji i obsługi, zatem wybór optymalnego
rozwiązania nie jest oczywisty. Zestawienie dostępnych systemów przedstawia tabela 7.1.
Tabela 7.1. Porównanie technologii RTLS [Talat, 2018] na bazie [Li i inni, 2016; Clarinox, 2009 i Malik, 2009]
Cena
Cena
Bezpieczeńst
Żywotność
Technologia
Zasięg
Dokładność
urządzenia
Systemu
wo
baterii
Wi-Fi
Niska
Wysoka
Wysoki
Niskie
Średnia
Wysoka
BT
Niska
Średnia
Wysoki
Niskie
Średnia
Średnia
RFID
Niska
Wysoka
Średni
Średnie
Niska
-Bardzo
Wysoka na
GPS
Średnia
Darmowa
Niskie
Niska
wysoki
zewnątrz
UWB
Średnia
Wysoka
Niski
Wysoka
Wysoka
Wysoka
Ultradźwięki
Niska
Wysoka
Niski
Wysokie
Wysoka
Wysoka
IR
Niska
Wysoka
Niski
Wysokie
Wysoka
Wysoka
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Zastosowanie systemów RTLS uwagi na koszty nie jest możliwe we wszystkich miejscach.
Z przedstawionego porównania wynika, że obiecujące mogą być systemy oparte na
technologii GPS z uwagi na fakt że technologia i oprogramowanie jest udostępniana bez
kosztowo, a same urządzenia mogą już być przez dane przedsiębiorstwo używane, na przykład
telefony komórkowe.
7.2.1 Oś Czasu Google
Oś Czasu stanowi funkcję udostępnianej przez Google poprzez Mapy Google. W menu
głównym po uruchomieniu Map Google można przejść do zakładki "Twoja oś czasu". W ten
sposób zostaje uzyskany dostęp do miejsc wcześniej odwiedzonych. Historia pokazuje nie
tylko nazwy odwiedzonych miejsc, ale także przebytą odległość oraz czas jaki zajęło dotarcie
z miejsca pobytu (Rysunek 7.4). Znajduje się tam także podsumowanie aktywności w ostatnim
czasie. Narzędzie udostępniane jest w formie darmowej dla osób korzystających z konta
Google i zgadzających się na udostępnianie lokalizacji jej zapisanie przez system.

Rysunek 7.4. Przykładowa oś czasu dostępna na koncie Google [Opracowanie własne]

Zastosowanie systemu GPS Z wykorzystaniem urządzeń mobilnych posiadanych przez
pracowników oraz systemu Google Oś Czasu ma kilka wad. Głównym problemem z jakim
można się spotkać to przede wszystkim dokładność pomiaru. System GPS z zasady jest
systemem zewnętrznym, przez co pomiar wewnątrz pomieszczeń i budynków następuje
z błędami. Nie jest możliwe precyzyjne określenie położenia w takich miejscach, gdzie sygnał
GPS jest słaby. Co więcej, jeśli chodzi o przemieszczanie się na bardzo krótkich odległościach,
system może pokazywać błędne dane, uznając je za przebywanie w jednym i tym samym
miejscu - wskazanie braku ruchu. Oczywiście wymagane jest aby telefon komórkowy, bądź
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inne urządzenie, które śledzimy, było cały czas włączone, najlepiej z uruchomioną aplikacją
Google Maps.
Wszelkie powyższe negatywne aspekty wymagają tego, aby zaproponować w miejscach,
w których dokładność lokalizacji jest słaba, dodatkowy system, jaki umożliwiłby określenie
innych parametrów, na podstawie czego, uszczegółowiony zostałby pomiar. W tym celu
zaproponowano podejście związane z koncepcją hybrydowego systemu monitorowania.
7.2.2 Opis koncepcji hybrydowego systemu monitorowania
Koncepcja hybrydowego systemu monitorowania procesów budowlanych bazuje na
zastosowaniu ogólnodostępnego i darmowego systemu GPS wraz z połączeniem
z oprogramowaniem typu Oś Czasu firmy Google lub pokrewny (Garmin). Dodatkowo
w miejscach w których sygnał GPS jest słaby lub też odczyty podawane przez system Oś Czasu
są niedokładne, zwłaszcza w budynkach bądź też w miejscach gdzie procesy wykonywane są
tylko w jednym miejscu, zaproponowano użycie dodatkowo monitoringu wizyjnego, przez co
dane zebrane z obu systemów mogą posłużyć do pełnej analizy poszczególnych kroków
i czynności wykonywanych danych procesach.
Koncepcja, której ideę pokazuje rysunek 7.5 została oparta na czterech fundamentach:
BIM - Dane zapisywane przez lokalizator GPS mogą posłużyć jako dane wejściowe do systemu
BIM w celu zobrazowania aktualnego postępu robót w czasie rzeczywistym. Dołożenie do tego
monitoringu wizyjnego jest już obecnie stosowane, zatem w połączeniu z lokalizacją możliwe
jest osiągnięcie bardzo dużej dokładności systemu.
Industry 4.0 - Otrzymane z obu systemów dane docelowo powinny być przetwarzane w pełni
automatycznie tak aby wskazywać miejsca występowania marnotrawstwa. Aktualnie
przeprowadzone testy systemu, pokazane w dalszej części pracy, wymagają ręcznej analizy
danych. Docelowo planuje się aby całość algorytmu realizowana była automatycznie, zgodnie
z koncepcją Industry 4.0 [Nowotarski i Pasławski, 2017].
Lean - Koncepcja wyszczuplonego procesu była głównym celem zaproponowania systemu
monitoringu hybrydowego więc założenia dostosowane są do tego aby usprawniać realizację
procesów.

Wprowadzenie

automatyzacji

w wersji

docelowej

znacząco

usprawni

wychwytywanie marnotrawstw na etapie analizy procesów.
IoT -Dane zebrane przez system lokalizacji, jak również monitoring wizyjny, powinny być
automatycznie przekazane do systemu, który je później przeanalizuje. W związku z czym
oparcie koncepcji o Internet Rzeczy wydaje się słuszną drogą, zwłaszcza w aspekcie obecnego
rozwoju technologii. Częściowo koncepcja ta jest już obecnie realizowana bowiem dane, które
zebrane są przez urządzenie mobilne posiadające włączoną nawigację są bezpośrednio
przekazywane do systemu Google Oś Czasu i tam przetwarzane i pokazywane w postaci
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przebiegów tras oraz czasu przebywania w danym miejscu. Dodanie do tego możliwości
związanych z monitoringiem wizyjnym uzupełniłoby całości procesu automatyzacji.

Rysunek 7.5 Koncepcja hybrydowego systemu monitorowania procesów [Opracowanie własne]

W celu wykonywania pomiarów stosując omawianą koncepcję zaproponowano wykorzystanie
urządzeń niewymagających znacznych nakładów finansowych. Monitorowanie pozycji GPS
uzyskano za pomocą telefonu z systemem Android Motorola G1 oraz urządzenie GarminEdge
520. Jako system mobilnego monitoringu wizyjnego zaproponowano kamerę Xiaomi Yi
umożliwiającą wykonanie zapisu poszczególnych czynności w danym procesie. Urządzenie
wspierającym działanie kamery Powerbank Xiaomi 2000mAh wykorzystany jako dodatkowa
bateria, z uwagi na fakt, że oryginalna bateria kamery pozwala na zapis jedynie około 30 minut
obserwacji. Warto zaznaczyć zauważyć, że w ramach monitoringu wizyjnego można by
zastosować dostępny na wielu budowach istniejący monitoring, realizując jedynie drobne po
prawki w aspekcie zakresu dostępnego obrazu z istniejących kamer. Zestaw w którym
posłużono się w ramach testów zaproponowanego systemu prezentuje rysunek 7.6.

7.3 Dotychczasowe badania autora zmierzające do zaproponowania algorytmu
wdrożenia Lean Management
Realizacja rozprawy w prezentowanej formie jest rezultatem rozważań i prowadzonych badań
autora od 2014r. Od tego momentu autor zainteresował się tematyką usprawniania procesów
budowlanych i prowadził szereg dociekań, których efekt wpływa na kształt pracy i jej zakres.
Sformułowanie algorytmu wdrożenia Lean management byłoby możliwe dzięki rezultatom
uprzednio przeprowadzonych badań, które były dyskutowane podczas wystąpień na
konferencjach polskich i zagranicznych oraz prezentowane w postaci artykułów naukowych.
Poniżej przedstawiono najistotniejsze fragmenty, stanowiące fundament niniejszej pracy oraz
krótko wspomniano najistotniejsze projekty badawcze autora.
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Rysunek 7.6. Testowy sprzęt wykorzystywany w ramach koncepcji hybrydowego systemu monitorowania
[Opracowanie własne]

Prace rozpoczęto od realizacji definicji barier w prowadzeniu małej firmy budowlanej
[Nowotarski i Pasławski 2015]. Na tym etapie przedstawiono zwinne podejście do zarządzania
procesem budowlanym, oparte na zarządzaniu projektami informatycznymi i pomysłami
w celu poprawy jakości wykonywanych prac. Początkowo skoncentrowano się na aplikacji
nowych metod w trakcie realizacji procesu budowlanego, które to prace miały na celu
dostosowanie do zmieniających się wymagań klientów końcowych. Główna idea polegała na
zastosowaniu zwinności (agility) w celu adaptacji do zmieniających się warunków realizacji
procesu. W tym celu zaprezentowana została koncepcja wprowadzenia zwinnego zarządzania
w budownictwie, na przykładzie podwykonawcy elektrycznego firmy MŚP, dla którego
omówione zostały najważniejsze problemy i bariery prowadzenia działalności gospodarczej.
Na podstawie badań zaproponowano rozwiązania i metody zgodnie zwinna metodą
zarządzania i sformułowano następujące wnioski:
•

Zwinność jako podejście w zarządzaniu procesami budowlanymi opiera się na
elastycznych możliwościach zarządzania wynikających ze zdolności szybkiego
przełączania się między równolegle realizowanymi przedsięwzięciami (projektami).

•

Rozważając możliwość wprowadzenia Agile Management, należy wskazać typową
sekwencję: po pierwsze, wprowadzenie procedur zapewniania jakości, następnie
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TQM, a następnie elastycznego zarządzanie w obu przypadkach: elastyczność w danym
projekcie i w momencie przełączania pomiędzy projektami.
•

Techniki informatyczne, z naciskiem na technologie mobilne, odgrywają kluczową rolę
w elastycznych funkcjach zarządzania - proaktywne zarządzanie oparte jest na danych
uzyskiwanych w czasie rzeczywistym.

•

Typowe małe przedsiębiorstwa z branży budowlanej powinny mieć możliwość
wprowadzania Agile Management co usprawniłoby realizację przez nie procesów
budowlanych.

•

Zaproponowana koncepcja jest dobrym rozwiązaniem dla analizy problemów
i znalezienia odpowiednich rozwiązań w branży budowlanej dla firm z sektora MŚP.

Kolejna fazą prac była realizacja badań związana z usprawnianiem procesów budowlanych
realizowanych wewnątrz budynków – przy okazji modernizacji elektrycznej obiektów
istniejących [Nowotarski, Milwicz 2015]. Przeprowadzona analiza na bazie studium przypadku
modernizacji instalacji elektrycznej w aspekcie możliwości wprowadzenia nowego
elastycznego podejścia (Flexibility) zamiast tradycyjnego wykonania prac doprowadziło
autorów wniosku, że postulaty Lean i Agile wprowadzone w modelu zarządzania mogą
doprowadzić do pozytywnych efektów na zasadzie synergii. Dzięki porównaniu podejść Agile
oraz Lean możliwe było m.in. stwierdzenie, że:
•

Elastyczne podejście w modernizacji pozwala rozpocząć proces przy minimalnym
budżecie.

•

Dzięki elastycznemu podejściu wzrastają oszczędności przy modernizacji każdego
punktu oświetleniowego.

•

Obserwuje się powstanie mniejszej ilości odpadów w podejściu elastycznym.

Badania nad elastycznością procesów budowlanych były kontynuowane na kilku obiektach,
w tym także pod kątem analizy efektywności realizowanych prac. [Nowotarski, Pasławski
2015]. Elastyczność rozumiana jako umiejętne dostosowanie się do zmian w dynamicznie
zmieniającym się otoczeniu. Istotą podejścia elastyczności w tym przypadku było
zastosowanie jest w podejmowaniu decyzji w oparciu o monitorowanie środowiska i procesu
w toku. Wykonano studium przypadku polegające na modernizacji instalacji elektrycznej
w budynku wielorodzinnym, która opierała się w głównej mierze na porównaniu kosztów,
z uwzględnieniem także innych kryteriów (środowiskowe, społeczne itd.) oraz sytuacje
rozwiązywania konfliktów. Dzięki temu udało się stwierdzić, że:
•

Zastosowanie elastyczności procesach modernizacji instalacji elektrycznych umożliwia
osiągnięcie znaczących korzyści finansowych.

•

Elementami sprzyjającymi wprowadzeniu proponowanego elastycznego podejścia
były techniczne możliwości na obiekcie, które umożliwiły względnie łatwą
i ekonomicznie korzystną formę modernizacji.
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•

Udało się osiągnąć kompromis między korzyściami ekonomicznymi użytkowników
a potencjalnym ograniczeniem komfortu użytkowania na etapie wdrażania nowego
systemu oświetlenia. Należy podkreślić, że elastyczność umożliwiła korzystanie
z możliwości (możliwości uzyskania oszczędności), jakie oferuje zmieniające się
otoczenie, jakim jest stan instalacji i sposób przeprowadzenia samej modernizacji,
w której czynnikiem niepewności jest moment awarii poszczególnych punktów
świetlnych.

Kolejna fazą było zwrócenie uwagi na potrzeby osób zaangażowanych w proces budowlanych
- menadżerów budownictwa [Pasławski, Milwicz, Nowotarski, 2015 i Pasławski, Nowotarski,
Milwicz i Dubas, 2016], które było związane z koniecznością dokonania ulepszeń procesu
pozyskiwania nowej wiedzy interesariuszy procesów budowlanych. Wiąże się to z potrzebą
modernizacji programów nauczania, która rośnie wraz z rozwojem nowych technologii
wspierających nauczanie, zmianami w strategii uczelni w Polsce i Unii Europejskiej oraz
rozwojem społeczeństwa. W związku z tym autor brał udział w badaniach opierających się na
współpracy między studentem, przemysłem i uniwersytetem, umożliwiający studentom
poznanie specyfiki branży budowlanej oraz poznanie potrzeb osób zainteresowanych, które
były realizowane Wydziale Inżynierii Lądowej i Ochrony Środowiska Politechniki Poznańskiej
[Engineer for the future. Strengthen didactic potential of Poznań University of Technology
POKL.04.03.00-00-259/12 oraz Transfer of Innovation, multilateral Projects, Leonardo da Vinc
2013-1-PL1-LEO05-37822]. Dzięki temu udało się, w kontekście niemniejszej pracy:
•

Rozpoznać potrzeb osób zaangażowanych w proces budowlanych.

•

Nawiązać kontakty międzyuczelnianych oraz z organizacjami branżowymi krajowymi
i zagranicznymi.

•

Nawiązać kontakt z przedstawicielami branży budowlanej, w których realizowane były
badania związane z tematyka niniejszej pracy.

W celu lepszego zobrazowania co daje filozofia Lean Management zdecydowano się podjąć
analizy kosztów wybranych prac budowlanych przy budowie biurowca Bałtyk w Poznaniu
[Nowotarski Pasławski i Matyja, 2016]. Przeprowadzone badanie, zaproponowane i skutecznie
wdrożone rozwiązania podczas realizacji inwestycji w zakresie metodologii Lean Management
pozwoliło na wyciągnięcie następujących wniosków:
•

Wdrożenie Lean Management było możliwe i dzięki przychylności kadry zarządzającej
na budowie.

•

Rezultaty zostały potwierdzone na oczekiwanym poziomie dla rozwiązań związanych
z stworzeniem większej powierzchni magazynowej i szybszego dostępu do materiałów.

•

Koszt wprowadzenia Lean Management jest znacznie niższy w porównaniu do
pozytywnych efektów w postaci oszczędności dla generalnego wykonawcy.
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Inny przykład dotyczył badania wpływ zastosowania wybranych technik Lean Management na
procesy montażu stolarki aluminiowej [Winiecka Kowalczyk, Nowotarski, Milwicz i Wojciuk,
2016]. W publikacji przedstawiono zasady systemu Just-in-Time (JiT) oraz przeanalizowano
wpływ awarii maszyn używanych przy montażu stolarki aluminiowej, wykorzystując metodę
FMEA, na przykładzie realizacji obiektu użyteczności publicznej w powiecie poznańskim
w 2015 r. Ponadto dokonano oceny, czy zaproponowane rozwiązania pozwoliłyby uniknąć
problemów, gdyby wystąpiły na analizowanej budowie.
W ramach prac badano także możliwości synergii podejść Lean Management i Agile do
procesów budowlanych [Nowotarski Pasławski, 2016]. W tym celu wskazano możliwości
efektów synergii uzyskanych poprzez włączenie dwóch metod zarządzania: Lean Management
i Agile Management na przykładzie procesu betonowania kolumn w budynku
wielokondygnacyjnym. Pomimo pozornie sprzecznych założeń, te dwie koncepcje uzupełniły
się w analizowanym przykładzie. Strategia opierała się na wykorzystaniu koncepcji "przepływu
jednej sztuki" zgodnie z zasadami Lean Management, co doprowadziło do redukcji kosztów w
związku ze zwiększoną rotacją deskowań. Jednocześnie sukces projektu spowodował znaczne
uzależnienie od zdolności szybkiego reagowania na zmieniające się warunki podczas
dojrzewania betonu (w zależności od warunków pogodowych, których można oczekiwać na
podstawie prognoz o różnej wiarygodności). Równoczesne wykorzystanie Lean i Agile
Management pozwoliło uzyskać pozytywne wyniki dla różnych scenariuszy wpływu na
środowisko na analizowany proces.
Analiza koncepcji wykorzystania synergii opartej na równoczesnym zastosowaniu Lean
Management i Agile Management zilustrowana na przykładzie betonowania kolumn
w konstrukcji wysokiego biurowca pozwoliła sformułować następujące wnioski:
•

Wprowadzenie Lean Management redukuje straty i zwiększa efektywność procesu
(większa rotacja szalunków dzięki zastosowaniu przepływu jednej sztuki obniżyło koszt
wynajmu szalunków), ale także prowadzą do zwiększenia wrażliwości harmonogramu
na warunki dojrzewania betonu.

•

Zastosowanie wariantów (zgodnie z ideą Agile Management) mieszanki betonowej
pozwala osiągnąć wymaganą mrozoodporność betonu potrzebną do postępowania
zgodnie z harmonogramem, niezależnie od niekorzystnych warunków pogodowych.

•

Zastosowanie zarówno Lean Management, jak i Agile Management usprawniło proces
betonowania kolumn i doprowadziło do redukcji kosztów w dzierżawie deskowań na
poziomie 66% i skróciło czas realizacji ok. 20%.

Badania które bardzo zbliżyły autora do aktualnej formy niniejszej pracy realizowane były
w roku 2017 i dotyczyły doboru systemy lokalizacji w celu poprawy wydajności procesów
budowlanych [Nowotarski, Pasławski, Skrzypczak i Krygier, 2017]. Zrealizowana analiza
dostępnych systemów potwierdziła, że istnieje wiele rodzajów różnych systemów RTLS, które
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mogą być wykorzystywane w sektorze budowlanym do śledzenia ludzi i zasobów. Poprzednie
badania wykazały, że taki system może być używany z powodzeniem, szczególnie podczas
budowy obiektu. Filozofia Lean jest szeroko stosowana w różnych sektorach, w tym
w budownictwie, gdzie może być skuteczna, a wyniki mogą być widoczne dla wszystkich
zainteresowanych stron. Podczas badań przedstawiono systemy RTLS wykorzystywanych do
śledzenia procesu budowy oraz z naciskiem na technologię Bluetooth do śledzenia obiektów.
Zaprezentowano pomysł wykorzystania systemów lokalizacyjnych do poprawy efektywności
w ramach wdrażania strategii Lean Management na budowie. Przeprowadzono dyskusję
w zakresie procesu budowlanego, pokazującą, gdzie można je wykorzystać i na jakim etapie
wdrożenia najbardziej przydatne są strategie LM. Całość zilustrowano wynikami badań
przeprowadzonych z wykorzystaniem systemu Bluetooth RTLS do śledzenia obiektów
w budynku przeznaczonym do renowacji.
Wraz z poprawą wydajności zauważono także pozytywny wpływ stosowania monitorowania
w poprawie bezpieczeństwa pracowników na placu budowy [Nowotarski, Pasławski
i Mielcarek, 2017]. Wiadomym jest, że aspekty związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem są
jedną z najważniejszych kwestii, jeśli chodzi o przemysł budowlany. Na wszystkich etapach
budowy pracownicy są narażeni na wypadki i poważne obrażenia. Istnieje wiele rozwiązań,
które próbują rozwiązać problemy związane z BHP na budowach o różnym stopniu złożoności.
Jedną z technologii, którą można z powodzeniem wykorzystać do ulepszenia tej części, jest
technologia BLE Beacons. Udało się wykonać badania urządzeń Bluetooth i wykonać test
zasięgu na urządzeniach otrzymanych od jednego z europejskich producentów Beacon.
Uzyskane rezultaty pokazano dzięki przeprowadzonym na otwartym terenie badaniom w celu
precyzyjnego wykorzystania na placu budowy w celu poprawy ogólnego poziomu BHPi
zaproponowania zaleceń dotyczących dalszego stosowania urządzeń BLE w budownictwie.
Udało się ustalić, że potencjał wykorzystania systemów typu BLE Beacon do usprawnień BHP
w procesach budowlanych jest zauważalny, ale jednoczenie powinien być dokładniej zbadany.
Wskazano również przeprowadzenie dalszych badań i analiz dotyczących dokładności
urządzeń BLE w budynkach, ponieważ aspekty związane z BHP są związane nie tylko ze
środowiskiem zewnętrznym, ale także wewnętrznym. Co więcej, wpływ przeszkód (ściany,
inny sprzęt budowlany, inne urządzenia Bluetooth itp.) może znacząco wpływać na dokładność
systemu.
Naturalnym etapem po przeprowadzeniu początkowych badań lokalizacyjnych było zbadanie
formalnoprawnych aspektów związanych z monitorowaniem pracowników. [Nowotarski
i Pasławski, 2017]. Dzięki temu ustalono, że systemy ustalania lokalizacji w czasie
rzeczywistym–RTLS (ang. real time locating systems) są coraz częściej stosowane w wielu
gałęziach przemysłu, zwłaszcza w celu lokalizowania obiektów i pracowników. Ich przydatność
jako odpowiednie narzędzie do poprawy skuteczności i sprawności procesów produkcyjnych
została potwierdzona. Wykorzystanie systemów lokalizacji może być użyteczne również
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w branży budowlanej, gdzie istnieje duży potencjał do optymalizacji procesów w celu poprawy
efektywności pracy pracowników i brygad roboczych realizujących zadania przy powstawaniu
obiektów. Systemy lokalizacji w czasie rzeczywistym okazują się być odpowiednim narzędziem
pomagającym usprawnić dany proces, a w szczególności przydają się w fazie analizy procesu,
gdyż znacznie ułatwiają zbieranie danych niezbędnych do identyfikacji miejsc, czynności
nietworzących wartości dodanej zgodnie z metodologią szczupłego zarządzania.
Przytoczona idea działania systemów RTLS oraz przeanalizowane publikacje oraz przepisy
prawne dotyczące prawa pracy i postępowania cywilnego w aspekcie możliwości użytkowania
systemów lokalizacji pracowników pozwoliły na wyciągnięcie następujących wniosków:
•

Systemy lokalizacyjne mogą być dobrym narzędziem usprawniającym procesy w celu
eliminacji marnotrawstwa (Lean Management). Lokalizacji pracownika jest jednym
z wielu możliwych form kontroli pracownika, których dotyczą obowiązujące przepisy
prawne.

•

W Polsce nie istnieją przepisy prawne zabraniające użytkowania systemów lokalizacji
pracowników w czasie pracy. Przy wprowadzaniu systemu typu RTLS koniecznością jest
poinformowanie pracowników o planowanych działaniach w zakresie zbierania danych
lokalizacyjnych.

•

Zaleca się uzyskanie pisemnej zgody pracownika na zbieranie i przetwarzanie danych
dotyczących jego lokalizowania przed rozpoczęciem funkcjonowania systemu RTLS.

W ślad za pozytywnymi rezultatami wykorzystania systemów RTLS, poszukiwanie
autonomicznych narzędzi w celu oprawy sytuacji przedsiębiorstw budowlanych zaowocowały
zainteresowaniem koncepcją Przemysłu 4.0 [Nowotarski, Pasławski, 2017]. Dzięki temu
możliwe było podkreślenie znaczenia sektora MŚP, wskazując, że ta grupa przedsiębiorstw
odgrywa znaczącą rolę w gospodarce europejskiej. Głównym celem prac na tym etapie było
zdefiniowanie i pokazanie możliwych obszarów badawczych związanych z wprowadzeniem
koncepcji Industry 4.0 do MŚP, ze szczególnym uwzględnieniem sektora budowlanego. W tym
celu dokonano analizy, opartej na studium literatury, aby wskazać rzeczywiste potrzeby
sektora MŚP pod względem ewolucji na poziomie 4.0.
Przeprowadzona analiza wykazała, że istnieje szeroki wachlarz dziedzin, na które wpływ ma
Przemysł 4.0, który należy przeanalizować, biorąc pod uwagę wprowadzenie tej koncepcji do
MŚP. Badanie wykazało również, że podejście wielodyscyplinarne nie było dotychczas badane
w celu stworzenia specjalnych zasad, procedur i metod oraz know-how zaprojektowanych
w celu wprowadzenia głównych zasad przemysłu 4.0 w sektorze MŚP. Ustalono, że należy
położyć większy nacisk na badania w tej dziedzinie, biorąc zwłaszcza pod uwagę ogromny
potencjał, który tkwi w sektorze MŚP pod względem ich siły i potencjału ekonomicznego.
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Kolejne prace dotyczyły zastosowania Lean Management przy pracach ziemnych [Nowotarski,
Pasławski, Wysocki, 2017]. Wprowadzano wybrane narzędzi Lean Management w celu
poprawy jakości procesu prac ziemnych na podstawie analizy wykonanej na budowie stacji
kontroli pojazdów zlokalizowanej w Poznaniu. Oceny procesów dokonywano opierając się o 3
perspektywy, biorąc pod uwagę pracowników bezpośrednio zaangażowanych w proces:
pracowników fizycznych, kierownika budowy i inżynierów. Udało się wykazać zmianę
podejścia pracowników bezpośrednio zaangażowanych we wspomniane procesy dotyczące
wprowadzenia metodologii Lean Management, która ilustruje problem sceptycyzmu wobec
nowych pomysłów ludzi zaangażowanych do wykonywania prac i działań w tradycyjny sposób.
Co więcej ustalono, że korzystanie z filozofii Lean Management w budownictwie to dobry
pomysł na usprawnienie procesów w firmie, pozbyć się stale powtarzających się problemów,
a tym samym poprawić wydajność i jakość wykonywanych działań. Przeprowadzona analiza
wykazała, że różne grupy ludzi mają bardzo różne wyobrażenia i opinie na temat problemów
związanych z realizacją tego samego procesu - prace naziemne i tylko mając pełny obraz
sytuacji (szczególnie w procesach budowlanych) zarządzanie może podjąć odpowiednie
problemy - zapobiegając działaniom, które w konsekwencji może mieć wpływ na ilość
odpadów wytwarzanych w procesie budowlanym, które mają pozytywny wpływ na
środowisko zewnętrzne.
Etap prac związany z badaniem stanu wiedzy wśród przedsiębiorstw budowlanych w Polsce w
zakresie stosowania Lean Management [Nowotarski, Pasławski, 2018] okazał się bardzo
istotnym punktem z uwagi na niniejsza pracę. Uzyskane rezultaty są szczegółowo opisane
w rozdziale 5 pracy.
Wspomnieć należy także o programach badawczych, których realizacja bezpośrednio wsparła
prace realizowane w ramach niniejszej pracy, bez których nie byłoby możliwe stworzenie
pracy w obecnej formie:
•

Elastyczność rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w przedsiębiorstwach
budowlanych (01/11/DSMK/0290; Lider: Piotr Nowotarski; Czas trwania: 2014-2015)

•

Lean Management and Agile Manufacturing w MŚP (01/11/DSMK/0514; Lider: Piotr
Nowotarski; Czas trwania: 2015)

•

Nowoczesne metody zarządzania procesem budowlanym z wykorzystaniem
innowacyjnych metod i technik Lean Management i BIM dla budownictwa w ujęciu LCC
(01/11/DSMK/0703; Lider: Piotr Nowotarski; Czas trwania: 2016)

•

Synergia systemów RTLS i metodologia Lean Management usprawniająca procesy
budowlane 01/11/DSMK/904; Lider: Piotr Nowotarski; Czas trwania: 2017)

•

Systemy zarządzania ISO i doskonalenie procesów budowlanych za pomocą Lean
Management (01/11/DSMK/0018; Lider: Piotr Nowotarski; Czas trwania: 2018)
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Całość realizowanych prac i badań od roku 2013 przyczyniła się do sformułowania tez
niniejszej pracy a także umożliwiła definicje algorytmu wskazanego w pkt 7.4 dzięki któremu
możliwe okazało się wykorzystanie pozytywnych cech filozofii Lean Management wśród
przedsiębiorstw budowlanych. Co więcej doświadczenia w wykorzystaniu systemów typu RTLS
umożliwiły zaproponowanie niedrogiego i prostego narzędzia wspierającego proces
monitorowania - wykorzystanie istniejącej technologii GPS dostępnej obecnie w większości
telefonów komórkowych przy wykorzystaniu oprogramowania dostarczanego przez Google Oś Czasu.

7.4 Algorytm wdrożenia Lean Management w oparciu o cykl DMAIC w
przedsiębiorstwie
W celu wdrożenia Filozofii Lean Management w firmach sektora budowlanego proponuje się
wykorzystanie już opisanych w niniejszej pracy kroków, które zrealizowane w odpowiedniej
kolejności pozwolą na skuteczne usprawnienie procesów w przedsiębiorstwie. Kolejne etapy
proponowanego algorytmu przedstawiono na rysunku 7.7 wraz z zaznaczeniem punktów,
które zostały opisane poprzednich rozdziałach pracy. Algorytm rozpoczyna się od momentu
w którym przedsiębiorca jest zainteresowany usprawnieniem procesów realizowanych
w swojej firmie. Na samym początku należy sprawdzić czy przedsiębiorstwo posiada
podstawową wiedzę w zakresie filozofii Lean Managment. W przypadku gdy tematyka jest dla
zainteresowanych nowa należy przeprowadzić szkolenie wprowadzające do zagadnień Lean
Management i wdrożyć „metody bazowe”, które zdaniem autora pozwalają na zaznajomienie
się z podstawami LM i dowiodły swojej skuteczności przy usprawnianiu procesów
budowlanych [Nowotarski i inni, 2018; Nowotarski i inni, 2017, Nowotarski i inni, 2016]. Gdy
natomiast istnieje nowa wiedza należy sprawdzić czy realizowane były pierwsze wdrożenia
metod bazowych. Jesli tak pozostaje sprawdzenie czy osoby zainteresowane są wstanie
wskazać obszar usprawnień. Na tej podstawie można podjąc dezycję w zakresie realizacji
metod bazowych lub metod realizowanych w kontekście świadomie wskazanynch obszarów
wymagających poprawy. Nastepnie należy zebrać oczekiwania przedsiębiorstwa, które
umożliwą dalsze kroki. Mając podstawowe dane, możliwe jest zrealizowanie wielokryterialnej
oceny metod pod kątem oczekiwań, zgodnie z opisem w rozdziale 6.2 niniejszej pracy. Mając
rezultat w postaci rankingu metod możliwych do wdrożenia należy wybrać jedną - zaleca się
tutaj skorzystanie z sugerowanej metody z początku rankingu, a następnie należy
przeprowadzić cykl DMAIC w celu jej poprawnego wdrożenia. Na tym etapie należy zwrócić
uwagę na fazy pomiaru oraz kontroli, które zaleca się realizować z wykorzystaniem koncepcji
hybrydowego systemu monitorowania opisanego w rozdziale 7.2. Proces wdrożenia wybranej
metody Lean Management kończy się po zakończeniu cyklu DMAIC poprzez weryfikację
zrealizowanych prac. Należy zwrócić uwagę że cykl DMAIC jest cyklem ciągłym co oznacza, że
można by było realizować w sposób ciągły dążąc do doskonałości. W przypadku
proponowanego algorytmu po zakończeniu wszystkich pięciu kroków należy zweryfikować czy
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wdrożenie osiągnęło pozytywne rezultaty, oraz czy jest chęć kontynuacji działań
w zaproponowanej formie. Jeśli tak, należy powrócić do początku algorytmu. W przypadku
decyzji o niekontynuowaniu dalszych prac algorytmy można uznać za zakończony.

Rysunek 7.7. Algorytm wprowadzania Lean Management z wykorzystaniem cyklu DMAIC, metody AHP oraz hybrydowego
systemu monitorowania procesów [Opracowanie własne]

Przedstawiona procedura wymaga, aby osoby decyzyjne w przedsiębiorstwie, jak również
osoby wykonujące i bezpośrednio związane z procesem jaki będzie udoskonalany, aktywnie
wzięły udział we wprowadzaniu zmian – zaangażowały się w proces szkolenia. Jedynie poprzez
otwarcie się na nowe pomysły oraz chęć poprawienia istniejącej sytuacji będzie możliwe
wykonanie niezbędnych prac opisywanych w algorytmie. W przypadku gdy zostanie
napotkany opór pracowników różnego szczebla, czy to na poziomie decyzyjnym lub też na
poziomie wykonawczym, możliwości pozytywnego zakończenia projektu wdrożenia Lean
Management będą znacznie niższe, jeśli w ogóle niemożliwe. Wynika to z faktu, że w każdym
procesie budowlanym realizowanym przez przedsiębiorstwa z tego sektora występuje czynnik
ludzki. Z kolei znaczna część marnotrawstwa w procesach budowlanych jest związana z tym
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czynnikiem, w związku z czym zmiany w sposobie realizacji procesów będą większości
dotyczyły zmian w sposobie wykonywania czynności przez pracowników budowlanych, co
będzie utrudnione lub niemożliwe bez ich zgody i pozytywnego podejścia do proponowanych
koncepcji zmian.
Należy zaznaczyć, że w na potrzeby faz pomiaru oraz kontroli w celu prezentacji efektów
prowadzonych działań zdecydowano się zastosować pomiar związany z czasem
wykonywanych czynności oraz wydajnością. Wielu autorów [Nikakhtar,Abbasian- Hosseini,
Wong i Zavichi, 2015; Abbasian-Hosseini, Nikakhtar i Ghoddousi, 2014; Garret i Lee, 2010)
wskazuje, że taki sposób pokazania skuteczności wprowadzenia zmian jest odpowiedni w celu
określenia efektu wprowadzanych zmian w procesie i przedsiębiorstwie.

7.5 Walidacja algorytmu
W celu sprawdzenia skuteczności działania zaproponowanego algorytmu zdecydowano się
przeprowadzić badania pilotażowe w trzech w przedsiębiorstwach budowlanych
zainteresowanych wdrożeniem Lean Management. Próby realizowano w latach 2018-2019 w
trzech firmach:
● przedsiębiorstwo ogólnobudowlane - zatrudniające 11 osób,
● przedsiębiorstwo budowlane zajmującą się dostawą i montażem deskowań zatrudniające powyżej 250 osób w Polsce,
● przedsiębiorstwo budowlane -GW - zatrudniające 60 osób.
W pracy w dalszej części rozdziału zawarto przykład przedsiębiorstwa ogólnobudowlanego
gdzie skupiono się na pokazaniu zastosowania metody DMAIC z hybrydowym systemem
monitorowania. Etap początkowy czyli detekcja oczekiwań i dobór metody Lean Management
z wykorzystaniem metody AHP został już opisany na przykładzie w rozdziale 6.3 w związku z
czym poniżej podsumowano tylko uzyskane rezultaty.
Na podstawie całości testów sformułowano wnioski końcowe w zakresie proponowanego
algorytmu, które przedstawiono w rozdziale 8 pracy.
7.5.1 Etap początkowy i detekcja oczekiwań i dobór metody LM z wykorzystaniem AHP
Etap związany z podjęciem decyzji o wdrożeniu Lean Management oraz detekcją oczekiwań
i doborem odpowiedniej metody Lean Management z wykorzystaniem metody AHP dla
przedsiębiorstwa ogólnobudowlanego zatrudniającego 11 osób został szczegółowo opisany
w rozdziale 6.3 pracy. Poniżej przedstawiono podsumowanie wykonanych kroków i rezultaty
w postaci listy metod, która powstała po wstępnej selekcji podstawowej na podstawie
uzyskanych danych.
Algorytm rozpoczęto od ustaleniea podstawowych informacji w zakresie doświadczeń
przedsiębiorstwa, co wskazało nakoniecznośc realizacji wdrożenia metod bazowych.
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Ostatecznie po realizacji algorytmu doboru z wykorzystaniem metody AHP i oprogramowania
wspierającego SuperDecisions powstał ranking metod jakie należałoby w dany przypadku
wdrożyć
1. Visual Management
2. 5S
3. Standardization
Po rozmowach z przedstawicielami przedsiębiorstwa zdecydowano się skupić na wdrożeniu
Zarządzania

Wizualnego

na

aktualnie

realizowanym

przedsięwzięciu

związanym

z wykonaniem hydroizolacji i odtworzeniem warstwy ocieplenia ścian piwnic w budynku
wielorodzinnym zlokalizowanym w Poznaniu.
7.5.2 Etap DMAIC - Wdrożenie wybranej metody z wykorzystaniem hybrydowego
systemu monitorowania
W tym miejscu pokazane zostaną kolejne kroki wdrożenia w wybranej metody Lean
Management- Zarządzania Wizualnego w badanym przedsiębiorstwie budowlanym przy
użyciu cyklu DMAIC. Zgodę na wdrożenie wydało kierownictwo firmy, natomiast szczegóły
zostały omówione w fazie Define poniżej.
Na tym etapie należy także wyjaśnić dlaczego przedsiębiorstwo zdecydowało się na
rozważenie możliwości wprowadzenia Lean Management w swoim aktualnie realizowanym
procesie. Przede wszystkim zwrócono uwagę na problem, który może wystąpić a mianowicie
niedotrzymanie terminu końcowego oddania ukończonych prac. Z uwagi na fakt że pojawiły
się przy prowadzonej inwestycji roboty dodatkowe, które pochłaniają dodatkowy czas na ich
realizację kierownictwo przychylnie odniosło się do pomysłu, aby spróbować udoskonalić
procesy w celu uzyskania dodatkowego czasu, a w konsekwencji próby zrealizowania w całości
prac w pierwotnym terminie. W konsekwencji zdecydowano na usprawnienie procesu wraz z
próbą ograniczenia zmienności. Należy zaznaczyć, że z formalnego punktu widzenia roboty
dodatkowe dają możliwość przedłużenia ostatecznego terminu wykonania prac, jednak
przedsiębiorstwo z uwagi na kolejne zaplanowane budowy i prace wolałoby uniknąć sytuacji,
w której prace na obiekcie ulegną wydłużeniu. Jednocześnie ograniczone zasoby ludzkie
i trudności w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników powodują, iż nie istnieje możliwość
dodatkowego wsparcia ekipy realizującej pracę na budowie.
Faza definiowania
W celu odpowiedniego przygotowania do wdrożenia na tym etapie zdecydowano się
przeprowadzić szereg czynności, do których należało przede wszystkim utworzenie Karty
Projektu, którą przedstawia rysunek 7.8.
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Rysunek 7.8. Karta Projektu wdrożenia LM w analizowanym przedsiębiorstwie.

W karcie projektu umieszczono podstawowe informacje w zakresie planowanych do realizacji
prac wdrożeniowych. Przedsiębiorca chciałby zrealizować umowę w zakresie wykonania
izolacji na obiekcie mieszkalnym w terminie pierwotnym poprzez maksymalnee ograniczenie
czasu realizazji inwestycji. Aktualnie podczas realizacji przedsięwzięcia okazało się, że istnieje
szereg robót dodatkowych, jakie zleceniodawca chciałby aby były wykonane:
●

naprawa odpływów rur spustowych na całym budynku,

●

wykonanie zabezpieczenia przeciwwodnego wokół wejść do piwnic,

●

wykonanie podmurowanie schodów wejść do piwnic,

●

wykonanie okładzin zewnętrznych w postaci płytek na schodach do piwnic,

●

wykonanie dodatkowych odwodnień z przestrzeni wejść do piwnic.

Biorąc pod uwagę powyższe roboty dodatkowe, wynikające z dotychczasowego
zaawansowania prac, istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że w późniejszym okresie
wystąpią kolejne roboty budowlane nieprzewidziane do wykonania w chwili podpisywania
umowy. Celem przedsiębiorcy jest także szybsze wykonanie prac, aby wygospodarować
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dodatkowy czas niezbędny na wykonanie wszystkich prac dodatkowych w taki sposób aby
zminimalizować uciążliwości dla inwestora związane z prowadzonymi robotami.
Zakres planowanych działań, to przede wszystkim przeanalizowanie organizacji realizowanych
prac, sprawdzenie wydajności, ustalenia miejsc, w których można wdrożyć metodę wskazaną
przez autorski algorytm doboru - Visual Management oraz realizację szkolenia pracowników
w zakresie filozofii Lean Management i wprowadzenia ww. metody.
Głównym powodem biznesowym przedsiębiorstwa jest realizacja przedsięwzięcia w terminie,
co pozwoli na podjęcie kolejnych kontraktów na wykonanie innych prac.
Harmonogram zakłada przeprowadzenie pełnego cyklu DMAIC z wykorzystaniem
monitorowania procesów związanego z podejściem hybrydowym na zasadzie próbkowania.
To oznacza, że planuje się wykonanie monitorowania procesu podczas pełnego 1 dnia
roboczego. Uzyskane informacje zostaną uzupełnione przez dane przedsiębiorstwa dotyczące
wydajności zespołu pracowników. Całość zostanie przeanalizowana co umożliwi wyciągnięcie
wniosków oraz zaproponowanie rozwiązania, które przeorganizuje sposób realizacji prac w
taki sposób, aby osiągnąć zamierzony cel.
Po wprowadzeniu usprawnień planuje się dodatkową kontrolę stwierdzającą czy
wprowadzone usprawnienie okazało się sukcesem.
Jako członków zespołu wskazano kierownika brygady bezpośrednio odpowiedzialnego za
pracowników realizujących zadania na budowie, kierownika budowy, przedstawiciela dyrekcji
który

powinien

aktywnie

wspierać

proces

realizacji

usprawnienia,

jednocześnie

przedstawiciela zamawiającego oraz opiekuna wdrożenia, który niezbędny jest z uwagi na fakt,
że przedsiębiorstwo posiada bardzo małą znajomość zasady funkcjonowania filozofii Lean
Management.
W początkowym etapie dokonano również definicji klientów wewnętrznych i zewnętrznych
procesów. Klientem zewnętrznym jest wspólnota mieszkaniowa zlecająca wykonanie prac
izolacyjnych, dla której najważniejsze wymagania stanowią:
1. Odpowiednia jakości wykonanych prac;
2. Realizacja prac w założonym terminie;
3. Realizacja prac w założonym budżecie.
Za najkorzystniejsze kryterium uznano jak najszybsze zakończenie robót z uwagi na
uciążliwości dla mieszkańców w poruszaniu się wokół budynku.
Klientem wewnętrznym w analizowanym procesie będą kolejne brygady osób przejmujące
front prac realizujące następujące po sobie niezbędne do wykonania etapy. Najistotniejsze
wymagania są następujące:
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1. Dokładność i jakość wykonywanych prac (brak konieczności wykonywania poprawek);
2. Ukończenie poszczególnych zdań w terminie;
3. Znajomość aktualnego frontu robót do wykonania.
W fazie definicji istnieje potrzeba opisania jak wygląda proces budowlany w którym
zaplanowano wdrożenie Lean Management. W tym celu stworzono krótki opis kolejnych
kroków jakie realizowane są na analizowanej budowie:
● Demontaż opaski,
● Wykonanie wykopu,
● Demontaż istniejącej izolacji i folii,
● Szlifowanie powierzchni,
● Przygotowanie podłoża,
● Nałożenie izolacji przeciwwodnej,
● Wykonanie izolacji termicznej,
● Zabezpieczenie izolacji termicznej,
● Zasypanie wykopu,
● Odtworzenie opaski wokół budynku.

Rysunek 7.9. Demontaż opaski z kostki brukowej [Opracowanie własne]; Rysunek 7.10. Wykonanie wykopu [Opracowanie
własne]

Początkowa faza definiowania to także etap w której definiuje się marnotrawstwo tak, aby
każda z osób zaangażowanych w projekt dokładnie wiedziała na czym powinien się skupić
podczas realizacji procesu usprawnienia. W opisywanym przykładzie zdecydowano się, że
główny nacisk położony zostanie na poszukiwanie miejsc, w których marnotrawiony jest czas
pracowników, przez co zamiast wykonywać czynności dodające wartości wykonują oni inne,
zbędne zadania. Jako czas i czynność dodająca wartość w analizowanym procesie
zdecydowano uznawać tylko te czynności, które bezpośrednio wpływają na realizację
zaplanowanych prac - czyli faktyczne wykonywanie pracy przez pracowników. Wszelkie
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przestoje oraz momenty, gdzie następuje przemieszczanie się pracowników bądź transport
materiałów, poszukiwanie narzędzi itp. powinny zostać uznane za marnotrawstwo.

Rysunek 7.11. Usunięcie istniejącego ocieplenia [Opracowanie własne]; Rysunek 7.12. Usunięcie istniejącej izolacji
przeciwwilgociowej – szlifowanie [Opracowanie własne]

Rysunek 7.13. Przygotowanie podłoża pod warstwę izolacji [Opracowanie własne]; Rysunek 7.14. Wykonanie warstwy
systemowej izolacji przeciwwilgociowej [Opracowanie własne]

Na końcu fazy define ustalono także, że wszelkie prace związane z monitorowaniem
materiałów bądź pracowników muszą być realizowane za ich bezpośrednią zgodą, co wynika
z obowiązujących przepisów w zakresie wyrażania niezbędnych zgód formalnych przez
pracowników poddanych monitoringowi w miejscu pracy [Nowotarski i Pasławski, 2017]. Co
więcej uwzględniono, że proces monitorowania:
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Rysunek 7.15. Odtworzenie warstwy izolacji cieplnej [Opracowanie własne]; Rysunek 7.16. Odtworzenie warstwy tynku
mozaikowego [Opracowanie własne]

● Nie może wywoływać presji u pracowników - najlepiej jakby był poza zasięgiem wzroku
pracownika;
● Powinien skupić się w głównej mierze na wychwytywaniu marnotrawstwa, nie wprost
na wydajności. Wydajność mierzona będzie dodatkowo w celu pokazania możliwości
jakie daje Lean Management;
● Powinien umożliwić ograniczenie czasu niezbędnego na wykonanie zleconych robót
i pozwalić zrealizować prace dodatkowe w zakładanym terminie.
Mając przygotowane dane podstawowe możliwe było przejście do kolejnej fazy cyklu DMAIC.
Faza pomiaru
W tej fazie na samym początku zaplanowano sposób zbierania danych jak również przyjęto
dane bazowe, które posłużą do wskazania punktu odniesienia po wprowadzeniu usprawnień
w realizowanym procesie. Ustalono, że weryfikacji będzie poddany zespół składający się
z dwóch osób realizujących wykonanie warstwy izolacji przeciwwodnej systemowej. Jest to
etap polegający na wykonaniu warstwy masy uszczelniającej, na przygotowanym wcześniej
podłożu, z wykorzystaniem wzmocnienia warstwy siatką wzmacniającą. Proces wymaga
przygotowania materiału izolacyjnego, ułożenia materiału na ścianie i wtopienia siatki
wzmacniającej. Proces należy realizować z uwagą zważając na ilość zużytego materiału z uwagi
na znaczny koszt masy uszczelniającej, jednocześnie zapewniając odpowiednio dokładność
wykonywanych prac, która ma zagwarantować szczelność warstwy.
W celu dokonania zebrania danych na potrzeby dalszych analiz zdecydowano się wykorzystać
telefon pracownika realizującego pracę w zespole dwuosobowym. Jedna osoba z zespołu
udostępniła dostęp do swojej Osi Czasu na koncie Google wykorzystując telefon komórkowy.
Dostęp do danych drugiej osoby nie był możliwy z uwagi na brak posiadania odpowiedniego
sprzętu

(stary typ telefonu). Dodatkowo, zgodnie z koncepcją hybrydowego systemu

monitorowania, na placu budowy umieszczono kamerę, dzięki której spodziewano się uzyskać
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dodatkowe dane niezbędne w celu przeprowadzenia dalszych kroków. Schemat
i rozmieszczenie miejsc na placu budowy przedstawiono na rysunku 7.17, gdzie wprowadzono
następujące oznaczenia:
● K - miejsce umiejscowienia kamery
● Z1 - miejsce zaplecza technicznego i magazynu
● Z2 - miejsce zaplecza technicznego i biuro budowy
● W - zaplecze sanitarne
● Kolor zielony - otwarty front prac
● Kolor niebieski - monitorowany na potrzeby badań front prac
Po zaplanowaniu prac przeprowadzono rozmowę wraz z zespołem osób, który miał zostać
poddany śledzeniu, podczas której wyjaśniono cel przeprowadzania pomiarów jak również
zapewniono, iż wszelkie dane personalne zostaną usunięte z raportów a także uzyskano
pisemną gwarancję dyrekcji przedsiębiorstwa, że rezultat prowadzonych prac obserwacyjnych
nie wpłynie negatywnie na zmianę warunków pracy osób obserwowanych. Efektem
przeprowadzonej fazy pomiaru w zakresie analizy ruchów pracowników jest uzyskanie danych
z pomiarów z trzech wzajemnie wspierających się źródeł:

Rysunek 7.17. Schemat organizacyjny placu budowy w momencie dokonywania pomiarów bazowych [Opracowanie własne]
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•

Dane z zapisu GPS przedstawionej za pomocą narzędzia Oś Czasu Google (Rysunek
7.18);

•

Dane w postaci zapisu uzyskanego za pomocą kamery (kadr z kamery przedstawia
Rysunek 7.19);

•

Dane w postaci notatek z rozmowy w zespołem roboczym na temat realizowanych prac
w momencie dokonywania pomiaru.

Dodatkowo zebrano dane dotyczące wydajności godzinowej przy realizowaniu obserwowanej
czynności , które uzupełniono o informacje uzyskane z przedsiębiorstwa z innych dni.
Pozwoliło to na znalezienie punktu odniesienia przy ocenie wydajności pracy.

Rysunek 7.18. Zapis z Osi Czasu Google pracownika realizującego pracę w dniu obserwacji [Opracowanie własne]

Faza analizy
Realizację prac rozpoczęto od przygotowania zestawienia dotyczącego czasu oraz
wykonywanych czynności przez zespół roboczy na podstawie uzyskanych danych. Pozwoliło
to uzupełnić tabelę, w jakiej odnotowano poszczególne czynności w danym analizowanym
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dniu roboczym, które to czynności mogły być później zakwalifikowane jako dodające jak i nie
dodające wartości. Dane zaprezentowano w tabelach 7.3 i 7.4 poniżej.

Rysunek 7.19. Kadr z kamery obserwacyjnej umieszczonej na budowie - Widok na Z1 [Opracowanie własne]

Tabela 7.2. Zestawienie czynności dla pracownika poddanemu śledzeniu, jego partnera

Strona 117 z 198

LEAN MANAGEMENT PRZY REALIZACJI PROCESÓW BUDOWLANYCH
mgr inż. Piotr Nowotarski
Warto na tym etapie zaznaczyć, że dane uzyskane tylko i wyłącznie z Osi Czasu Google to jest
systemu lokalizacji GPS, byłyby niewystarczające do tego, aby tak dokładne zestawienie
przygotować, z uwagi na fakt że system niezbyt dobrze wychwytywał umiejscowienie
pracownika, gdy znajdował się dłużej w tym samym miejscu. W przypadku gdy pracownik
przemieszczał się na dłuższą odległość, system bardzo dobrze reagował dzięki czemu można
było stwierdzić, że pracownik sumarycznie pięciokrotnie pokonywał drogę pomiędzy
stanowiskiem roboczym i punktem Z1. Dodatkowo można było stwierdzić, że jednokrotnie
udano się do punktów sanitarnych, co również dobrze widać na rysunku 7.18.
Na podstawie zapisu z kamery można wnioskować, że z uwagi na ograniczoną liczbę kamer
sam zapis wideo w tym przypadku również nie wystarczyłby do tego, aby w pełni uzupełnić
tabelę czynności realizowanych przez pracowników. Bardzo pomocne okazały się także
dodatkowe notatki sporządzone na podstawie rozmów z pracownikami, gdyż dzięki temu
udało się rozwiać wątpliwości w zakresie pewnych miejsc, czasu i sposobu wykonywania pracy
przez zespół roboczy, co w drugiej części fazy analizy bardzo pomogło przy znajdowaniu
rozwiązania analizowanych problemów.
Dodatkowo, na bazie danych otrzymanych od przedsiębiorstwa uzupełnionych o obserwację
dnia roboczego zebrano 52 pomiary wydajności godzinowej pracownika przy wykonywaniu
warstwy izolacji.

Dane przedstawiono przy pomocy histogramu (Rysunek 7.23), który

przygotowano w oparciu o formuły 7.1-7.3 poniżej [Zając, 1982].
Ustalenie rozstępu próbki:
𝑅 = 𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛

(7.1)

𝑘 = √𝑛

(7.2)

Gdzie:
𝑅 – Rozstęp badanej próbki
𝑥𝑚𝑎𝑥 – Największa wartość z próbki
𝑥𝑚𝑖𝑛 – Najmniejsza wartość z próbki

Ustalenie liczby przedziałów:

Gdzie:
𝑘 – Liczba przedziałów.
𝑛 – Wielkość próbki

Ustalenie szerokości przedziałów:
𝑊=

𝑅
𝑘

(7.3)

Gdzie:
𝑊 – Szerokość przedziału
𝑅 – Rozstęp próbki
𝑘– Liczba przedziałów
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Ustalono na podstawie uzyskanych 52 odczytów, że rozstęp próbki to 2, ilość przedziałów
7 a szerokość każdego z nich to 0,3. Rezultaty przedstawiono na Rysunku 7.23.
Dane z tabeli 7.2 zestawiono dla obu monitorowanych pracowników oraz zsumowano w celu
określenia wydajności zespołu. Rezultaty prezentuje tabela 7.3 oraz rysunki 7.20, 7.21 i 7.22
Tabela 7.3. Podsumowanie czasu dla zespołu roboczego w analizowanym dniu
Oznaczenie

czas [h:min]
Czynność

Pracownik

Pracownik

Zespół

monitorowany

monitorowany

roboczy

P1: GPS

P2: Partner GPS

P1+P2

A

Praca

05:06

05:43

10:49

B

Przerwy

00:59

01:01

02:00

00:39

00:46

01:25

00:50

00:24

01:14

00:59

-

00:59

-

00:39

00:39

C
D
E
F

Przygotowanie i zakończenie
pracy
Przejście Z1 SP W
Pobranie/przygotowanie
materiału
Oczekiwanie na materiał

Rysunek 7.20. % udział czasu dla pracownika monitorowanego za pomocą GPS; Rysunek 7.21. % udział czasu dla partnera
pracownika monitorowanego

Zebrane i przedstawione w postaci wykresów dane pozwoliły na wyciągnięcie pewnych
wniosków w zakresie dokonanych obserwacji monitorowanego procesu:
•

Rysunek 7.18 można potraktować jako wykres “spaghetti” pokazujący jak daleko
przemieszczał się pracownik w celu realizacji pracy. Wyraźnie widać, że musiał pokonać
znaczne odległości w celu pobrania materiału do wbudowania w miejscu realizacji
prac, co bezpośrednio przełożyło się na czas zmarnowany na przemieszczanie się;

•

Okazało się że jedynie 63,3% czasu zespołu pracowników w analizowanym dniu
roboczym poświęcony jest na pracę, co oznacza że tylko ten czas jest bezpośrednio
związany z dodawaniem wartości wykonywanym procesie;
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Rysunek 7.22. % udział czasu dla zespołu roboczego

Rysunek 7.23. Histogram prezentujący wydajność godzinową

•

11,7% czasu pracy zespołu stanowią przerwy, których usunięcie jest niemożliwe
z uwagi na obowiązujące przepisy BHP oraz troskę o zdrowie pracowników;

•

8,3% czasu pracy to czynności związane z przygotowaniem się do wykonywania pracy
oraz związane z zakończeniem pracy takie jak umycie się i przebranie. Jest to czas, który
trudno skrócić z uwagi na fakt, że pracownicy muszą wykonać pewne czynności
przygotowawcze zanim rozpoczną realizację prac oraz po jej zakończeniu;

•

7,2% czasu to czas poświęcony na przechodzenie między miejscem, w jakim
wykonywane są roboty budowlane a magazynem, z którego pobiera się materiały
i przygotowuje zaprawę, jak również pomiędzy z zapleczem sanitarnym i wskazanymi
wcześniej miejscami. Zestawiając czas poświęcony na tę czynność wraz z rysunkiem
7.18 można dojść do wniosku, że czas przeznaczony na poruszanie się jest możliwy do
skrócenia przy realizacji reorganizacji placu budowy. Wg filozofii Lean Management
czas poświęcony na te czynności jest bezpośrednim marnotrawstwem;
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•

5,8% czasu pracy zespołu poświęcone było na pobranie i przygotowanie materiału
z magazynu i związane było z bezpośrednimi czynnościami wykonywanymi w miejscu
pobrania tychże materiałów;

•

3.8% czasu pracy poświęcone było wprost na oczekiwanie na dostarczenie materiału
przez pracowników. Ten czas również traktowany jest jako bezpośrednie
marnotrawstwo;

•

Sumaryczny

czas,

który

powinien

przy

analizowanym

przykładzie

zostać

zmodyfikowany tak, aby nie stanowił wprost czasu z marnotrawnego wynosi 11%
całego dnia pracy, w związku z czym zdecydowano się skupić na tym obszarze
i spróbować wprowadzić zmiany, które znacznie zredukują tę wartość;
•

Na podstawie analizy histogramu stwierdzono, że wykres ma charakter lewo skośny.
Świadczy to o występowaniu zaburzeń w procesie;

•

Odczyty wydajności w wielu przypadkach były w zakresie 0-0,6 co świadczy o tym że
przez pewien czas nie były zauważalne efekty pracy realizowanej przez pracowników.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że poczynione obserwacje dotyczyły głównie
przemieszczania się pracowników na placu budowy. Nie prowadzono tutaj bezpośredniej
i szczegółowej obserwacji pracowników znajdujących się na danej działce roboczej z uwagi na
brak możliwości zainstalowania monitoringu w tym miejscu, jak również z powodu ustaleń
poczynionych z przedsiębiorcą, które mówiły o tym aby ograniczyć bezpośrednią
obserwacjępracowników. Badanie wydajności godzinowej zrealizowano w oparciu
o obserwację kierownika budowy i brygadzisty, który wykonywał zapisy z obserwacji przy
okazji kontroli prac.
W związku z powyższym wskazany wcześniej czas wykonywania pracy zespołu na poziomie
63,3% może w sobie zawierać inne rodzaje marnotrawstwa, które nie zostały ujawnione i nie
są brane pod uwagę w tym opracowaniu.
Faza doskonalenia
W tej fazie grupa robocza podjęła decyzję o zakresie usprawnień, jakie pomogą wyeliminować
znalezione w poprzednim kroku marnotrawstwo. Zdecydowano się na:
a) Reorganizację

placu

budowy

poprzez

stworzenie

dodatkowego

miejsca

przechowywania materiałów i wytyczenie optymalnych dróg komunikacji.
Stwierdzono, że aktualnie zastosowany system w postaci lokalizacji materiałów niezbędnych
do wykonywania prac w jednym miejscu jest nieskuteczny z uwagi na fakt, że pracownicy
muszą pokonywać bardzo duże odległości w celu pobrania tych materiałów. Dodatkowo
inwestor udostępnił już dwa pomieszczenia na dwóch końcach obiektu budowlanego do
przechowywania materiałów. Dodatkowo zostaną wytyczone najkrótsze drogi dojścia do
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miejsc przechowywania materiałów tak, aby pracownicy niepotrzebnie nie przemieszczali się.
Schemat nowej organizacji przedstawia rysunek 7.26.
b) Wprowadzenie Visual Management zgodnie z przeprowadzonym algorytmem doboru
metody Lean Management
W celu poprawnego oznakowania nowych dróg przemieszczania się osób i materiałów na
placu budowy wykorzystana zostanie metoda Visual Management. Plac budowy zostanie
odpowiednio oznaczony w taki sposób, aby pracownicy natychmiast zorientowali się, którędy
dotrą do najbliższego miejsca magazynowania materiałów. Wprowadzone oznaczenia
prezentują rysunki 7.24. i 7.25

Rysunek 7.24. Oznaczenie kierunku do najbliższego magazynu materiałów Z2; Rysunek 7.25 Oznaczenie kierunku do
pierwotnego magazynu Z1 [Opracowanie własne]

Dodatkowo zarządzanie wizualne będzie miało zastosowanie przy oznaczaniu narzędzi, które
są wyłączone z użytkowania z powodu awarii bądź złego funkcjonowania.

Pomoże

w natychmiastowym rozpoznaniu narzędzia, które nie jest zdatne do użytku i przez to uniknie
się sytuacji nieświadomej próby użycia takiego sprzętu - a takie sytuacje miały już miejsce.
c) Zmianę sposobu wykonywania prac przez zespół roboczy w taki sposób, aby uniknąć
oczekiwania na materiał przez członków zespołu
Realizacja

tego

punktu

polegała

na

przeprowadzeniu

rozmów

z

pracownikami

i zaproponowania im, aby stosowali inną taktykę przy wbudowaniu materiału w miejsce
przeznaczenia. Do tej pory prace były realizowane w taki sposób, że w momencie kiedy
materiał skończył się w całym zespole dopiero wtedy podjęta została decyzja o konieczności
jego przygotowania i uzupełnienia. W nowym podejściu pracownicy odpowiedzialni za
materiał mają wcześniej zareagować i z wyprzedzeniem udać się po materiał, który będzie
potrzebny w następnej fazie tak, aby ostatecznie osoby pracujące w zespole cały czas miały
dostęp do materiałów budowlanych. Podczas procesu przygotowania materiałów drugi
pracownik z zespołu miał cały czas pracować wykańczając pozostałości materiałów
z poprzedniego ich przygotowania.
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Rysunek 7.26. Zastosowane nowe oznaczenie placu budowy z oznaczeniem wizualnym najbliższego zaplecza - wrzesień
2018 [Opracowanie własne]

Wprowadzenie wszystkich zmian wymagało przeszkolenia pracowników z zakresu poruszania
się po nowo zorganizowanym placu budowy oraz sposobu sprawdzenia ilości materiału jaki
został do wbudowania na danym etapie, aby uniknąć marnotrawstwa wynikającego
z oczekiwania. Dodatkowo wymagane było stworzenia instrukcji w zakresie sposobu
oznaczania narzędzi wyłączonych z użytkowania. W tym celu zespół projektowy przygotował
propozycje instrukcji, która została później zatwierdzona przez dyrekcję przedsiębiorstwa,
a pracownicy zostali z nią zapoznani. Zatwierdzona instrukcję przedstawia rysunek 7.27.
Przykład zastosowania procedury pokazano na rysunku 7.28.

Strona 123 z 198

LEAN MANAGEMENT PRZY REALIZACJI PROCESÓW BUDOWLANYCH
mgr inż. Piotr Nowotarski

Rysunek 7.27. Zatwierdzona procedura oznaczania wadliwych narzędzi [Dane przedsiębiorstwa]

Rysunek 7.28. Przykład zastosowania procedury do oznaczenia wadliwego sprzętu [Opracowanie własne]
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Faza kontroli
Program kontroli dotyczącej wprowadzonych zmian zdecydowano się zrealizować po ponad
dwóch miesiącach od wdrożenia, kiedy ponownie przeprowadzono pomiar zespołu roboczego
wykonującego podobne czynności z wykorzystaniem hybrydowego systemu monitorowania,
w celu sprawdzenia czy zaproponowane zmiany odniosły skutek. Wydajność godzinowa
ponownie została zebrana na podstawie obserwacji dnia roboczego i danych uzyskanych od
przedsiębiorstwa. W ramach kontroli przeprowadzono rozmowy z pracownikami w zakresie
zasięgnięcia

opinii

dotyczących

wprowadzonych

nowych

pomysłów

związanych

z usprawnieniem wykonywanych procesów.

Rysunek 7.29. Zapis z Osi Czasu Google pracownika realizującego pracę w dniu obserwacji po usprawnieniu [Opracowanie
własne]

W rezultacie uzyskano następujące dane:
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•

Dane z zapisu GPS przedstawionej za pomocą narzędzia Oś Czasu Google (Rysunek
7.29).

•

Dane w postaci zapisu uzyskanego za pomocą kamery.

•

Dane w postaci wydajności pracowników wykonujących warstwę izolacji.

•

Dane w postaci notatek rozmowy w zespołem roboczym na temat zrealizowanych prac
i opinie na temat wprowadzanych usprawnień.

Zebrane dane pozwoliły na wykonanie zapisu dnia roboczego zespołu pracowników, dzięki
czemu możliwe było przygotowanie wykresów, które w następnym etapie porównano
z danymi bazowymi. W tabeli 7.4 przedstawiono zebrane dane w postaci zapisu dnia
roboczego dla pracownika śledzonego i jego partnera. Na tej podstawie przygotowano
zestawienie w tabeli 7.5 oraz przygotowano odpowiednie rysunki pokazujące stan po
usprawnieniu (7.30, 7.31 i 7.32).
Tabela 7.4. Zestawienie czynności dla pracownika poddanemu śledzeniu, jego partnera po wprowadzeniu
usprawnienia
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Dodatkowo rysunek 7.33 prezentuje histogram na podstawie zebranych 50 odczytów
godzinowej wydajności pracy pracowników. W celu porównania z danymi bazowymi
wykorzystano tutaj te same wartości rozstępu i szerokości przedziałów próbki.
Otrzymany wyniki po realizacji usprawnienia pozwalają na stwierdzenie że
a) Zespół roboczy na pracę przed przeznaczył 69% swojego całego dostępnego czasu,
przy czym należy zaznaczyć że pracownik - partner na pracę przeznaczył 73,5% swojego
czasu a pracownik wyposażony w system lokalizacji 64,6%;
b) 11,6% całkowitego czasu zespołu stanowiły przerwy robocze;
c) Czas związany z pobraniem i przygotowanie materiałów stanowi 6,7% całkowitego
czasu;
d) Część związana z przemieszczaniem się pomiędzy miejscami przechowywania
materiałów w Z1, Z1 a stanowiskiem pracy i W stanowią 6,8% całego czasu;
e) Czas związany z oczekiwaniem na przygotowanie materiałów i partnera stanowią 0,4%
całkowitego czasu pracy zespołu;
f) Rozkład wydajności przybliżył się do rozkładu normalnego, choć nadal widoczne są
nieciągłości co może wskazywać że proces nie jest realizowany w pożądany sposób;
g) Średnia wydajność godzinowa wyniosła 1,2 m2/h na pracownika.
Tabela 7.5. Podsumowanie czasu dla zespołu roboczego w analizowanym dniu po wprowadzeniu usprawnienia
Oznaczenie
czas [h:min]
Czynność

Pracownik
Pracownik
monitorowan monitorowany
y P1: GPS
P2: Partner GPS

Zespół roboczy
P1+P2

A

Praca

05:29

05:58

11:27

B

Przerwy

00:59

00:57

01:56

C

Przygotowanie i zakończenie pracy

00:24

00:30

00:54

F

Oczekiwanie na materiał

-

00:04

00:04

D

Przejście Z1 Z2 SP W

00:38

00:30

01:08

E

Pobranie/przygotowanie materiału

00:59

00:08

01:07

Rysunek 7.30. % udział czasu dla pracownika monitorowanego za pomocą GPS po usprawnieniu;
Rysunek 7.31. % udział czasu dla partnera pracownika monitorowanego po usprawnieniu
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Rysunek 7.32. % udział casu dla zespołu roboczego po usprawnieniu

Rysunek 7.33. Histogram po wprowadzenia LM- faza kontroli

Porównanie wyników z danymi bazowymi
W celu porównania otrzymanych wyników z danymi bazowymi zdecydowano się na
przygotowanie zestawienia pokazującego czas pracy zespołu przed i po wprowadzeniu Lean
Management. Zestawienie zaprezentowano w tabeli 7.6. Dodatkowo porównano wydajności
godzinowe w tabeli 7.7.
Uzyskane wyniki wskazują, że udało się zwiększyć czas pracy zespołu z 63,3% do poziomu 69%
w analizowanym dniu, co stanowi wzrost o 9% w stosunku do danych bazowych. Co więcej
nastąpiła zdecydowana redukcja marnotrawstwa związanego z oczekiwaniem na materiał lub
pracownika w zespole roboczym aż o 89,4% do poziomu 4 minut w całym dniu roboczym.
Oprócz tego zaobserwować można spadek czasu potrzebnego na przygotowanie i zakończenie
pracy o 34,6%. Ciekawą pozycję stanowi czas przeznaczony na przejście pomiędzy zapleczem
budowy a stanowiskiem pracy, który zmalał o 5,3% w stosunku do danych bazowych. Jest to
bardzo interesujące z uwagi na fakt, że w analizowanym dniu kontrolnym pracę realizowano
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w miejscu, które jest najdalej oddalone od punktu Z1, który to początkowo stanowił magazyn
materiałów i przygotowania do pracy. Gdyby zatem prace realizować bez wyznaczenia
dodatkowego miejsca składowego Z2 przewidywany czas przejścia powinien wydłużyć się
przynajmniej o połowę w stosunku do danych bazowych, co nie miało miejsca.
Tabela 7.6. Porównanie rezultatów osiągniętych przed i po wdrożeniu Lean Management w analizowanym
przedsiębiorstwie
Czynność

Przed LM
[h:min]

Po LM
[h:min]

Przed LM [%]

Po LM
[%]

Zmiana
[%]

Praca

10:49

11:27

63,3%

69,0%

9,0%

Przerwy

02:00

01:56

11,7%

11,6%

-0,4%

Przygotowanie do pracy i
zakończenie pracy

01:25

00:54

8,3%

5,4%

-34,6%

Przejście Z1/SP/W

01:14

01:08

7,2%

6,8%

-5,3%

Pobranie/przygotowanie
materiału

00:59

01:07

5,8%

6,7%

17,0%

Oczekiwanie na materiał

00:39

00:04

3,8%

0,4%

-89,4%

Tabela 7.7. Porównanie rezultatów osiągniętych przed i po wdrożeniu Lean Management w analizowanym
przedsiębiorstwie- wydajność pracy.
Wartość

Przed LM [m2/h]

Po LM[m2/h]

Zmiana [%]

Średnia

0,907

1,232

35,8%

Mediana

1

1,2

20%

Max. wydajność

2

2,1

5%

Należy także zwrócić uwagę na zaobserwowany wzrost średniej wydajności godzinowej po
wprowadzeniu zmian. Zaobserwowano wzros średnio 35,8%, co bezpośrednio przekłada się
na możliwe od osiągnięcia przez przedsiębiorstwo skrócenia czasu realizowanej inwestycji.
Dodatkowo osiągnięto wzrost 20% wzrost mediany i 5% wzrost maksymalnej wydajności
godzinowej. Na tej podstawie można stwierdzić, że proces został usprawniony przez co
pomimo braku znaczącego wzrostu maksymalnej wartości wydajności, osiągnięto znaczący
wzrost średniej.
Dalsze kroki algorytmu
W

ramach

kontynuacji

zaproponowanego

algorytmu

dokonano

weryfikacji

przeprowadzonych działań. Skupiono się tutaj na analizie związanej z możliwymi zyskami
czasu jakie udało się osiągnąć po wprowadzeniu zmian.

Dodatkowo przeprowadzono

rozmowy z pracownikami dzięki czemu możliwe było uzyskanie także ich opinii w zakresie
realizowanych prac.
Rozmowa z pracownikami i obserwacja - efekty
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Po przeprowadzeniu skutecznego wdrożenia oraz po obliczeniu i zaprezentowaniu załodze
uzyskanych rezultatów dokonano krótkich rozmów z pracownikami, których nowy system
objął zadając trzy zasadnicze pytania bezpośrednio związane z nowym systemem pracy:
1. Jak oceniasz nowy system pracy przy realizacji przedsięwzięcia: (podwójny magazyn,
sposób realizacji prac w zespole)?
2. Czy wprowadzenie nowych oznaczeń (narzędzi, dróg) pomogło w realizacji pracy?
3. Czy chciałbyś wprowadzić kolejne zmiany w celu ułatwienia wykonywania pracy
w przyszłości?
Pracownicy pozytywnie ocenili nowy system pracy zwłaszcza zastosowanie drugiego miejsca
magazynowania materiałów. Zwrócili uwagę że znacząco ułatwiło to im realizacją pracy i
skróciło czas na ”bezsensowne chodzenie”. Jedyna uwaga dotyczyła faktu, że osoba
nadzorująca prace musiała kontrolować stany magazynowe w dwóch miejscach a nie
w jednym.
Wprowadzenie oznaczeń dróg na placu budowy było to przydatne zwłaszcza dla nowych
pracowników. Podczas realizacji prac okazało się, że dla osób wykonujących najprostsze
czynności występowała bardzo duża rotacja pracowników, jak również pojawiały się osoby
które nie znały dobrze języka polskiego. Dzięki instalacji „drogowskazów” szybciej udało im się
zrozumieć system pracy panujący przy inwestycji i optymalny sposób poruszania.
Jednocześnie zastosowanie oznaczeń uszkodzonych narzędzi pomogło w szybszej ich
identyfikacji przez co niepotrzebne stało się testowanie narzędzi przed ich użyciem.
Natychmiast było wiadomo, które narzędzia są sprawne. Zwrócono tylko uwagę, żeby
zastanowić się nad zmianą koloru oznaczenia narzędzi, gdyż taśma czerwona bardzo szybko
ulega zabrudzeniu. W związku z tym w ciemnym w magazynie trudniej jest ją dostrzec
i powinna być zamieniona na taśmę żółtą lub żółto-zieloną.
Ostatecznie całość wdrożenia Lean Management została oceniona w większości pozytywnie,
przy czym pracownicy zwrócili uwagę, że widząc efekt w postaci krótszych dróg związany
z mniejszym zmęczeniem byliby zainteresowani innymi metodami, które ułatwiłyby im prace
przy realizacji kolejnych inwestycji. Szefostwo przedsiębiorstwa przyjęło z zadowoleniem
informację o tym ile czasu można by było zaoszczędzić stosując system od samego początku
i tym bardziej będzie zainteresowane kolejnymi analizami w przyszłości. Realizacja celu
w jakim wprowadzono a Lean Management, to jest zaoszczędzenie czasu tak aby można było
zrealizować roboty dodatkowe, udała się w ograniczonym stopniu. Z uwagi na fakt, iż
pracochłonność robót dodatkowych była zbyt duża i nie umożliwiła realizacji całości prac
w terminie umownym – ostatecznie termin zakończenia robót musiał zostać wydłużony.
Niemniej biorąc pod uwagę inne aspekty całość wdrożenia oceniono jako sukces.
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Ostatecznie, z uwagi na fakt że kontrakt na realizowanie prac przy analizowanej budowie
dobiegł końca, zdecydowano się na niekontynuowanie w tym miejscu realizacji innych
usprawnień. Niemniej w przyszłości planuje się realizację podobnych wdrożeń przy okazji prac
na innych obiektach.

7.5.3 Podsumowanie wdrożenia LM w przedsiębiorstwie
Na podstawie przeprowadzonych prac w zakresie wdrożenia algorytmu usprawnienia
procesów budowlanych z wykorzystaniem Lean Management można stwierdzić co następuje:
● Zaproponowany algorytm wraz z koncepcją monitorowania okazał się skuteczny
eliminując zdiagnozowane marnotrawstwo oczekiwania o 89,4%;
● Udało się poprawić wynik w zakresie ilości czasu poświęconego na pracę w dniu
roboczym o 5,7% dla analizowanego zespołu roboczego;
● Zaobserwowano poprawę postrzegania filozofii Lean przez pracowników, która
zmieniła się od umiarkowanej niechęci na początku aż do akceptacji i chęci wdrożenia
kolejnych usprawnień w przyszłości;
● Średnia wydajność godzinowa wzrosła o 35,8%;
● Zaobserwowano zbliżenie się rozkładu wydajności godzinowej do kształtu rozkładu
normalnego co świadczy o większej stabilności analizowanego procesu;
● Szkolenie zrealizowane wśród pracowników biorących udział we wdrożeniu pozwoliło
na podniesienie kwalifikacji w zakresie doskonalenia procesów budowlanych przez co
pracownicy zaczęli zastanawiać się nad sposobem wykonywanych przez siebie prac
oraz zauważyli, że w sposób oznaczania wadliwych urządzeń mógłby zostać ulepszony
(zmiana koloru taśmy);
● Proponowany algorytm pokazał swoją skuteczność w opisywanych działaniach przez
co możliwe jest jego szersze zastosowanie w innych przedsiębiorstw budowlanych
i przy realizacji innych procesów.

7.6 Przykład zastosowania algorytmu w przedsiębiorstwie dużym
7.6.1 Opis przedsiębiorstwa
Badane przedsiębiorstwo założone w 1969 roku, jest jednym z największych światowych
producentów deskowań i rusztowań. Poza siedzibą główną i zakładem produkcyjnym
w Niemczech, działa na świecie 70 córek i 140 centrów logistycznych. Firma zatrudnia ponad
8 700 pracowników i wygenerowała obrót 1,5 miliarda € za 2017 rok. Badania przeprowadzane
są w oddziale w Polsce, Poznaniu, który założony został w roku 1993.
Zakres usług oferowanych w badanej firmie to sprzedaż i wynajem systemowych rusztowań
i deskowań. Oferowane systemy umożliwiają realizację wielu skomplikowanych obiektów
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budowlanych i stają się coraz bardziej popularne i dostępne, przez co firma obserwuje ciągły
wzrost zainteresowania swoimi produktami.
Przedsiębiorstwo posiada pewne doświadczenia w zakresie realizacji wdrożeń Lean
Management, zwłaszcza z wykorzystaniem metod usprawniania stanowiska pracy – 5S.
Opisane w dalszej części pracy badania są częścią działań przedsiębiorstwa dotyczących
poprawy jakości obsługi klientów w procesach związanych ze zdawaniem elementów
wypożyczanych deskowań. Proces został oceniony jako średnio skomplikowany. Szczegółowy
opis procesu zawarto w punkcie 7.6.3 pracy. Przedsiębiorstwo zaliczane jest do dużych firm,
zwłaszcza w aspekcie wielkości całego koncernu.
W celu realizacji wdrożenia zdecydowano się działać na poziomie operacyjnym i taktycznym
podejmując odpowiednie kroki zaradcze związane z występującym problemem – nadmiernym
oczekiwaniem na zdanie elementów deskowań przez klientów.

7.6.2 Ustalenie i dobór metod do wdrożenia
Etap I
Wykorzystując dane podstawowe przekazane przez ekspertów dla zestawu metod oraz
podstawowe dane uzyskane od przedsiębiorstwa niezbędne do realizacji pierszych kroków
algorytmu, to jest w tym przykładzie:
•

Typ przedsiębiorstwa:

przedsiębiorstwo duże zatrudniające 8700 pracowników

działające w branży ogólnobudowlanej;
•

Rodzaj procesów do usprawnienia: obsługa zdawania deskowań;

•

Poziom znajomości Lean Management: pierwsze próby wdrożeń;

•

Obszar usprawnienia – brak chęci wskazania obszaru przez przedsiębiorstwo.

Zebrano niezbędne dane wejściowe, w celu przeprowadzenia kolejnego etapu algorytmu
doboru metody Lean Management.
Etap II
Przy udziale uzyskanych informacji zdecydowano się na skupienie na metodach bazowych
z uwagi na brak dużych doświadczeń we wdrożeniach LM oraz brak wskazania możliwego
obszaru usprawnienia. Metody poddano weryfikacji pod kątem rodzaju prowadzonych prac w
przedsiębiorstwie, oraz dotychczas stosowanych metod i w prezentowanym przykładzie,
wspólnie z kierownictwem firmy podjęto decyzjęże do dalszej oceny przy użyciu metody AHP
brane pod uwagę będą 3 metody: Standardization, Poka-Yoke i Kaizen. Wszystkie będą
poddane ocenie przy użyciu metody AHP w etapie III algorytmu.
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Etap III
W celu realizacji etapu III algorytmu wykorzystano program SuperDecisions. Dane w zakresie
oczekiwań dyrekcji zostały zebrane podczas rozmów z przedstawicielami przedsiębiorstwa.
Etap ten zrealizowano podobnie jak w pkt 6.3 pracy. Rezultat w postaci kalkulacji
z wykorzystaniem oprogramowania przedstawia rysunek 7.34. Analogicznie wyliczono wagi
poszczególnych kryteriów oraz pokazano ich ranking (Rysunek 7.35). Dodatkowo
zaprezentowano macierz decyzyjną dla wprowadzonych kryteriów (Rysunek 7.36), która
wykorzystywana jest w kolejnych krokach w programie SuperDecisions. Należy zwrócić
uwagę, że uzyskana na tym etapie niespójność decydenta skalkulowana jest na poziome 0,094,
co jest wartością akceptowalną zgodnie z założeniami algorytmu.

Rysunek 7.34. Kalkulator kryteriów zadania decyzyjnego bpmsg.com
(niespójność poniżej 0,1 - akceptowalna)
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Rysunek 7.35. Priorytety dla porównywalnych kryteriów

Rysunek 7.36. Macierz decyzyjna niezbędna w dalszym toku obliczeń

W ramach danych wejściowych odczytano także macierz porównań parami dla
proponowanych metod pod kątem poszczególnych kategorii na bazie ocen ekspertów.
Aktualnie analizowany przypadek przedstawia tabela 7.8.
Tabela 7.8. Ocena szczegółowa dla metod Lean Management na bazie której wykonane zostaną porównania
parami
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Program SuperDecisions
Po zebraniu niezbędnych przeprowadzono:
•

Przygotowanie schematu decyzyjnego (Rysunek 7.37);

•

Wprowadzono dane do porównań parami kryteriów (Rysunek 7.38);

•

Sprawdzenie rezultatów z wynikami z kalkulatora DPMSG (Rysunek 7.36);

•

Wprowadzenie wartości porównań dla par metod w programie (Rysunek 7.39);

•

Wykonanie obliczeń w celu wskazania rankingu metod (Rysunek 7.40).

Rysunek 7.37. Zadeklarowany problem i schemat powiązań w programie SuperDecisions

Rysunek 7.38. Wprowadzenie macierzy porównań parami dla kryteriów oceny - dane z kalkulatora BPMSG
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Rysunek 7.39. Wprowadzenie danych dla porównań parami poszczególnych metod względem danego kryterium na
podstawie oceny szczegółowej

Rysunek 7.40. Rezultat przeprowadzonej analizy w postaci rankingu metod dla danego problemu decyzyjnego

Wynik analizy wskazał na Standaryzację, która najlepiej spełnia wymagania pod kątem
zebranych oczekiwań przedsiębiorstwa i procesu. Niewiele niższy wynik miała metoda PokaYoke. Metoda Kaizen została wskazana jako najmniej odpowiednia.
Następnym krokiem było przeprowadzenie analizy wrażliwości z wykorzystaniem programu
SuperDecisions.

Rysunek 7.41. (lewo) Analiza wrażliwości kryterium czas wdrożenia i Rysunek 7.42. (prawo) Wykres dla kryterium czas
wdrożenia zwiększonego o 2,1%

Dla kryterium czas wdrożenia analiza wrażliwości pokazuje (Rysunek 7.41), że Standardyzacja
byłaby najlepsza przy zmniejszaniu ważności tego kryterium, jak również przy jego zwiększeniu
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o 2,1% (Rysunek 7.42). Przy dalszym zwiększaniu ważności kryterium czasu okazuje się, że
lepszą metodą byłoby zastosowanie metody Poka-Yoke.
Wskazuje to, że dla analizowanego kryterium i wskazanych oczekiwaniach przedsiębiorstwa
Standardyzacja jest nieznacznie bardziej preferowana od metody Poka-Yoke.
Kryterium koszt wdrożenia na podstawie przeprowadzonej analizy (Rysunek 7.43 oraz Rysunek
7.44) pokazuje, że niezależnie od zwiększania wagi tego kryterium metoda Standardyzacja
będzie znacząco lepsza od pozostałych metod. Przy redukcji wagi tego kryterium o 22,5%,
preferowaną metodą stanie się Poka-Yoke.

Rysunek 7.43. Analiza wrażliwości kryterium koszt wdrożenia i Rysunek 7.44. Sprawdzenie wrażliwości kryterium koszt
wdrożenia

Dla kryterium trudność wdrożenia danej metody (Rysunek 7.45) w przypadku zmniejszenia
wagi Standardyzacja wskazywana jest jako najodpowiedniejsza. W momencie zwiększenia
tego kryterium o 2% wskazywaną metoda staje się Poka-Yoke. (Rysunek 7.46).

Rysunek 7.45. (lewo) Analiza wrażliwości kryterium trudność we wdrożeniu i Rysunek 7.46. (prawo) Sprawdzenie
wrażliwości kryterium trudności we wdrożeniu
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W przypadku niezbędnego zaangażowania pracowników dla zwiększenia ważności kryterium
obserwuje się utrzymanie pozycji Standardyzacji jako rekomendowanej (Rysunek 7.47
i Rysunek 7.48). W przypadku zmniejszania ważności aż o 37,8%, nadal Standardyzacja
wskazywana jest jako preferowana.

Rysunek 7.47. (lewo) Analiza wrażliwości kryterium zaangażowanie we wdrożenie i Rysunek 7.48. (prawo) Sprawdzenie
wrażliwości kryterium niezbędnego zaangażowania we wdrożenie

Dla kryterium wpływ/efekt na cały proces analiza wrażliwości pokazuje że w całym zakresie
Standardyzacja jest preferowaną metodą (Rysunek 7.49 i Rysunek 7.50).

Rysunek 7.49. Sprawdzenie wrażliwości kryterium wpływ/efekt na całość procesu i Rysunek 7.50. (prawo) Wykres
wrażliwości dla ważności kryterium zwiększonego o 50% wpływ/efekt na całość

Przedstawiona powyżej analiza wrażliwości pokazała, że przy małej zmianie (rzędu 2%) wagi
kryteriów dla czasu wdrożenia i trudności we wdrożeniu może nastąpić zmiana w rankingu
proponowanych do wdrożenia metod na rzecz Poka-Yoke. Po przedstawieniu rezultatów
zespołowi projektowemu zdecydowano, że pomimo powyższego faktu zastosowana zostanie
metoda Standardyzacji.
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7.6.3 Etap DMAIC - Wdrożenie wybranej metody z wykorzystaniem
hybrydowego systemu monitorowania
Poniżej przedstawiono kolejne kroki wdrożenia wybranej metody Lean ManagementStandardyzacji w badanym przedsiębiorstwie budowlanym przy użyciu cyklu DMAIC. Zgodę
na wdrożenie wydało kierownictwo firmy, natomiast szczegóły zostały omówione w fazie
definiowania poniżej.
Faza definiowania
W celu odpowiedniego przygotowania do wdrożenia na tym etapie zdecydowano się
przeprowadzić czynności, do których należało przede wszystkim utworzenie Karty Projektu,
którą przedstawia Rysunek 7.51.

Rysunek 7.51. Karta Projektu wdrożenia LM w analizowanym przedsiębiorstwie.

W karcie projektu umieszczono podstawowe informacje w zakresie planowanych do realizacji
prac. Przedsiębiorstwo chciałby usprawnić proces zdawania deskowań do magazynu przez
klientów. Obecnie zdarza się, że tworzą się kolejki przed zakładem, co powoduje
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niezadowolenie klientów zdających elementy. Wydłużony czas obsługi na tym etapie
niekorzystnie wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa, które promowane jest jako
profesjonalne w realizacji i udostępnianiu swoich usług i produktów. Zdecydowano się tutaj
wdrożyć Standardyzację oraz podjąć próbę redukcji czasu rozładunku towarów z pojazdów
dostarczających elementy na plac składowy.
Zakres planowanych działań to przede wszystkim przeanalizowanie możliwości wprowadzenia
korekty organizacji realizacji procesu zdawania elementów oraz wdrożenie procedury
zorientowanej na optymalizację czasu klienta.
Głównym powodem biznesowym przedsiębiorstwa jest umożliwienie obsługi większej ilości
dostaw w dniu roboczym oraz poprawę wizerunku przedsiębiorstwa, które ułatwia proces
zdawania wypożyczonych elementów.
Harmonogram zakłada przeprowadzenie pełnego cyklu DMAIC z wykorzystaniem
monitorowania procesów związanego z podejściem hybrydowym. Oznacza, że planuje się
wykonanie szczegółowej analizy procesu na przykładzie pełnego cyklu przy zdawaniu
elementów deskowań. Dodatkowo wykorzystane zostaną dane w postaci monitoringu
wizyjnego przedsiębiorstwa. Uzyskane informacje zostaną uzupełnione przez zapis GPS
wózków widłowych obsługujących rozładunek. Całość danych zostanie następnie
przeanalizowana, co umożliwi wyciągnięcie wniosków oraz zaproponowanie rozwiązania,
które przeorganizuje sposób realizacji prac w taki sposób, aby osiągnąć zamierzony cel
i umożliwi wypracowanie standardu wykonania analizowanego procesu.
Po wprowadzeniu usprawnień planuje się dodatkową kontrolę stwierdzającą czy
wprowadzone usprawnienie okazało się skuteczne.
Jako członków zespołu wskazano mistrza placu odpowiedzialnego za koordynację rozładunku
elementów, pracownika działu logistyki mającego wpływ na planowanie odbiorów, operatora
wózka widłowego bezpośrednio zaangażowanego w proces rozładunku, jak również
przedstawiciela dyrekcji, który powinien aktywnie wspierać proces realizacji usprawnienia
oraz opiekuna wdrożenia, który niezbędny jest z uwagi na ilość danych wymagających
przetworzenia w celu wypracowania skutecznego rozwiązania. Dodatkowo zasięgnięto opinii
typowego klienta, który regularnie korzysta z usług przedsiębiorstwa.
W początkowym etapie dokonano również definicji klientów wewnętrznych i zewnętrznych.
Klientem zewnętrznym są firmy i przedsiębiorstwa wynajmujące elementy deskowań
i rusztowań, dla których najważniejsze wymagania stanowią:
1. Odpowiednia jakości dostarczanych elementów;
2. Sprawna obsługa przy zdawaniu/pobieraniu elementów;
3. Niska cena oferowanych usług.
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Klientem wewnętrznym w analizowanym procesie będą kolejne osoby wewnątrz
przedsiębiorstwa odpowiedzialne za przekazane elementy.

Najistotniejsze wymagania

scharakteryzowano następująco:
1. Sprawna komunikacja między osobami odpowiedzialnymi za daną dostawę;
2. Sprawny rozładunek;
3. Znajomość wielkości (ilości) dostarczanego towaru.
W fazie definiowania istnieje potrzeba opisania jak wygląda proces, w którym planowane będą
usprawnienia. W tym celu stworzono krótki opis kolejnych kroków jakie realizowane są
w analizowanym przedsiębiorstwie, które przedstawiono poniżej na bazie przeprowadzonych
obserwacji i rozmów z osobami odpowiedzialnymi za dany etap procesu.
Kolejne etapy procesu zdawania deskowań to:
•

Ustalenie daty i godziny transportu z klientem (etap przygotowawczy),

•

Wpisanie klienta do terminarza (etap przygotowawczy),

•

Przyjazd transportu na parking przed przedsiębiorstwem,

•

Przyjście kierowcy do „okienka kierowcy” i zameldowanie przyjazdu,

•

Potwierdzenie transportu przez dział Logistyki i kontakt z mistrzem placu,

•

Zgoda mistrza placu na wjazd pojazdu,

•

Wjazd pojazdu z elementami do rozładunku,

•

Przygotowanie pojazdu do rozładunku przez kierowcę,

•

Rozładunek przy pomocy wózków widłowych,

•

Zakończenie rozładunku i przygotowanie pojazdu do opuszczenia placu,

•

Pobranie dokumentów WZ w biurze przez kierowcę,

•

Opuszczenie terenu przedsiębiorstwa przez pojazd.

Początkowa faza definiowania to także etap, w którym definiuje się marnotrawstwo tak, aby
każda z osób zaangażowanych w projekt dokładnie wiedziała na czym powinien się skupić
podczas realizacji procesu usprawnienia. W opisywanym przykładzie zdecydowano się, że
główny nacisk położony zostanie na poszukiwanie miejsc, w których marnotrawiony jest czas
pracowników, oraz miejsc, które są potencjalnie wpływające na wydłużenie czasu obsługi
danego klienta. Zwrócono uwagę na czas wykonywania poszczególnych etapów niezbędnych
w celu skutecznej obsługi klientów.
Na końcu fazy define ustalono także, że wszelkie prace związane z monitorowaniem
materiałów bądź pracowników muszą być realizowane za ich bezpośrednią zgodą, a także że
wizerunek przedsiębiorstwa nie zostanie ujawniony.
Mając przygotowane dane podstawowe możliwe było przejście do kolejnej fazy cyklu DMAIC.
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Faza pomiaru
W tej fazie na samym początku zaplanowano sposób zbierania danych jak również przyjęto
dane bazowe, które posłużą do wskazania punktu odniesienia po wprowadzeniu usprawnień
w realizowanym procesie. Ustalono, że weryfikacji zostanie poddany wybrany typowy
transport materiałów na teren przedsiębiorstwa. Dodatkowo zdecydowano, że zostaną
zebrane dane w zakresie czasu wykonywania poszczególnych czynności przy obsłudze danego
transportu z wykorzystaniem kamer dostępnych w przedsiębiorstwie. Zapis z wybranych dni
monitoringu zostanie przejrzany oraz najistotniejsze czynności zostaną spisane w celu dalszych
analiz. Przekładowy kadr z kamery przedstawia rysunek 7.52.

Rysunek 7.52. Kadr z monitoringu ze strefy rozładunku

Ustalono że przeprowadzony zostanie pomiar z 2 pełnych tygodni pracy przedsiębiorstwa. Na
tej podstawie możliwe będzie wykrycie nieprawidłowości w procesie. Co więcej w celu
sprawdzenia w jaki sposób realizowana jest praca operatora wózka widłowego do maszyny
przyczepiony zostanie nadajnik GPS w postaci telefonu, który umożliwi sprawdzenie jak wózek
widłowy porusza się po placu składowym i w strefie rozładunku. Przy okazji wykonywania
pomiarów dodatkowo wykorzystano tracker GPS Garmin Edge w celu weryfikacji, który
z systemów byłby dokładniejszy do monitorowania obiektów w ruchu. Sposób i miejsce
montażu telefonu pokazano na rysunku 7.53 strzałką.
Pozwoliło to na sprawdzenie czy podczas rozładunku operator porusza się w spodziewanych
obszarach rozładunkowych oraz w jaki sposób wykonywane są czynności przy rozładunku.
Dane zostały uzupełnione o „Plan Placu składowego” który stworzony był przy okazji jego
reorganizacji w minionych latach w przedsiębiorstwie (Rysunek 7.54).
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Rysunek 7.53 Sposób montażu telefonu i urządzenia Garmin w wózku widłowym

Rysunek 7.54. Fragment placu składowego ze strefa rozładunkową

Po zaplanowaniu prac przeprowadzono rozmowę z zespołem osób, który miał zostać poddany
obserwacji, podczas której wyjaśniono cel przeprowadzania pomiarów jak również
zapewniono, iż wszelkie dane personalne zostaną usunięte z raportów a także uzyskano
zapewnienie dyrekcji przedsiębiorstwa, że rezultat prowadzonych prac obserwacyjnych nie
wpłynie negatywnie na zmianę warunków pracy osób obserwowanych.

Efektem

przeprowadzonej fazy pomiaru w zakresie analizy zebranych materiałów jest uzyskanie
danych z pomiarów z trzech wzajemnie wspierających się źródeł:
•

Dane z zapisu GPS przedstawionej za pomocą narzędzia Oś Czasu Google (Rysunek
7.55) oraz aplikacji Garmin (Rysunek 7.56),

•

Dane w postaci zapisu uzyskanego za pomocą monitoringu (Przykładowy kadr z kamery
przedstawia Rysunek 7.57),

•

Dane w postaci notatek z rozmów z pracownikami realizującymi czynności w procesie.

Strona 143 z 198

LEAN MANAGEMENT PRZY REALIZACJI PROCESÓW BUDOWLANYCH
mgr inż. Piotr Nowotarski

Rysunek 7.55. Trasa wózka widłowego – Oś Czasu Google [Opracowanie własne]

Rysunek 7.56. Trasa wózka widłowego – System Garmin [Opracowanie własne]

Rysunek 7.57. Kadr z kamery ukazującej miejsce postoju pojazdów rozładowywanych [Opracowanie własne]

Faza analizy
Realizację prac rozpoczęto od przygotowania zestawienia dotyczącego czasów poszczególnych
czynności przy zdawaniu deskowań na podstawie danych z monitoringu przedsiębiorstwa.
Dane zbierano na podstawie zapisów z kamer z 2 i 3 tygodnia stycznia 2019. Pozwoliło to na
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stworzenie tabeli, którą poddano dalszym analizom w której znajduje się 45 wierszy
opisujących rozładunki elementów na placu składowym (Tabela 7.9).
Tabela 7.9. Czynności i czasy w procesie rozładunku deskowań
Czas
podjazdu
Czas
Czas
Czas
Czas
Data
samochodu podjazdu
odjazdu rozładunku rozładunku Ilość Ilość
Lp.
pomiaru
na parking samochodu samochodu pierwszej ostatniej wózków palet
dla
na plac
z placu
palety
palety
oczekujących
08.01.2019 1

16:04

16:08

16:50

16:20

16:41

1

16

08.01.2019 2

16:25

16:30

17:01

16:40

16:52

1

10

09.01.2019 3

13:48

13:55

14:30

14:05

14:12

1

4

11.01.2019 4

08:30

08:35

09:05

08:40

08:53

1

8

11.01.2019 5

14:28

14:35

15:01

14:43

14:50

1

4

12.01.2019 6

08:10

08:15

08:41

08:27

08:29

2

4

12.01.2019 7

08:15

08:21

08:42

08:30

08:35

1

6

12.01.2019 8

08:20

08:43

09:12

08:50

08:59

1

14

12.01.2019 9

09:37

09:45

10:12

09:55

09:59

2

7

12.01.2019 10

10:39

10:45

11:20

10:56

10:59

1

4

12.01.2019 11

10:45

10:55

11:21

11:01

11:10

2

14

12.01.2019 12

10:47

11:23

11:45

11:28

11:37

1

10

12.01.2019 13

11:36

11:42

12:14

11:54

12:01

1

11

12.01.2019 14

13:45

13:53

14:17

14:00

14:03

1

5

12.01.2019 15

15:01

15:07

15:29

15:13

15:17

1

9

12.01.2019 16

15:23

15:29

15:45

15:35

15:38

1

6

14.01.2019 17

16:20

16:24

17:10

16:35

16:58

1

10

14.01.2019 18

16:35

16:40

17:00

16:45

16:49

2

8

15.01.2019 19

09:42

09:55

10:24

10:03

10:10

1

8

15.01.2019 20

11:21

11:32

11:55

11:40

11:42

1

3

15.01.2019 21

13:49

14:05

14:43

14:11

14:20

1

14

15.01.2019 22

15:01

15:25

16:13

15:43

15:59

1

23

16.01.2019 23

07:55

08:10

08:50

08:17

08:42

1

11

16.01.2019 24

08:05

08:12

08:34

08:20

08:26

1

8

16.01.2019 25

08:07

08:36

09:00

08:40

08:49

1

14

16.01.2019 26

09:46

09:52

10:15

10:03

10:06

2

4

16.01.2019 27

10:13

10:20

10:43

10:24

10:31

1

8

17.01.2019 28

08:50

09:01

09:33

09:15

09:20

1

8

17.01.2019 29

10:21

10:30

11:12

10:43

10:53

1

9

17.01.2019 30

10:25

10:32

11:01

10:45

10:48

2

5

Uwagi

oczekiwanie
na wjazd

oczekiwanie
na wjazd

oczekiwanie
na wjazd
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17.01.2019 31

10:30

11:03

11:30

11:08

11:13

2

11

17.01.2019 32

14:47

15:01

15:50

15:10

15:23

1

12

17.01.2019 33

15:05

15:21

16:08

15:35

15:47

1

7

17.01.2019 34

16:30

16:35

17:03

16:43

16:50

1

4

18.01.2019 35

08:25

08:33

09:09

08:41

08:58

1

14

18.01.2019 36

11:55

12:08

14:30

14:26

14:29

2

5

18.01.2019 37

15:20

15:27

15:53

15:44

15:50

1

8

19.01.2019 38

07:15

07:20

08:07

07:47

07:51

2

9

19.01.2019 39

08:30

08:38

09:00

08:40

08:50

1

12

19.01.2019 40

08:55

09:00

09:47

09:37

09:42

1

3

19.01.2019 41

12:20

12:35

13:15

13:08

13:12

1

4

19.01.2019 42

13:05

13:21

14:35

14:08

14:26

1

11

19.01.2019 43

13:50

14:04

15:11

14:59

15:01

1

4

19.01.2019 44

14:30

14:40

15:25

15:05

15:23

1

9

19.01.2019 45

14:32

14:42

15:32

15:10

15:21

1

8

19.01.2019 46

14:55

15:22

15:39

15:27

15:33

1

6

oczekiwanie
na wjazd

oczekiwanie
na wjazd

Zauważono, że czasy związane z oczekiwaniem na wjazd różnią się od siebie oraz, że długość
rozładunku 1 palety w danym transporcie jest inna, zatem zdecydowano się przygotować
wykresy rozkładów czasów dla tych 2 etapów procesu. Ustalono na podstawie wzorów 7.1,
7.2, i 7.3 rozstęp próbki oraz ilości przedziałów odpowiednio: dla etapu awizacji rozstęp próbki
to 32 min, ilość przedziałów 7 a szerokość każdego z nich to 5,3. Dla etapu rozładunku to
rozstęp próbki to 111s, ilość przedziałów 11 i szerokość każdego to 10,5s. Rezultaty
przedstawiono na rysunku 7.58 oraz 7.59.

Rysunek 7.58. Rozkład czasu awizacji [min]
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Rysunek 7.59. Rozkład czasów rozładunku 1 palety

Na podstawie przedstawionych danych stwierdzić można, że czas awizacji ma rozkład zbliżony
lewoskośny. Wykres ukazał, że część czasów znacząco odbiega od wartości średniej (11 min) –
pojawiają się czasy nawet 33 i 27 minutowe. Rozkład czasu rozładunku pokazuje
nieregularność procesu przy znacznym rozstępie próbki. Wykres ukazał dwa lokalne maksima
na poziomach 46s oraz 109s.
Możliwe przyczyny takiego stanu rzeczy przedyskutowano w zespole projektowym. Wskazane
zostały następujące elementy mogą mieć wpływ na rezultaty obserwacji:
•

Zdarza się, że klienci przyjeżdżają na plac bez zapowiedzi o powoduje konieczność
oczekiwania na wjazd na plac i wydłużenie czasu obsługi klientów umówionych;

•

Ilość wózków obsługujących dany transport nie jest sztywno ustalona – brakuje
szczegółowych procedur w tym zakresie, co wpływa na czas rozładunku 1 palety.

Dodatkowo przeprowadzona analiza kolejnych ruchów wybranego odbioru dla wózka
widłowego przy pomocy systemów GPS oraz monitoringu wizyjnego ujawniła następujące
kwestie wpływające na realizowany proces:
•

Rozładunek przez wózek widłowy realizowany jest do 1 miejsca bez podziału na typy
elementów (Rysunek 7.55 i Rysunek 7.56);

•

W analizowanym przypadku operator tymczasowo zestawił z pojazdu paletę
z elementami, która przez cały rozładunek przeszkadzała mu w sprawnym
manewrowaniu wokół rozładowywanego pojazdu;

•

w trakcie obserwacji na placu składowym pojawił się pracownik niosący elementy do
magazynu, który przeciął wielokrotnie drogę wózka widłowego. Z perspektywy kamery
wyglądało to na sytuacje potencjalnie niebezpieczną – operator wózka widłowego miał
ograniczoną widoczność i mógł pracownika nie zauważyć (Rysunek 7.60);

•

Na placu pojawiła się też osoba bez odpowiedniego sprzętu BHP i kasku (Rysunek 7.61).
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Rysunek 7.60. Kadr z kamery – sytuacja potencjalnie niebezpieczna (pracownik w strefie rozładunku)

Rysunek 7.61. Kadr z kamery – sytuacja potencjalnie niebezpieczna osoba bez kamizelki odblaskowej w strefie rozładunku

Zebrane i przedstawione w postaci wykresów dane pozwoliły na wyciągnięcie następujących
wniosków w zakresie dokonanych obserwacji monitorowanego procesu:
•

Rysunek 7.55 i 7.56 można potraktować jako wykres “spaghetti” pokazujący w jaki
sposób przemieszczał się wózek widłowy w celu dokonania rozładunku. Wyraźnie
widać, że rozładowywane elementy trafiały w 1 miejsce, co było sprzeczne
z obowiązującym planem placu rozładunkowego;

•

Dokładność zapisu GPS jest wyższa dla urządzenia Garmin niż telefonu z funkcją Oś
Czasu Google, niemniej oba zapisy są wystarczające, aby skontrolować miejsce
odkładania wyładowywanych elementów oraz pokazać trasy przejazdu wózka
widłowego;

•

Okazało się że dla 19,5% liczby rozładunków czas awizacji jest wyższy niż 15,6 minut,
co w tym wypadku negatywnie odbijać się może na postrzeganiu przedsiębiorstwa jako
sprawnego przy zdawaniu deskowań;
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•

Przy 36,9% rozładunków czas rozładunku 1 palety był wyższy niż 56,5 sekund osiągając
niekiedy wartości maksymalne na poziomie 136 sekund. Istnieje tutaj znaczne pole do
poprawy, zwłaszcza przez zaangażowanie drugiego wózka widłowego;

•

10,8% rozładunków wymagało dodatkowego oczekiwania na wjazd w związku
z brakiem miejsca na placu składowym. Główną przyczynę wskazano brak
wcześniejszej informacji o decyzji klienta i zwrocie i planowanym transporcie
elementów;

•

Średnia długość procesu zdawania w analizowanym przedziale czasowym wynosiła 47
minut przy maksymalnej długości obsługi 2 godziny i 35 minut oraz najszybszym
rozładunku w ciągu 22 minut.

Zwrócić należy też uwagę na ujawnione nieprawidłowości i zagrożenia w zakresie BHP,
zwłaszcza na osoby poruszające się po placu bez wymaganych regulaminem elementów
odblaskowych jak również osoby poruszające się w obrębie pracy wózków widłowych
potencjalnie narażone na wypadek.
Faza doskonalenia
W tej fazie grupa robocza podjęła decyzję w zakresie wprowadzenie usprawnień, jakie pomogą
wyeliminować znalezione w poprzednim kroku problemy związane z długością wykonywania
prac oraz ujawnionymi problemami z BHP. Zdecydowano się na:
a) Wprowadzenie czytelnego standardu w zakresie informowania klientów o potrzebie
wcześniejszej awizacji transportu elementów do zwrotu
Stwierdzono, że aktualnie obowiązujący system informowania klientów i kierowców jest
nieskuteczny gdyż powoduje, że część transportów pojawia się na placu niezapowiedzianie,
bez wcześniejszych informacji. W związku z powyższym zdecydowano się na wprowadzenie
zasad skutecznego dotarcia do klienta przekazywania pisemnej informacji o konieczności
awizacji zwrotu wypożyczonych elementów deskowań. Dodatkowo pisemna informacja jest
dołączana do zamówień odbieranych przez klientów wskazując na potrzebę wcześniejszego
kontaktu z przedsiębiorstwem.
b) Wprowadzenie standardu obsługi większych rozładunków przez minimum 2 wózki
widłowe
W celu przyspieszenia procesu wyładunku przywiezionych elementów zdecydowano się, że
w momencie przyjazdu na plac składowy transportu z większą ilością palet do rozładunku
(więcej niż 10 sztuk) rozładunek realizowany powinien być przez minimum 2 wózki widłowe,
co powinno skrócić całkowity czas rozładunku pojazdu. Informacja o wielkości transportu
powinna trafiać do mistrza placu na etapie przyjazdu kierowcy na parking przed firmą, dzięki
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czemu możliwe będzie przekazanie niezbędnych informacji odpowiedniej liczbie operatorów
wózków widłowych.
c) Aktualizację oznaczeń na placu składowym
Ujawnione rozbieżności pomiędzy planem placu składowego (Rysunek 7.54) a rzeczywistością
w kontekście procesu sortowania materiałów po przyjeździe wskazała na konieczność
przeanalizowania dlaczego proces realizowany jest niezgodny z instrukcjami. Po analizie
wypracowana została konkluzja, że korekt wymagają plany i instrukcje, gdyż korzystniej jest
gdy proces sortowania wykonany jest po zdjęciu ładunku z samochodu, a nie na etapie jego
rozładowywania. W tym celu zaplanowano wykonanie stosownych poprawek w dokumentacji
przedsiębiorstwa.
d) Eliminację zagrożeń związanych z BHP
Ujawnione nieprawidłowości zostały przekazane dyrekcji przedsiębiorstwa, która podjęła
decyzję o konieczności przeprowadzenia szkolenia uzupełniającego dla wszystkich
pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie w zakresie:
•

Sposobu poruszania się po placu składowym w obrębie strefy rozładunkowej
i załadunkowej;

•

Wymaganego regulaminem przedsiębiorstwa i obowiązującym prawem ubioru
wymaganego na terenie zakładu;

•

Ogólnego

instruktażu

BHP

związanego

z

zadaniami

wykonywanymi

w przedsiębiorstwie .
Dodatkowo podjęto dyskusję na temat potencjalnych usprawnień na terenie zakładu
związanych z wprowadzeniem dróg komunikacji pieszej pracowników w taki sposób aby
zminimalizować możliwość wystąpienia sytuacji zagrożenia. Na dzień wprowadzania
usprawnień temat ten pozostał w fazie „do dalszych analiz”.
Faza kontroli
Program kontroli dotyczącej wprowadzonych zmian zdecydowano się zrealizować po półtora
miesiąca od wdrożenia. W tym celu dokonano ponownej analizy zapisów monitoringu, oraz
wykonano pomiar kontrolny rozładunku przez operatora wózka widłowego.

Ponownie

dokonano wykreślenia rozkładu normalnego czasów w celu ich porównania z danymi
bazowymi. Dodatkowo w ramach kontroli przeprowadzono rozmowy z pracownikami
w zakresie zasięgnięcia opinii w zakresie wprowadzonych nowych pomysłów związanych
z usprawnieniem wykonywanych procesów.
W rezultacie uzyskano następujące dane:
•

Dane z zapisu GPS przedstawionej za pomocą narzędzia Oś Czasu Google;
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•

Dane w postaci zapisu uzyskanego za pomocą monitoringu;

•

Dane w postaci notatek rozmowy w zespołem roboczym na temat zrealizowanych prac
i opinie na temat wprowadzanych usprawnień.

Zebrane dane pozwoliły na wykonanie zestawienia pokazującego wykonane odbiory
w przedsiębiorstwie, które przedstawia Tabela 7.10. Na tej podstawie wykreślono rozkłady
czasów dla etapu awizacji (Rysunek 7.62) oraz czasu rozładunku 1 palety z wykorzystaniem
wprowadzonego standardu (Rysunek 7.63). Pomimo uzyskania mniejszej ilości pomiarów,
w celu porównania z danymi bazowymi zdecydowano się na pozostawienie przy rozkładach
rozstępu próbek oraz szerokości zgodnych z fazą analizy.
Dodatkowo na tym etapie dokonano porównania z danymi bazowymi w zakresie wpływu
wprowadzonych zmian na analizowany i usprawniany proces.
Tabela 7.10. Czynności i czasy w procesie rozładunku deskowań-kontrola
Data
Lp.
pomiaru

Czas podjazdu
samochodu na
parking dla
oczekujących

Czas
podjazdu
samochodu
na plac

Czas odjazdu
samochodu z
placu

Czas
rozładunku
pierwszej
palety

Czas
rozładunku
ostatniej
palety

Ilość
Ilość
wózków palet

Uwagi

25.02

1

08:04

08:12

08:52

08:23

08:40

2

13

25.02

2

08:35

08:41

09:15

08:54

09:06

2

24

25.02

3

09:01

09:11

09:45

09:25

09:32

1

9

25.02

4

10:47

11:00

11:23

11:05

11:10

1

6

25.02

5

11:28

11:34

12:03

11:45

11:53

1

10

25.02

6

12:36

12:44

13:16

12:54

13:03

1

8

26.02

7

07:55

08:10

08:43

08:28

08:34

2

11

26.02

8

08:45

08:51

09:21

09:01

09:10

2

19

26.02

9

11:21

11:30

12:09

11:43

11:47

1

4

26.02

10

13:46

13:52

14:29

14:08

14:15

2

14

26.02

11

16:03

16:16

16:38

16:20

16:27

2

11

27.02

12

08:20

08:31

09:03

08:43

08:50

1

8

27.02

13

08:28

08:44

09:18

08:55

09:03

2

15

28.02

14

08:37

09:05

09:28

09:10

09:18

1

11 oczekiwanie

28.02

15

09:32

09:47

10:25

09:59

10:07

1

11

28.02

16

11:28

11:35

12:09

11:47

11:53

1

6

01.03

17

07:55

08:04

08:33

08:20

08:28

1

11

01.03

18

08:28

08:43

09:25

09:02

09:10

1

5

01.03

19

09:30

09:37

10:17

09:54

10:06

2

19

01.03

20

11:00

11:11

11:43

11:26

11:32

1

7

01.03

21

13:06

13:15

13:57

13:28

13:41

2

19

01.03

22

14:15

14:22

15:00

14:35

14:46

1

11

01.03

23

14:35

14:45

15:11

14:53

15:03

2

18

01.03

24

15:01

15:15

15:48

15:27

15:34

1

5

01.03

25

15:05

15:12

15:32

15:17

15:25

1

7

01.03

26

15:30

15:35

16:06

15:55

15:58

1

4
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Rysunek 7.62. Rozkład czasu awizacji [min]

Rysunek 7.63. Rozkład czasów rozładunku 1 palety

Na podstawie przedstawionych danych stwierdzić można, że czas awizacji ma mniejszy rozstęp
i znaczna część skupia się w zakresie 5,30-15,9 min. Wykres ujawnił 1 rozładunek, który
znacząco odbiega od pozostałych rezultatów i trwa 28 minut. Co się tyczy czasu samego
rozładunku palet to rozkład jest bardziej regularny, nadal lewo skośny. Najdłuższy rozładunek
1 palety trwał 96 sekund.
Dodatkowo ponowna analiza kolejnych ruchów wybranego odbioru dla wózka widłowego nie
wykazała nieprawidłowości znalezionych przy analizowanym wcześniej przejeździe. Nadal
obserwuje się rozładunek do jednego miejsca na placu składowym.
Stwierdzić można że:
•

Przy 7,7 % liczby rozładunków czas awizacji jest wyższy niż 15,9 minut, co stanowi
znaczącą poprawę w stosunku do danych bazowych;
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•

Przy 26,9% rozładunków czas rozładunku 1 palety był wyższy niż 56,5 sekund osiągając
wartość maksymalne na poziomie 96 sekund;

•

3,8% rozładunków wymagało dodatkowego oczekiwania na wjazd w związku z brakiem
miejsca na placu składowym;

•

Średnia długość procesu zdawania elementów w analizowanym przedziale czasowym
wynosiła 43 minuty przy maksymalnej długości obsługi 57 min oraz najszybszym
rozładunku 27 minut co wskazuje na większą stabilność procesu.

Porównanie wyników z danymi bazowymi
W celu porównania otrzymanych wyników z danymi bazowymi zdecydowano się na
przygotowanie zestawienia pokazującego analizowane czasy oraz zaobserwowaną % zmianę
w stosunku do punktu odniesienia. Zestawienie przedstawia tabela 7.11.
Tabela 7.11. Porównanie rezultatów osiągniętych przed i po wdrożeniu Lean Management w analizowanym
procesie.
Czynność

Przed LM

Po LM

Zmiana [%]

Średnia długość obsługi 1 klienta

47 [min]

43 [min]

-8,50%

Maksymalna długość obsługi 1 klienta

155 [min]

57 [min]

-63,20%

Najkrótszy czas obsługi 1 klienta

22 [min]

27 [min]

+22,70%

10,80%

3,80%

-64,80%

% rozładunków o czasie awizacji wyższym do 15,9min

19,50%

7,70%

-60,50%

% rozładunków 1 palety o czasie wyższym niż 56,5 s

36,90%

26,90%

-27,10%

Maksymalny czas rozładunku 1 palety

136 [s]

96 [s]

-29,40%

Stabilność procesu

niższa

wyższa

+

% rozładunków w których wymagane było dodatkowe
oczekiwanie przed wjazdem na plac

Uzyskane wyniki wskazują, że udało się zredukować średni czas obsługi 1 klienta zwracającego
deskowania o 8,5% przy jednoczesnej redukcji maksymalnego czasu obsługi 63,2%. Znacząco
(64,8%) zredukowano ilość rozładunków, przy których wymagane było oczekiwanie na
opuszczenie placu składowego przez poprzedniego kierowcę jak również zredukowano
o 60,5% ilość rozładunków, w których czas oczekiwania na wjazd wynosił powyżej 15,9 minut.
Dzięki optymalizacji procesu wyładunku z użyciem wózków widłowych zredukowano czas
rozładunku 1 palety o 29,4% przy jednoczesnej redukcji rozładunków o czasie wyższym niż
56,5%.
Należy zwrócić uwagę, że pomimo iż najkrótszy zaobserwowany czas wzrósł o 22,7% to
zaobserwowano wzrost stabilności procesu na podstawie przygotowanych rozkładów danych.
Dalsze kroki algorytmu
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W

ramach

kontynuacji

zaproponowanego

algorytmu

dokonano

weryfikacji

przeprowadzonych działań. Skupiono się tutaj na analizie związanej z możliwymi zyskami
czasu jakie udało się osiągnąć po wprowadzeniu zmian.

Dodatkowo przeprowadzono

rozmowy z pracownikami dzięki czemu możliwe było uzyskanie także ich opinii w zakresie
realizowanych prac. Zdecydowano się dokonywać dalszych cyklicznych kontroli procesu.
Rozmowa z pracownikami i obserwacja - efekty
Po przeprowadzeniu wdrożenia oraz po obliczeniu i zaprezentowaniu załodze uzyskanych
rezultatów dokonano krótkich rozmów z pracownikami, których nowy system objął zadając
trzy zasadnicze pytania bezpośrednio związane z nowym systemem pracy:
1. Jak oceniasz nowy standard pracy przy realizacji procesów, za które jesteś
odpowiedzialny?
2. Czy chciałbyś wprowadzić kolejne zmiany w celu poprawienia efektywności
wykonywania pracy w przyszłości?
3. Czy poprawiło się bezpieczeństwo na placu składowym?
Pracownicy pozytywnie ocenili nowe standardy pracy. Zauważono, że wprowadzenie
standardu obsługi dodatkowymi wózkami widłowymi transportów o większych ilościach
elementów znacząco skróciło czas rozładunku.
Pozytywnie odniesiono się do kolejnych zmian możliwych do wprowadzenia w przyszłości
zwłaszcza w aspekcie możliwości wyznaczenia dodatkowych stref komunikacji pieszej na placu
składowym.
Całość prac i szkoleń w zakresie BHP zwiększyło, zdaniem pracowników, poziom
bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie i podniosło świadomość pracowników w tym zakresie,
zwłaszcza bezpośrednio odpowiedzialnych za procesy zlokalizowane na placu składowym.
7.6.4 Etap DMAIC – konkluzje wdrożenia w przedsiębiorstwie dużym
Na podstawie przeprowadzonych prac w zakresie wdrożenia algorytmu usprawnienia
procesów budowlanych z wykorzystaniem metody DMAIC w omawianym w tym punkcie
przedsiębiorstwie można stwierdzić co następuje:
•

Zaproponowany algorytm wraz z koncepcją monitorowania okazał się skuteczny
przyspieszając proces obsługi klientów zdających deskowania o 8,5%;

•

Udało się zredukować maksymalny czas obsługi klienta o 63,2% przy jednoczesnym
wzroście najkrótszego czasu o 22,7%;

•

Zredukowano ilość rozładunków przy których wymagane było dodatkowe oczekiwanie
na wjazd na plac rozładunkowy o 64,8%;
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•

Zaobserwowano wzrost stabilności analizowanego procesu, co odzwierciedlają
wykresy czasów awizacji i rozładunku po wykonaniu wdrożenia;

•

Zaobserwowano wzrost poziomu bezpieczeństwa na placu składowym dzięki
zrealizowaniu dodatkowych szkoleń w przedsiębiorstwie;

•

Sam algorytm pokazał swoją skuteczność w opisywanych działaniach przez co możliwe
jest jego szersze zastosowanie w innych przedsiębiorstw budowlanych i przy realizacji
innych procesów.

Należy zwrócić uwagę, że faza kontroli realizowana była w krótkim okresie (1 tygodnia) w
związku z czym zaleca się realizację monitorowania procesu także w przyszłości w celu
upewnienia się, że wypracowane rozwiązania się sprawdzają.
Należy także zwrócić uwagę na fakt, że pracownicy w analizowanym przedsiębiorstwie
świadomi byli czym jest filozofia Lean Management, w związku z czym nie było konieczności
przekonywania ich, że wypracowane rozwiązania mogą być skuteczne, co także ułatwiało
pracę z zespołem wdrożeniowym.

7.7 Przykład zastosowania algorytmu w przedsiębiorstwie średnim
7.7.1 Opis przedsiębiorstwa
Badane przedsiębiorstwo jest polską specjalistyczną firmą budowlaną oferującą kompleksową
obsługę inwestorów w zakresie tworzenia projektów inwestycyjnych i realizacji inwestycji
budowlanych. Spółka, utworzona w 1992 r. w Poznaniu, jako Generalny Wykonawca
w zakresie budownictwa przemysłowego oferuje między innymi wykonawstwo hal
produkcyjnych, logistycznych, magazynowych z zapleczem socjalnym i infrastrukturą
zewnętrzną. W ramach swojej działalności spółka wykonuje również projekty obiektów
przemysłowych.
Spółka zapewnia optymalne wykorzystanie konstrukcji obiektów i umiarkowane ceny dzięki
własnej pracowni projektowej, zapleczu kadrowo-technicznemu oraz wytwórni konstrukcji
stalowych, co pozwala na kompleksową i ekonomiczną realizację hal przemysłowych.
Ilość pracowników zatrudnionych w firmie pozwala zaliczyć je do przedsiębiorstwa średniego.
Należy dodać, że zarówno dyrekcja przedsiębiorstwa jak i pracownicy na badanej budowie
nigdy nie mieli styczności z filozofia Lean Management i nie posiadali temacie usprawnień
z wykorzystaniem Lean żadnej wiedzy.
7.7.2 Dobór metody wg algorytmu
Z uwagi na absolutny brak wiedzy w zakresie filozofii Lean Management oraz trudności
w zdefiniowaniu oczekiwań przedsiębiorstwa zdecydowano się przeprowadzić algorytm
wdrożenia Lean wykorzystując bazowe metody, a w szczególności Iskikawa Diagram
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W związku z tym nie preprowadzano w tym przypadku doboru metod z wykorzystaniem AHP
z uwagi na wybów tylko 1 metody. Zdecydowano się

skupić na procesie związanym

z montażem prefabrykowanych płyt stropowych w celu pokazania przedsiębiorcy
i pracownikom możliwości jakie niesie ze sobą to podejście.
7.7.3 Etap DMAIC - Wdrożenie wybranej metody z wykorzystaniem hybrydowego
systemu monitorowania
Poniżej przedstawiono kolejne kroki wdrożenia wybranej metody Lean Management
w badanym przedsiębiorstwie budowlanym przy użyciu cyklu DMAIC. Zgodę na wdrożenie
wydało kierownictwo firmy, natomiast szczegóły zostały omówione w fazie definiowania
poniżej.
Faza definiowania
W celu odpowiedniego przygotowania do wdrożenia na tym etapie zdecydowano się
przeprowadzić czynności, do których należało przede wszystkim utworzenie Karty Projektu,
którą przedstawia Rysunek 7.64.
W karcie projektu umieszczono podstawowe informacje w zakresie planowanych do realizacji
prac. Przedsiębiorstwo zainteresowane jest skupieniem się na analizie pracy żurawia –
montażu elementów prefabrykowanych w celu przyspieszenia czasu pracy. Sytuacja na placu
budowy wymaga od wykonawcy sprawnej realizacji prac z uwagi na występujące już
opóźnienie. Potencjalnie nieodpowiedni sposób realizacji montażu może wpłynąć na
wydłużenie się czasu montażu. Celem jest wykrycie i usunięcie ewentualnych
nieprawidłowości w analizowanym procesie oraz pokazanie korzyści jakie daje filozofia LM.
Zakres

planowanych

działań,

to

przede

wszystkim

przeanalizowanie

możliwości

wprowadzenia korekty organizacji realizacji procesu montażu oraz jego analiza pod kątem
znalezienia przyczyn nieprawidłowości. Planuje się też ich usunięcie i kontrolę
przeprowadzonego wdrożenia.
Głównym powodem biznesowym przedsiębiorstwa jest skrócenie czasu pracy żurawia przy
montażu elementów stropowych, co przyczyni się bezpośrednio do możliwości jego
wykorzystania w innych procesach i wpłynie pozytywnie na poniesione przez przedsiębiorstwo
koszty całkowite związane z użytkowaniem maszyny.
Harmonogram zakłada przeprowadzenie pełnego cyklu DMAIC z wykorzystaniem
monitorowania procesów związanego z podejściem hybrydowym. Oznacza, że planuje się
wykonanie szczegółowej analizy procesu na przykładzie cyklu montażowego. Dodatkowo
wykorzystane zostaną dane w postaci zainstalowanego monitoringu oraz danych uzyskanych
z nadajnika GPS umieszczonego na haku maszyny. Całość danych zostanie następnie
przeanalizowana co umożliwi wyciągnięcie wniosków oraz zaproponowanie rozwiązania,
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które przeorganizuje sposób realizacji prac w taki sposób, aby osiągnąć zamierzony cel
i pokaże korzyści z wprowadzenia podejścia Lean Management.

Rysunek 7.64. Karta Projektu wdrożenia LM w analizowanym przedsiębiorstwie

Po wprowadzeniu usprawnień planuje się dodatkową kontrolę stwierdzającą czy
wprowadzone usprawnienie okazało się skuteczne.
Jako członków zespołu wskazano brygadzistę odpowiedzialnego za montaż, operatora
żurawia, inżyniera budowy, który osobiście nadzoruje wykonywanie prac montażowych.
Dodatkowo zaplanowano udział opiekuna wdrożenia z uwagi na braki w wiedzy w zakresie LM
w badanym przedsiębiorstwie. Całość nadzorowana i aprobowana jest przez przedstawiciela
kierownictwa w konsultacji z przedstawicielem inwestora.
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W początkowym etapie dokonano również definicji klientów wewnętrznych i zewnętrznych.
Klientem zewnętrznym jest Inwestor, który zlecił Wykonawcy wykonanie stanu surowego hali
produkcyjnej wraz z zapleczem socjalnym, dla którego najważniejsze wymagania stanowią:
1. Wykonanie prawidłowego, zgodnie ze sztuka budowlaną montażu,
2. Sprawna realizacja procesu budowlanego,
3. Unikniecie dodatkowych kosztów związanych z procesem inwestycyjnym.
Klientem wewnętrznym w analizowanym procesie będą kolejne osoby wewnątrz
przedsiębiorstwa, które odpowiedzialne będą za wykonanie kolejnych warstw na układanych
płytach stropodachowych. Najistotniejsze wymagania scharakteryzowano następująco:
1. Wykonanie montażu zgodnego z projektem,
2. Realizacja sprawnego montażu umożlwiającego przystąpienie do kolejnych prac
najszybciej jak to będzie możliwe,
3. Wykonanie montażu bez poprawek w oczekiwanej dokładności montażowej.
W fazie definiowania istnieje potrzeba opisania jak wygląda proces, w którym planowane będą
usprawnienia. W tym celu stworzono krótki opis kolejnych kroków jakie realizowane były przy
procesie montażu stropu. Dodatkowo w kilku słowach opisano jak montaż przebiegał oraz
wskazano rodzaj realizowanej inwestycji.
Montaż realizowany jest w ramach rozbudowy zakładu produkującego kosmetyki
w miejscowości Mieścisko, polegająca na budowie hali produkcyjnej oraz budowie budynku
socjalnego. Projektowana część produkcyjna i socjalno-biurowa stanowić będą jedną bryłę
dobudowaną do istniejących budynków magazynowych. Proces montażu dotyczy części
biurowej, gdzie stropy zaprojektowano z płyt kanałowych sprężonych HC320 i HC265 jako
oparte na wieńcach żelbetowych.
Realizacja montażu wykonywana jest przy pomocy żurawia samojezdnego Liebher LTM 10553,2 (Rysunek 7.65) na podstawie roboczego planu montażowego. Obserwowany montaż
dotyczył I etapu prac związanego z ułożeniem stropu nad polami 1-6 (Rysunek 7.66). Cały plan
umieszczono w załączniku 4 do niniejszej pracy.
W procesie montażu zaangażowanych było 4 pracowników, brygadzista i operator żurawia.
2 osoby odpowiedzialne były za zamocowanie płyty do trawersu a dwie za poprawne ułożenie
na stropie.
Kolejne etapy procesu montażu wyglądały następująco:
•

Ustawienie żurawia i przygotowanie do pracy (etap przygotowawczy),

•

Montaż pojedynczego elementu na stropie:
•

Zamocowanie elementu na zawiesiu,

•

Transport elementu na wyznaczone miejsce,
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•

•

Montaż elementu na wyznaczonym miejscu, zwolnienie zawiesi,

•

Obrót żurawia do pozycji umożliwiającej zamocowanie kolejnego elementu.

Zakończenie pracy.

Rysunek 7.65. Żuraw Liebher używany do montażu

Rysunek 7.66. Roboczy plan montażu elementów stropowych

Początkowa faza definiowania to także etap, w którym definiuje się marnotrawstwo tak, aby
każda z osób zaangażowanych w projekt dokładnie wiedziała na czym powinna się skupić
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podczas realizacji procesu usprawnienia. W opisywanym przykładzie zdecydowano się, że
główny nacisk położony zostanie na poszukiwanie miejsc, w których marnotrawiony jest czas
zwłaszcza pod kątem czasu pracy maszyny – żurawia oraz zdarzeń, które wpływają na
wydłużenie czasu cyklu i czasu pracy.
Na końcu fazy Define ustalono także, że wszelkie prace związane z monitorowaniem
materiałów bądź pracowników muszą być realizowane za ich bezpośrednią zgodą, a także że
wizerunek przedsiębiorstwa nie zostanie ujawniony.
Mając przygotowane dane podstawowe możliwe było przejście do kolejnej fazy cyklu DMAIC.
Faza pomiaru
W tej fazie na samym początku zaplanowano sposób zbierania danych jak również przyjęto
dane bazowe, które posłużą do wskazania punktu odniesienia po wprowadzeniu usprawnień
w realizowanym procesie. Ustalono, że weryfikacji zostanie poddany montaż I fazy elementów
stropu obejmujący pola 1-6 wg planu montażu (Rysunek 7.66). W tym celu zdecydowano się
wykorzystać kamerę celem nagrania czynności montażowych. Na rysunku 7.67 przedstawiono
sposób montażu kamery przenośnej. Dodatkowo na haku żurawia umieszczono urządzenie –
Garmin Edge w celu dokładnego określania pozycji zawiesi i wysokości. Do montażu
wykorzystano zabezpieczenie które przedstawia rysunek 7.68.

Rysunek 7.67 Sposób montażu kamery na placu budowy
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Rysunek 7.68 Sposób montażu urządzenia Garmin do haka żurawia

Ustalono że przeprowadzony zostanie pomiar całego montażu łącznie 46 elementów, który
zaplanowany został na 2 dni 28.02.2019 oraz 1.03.2018. Dodatkowo zaplanowano
przeprowadzenie rozmowy z pracownikami zaangażowanymi w montaż w celu ustalenia
z jakimi problemami borykali się podczas montażu. W toku planowania pomiarów żaden
z pracowników nie wyraził zgody, aby przeanalizować jego ruchy za pomocą telefonu oraz
aplikacji Google Oś Czasu.
W trakcie rozmowy z zespołem zaangażowanym w proces montażu, wyjaśniono cel
przeprowadzania pomiarów jak również zapewniono, iż wszelkie dane personalne zostaną
usunięte z raportów, a także uzyskano zapewnienie dyrekcji przedsiębiorstwa, że rezultat
prowadzonych prac obserwacyjnych nie wpłynie negatywnie na zmianę warunków pracy osób
obserwowanych. Efektem przeprowadzonej fazy pomiaru w zakresie analizy zebranych
materiałów jest uzyskanie danych z pomiarów z trzech wzajemnie wspierających się źródeł:
•

Dane z zapisu GPS Garmin Edge w zakresie poruszania się haka podczas pomiarów
(Rysunek 7.69) oraz wykres zmian wysokości z aplikacji Garmin Connect (Rysunek 7.70)
pokazujący jak zmieniała się wysokość zawiesia;

•

Dane w postaci zapisu uzyskanego za pomocą monitoringu (Przykładowy kadr z kamery
przedstawia Rysunek 7.71);

•

Dane w postaci notatek z rozmów z pracownikami realizującymi czynności w procesie.
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Rysunek 7.69. Trasa haka żurawia z aplikacji Garmin Connect

Rysunek 7.70. Profil wysokości – System Garmin [Opracowanie własne]
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Rysunek 7.71. Kadr z kamery ukazującej montaż elementu na stropie [Opracowanie własne]

Faza analizy
Realizację prac rozpoczęto od przygotowania zestawienia dotyczącego czasów poszczególnych
czynności przy wykonywaniu montażu elementów stropowych. Dane zbierano na podstawie
zapisów z przenośnej kamery oraz z lokalizatora Garmin z dni 28.02 i 1.03 2019. Pozwoliło to
na stworzenie tabeli z czasami poszczególnych czynności, którą poddano dalszym analizom
(Tabela 7.12).
Tabela 7.12. Czynności i czasy w procesie montażu
Czas [h:min:s] Czynność

Element

00:01:30 ruch

00:16:00 Przygotowanie do pracy

00:01:20 mocowanie płyty

00:32:00 przerwa

00:01:40 ruch

00:05:20 mocowanie płyty

P1

00:00:50 odpinanie płyty

00:01:10 ruch

00:01:40 ruch

00:08:35 odpinanie płyty

00:01:40 mocowanie płyty

00:01:50 ruch

00:01:10 ruch

00:02:20 mocowanie płyty

P2

00:01:50 ruch

00:01:35 odpinanie płyty

00:01:30 mocowanie płyty

00:01:50 ruch

00:01:20 ruch
P3

00:00:50 ruch

00:15:40 odpinanie płyty

00:01:20 mocowanie płyty

00:01:30 ruch

00:01:40 ruch
P4

00:01:10 ruch

00:00:50 odpinanie płyty

00:01:40 mocowanie płyty

00:01:40 ruch

00:01:30 ruch
P5

00:01:50 ruch

00:01:35 odpinanie płyty

00:01:30 mocowanie płyty

00:01:50 ruch

00:01:40 ruch
P6

P11

00:01:10 odpinanie płyty

00:01:10 ruch

00:01:30 mocowanie płyty

P10

00:00:20 odpinanie płyty

00:01:40 ruch

00:01:40 mocowanie płyty

P9

00:01:40 odpinanie płyty

00:01:40 ruch

00:01:20 mocowanie płyty

P8

00:01:35 odpinanie płyty

00:01:10 ruch

00:01:20 mocowanie płyty

P7

P12

00:01:50 odpinanie płyty

00:01:40 ruch

00:01:30 ruch

00:01:20 odpinanie płyty

00:01:20 mocowanie płyty

P13
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00:01:40 ruch

00:01:00 ruch

00:00:50 odpinanie płyty

00:01:25 odpinanie płyty

00:01:40 ruch

00:01:00 ruch

00:01:40 mocowanie płyty

P14

00:04:50 zmiana zawiesia

00:01:10 ruch

00:01:20 mocowanie płyty

00:01:35 odpinanie płyty

00:01:10 ruch
00:01:30 odpinanie płyty

00:01:50 ruch
00:01:30 mocowanie płyty

P15

00:00:40 ruch

00:01:40 ruch

00:01:10 mocowanie płyty

00:01:50 odpinanie płyty

00:01:30 ruch
P16

00:01:00 ruch

00:01:50 ruch

00:01:30 mocowanie płyty

00:00:50 odpinanie płyty

00:01:20 ruch
P17

00:01:10 ruch

00:01:10 ruch

00:01:20 mocowanie płyty

00:01:01 odpinanie płyty

00:01:30 ruch
P18

00:01:20 ruch

00:01:40 ruch

00:01:10 mocowanie płyty

00:01:40 odpinanie płyty

00:01:30 ruch

00:04:30 Zakończenie pracy

00:00:40 odpinanie płyty

00:30:00 Przygotowanie do pracy

00:01:30 ruch

00:01:50 mocowanie płyty

P1

00:01:30 mocowanie płyty

00:01:40 odpinanie płyty

00:01:00 ruch
P2

00:01:40 ruch

00:01:40 ruch

00:00:50 mocowanie płyty

00:01:00 odpinanie płyty

00:01:00 ruch
P3

00:01:00 ruch

00:01:30 ruch

00:01:00 mocowanie płyty

00:01:30 odpinanie płyty

00:01:10 ruch
P4

00:01:00 ruch

00:01:40 ruch

00:01:00 mocowanie płyty

00:00:50 odpinanie płyty

00:01:10 ruch
P5

00:01:10 ruch

00:01:10 ruch

00:01:00 mocowanie płyty

00:01:25 odpinanie płyty

00:01:00 ruch
P6

00:01:20 ruch

00:01:30 ruch

00:01:40 mocowanie płyty

00:01:10 odpinanie płyty

00:01:10 ruch

P19

00:01:01 odpinanie płyty

00:01:20 ruch
P7

00:01:10 ruch

00:01:30 ruch

00:01:10 mocowanie płyty

00:00:40 odpinanie płyty

00:01:20 ruch

P20

00:00:40 odpinanie płyty

00:01:30 ruch
00:01:00 mocowanie płyty

P18

00:01:00 odpinanie płyty

00:01:10 ruch

00:01:10 mocowanie płyty

P17

00:00:50 odpinanie płyty

00:01:40 ruch

00:01:20 mocowanie płyty

P16

00:00:50 odpinanie płyty

00:01:20 ruch

00:01:40 mocowanie płyty

P15

00:01:10 odpinanie płyty

00:01:50 ruch

00:01:30 mocowanie płyty

P14

00:00:50 odpinanie płyty

00:01:50 ruch

00:01:30 mocowanie płyty

P13

00:05:50 Zmiana zawiesia

00:01:20 ruch

00:01:10 mocowanie płyty

P12

00:00:50 odpinanie płyty

00:01:50 ruch
00:01:30 mocowanie płyty

P11

00:01:00 odpinanie płyty

00:01:40 ruch
00:01:40 mocowanie płyty

P10

00:00:10 odpinanie płyty

00:01:30 ruch
00:01:20 mocowanie płyty

P9

P8

00:00:50 ruch

Strona 164 z 198

LEAN MANAGEMENT PRZY REALIZACJI PROCESÓW BUDOWLANYCH
mgr inż. Piotr Nowotarski
00:01:20 mocowanie płyty

P21

00:02:00 ruch

00:01:10 ruch

00:01:50 mocowanie płyty

00:00:20 odpinanie płyty

00:02:00 ruch
00:01:20 odpinanie płyty

00:01:10 ruch
00:01:00 mocowanie płyty

P22

00:01:30 ruch

00:01:00 ruch

00:01:30 mocowanie płyty

00:01:10 odpinanie płyty

00:01:40 ruch

00:01:00 ruch

00:01:00 odpinanie płyty

00:01:00 mocowanie płyty

P23

00:02:00 mocowanie płyty

00:01:00 odpinanie płyty

00:02:10 ruch

00:01:30 ruch

00:01:10 odpinanie płyty
P24

00:01:50 mocowanie płyty

00:00:50 odpinanie płyty

00:02:00 ruch

00:01:00 ruch

00:01:20 odpinanie płyty
P25

00:01:50 mocowanie płyty

00:00:30 odpinanie płyty

00:01:40 ruch

00:01:50 ruch

00:01:30 odpinanie płyty
P26

00:01:50 mocowanie płyty

00:00:40 odpinanie płyty

00:01:40 ruch

00:01:30 ruch

00:01:30 odpinanie płyty
P27

P38

00:01:40 ruch

00:01:40 ruch

00:01:20 mocowanie płyty

P37

00:01:20 ruch

00:01:10 ruch

00:01:30 mocowanie płyty

P36

00:02:00 ruch

00:01:40 ruch

00:01:00 mocowanie płyty

P35

00:02:20 ruch

00:01:10 ruch

00:01:20 mocowanie płyty

P34

P39

00:01:40 ruch

00:01:30 ruch

00:55:00 Przestawienie żurawia

00:00:50 odpinanie płyty

00:01:50 mocowanie płyty

00:00:50 ruch

00:02:00 ruch

00:01:20 mocowanie płyty

P28

00:02:20 odpinanie płyty

00:01:10 ruch

00:01:50 ruch

00:01:01 odpinanie płyty

00:01:50 mocowanie płyty

00:01:10 ruch

00:01:50 ruch

00:50:00 Przerwa

00:01:30 odpinanie płyty

00:35:00 Oczekiwanie na transport
00:02:10 mocowanie płyty

00:01:50 mocowanie płyty
00:01:40 ruch

00:09:30 odpinanie płyty

00:02:00 odpinanie płyty

00:01:30 ruch

00:37:00 Przerwa
00:01:30 mocowanie płyty

00:01:10 odpinanie płyty

00:01:30 ruch
P31

00:01:30 ruch

00:01:40 ruch

00:01:20 mocowanie płyty

00:00:50 odpinanie płyty

00:01:40 ruch

00:01:40 ruch

00:01:10 odpinanie płyty
P32

00:01:50 mocowanie płyty

00:01:40 odpinanie płyty

00:02:00 ruch

00:01:30 ruch

00:01:20 odpinanie płyty

00:01:40 ruch

P33

P44

00:02:00 ruch

00:01:30 ruch

00:01:30 mocowanie płyty

P43

00:01:40 odpinanie płyty

00:01:20 ruch

00:01:30 mocowanie płyty

P42

00:01:40 ruch
P30

00:01:50 ruch

00:01:50 mocowanie płyty

P41

00:01:40 ruch
P29

00:01:40 ruch

00:01:40 mocowanie płyty

P40

P46

00:01:30 ruch
00:11:00 Zakończenie pracy

00:01:30 odpinanie płyty
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Przedstawione w tabeli powyżej czasy poszczególnych czynności zestawiono ze sobą
w celu stworzenia podsumowania realizacji całego montażu na polach 1-6 (Tabela 7.13).
Stwierdzono, że całkowity montaż trwał 11 godzin 6 minut i 58 sekund, co daje średni
wyniki 10min i 35s. na 1 płytę. Zwrócić należy uwagę, że oczekiwanie na transport
(5,25%) oraz przestawienie żurawia (8,25%) są czynnościami, które wprost związane są
z marnotrawstwem odpowiednio oczekiwania i zbędnego ruchu.
Tabela 7.13. Czynności i czasy
czas [h:min:s] % czasu
Całkowity czas montażu

11:06:58

100%

Mocowanie płyty

01:36:50

14,52%

Odpinanie płyty

01:43:48

15,56%

Ruch

03:05:10

27,76%

Oczekiwanie na dostawę

00:35:00

5,25%

Przerwy

01:59:00

17,84%

Przestawienie żurawia

00:55:00

8,25%

Zmiana zawiesia

00:10:40

1,60%

Przygotowanie do pracy

00:46:00

6,90%

Zakończenie pracy

00:15:30

2,32%

Na podstawie analizy ruchu haka żurawia z wykorzystaniem danych zebranych przez
urządzenie Garmin stwierdzono, że podczas montażu elementów wykonywał on obrót
o kącie średnio większym niż 180 stopni, przez co sam ruch trwał dłużej. Operator
podczas dyskusji stwierdził, że wynikało to z ustawienia żurawia i nasłonecznia – obrót
dłuższą trasą nie powodował u niego oślepienia promieniami słonecznymi, dlatego
zdecydował się taki ruch wykonać. Na długość ruchu wpływało także ustawienie żurawia,
które nie było dokładnie zaplanowane przez co nie udało się zamontować wszystkich
elementów z jednej pozycji i żuraw wymagał przestawienia. Zestawienie wszelkich
czynności przedstawiono na wykresie kołowym który prezentuje rysunek 7.72.

Rysunek 7.72. Wykres kołowy czasów przy montażu elementów stropowych [Opracowanie własne]
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Dodatkowo szczegółowa analiza uzyskanych nagrań z kamery oraz obserwacji
przeprowadzonych podczas procesu montażu ujawniła następujące kwestie wpływające
na realizowany proces:
•

Pracownicy wykonujący załadunek płyty z wykorzystaniem trawersu nie
posiadali kasków chroniących głowę przed upadkiem przedmiotów z wysokości
(Rysunek 7.73);

•

Pracownicy wykonujący ułożenie elementów na stropie nie byli zabezpieczeni
szelkami chroniącymi od upadku z wysokości oraz nie posiadali kasków (Rysunek
7.74).

W celu zebrania wszystkich nieprawidłowości, które wpływały na czas montażu zespół
projektowy podjął decyzje o przygotowaniu diagramu Ishikawy, w którym wzięto pod
uwagę zaobserwowane problemy (Rysunek 7.75). Stwierdzono, że na wysłużony czas
montażu elementów wpływały aspekty związane z maszynami, ludźmi, materiałami,
zarządzaniem i transportem. Po przygotowaniu diagramu od razu wskazano kluczowe
przyczyny wydłużające montaż, tzn.: złą lokalizację żurawia, realizacje dostaw
elementów o czasie oraz odpowiedni nadzór nad procesem i planowaniem działań.
Dzięki wskazaniu od razu najistotniejszych elementów na spotkaniu projektowym
zdecydowano o nieprzeprowadzaniu dalszych analiz w postaci analiz FMEA czy 5 Whys.

Rysunek 7.73. Zdjęcie obserwatora – sytuacja potencjalnie niebezpieczna (pracownik bez kasku)
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Rysunek 7.74. Kadr z kamery – sytuacja potencjalnie niebezpieczna osoba kasku i bez szelek

Rysunek 7.75. Diagram Ishikawy dotyczący przyczyn wydłużonego czasu montażu

Zebrane i przedstawione w postaci wykresów dane pozwoliły na wyciągnięcie
następujących wniosków w zakresie dokonanych obserwacji monitorowanego procesu:
•

Rysunek 7.69 można potraktować jako wykres “spaghetti” pokazujący w jaki
sposób przemieszczał się hak żurawia w celu wykonania montażu elementów.
Wyraźnie długość trasy przemieszczania oraz aktualną wysokość zawiesi;

•

Okazało

się,

że

ujawnione

bezpośrednie

marnotrawstwo

związane

z oczekiwaniem na transport elementów oraz koniecznością zmiany
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umiejscowienia żurawia zajęło 14% całkowitego czasu montażu. Jest to
marnotrawstwo, które dzięki odpowiedniemu planowaniu można całkowicie
wyeliminować;
•

Marnotrawstwo związane ze zbędnym ruchem związanym z obrotem o kąt
powyżej 180% mogłoby zostać zredukowane przy okazji zmiany pozycji żurawia
oraz w momencie realizacji montaży przy bardziej sprzyjających warunkach
związanych z nasłonecznieniem;

•

Średnia długość procesu montażu 1 płyty w analizowanym przykładzie wyniosła
10min 35s. Biorąc pod uwagę zaobserwowane problemy mogłaby zostać
skrócona przy wdrożeniu usprawnień do procesu.

Zwrócić należy też uwagę na ujawnione nieprawidłowości i zagrożenia w zakresie BHP,
zwłaszcza na osoby poruszające się po placu w obrębie montażu bez kasków oraz bez
szelek. W przypadku popełnienia błędów i wystąpienia wypadku – znacznie wydłużyłby
się proces montażu, gdyż musiałby zostać przerwany na czas przeprowadzenia czynności
wyjaśniających.
Faza doskonalenia
W tej fazie grupa robocza podjęła decyzję w zakresie wprowadzenie usprawnień, jakie
pomogą wyeliminować znalezione w poprzednim kroku problemy związane z długością
wykonywania prac oraz ujawnionymi problemami z BHP. Zdecydowano się na:
a) Wcześniejsze

zaplanowanie

transportu

elementów

w

porozumieniu

z producentem i spedytorem
Stwierdzono, że zmodyfikowania wymaga proces informowania o aktualnym statusie
prac w taki sposób, aby dostawy na plac budowy realizowane były dokładnie na czas
(JiT). Informowania w przeddzień montażu producenta w tym wypadku uznano za
wystarczające w celu unikniecia zagrożeń związanych z brakiem elementów
przewidzianych do wmontowania w danej chwili.
b) Zaplanowanie miejsca pracy żurawia z uwzględnieniem montażu z 1 pozycji
wszystkich przewidzianych elementów
Przeprowadzone obserwacje dowiodły, że gdyby pozycja żurawia została odpowiednio
zaplanowana uniknięto by potrzeby jego przestawiania w trakcie wykonywania
montażu. W związku z tym podjęto decyzje, że inżynier odpowiedzialny za montaż
w przeddzień zaplanowanych prac wspólnie z operatorem zaplanuje pozycję w taki
sposób, aby uwzględnić możliwość przeprowadzenia całości montażu z 1 miejsca.
Dodatkowo zwrócono uwagę, aby miejsca te wybierać w taki sposób aby długość ruchu

Strona 169 z 198

LEAN MANAGEMENT PRZY REALIZACJI PROCESÓW BUDOWLANYCH
mgr inż. Piotr Nowotarski
ramienia żurawia była jak najkrótsza a niezbędny kąt obrotu jak najmniejszy. Ma to
zagwarantować redukcję czasu przeznaczonego na przemieszczanie elementów
w miejsce w budowania.
c) Eliminację zagrożeń związanych z BHP
Ujawnione nieprawidłowości zostały przekazane dyrekcji przedsiębiorstwa, która
podjęła

decyzję

o

konieczności

przeprowadzenia

dodatkowego

szkolenia

uzupełniającego dla wszystkich pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie
w zakresie:
•

Sposobu poruszania się podczas wykonywania montażu przy pomocy żurawia;

•

Wymaganego regulaminem przedsiębiorstwa i obowiązującym prawem ubioru
wymaganego na terenie budowy;

•

Ogólnego

instruktażu

BHP

związanego

z

zadaniami

wykonywanymi

w przedsiębiorstwie .
Faza kontroli
Program kontroli dotyczącej zaproponowanych zmian zdecydowano się zrealizować przy
okazji montażu kolejnych pól stropu które realizowano w dniu 7-8 marca 2019. W celu
realizacji kontroli zdecydowano się zwrócić uwagę czy podczas montażu kontrolnego:
•

występuje potrzeba przestawiania żurawia w inne pozycje;

•

elementy przewidziane do wbudowania dostarczane są na czas tak, aby uniknąć
zbędnego oczekiwania;

•

czas wbudowania 1 elementu zmienił się w stosunku do fazy pomiarowej
przeprowadzonej wcześniej.

Dodatkowo w ramach kontroli przeprowadzono rozmowy z pracownikami w celu
poznania opinii w zakresie wprowadzonych nowych pomysłów związanych
z usprawnieniem wykonywanych procesów.
W rezultacie uzyskano następujące dane:
•

Całkowity czas montażu 59 elementów (pola 7-12) (Rysunek 7.76),

•

Dane w postaci zapisu uzyskanego za pomocą monitoringu,

•

Dane w postaci notatek rozmowy w zespołem roboczym na temat
zrealizowanych prac i opinie na temat wprowadzanych usprawnień.

Okazało się że montaż 59 elementów trwał 8h 45minut podczas którego transporty od
producenta pojawiały się na placu budowy na czas co umożliwiało realizację ciągłego
montażu. Dodatkowo wcześniejsze zaplanowanie optymalnej pozycji żurawia
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przyczyniło się do braku potrzeby jego przestawiania, jak również zmniejszenia długości
drogi jaką hak musiał przebyć, aby element wbudować w miejsce przeznaczenia.

Rysunek 7.76. Plan montażu elementów - fragment

Porównanie wyników z danymi bazowymi
W celu porównania otrzymanych wyników z danymi bazowymi zdecydowano się na
przygotowanie zestawienia pokazującego analizowane czasy oraz zaobserwowaną %
zmianę w stosunku do punktu odniesienia. Zestawienie przedstawia tabela 7.14.
Tabela 7.14. Porównanie rezultatów osiągniętych przed i po wdrożeniu Lean Management w
analizowanym procesie
Czynność
Przed LM
Po LM
% zmiana
Średni czas montażu 1 płyty

00:10:36 [h:min:s]

00:8:54 [h:min:s]

16,1%

Oczekiwanie na transport

5,25%

0%

100,0%

Przestawienie żurawia

8,25%

0%

100,0%

Czas ruchu na 1 płytę

00:02:56 [h:min:s]

00:02:07 [h:min:s]

27,8%

Uzyskane wyniki wskazują, że udało się zredukować średni czas montażu 1 elementu o
16,1% przy jednoczesnej redukcji czasu ruchu jednego elementu o 27,3%. Znacząca
redukcja nastąpiła w przypadku ujawnionych wprost marnotrawstw w postaci
oczekiwania na transport elementów i konieczności przestawienia żurawia – 100%.
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Dodatkowo uzyskano informację, że pracownicy wykorzystywali środki ochrony
osobistej w postaci kasków i szelek przy montażu kontrolnym, co pozwala wnioskować
że wzrósł poziom BHP przy realizacji procesów montażu na analizowanej budowie.
Dalsze kroki algorytmu
W

ramach

kontynuacji

zaproponowanego

algorytmu

dokonano

weryfikacji

przeprowadzonych działań. Skupiono się tutaj na analizie związanej z możliwymi
zyskami czasu jakie udało się osiągnąć po wprowadzeniu zmian.

Dodatkowo

przeprowadzono rozmowy z pracownikami dzięki czemu możliwe było uzyskanie także
ich opinii w zakresie realizowanych prac. Zdecydowano się dokonywać dalszych
cyklicznych kontroli procesu przy realizacji dalszych etapów montażu.
Rozmowa z pracownikami i obserwacja - efekty
Po przeprowadzeniu wdrożenia oraz po obliczeniu i zaprezentowaniu załodze
uzyskanych rezultatów dokonano krótkich rozmów z pracownikami, których nowy
system objął zadając trzy zasadnicze pytania bezpośrednio związane z nowym systemem
pracy:
1. Jak oceniasz nowe podejście związane z realizacją procesów za które jesteś
odpowiedzialny?
2. Czy chciałbyś wprowadzić kolejne zmiany w celu poprawienia efektywności
wykonywania pracy w przyszłości?
3. Czy twoim zdaniem nastąpiła poprawa bezpieczeństwa?
Pracownicy pozytywnie ocenili nowe pomysły. Szczególnie ważne okazało się to z punktu
widzenia zakończenia dnia roboczego, gdy nie było konieczności zostawania dłużej
w pracy w ramach nadgodzin z powodu opóźniających się czynności.
Pozytywnie odniesiono się do możliwości wprowadzenia kolejnych zmian w przyszłości
zwłaszcza w aspekcie optymalizacji procesów pracy w taki sposób, aby łatwiej było
wykonać pewne czynności.
Całość prac i szkoleń w zakresie BHP zwiększyło, zdaniem pracowników, poziom
bezpieczeństwa w procesie montażu, choć używanie szelek oceniono jako niezbyt
komfortowe. .
7.7.4 Konkluzje wdrożenia w przedsiębiorstwie w procesie montażu
Na podstawie przeprowadzonych prac w zakresie wdrożenia algorytmu usprawnienia
procesów budowlanych z wykorzystaniem metody Lean Management w procesie
montażu w przedsiębiorstwie można stwierdzić co następuje:
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•

Zaproponowany algorytm wraz z koncepcją monitorowania okazał się skuteczny
przyspieszając proces - czas montażu elementu uległ skróceniu o 16,1%;

•

Całkowicie udało się zredukować marnotrawstwo w postaci oczekiwania
i przemieszczania;

•

Zredukowano marnotrawstwo związane ze zbędnym ruchem elementów
poprzez optymalne zaplanowanie pozycji żurawia o 27,8%;

•

Zaobserwowano wzrost zainteresowania podejściem Lean Management wśród
pracowników oraz dyrekcji przedsiębiorstwa – całość wdrożenia oceniono
pozytywnie;

•

Zaobserwowano wzrost poziomu bezpieczeństwa na placu budowy poprzez
ujawnienie nieprawidłowość w zakresie używania sprzętu ochrony osobistej oraz
przeprowadzenie dodatkowych szkoleń;

•

Wykresy spaghetti uzyskane dzięki urządzeniu Garmin w aplikacji Garmin
Connect są mało dokładne, bez informacji o skali, jednak wystarczają aby
wskazać trasę przebiegu haka żurawia.

•

Proponowany algorytm okazał się skuteczny w opisywanych działaniach możliwe jest jego szersze zastosowanie w innych przedsiębiorstw budowlanych
i przy realizacji innych procesów.

Należy także zwrócić uwagę na fakt, że pracownicy w analizowanym przedsiębiorstwie
nie byli świadomi czym jest filozofia Lean Management. W związku z tym istotna jest ich
pozytywna opinia o wdrażanych metodach i uzyskanych efektach. Zadeklarowano chęć
poszerzenia wiedzy w tej zakresie w celu doskonalenia procesów realizowanych przez
przedsiębiorstwo.

7.8 Podsumowanie
Podsumowując, prace podjęte w zakresie hybrydowego systemu monitorowania oraz
przeprowadzone wdrożenia Lean Management przy pomocy zaproponowanego
algorytmu w 3 przedsiębiorstwach budowlanych można stwierdzić co następuje:
● Wybierając system ogólnodostępny istnieje konieczność wykorzystania coraz
bardziej rozwijających się platform mobilnych i technologii telefonów
komórkowych;
● Zastosowanie jedynie jednego systemów nie dałoby pełnych danych
wejściowych do dalszych analiz, a dzięki efektowi synergii danych obu systemów
udało się uzyskać pełny obraz realizowanych prac;
● System oparty o Oś Czasu Google ma pewne ograniczenia, co do których należy
mieć świadomość, takie jak - mała dokładność przy małych przemieszczeniach,
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możliwość zastosowania tylko na zewnątrz obiektów, czy też odstęp pomiędzy
wykonaniem kolejnego pomiaru w czasie;
● Urządzenie Garmin okazało się bardziej dokładne w zapisywaniu położenia
i wysokości, jednak wysoka cena może utrudniać korzystanie z tego rozwiązania;
● Opisywany system ma potencjał do włączenia go w rozwijające się technologie
BIM, Industry 4.0czy też Internet of Things na których założeniach bazuje;
● Zastosowany algorytm wykorzystuje cykl DMAIC, który bazuje na z cyklu ciągłego
doskonalenia (PDCA) i umożliwia prace nad usprawnianym procesem w trybie
ciągłym, jeśli taka decyzja zapadnie dla danego procesu;
● Zastosowanie systemu wymaga otwarcia się kierownictwa i pracowników na
zmianę i możliwe jest do zrealizowania tylko za zgodą wszystkich stron
zainteresowanych;
● Walidacja algorytmu dowiodła, że zaproponowany schemat działania
funkcjonuje i pokazała pozytywne efekty w postaci redukcji marnotrawstwa
ujawnionego w procesie, co bezpośrednio przelicza się na redukcję kosztów jego
funkcjonowania.
Podczas wykonywania całego procesu usprawnienia zauważono także, że kilka
elementów systemu mogłoby zostać usprawnionych zwłaszcza jeśli chodzi o koncepcję
hybrydowego systemu monitorowania, który został zastosowany w opisywanym
przypadku. Możliwe usprawnienia, które nasunęły się po przeprowadzonych działaniach
to:
● Zastosowanie kamery z detekcją ruchu - nagrywającej tylko obraz w momencie
wykrycia ruchu, przez co wystąpi oszczędność miejsca na karcie pamięci, czasu
przeglądania oraz energii niezbędnej, aby kamera działała;
● Modyfikacja miejsca, w którym umieszczono kamerę tak, aby objąć swoim
zakresem cały front robót realizowanych przez pracowników, gdyż spodziewane
jest, że również w trakcie czasu przeznaczonego bezpośrednio na pracę
dokonywane jest marnotrawstwo, które w przeprowadzonym badaniu nie
zostało ujawnione;
● Wykorzystanie telefonów używanych przez pracowników w celu udostępnienia
dostępu do prywatnej osi czasu, co w przypadku prywatnego telefonu nie jest
dobrze postrzegane. W przypadku telefonów służbowych ten aspekt mógłby być
uregulowany umową z pracownikiem. W badanym przypadku korzystano
z prywatnego telefonu pracownika w celu wykonywania procesu lokalizacji.
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Powyższe wskazania można wprowadzić dokonując drobnych korekt algorytmu
w zależności od posiadanego budżetu na wdrożenie oraz umów pomiędzy pracodawcą
a pracownikami dotyczących korzystania z telefonów komórkowych.
Analizując informacje uzyskane z wykorzystaniem zaproponowanego algorytmu to
należy zwrócić uwagę na możliwe przyczyny, które sprawiają, że dostęp do nich jest
ograniczony w różnym stopniu, tj:
•

Ograniczony czas wykonywania całości robót;

•

Obawy kierownictwa w zakresie nadmiernej inwigilacji pracowników;

•

Niechęć pracowników związana z ich obserwacją oraz, w ich początkowym
mniemaniu, marnotrawstwem czasu na „zbędne utrudnianie prace”.
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8. Wnioski
Implementacja metod i narzędzi Lean Management przy realizacji procesów
budowlanych jest procesem złożonym i w znacznej mierze zależy od wiedzy w zakresu
wprowadzanych technik w przedsiębiorstwie, poziomu oczekiwań co do efektów
realizowanego wdrożenia, jak również podejścia interesariuszy usprawnianego procesu.
Zaproponowany i przetestowany algorytm wdrożenia metod Lean Management oparty
na wielokryterialnej ocenie dostępnych metod i narzędzi z wykorzystaniem koncepcji
hybrydowego systemu monitorowania stanowi zestaw wskazówek dla przedsiębiorstw
zainteresowanych wdrożeniem dopasowanych do ich oczekiwań metod usprawniania
procesów realizowanych w sektorze budowlanym. Zaproponowane rozwiązania są
szczególnie istotne dla najmniejszych przedsiębiorstw sektora MŚP które stanowią trzon
polskiej i Europejskiej gospodarki a jednocześnie posiadają najmniejszą wiedzę
w zakresie możliwości usprawnia realizowanych procesów.
Przeprowadzone badania oraz zrealizowane skuteczne wdrożenia na bazie
proponowanego algorytmu pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:
● Obecnie ujawniono 44 metody i narzędzia

Lean Management, które są

skutecznie stosowane w procesach budowlanych w celu ich optymalizacji.
● Zaproponowany sposób systematyki tych metod pozwala na selekcję
realizowaną w dwóch poziomach podstawowym (w zależności od poziomu
wiedzy z zakresu LM, wielkości przedsiębiorstwa i skomplikowania procesów)
i szczegółowym na potrzeby doboru z wykorzystaniem metody AHP,
a zaproponowane kryteria oceny mogą podlegać modyfikacjom w razie potrzeby.
● Zaproponowany sposób systematyki oparty jest o ocenę ekspercką, której
dokładność zależy od poziomu wiedzy i znajomości poszczególnych metod przez
ekspertów.
● Znaczna część przedsiębiorstw budowlanych i pracowników związanych
z procesami inwestycyjnymi nie wie czym jest filozofia Lean Management jak
również nigdy nie stosowała jej w praktyce, co przekłada się na ponad 77%
przebadanych, którzy nie byli w stanie określić efektywności Lean Management,
co wynika z braku dostatecznej wiedzy w opisywanym zakresie.
● Istnieje bardzo duże pole do działania w zakresie implementacji metod narzędzi
i podejścia Lean Management do celów optymalizacji procesów w przemyśle
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budowlanym, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że przebadane osoby mające
styczność z opisywaną metodologią doceniają jej dużą skuteczność.
● Istnieje potrzeba dodatkowej edukacji wśród przedsiębiorstw już działających na
rynku budowlanym. Uwidacznia się potrzeba dodatkowej pracy w zakresie
popularyzacji opisywanych metod i narzędzi przez ekspertów i praktyków
posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie, a przede wszystkim potrzeba
pokazania pozytywnych efektów wprowadzania tej filozofii poprzez realizowanie
kolejnych wdrożeń.
● Wykorzystanie danych wejściowych w postaci opinii ekspertów w zakresie oceny
poszczególnych metod Lean Management w połączeniu z badaniem oczekiwania
przedsiębiorców dla wybranych kryteriów przy realizacji wdrożenia metody Lean
Management z użyciem metody AHP pozwala na wybór metody zgodnej
z oczekiwaniami uczestników procesu budowlanego oraz możliwościami firmy
budowlanej.
● Zaproponowany algorytm doboru metody Lean Management pod kątem
oczekiwań jest elastyczny na poziomie możliwości w zakresie rozszerzenia jego
stosowania o dodatkowe metody, bądź też inne kryteria jakie dane
przedsiębiorstwo chciałoby wziąć pod uwagę na etapie doboru.
● Zastosowanie tylko jednego systemu w zakresie monitorowania procesów nie
dałoby pełnych danych wejściowych do dalszych analiz, a uzyskane dane w toku
badań w opraciu o synergię różnych systemów dają pełny obraz realizowanych
prac w miejscach w których jeden z wykorzystywanych systemów nie działa bądź
daje zbyt mało dokładne dane.
● Zastosowanie ogólnodostępnego systemu lokalizacji Oś Czasu Google
sprzężonego z telefonami komórkowymi uzupełnionego o łatwo dostępne
i mobilne zestawy kamer umożliwia dokonanie pomiarów bez ponoszenia
wysokich kosztów w zakresie zakupu sprzętu monitorującego.
● Zastosowanie

zaproponowanego

algorytmu

wdrożenia

metod

Lean

Management z wykorzystaniem hybrydowego systemu monitorowania pozwala
na uzyskanie znacznych oszczędności bezpośrednio związanych z usunięciem
marnotrawstwa które w badanych przykładach wyniosła:
○ redukcja o 89,4% marnotrawstwa oczekiwania w analizowanym
przedsiębiorstwie

małym

w

procesie

wykonania

izolacji

ścian

fundamentowych
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○ redukcja o 100% wykrytego marnotrawstwa oczekiwania i zbędnego
przemieszczania w przedsiębiorstwie średnim, przy realizacji procesu
montażu elementów prefabrykowanych
○ redukcja o 63% czasu obsługi klienta w przedsiębiorstwie dużym
w procesie zdawania elementów deskowań/rusztowań do magazynu.
● Powodzenie

realizacji

wdrożenia

filozofii

Lean

Management

w przedsiębiorstwach budowlanych zależy w znacznej mierze od podejścia
pracowników oraz właścicieli firm do procesu optymalizacji procesów.
W przypadku niechęci pracowników do realizowanych usprawnień osiągnięte
efekty nie będą zadowalające.
● Realizacja procesów wdrożenia filozofii Lean Management w przedsiębiorstwach
budowlanych powinna być poprzedzona analizą w zakresie niezbędnego
zaangażowania

pracowników

oraz

pozostałych

zasobów

w

aspekcie

planowanych do osiągnięcia rezultatów. Pomimo że samo praca z pracownikami
stanowi daje pozytywne efekty w zakresie poszerzenia i wiedzy z zakresu
możliwości usprawniania procesów budowlanych, co prowadzi do polepszenia
się efektywności realizowanych prac przez pracowników, to należy oszacować
czy efekt wprowadzonych prac będzie kompensował zasoby spożytkowane na
realizację wdrożenia.
● Podniesienie poziomu BHP w procesach, których realizowany był monitoring.
Efektem ubocznym wykonywania obserwacji procesów przy pomocy kamer jest
możliwość wyłapania nieprawidłowości w zakresie BHP, a przez wypunktowanie
sytuacji niebezpiecznych możliwe jest wskazanie konieczności przeprowadzenia
dodatkowych szkoleń dla pracowników co w efekcie zwiększa poziom
bezpieczeństwa w analizowanych procesach.
Ostatecznie należy stwierdzić, że cel pracy został osiągnięty co oznacza, że udało się:
1) Usystematyzować dostępne aktualnie metody, narzędzia i techniki Lean
Management (Lean Construction) możliwe do zastosowania w budownictwie.
2) Przeprowadzić pomiar pośredni wśród przedsiębiorców z sektora budowlanego
w celu sprawdzenia stanu wiedzy w zakresie metod LM, oczekiwań oraz
możliwości w zakresie stosowania monitoringu w prowadzonych procesach.
3) Opracować metodę wielokryterialnej oceny narzędzi Lean Management pod
kątem możliwości i oczekiwań uczestników procesu budowlanego.
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4) Zaprojektować algorytm wprowadzenia wybranych metod Lean Management
w procesach budowlanych

w wykorzystując autorskie

podejście

do

monitorowania ich przebiegu.
5) Przetestować zaprojektowane rozwiązania w 3 przedsiębiorstwach budowlanych
w celu weryfikacji ich prawidłowości oraz ocena osiągniętych rezultatów.
Na tej podstawie potwierdza się tezę główną pracy tj., algorytm wdrożenia Lean
Management oparty na wielokryterialnej ocenie dostępnych metod i narzędzi
z wykorzystaniem koncepcji elastycznego i hybrydowego systemu monitorowania
umożliwia wybór i wdrożenie dopasowanej do oczekiwań MŚP przedsiębiorstw
sektora budowlanego metody usprawnienia realizowanych procesów. Potwierdzono
także tezy szczegółowe:
● Świadomość pracowników i właścicieli firm budowlanych sektora MŚP dotycząca
możliwości usprawnień z wykorzystaniem Lean Management rośnie wraz ze
wzrostem wielkości przedsiębiorstwa.
● Zastosowanie innowacyjnych metod monitoringu procesów w ramach koncepcji
hybrydowego podejścia stanowi efektywny sposób identyfikacji marnotrawstwa.
● Wprowadzenie metod Lean Management sprzyja zwiększeniu poziomu
bezpieczeństwa i higieny pracy w procesach budowlanych.
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1.1 Metoda 5S
5S jest metodą pochodzącą z Japonii, gdzie przyniosła znaczącą poprawę wyników
produktywności w sektorach zarówno przemysłowych jak i usługowych. Jej rezultaty
spowodowane są wdrażaniem skutecznych działań w celu zapobiegania incydentom,
redukcjom opóźnień i zwiększaniu produktywności w środowisku pracy [Patel i Thakkar,
2014].
Metoda 5S to ustandaryzowany proces zmian w podejściu do miejsca pracy, który po
odpowiednim wdrożeniu tworzy i utrzymuje zorganizowane, bezpieczne, czyste i
wydajne środowisko. Ulepszone kontrole wizualne są implementowane jako część 5S,
tak aby każda niezgodność procesu była oczywista i łatwo wykrywalna. 5S jest często
jednym z elementów większej inicjatywy związanej z wdrożeniem szczupłego
zarządzania i promuje ciągłe doskonalenie [Singh i Ahuja, 2014]. Lista kolejnych kroków
wdrożenia metody 5S wygląda następująco [Jakubowski, Woźniak i Stańkowska, 2017]:
● Seiri / Sortowanie: Rozdzielanie rzeczy niezbędnych do wykonywania prac od
pozostałych nieistotnych przedmiotów, które w znacznej mierze zgodnie z
filozofią Lean przeszkadzają.
● Seiton / Systematyka: Zorganizowanie podstawowych materiałów niezbędnych
do wykonywania danego procesu lub czynności w taki sposób, aby każdy element
miał swoje ustalone miejsce.
● Seiso / Sprzątanie: Dokładne i sumienne wyczyszczenie i posprzątanie obszaru
roboczego.
● Seiketsu / Standaryzacja: Stworzenie systemu, który będzie utrzymywał i będzie
wyrabiał nawyk związany z już wprowadzonymi etapami 5S.
● Shitsuke / Samodyscyplina: Działanie związane ze stworzeniem i utrzymaniem
bezpiecznego i higienicznego środowiska pracy.
Kolejne kroki metody przedstawia rysunek Z1.1.1.
Sortowanie

Samodyscyplina

Standaryzacja

Systematyka

Sprzątanie

Rysunek Z1.1.1. Schemat kroków 5S na podstawie [Kubiak i Benbow, 2009]
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Zasady 5S są uznawane w wielu branżach za skuteczne narzędzia służące poprawie
organizacji miejsca pracy, zmniejszeniu ilości odpadów i zwiększeniu wydajności. Istnieje
wiele korzyści związanych z implementacją metody 5S w obszarach roboczych na liniach
produkcyjnych lub przy realizacji procesów biurowych.
Kroki 5S, gdy są właściwie wdrażane, mogą identyfikować i wpływać na redukcję wielu
form marnotrawstwa w dowolnym procesie lub na stacji roboczej. Zorganizowany
obszar roboczy redukuje nadmierny ruch i marnowanie czasu na szukanie
odpowiedniego narzędzia. Wizualny aspekt metodologii 5S jest również bardzo istotny.
Kiedy wszystko ma swoje miejsce, łatwiej jest zauważyć coś, co nie istnieje lub jest
niewłaściwie umieszczone. Czyste miejsce pracy pomaga zwrócić uwagę na możliwe
problemy lub zagrożenia bezpieczeństwa. Czysta podłoga pomaga wykryć wszelkie
wycieki lub wycieki, co może oznaczać konserwację maszyny i zapobiec poślizgnięciom i
upadkom. Ponadto zachęcanie ludzi do aktywnego rozwiązywania problemów może
przynieść pozytywne zmiany w kulturze organizacji. Dlatego zasady 5S wdrożone w
ramach większej inicjatywy Lean Management lub jako samodzielne narzędzie mogą
zmniejszyć ilość odpadów, poprawić jakość, promować bezpieczeństwo i zapewnić
ciągłe doskonalenie.
Metoda w budownictwie stosowana jest coraz częściej, między innymi w celu poprawy
aspektów bezpieczeństwa [Bajjou, i inni, 2017], procesach montażu [Johansen i inni,
2007], czy też organizacji placu budowy [Nowotarski i inni, 2016].

1.2 Last Planner System
Last Planner System [LPS] to proces planowania, który polega na dokładnym planowaniu
przyszłych prac przez brygadzistów lub kierowników zespołów roboczych, których
dokładność wzrasta wraz z terminem wykonania konkretnych prac.
System LPS został stworzony, aby umożliwić niezawodną i przewidywalną produkcję w
projektach budowlanych. Wskazuje się, że system LPS:
● Wspiera przepływ pracy w ramach projektu.
● Buduje zaufanie i współpracę z zespołem projektowym.
● Zapewnia większe bezpieczeństwo projektu.
LPS skupia osoby, które wykonają pracę (zespół), w celu zaplanowania, kiedy i jak praca
będzie wykonywana poprzez serię następujących po sobie procesów i zadań. Wymaga
to od zespołu wspólnego usuwania ograniczeń oraz wprowadza element deklarowania
ukończenia każdego zadania. Taka systematyzacja planowania procesów zwiększa
szansę na rzetelny przepływ informacji oraz pracy i wskazuje na fakt, że osobiste relacje
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i presja ze strony pozostałych uczestników procesu pozytywnie oddziałują na całość
zadania do wykonania.

Idea stosowania Systemu Last Planner przedstawiono na

Rysunku Z1.1.2 Schemat pokazuje 4 główne zadania, które są związane z [Gao i Low,
2014]:
● Should: wskazuje na zadania, które należy wykonać w najbliższej przyszłości,
zgodnie z ogólnym planem projektu. To, co powinno być zrobione w
rzeczywistości obejmuje myślenie “push”, na podstawie którego zadania
projektowe są przekazywane do dalszego etapu realizacji. Prace nadchodzące,
które należy wykonać, aby osiągnąć kolejne etapy, są przykładami, które
mieszczą się w tej kategorii. Wskazane elementy, które powinny być wykonane,
są pochodną wielu źródeł takich jak: cel główny projektu, dane wejściowe od
klienta, a także doświadczenie projektantów i planistów związane z podobnymi
procesami.
● CAN: proces ten polega na dostosowaniu tego, co należy zrobić do tego, co
można zrobić. Należy podjąć wysiłki w celu sprawdzenia, czy zadania, które
spełniają wszystkie warunki wstępne są możliwe do zrealizowania. Polega to na
kontroli przeprowadzanej w miejscach gdzie kończą się poprzednie etapy
projektu, czy dostępne są niezbędne zasoby w postaci materiałów, i
pracowników. Etap ten wymaga także usunięcia wszelkich ograniczeń w celu
dalszej kontynuacji zadania aby niezawodność procesu została poprawiona.
● WILL: zadania, które rozpoczynają się przed nadchodzącym kolejnym etapem
planowania.
● DID: zadania, które zostały zakończone.

Rysunek Z1.1.2. Schemat stosowania LPS [Ballard i inni, 1997]

LPS to system planowania, monitorowania i sterowania, który jest w pełni zgodny z
zasadami Lean. Został on opracowany przez Glenna Ballarda [Ballard 2000] i Grega
Howella, którzy później założyli Lean Construction Institute - instytut zajmujący się
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popularyzacją Lean Management w sektorze budowlanym w Stanach Zjednoczonych i
na świecie.
Zaproponowany system okazał się bardzo przydatnym narzędziem do zarządzania
procesem budowlanym, oraz do ciągłego monitorowania efektywności planowania.
Zintegrowane komponenty Last Planner to m.in: plan generalny, planowanie fazowe,
planowanie z wyprzedzeniem, planowanie tygodniowe czy detekcja powodów
opóźnień. System stosowany systematycznie może przynieść wiele korzyści na poziomie
zarządzania i w procesie planowania produkcji budowlanej, co potwierdzają badania
[Alsehaimi, Tzortzopoulos i Koskela, 2009].
Metoda w budownictwie stosowana między innymi w celu poprawy bezpieczeństwa
[Bajjou i inni 2017], na etapie planowania procesu budowlanego [Hamzeh i inni, 2009]
znacznie poprawiająca produktywność w miejscach jej implementacji [Fuemana i inni,
2013].

1.3 Visual Management
Zarządzanie Wizualne (ang. Visual Management) jest metodą służącą do ustalania miejsc
odkładania wszelkich narzędzi, części, materiałów, używanych i dotyczących całego
procesu produkcyjnego w taki sposób, aby możliwe było łatwe i szybkie poznanie statusu
danego procesu przez wszystkie osoby zaangażowane. Ponadto celem tego narzędzia
jest dostarczenie wskazówek wizualnych, aby pomóc pracownikowi zrealizować swoje
zadanie lub serię zadań w sposób prawidłowy skracając przy tym czas cyklu, redukując
koszty i usprawniając przepływ pracy z jednoczesną poprawą jakości wykonywanych
prac.
Widząc status procesu, zarówno wykonawca zadania, jak i kierownictwo, mają najlepszy
obraz tego, co zostało już zakończone, co się dzieje obecnie i jakie czynności należy
podjąć w celu zakończenia danego zadania.
Literatura wskazuje na następujące zalety i korzyści stosowania zarządzania wizualnego
[Russel 2012]:
● Łatwiejsze ujawnianie błędów i wady, zanim mogą wystąpić.
● Szybkie wykrywanie umożliwiające niezwłoczne reagowanie i wprowadzenie
niezbędnych korekt.
● Identyfikowanie i w konsekwencji usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa.
● Poprawienie komunikacji.
● Poprawianie efektywność miejsca pracy.
● Redukcję kosztów.
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Przykładami zarządzania wizualnego są między innymi:
● Oznaczone kolorami sektorów na powierzchniach miernika wskazujące zakres
akceptacji odczytu: niskie, wysokie i niedopuszczalne odczyty.
● Elektroniczne liczniki zamontowane nad obszarem roboczym w celu wskazania
ilości ukończonych prawidłowo produktów.
● Zlecenia robocze drukowane na kolorowym papierze, gdzie kolor oznacza klasę i
rodzaj materiału , który ma zostać użyty.
● Oznaczenia na wyłączonym z użytkowania sprzęcie informującym o statusie jego
naprawy.
● Wymalowana podłoga i / lub ściana z obrazami cienia narzędzia, matryc lub
palea, która znajdują się w danym miejscu, gdy nie są używane.
Zarządzanie wizualne jest metodą bardzo uniwersalną, która może być częścią zbioru
metod i czynności jakie wykonuje się w celu poprawy sytuacji w miejscu pracy.
Przykładem może być tutaj metoda 5S, podczas której stosuje się zarządzanie wizualne
w celu wskazania miejsc odpowiednich do przechowywanie np. narzędzi. Na rysunku
Z1.1.3. przedstawiono aspekty, których dotyka komunikacja wizualna i które mogą być
poprawione wykorzystując zasady opisywanej metody.

Rysunek Z1.1.3. Zarządzanie wizualne i aspekty na które wpływa [Tezel i inni, 2010]

Metoda w budownictwie stosowana jest między innymi w celu poprawy bezpieczeństwa
[Bajjou 2017], na etapie projektowania [Tjel i Bosch-Sijtsema, 2015], przy realizacji
czystego miejsca pracy [Melles, 1997]. Sacks pokazuje też w swoich pracach [Sacks,
Treckmann i Rozenfeld, 2009] wykorzystanie wizualizacji integracji z narzędziami BIM w
celu poprawy transparentności procesów budowlanych, co pokazuje, że możliwości
związane z przytoczoną metodą są bardzo szerokie.
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1.4 VSM
Mapowanie strumienia wartości (ang. Value Stream Mapping - VSM) to narzędzie
służące wizualizacji przebiegu procesu i przepływu informacji. Jest to schemat
przedstawiający sekwencję przepływu informacji, materiałów i działań produkcyjnych w
strumieniu wartości (wszystkie czynności obejmujące projektowanie, zamawianie,
produkcję i dostarczanie produktów i usług klientom danej organizacji) [Rother i Shook,
2003]. Zaletą tego narzędzia jest to, że mapa strumienia wartości przedstawia "bieżący
stan procesu/stan organizacji i umożliwia identyfikację tego, w jaki sposób powstaje
wartość i gdzie występują marnotrawstwa. Wizualizacja procesu pozytywnie wpływa na
pracowników, którzy zaznajomieni z mapą widzą cały strumień wartości, a nie tylko
część, w którą są zaangażowani. Poprawia to zrozumienie i komunikację oraz ułatwia
eliminację niepotrzebnych ruchów. [Westcott, 2013]
Mapa strumienia wartości służy do identyfikacji obszarów wymagających poprawy. Na
poziomie makro, VSM identyfikuje marnotrawstwo w strumieniu wartości i pomaga
uwidocznić zależności z dostawcami i klientami. Na poziomie mikro, VSM identyfikuje
działania, które nie generują wartości dodanej, i wskazuje miejsca problemów, które
można rozwiązać przy pomocą np. Kaizen Blitz. Przykładową mapę VSM z naniesionymi
pomysłami Kaizen przedstawia rysunek Z1.1.4.
Mapowanie strumienia wartości jest skuteczną i uniwersalną metodą możliwą do
zastosowania nie tylko w procesach produkcyjnych. Podczas jej tworzenia opisuje się
każdy znaczący krok procesowy i ocenia, w jaki sposób dodaje on wartości - lub nie
dodaje wartości - z punktu widzenia klienta końcowego. Koncentracja na wartościach
sprawia, że analiza jest ukierunkowana na to, co naprawdę ma znaczenie, umożliwiając
firmie uzyskanie skuteczniejszej pozycji na rynku. Mapowanie strumienia wartości
powinno być realizowane na bieżąco w celu ciągłego doskonalenia, przynosząc coraz
lepsze rezultaty dzięki możliwości identyfikacji nie tylko marnotrawstw, ale także ich
źródeł lub przyczyn [Dal Forno, Pereira, Forcellni i Klipper, 2014].
Mapowanie strumienia wartości, podobnie jak w przypadku innych narzędzi wizualizacji,
służy jako skuteczne narzędzie komunikacji, współpracy, a nawet zmiany kultury pracy
w procesie. Osoby decyzyjne mogą wyraźnie wizualizować bieżący stan procesu i miejsce
powstawania odpadów dzięki czemu możliwa jest ich szybka reakcja, a dzięki mapie w
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wersji stanu przyszłego [Future State] lub stanu idealnego [Ideal State] mogą dokładnie
zobaczyć, jak i gdzie powinni zareagować [Matt, 2014].

Rysunek Z1.1.4. Przykładowa mapa VSM dla procesu usługowego [Kowalik i Klimecka-Tatar, 2017]

Stosowanie metody VSM w budownictwie jest możliwe między innymi przy analizie
łańcuchów dostaw [Arbulu i inni, 2002]. W przypadku próby objęcia metodą głównego
procesu budowlanego niesie natomiast ze sobą pewne problemy z uwagi na fakt, że
istnieje szereg czynników utrudniających jej zastosowanie w sektorze budowlanym [Yu,
2009] na poziomie operacyjnym. Po pierwsze, podstawowym warunkiem wstępnym
VSM jest możliwość powtórzenie procesu produkcyjnego. W produkcji przemysłowej
setki tysięcy elementów przechodzi przez podobne etapy przetwarzania, podczas gdy
projekt budowlany przedstawia zazwyczaj każdorazowo nowy projekt, specyfikację i
kontekst, i musi być odpowiednio skonstruowany - zgodnie z unikalnym procesem
konstrukcyjnym. Po drugie, VSM jest narzędziem ilościowym, które wykorzystuje listę
danych procesowych do przedstawienia aktualnego stanu procesu i określenia
przyszłego stanu. Firmy budowlane zazwyczaj nie w pełni śledzą całość realizowanych
procesów budowlanych. Co więcej, większość etapów budowy jest długa i podlega
licznym zmiennym. Po trzecie, kluczowe pojęcia i elementy używane w VSM, takie jak
czas cyklu, czas przejścia, czas przestoju i inwentaryzacja, są zdefiniowane w kontekście
procesów produkcji i wymagają przedefiniowania pod kątem procesów budowlanych.

1.5 Error proofing [Poka Yoke]
Poka Yoke to metoda związana z zapobieganiem popełnienia błędów przez pracowników
[Robinson, 2017]. Pojęcie "Poka-Yoke" zostało zdefiniowane przez japońskiego inżyniera
Shigeo Shingo, który zaproponował, jak się później okazało, potężne narzędzie do
osiągnięcia zerowych wad przy realizacji procesów produkcyjnych i ostatecznie do
wyeliminowania etapu i kontroli jakości. Metody, które były popierane przez Shingo
nazywane były dawniej "niezawodnymi". Uznając, że to nazewnictwo może obrażać
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wielu pracowników, Shingo wymyślił termin Poka-Yoke, zwykle tłumaczony jako
"zapobieganie błędom” w celu uniknięcia popełnianiu nieumyślnych błędów przez
pracowników. Pomysł Poka-Yoke polegał na uszanowaniu inteligencji pracowników w
taki sposób, aby powtarzające się zadania lub czynności w znacznym stopniu zależne od
czujności lub pamięci pracownika były tak zaprojektowane, żeby nie można było
popełnić błędu, dzięki czemu istniała możliwość aby zwolnić czas i umysł pracownika z
tych zadań co w konsekwencji umożliwiało realizację bardziej twórczych i
wartościotwórczych działań przez pracowników objętych metodą. [Shimbun, 1989]
Istnieją dwa główne rodzaje metody Poka-Yoke, tzw. twarde i miękkie związane
bezpośrednio z procesami zapobiegania i wykrywania [Shingo, 1986]. Silniejsza forma
[twarda] praktycznie uniemożliwia pracownikowi popełnienie błędu poprzez
odpowiednio zaprojektowane procedury i narzędzia. Przykładem mogą być tutaj
elektronarzędzia chronione przed przypadkowym uruchomieniem za pomocą
„bezpiecznych włączników” wymagających np. użycia obu rąk. Słabsza forma Poka-Yoke
[miękka] stanowi rozwiązanie, które wykrywa, że może wystąpić błąd, i ostrzega przed
tym użytkownika, ale tak naprawdę nie uniemożliwia użytkownikowi popełnienia błędu,
gdyż to od decyzji pracownika zależy jego wystąpienie. Przykładem tego typu Poka-Yoke
może być uruchomienie się alarmu zbliżeniowego przy obsłudze np. maszyn jezdnych.
Użytkownik słyszy sygnał ostrzegający o zbliżaniu się do innego obiektu, ale może ten
sygnał zignorować i uderzyć w obiekt, co kwalifikowane jest w opisywanym systemie
jako wystąpienie błędu. Przykład zastosowania metody przy procesach budowlanych
prezentuje

Rysunek

Z1.1.5

gdzie

pracownik

B

został

usunięty

na

rzecz

bezprzewodowego sterowania podnośnikiem, dzięki czemu usunięto możliwości
popełnienia błędu przez pracownika, a jednocześnie możliwa było przesunięcie
pracownika B do realizacji innych prac.
Do zalet poka yoke można zaliczyć [Misiurek, 2016]:
● Mniej czasu poświęcanego na szkolenie pracowników,
● Eliminacja wielu operacji związanych z kontrolą jakości,
● Odciążenie operatorów od powtarzalnych operacji,
● Promowanie podejścia i działań ukierunkowanych na doskonalenie pracy,
● Zmniejszona liczba marnotrawstwa,
● Natychmiastowe działanie w przypadku wystąpienia problemu,
● W 100% wbudowana kontrola jakości.
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Metoda w budownictwie stosowana jest między innymi w bezpieczeństwie [Bajjou i inni,
2017], zapobieganiu popełnieniu błędów [Salem i inni, 2006], czy redukcji zmienności
[Santos i inni, 1999].

Rysunek Z1.1.5.. Przykład zastosowania Poka-Yoke w budownictwie [Sadri, i Ghavam, 2011]

1.6 Kanban
Słowo "kanban" z języka japońskiego oznacza kartę lub tablicę z oznakowaniem. W
Systemie Produkcyjnym Toyoty, karty są używane do kontrolowania przepływu
materiałów w procesach produkcyjnych. Podstawową koncepcją stosowania tej metody
jest to, że dostawca lub magazyn dostarcza niezbędne komponenty na linię produkcyjną,
dokładnie wtedy, kiedy są one potrzebne, eliminując konieczność ich magazynowania w
obszarze produkcji [Koskela, Howell, Ballard, 2002].
Jednym z kluczowych wskaźników sukcesu harmonogramowania produkcji w oparciu o
popyt, w systemie „push”, jest zdolność do stworzenia prognoz takiego
zapotrzebowania. Kanban jest częścią podejścia, w którym impuls pochodzi z miejsca
zapotrzebowania, a produkty są wytwarzane na zamówienie. W sytuacji, w której czas
dostawy jest długi, a popyt jest trudny do przewidzenia, często najlepszym rozwiązaniem
jest szybka reakcja na zaobserwowany popyt. Ta sytuacja jest dokładnie tym, co osiąga
system kanban, ponieważ używa się go jako metodę sygnalizowania zapotrzebowania,
które natychmiast przechodzi przez łańcuch dostaw informując o potrzebie produkcji
danego elementu. Zapewnia to lepsze zarządzanie zapasami pośrednimi w łańcuchu
dostaw i zwykle są one mniejsze. Gdy reakcja na podaż nie jest wystarczająco szybka,
aby spełnić faktyczne wahania popytu, powodując tym samym potencjalną utratę
sprzedaży, można uznać, że budowa zapasów jest bardziej odpowiednia i co osiąga się
poprzez umieszczenie większej liczby miejsc dostaw w systemie. [Shingo i Dillon, 1989]
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Należy dodać, że system Kanban stanowi niejako podsystem Toyota Production System
[TPS], który został stworzony w celu kontrolowania poziomów zapasów, produkcji i
dostawy komponentów, a w niektórych przypadkach także surowców. Jest on używany
na całym świecie w znaczeniu karty, ponieważ wykorzystuje się je do zarządzania
dostawą jak i produkcją komponentów i, przedmiotów lub dostawą surowca. [Junior i
Godinho Filho, 2010]
Ideę systemu Kanban przedstawiono na rysunku Z1.1.6 z zaznaczeniem ścieżek
przepływu informacji i materiałów w procesie.
Kluczowym elementem systemu są tzw. karty kanban które służą sygnalizacji potrzeby
dostarczenia materiałów w zakładzie produkcyjnym lub przeniesienia materiałów od
zewnętrznego dostawcy do zakładu produkcyjnego. Karta kanban jest w rzeczywistości
komunikatem, który sygnalizuje wyczerpywanie się produktu, części lub zapasów. Po
otrzymaniu Karty uruchamia się procedurę uzupełnienia danego produktu, części lub
zapasów. Zużycie zwiększa popyt na większą produkcję, a karta kanbanowa sygnalizuje
zapotrzebowanie na większą ilość produktów - dzięki temu karty kanban pomagają
stworzyć system oparty na popycie. [Price, Gravel, Nsakanda, 1994]
Powszechnie uważa się, że zwolennicy wyszczuplonych systemów zarządzania opierają
się na systemach bazujących na zapotrzebowaniu, co prowadzi do możliwości szybszych
zmian w produkcji i jednocześnie utrzymuje niższy poziomu zapasów, pomagając firmom
wdrażającym takie rozwiązania w zwiększeniu konkurencyjności.

Rysunek Z1.1.6. Przepływ informacji i materiałów w systemie Kanban [Gstettner i Kuhn, 1996]

W budownictwie stosowany jest on m.in. do wspierania zarządzania materiałami
budowlanymi [Arbulu i inni, 2003], wsparcia modelu Just-In Time [Khalfan i inni, 2008],
czy redukcji marnotrawstwa [Emuze i inni, 2015].
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1.7 SMED
SMED [Single Minute Exchange of Die] - metoda związana ze skupieniem się na
zmniejszeniu czasów przezbrojeń maszyn i urządzeń stworzona przez Shigeo Shingo,
która jest zazwyczaj elementem kompleksowych systemów zarządzania, np. TPM
[Dillon, Shingo, 1985]. Istotą metody jest zaprojektowanie procesu wykonania
przezbrojenia w taki sposób, aby pracująca maszyna miała jak najmniejszy przestój –
oraz aby samo zrealizowanie przezbrojenia było relatywnie proste.
Istnieje siedem podstawowych kroków, [Antunes i inni, 2016] które należy zrealizować
w celu zmniejszenia czasu przezbrojenia wykorzystując do tego opisywany system
SMED, pokazujących ideę oraz siłę tej metody:
● Obserwuj aktualny proces przezbrojenia i dotychczasową metodologię.
● Przeanalizuj i wydziel działania wewnętrzne i zewnętrzne. Czynności wewnętrzne
to te, które można wykonać tylko wtedy, gdy urządzenie jest zatrzymane,
podczas gdy działania zewnętrzne można wykonać podczas procesu produkcji
ostatniej partii lub po rozpoczęciu następnej partii. Przygotuj niezbędne
narzędzia zanim urządzenie zostanie zatrzymane.
● Zamień (jeśli to możliwe) działania wewnętrzne na zewnętrzne.
● Usprawnij pozostałe działania wewnętrzne, upraszczając je. Skup się na
mocowaniach - Shigeo Shingo zauważył, że to tylko ostatnie dociągnięcie śruby
jest istotne z punktu widzenia wytrzymałości - reszta to po prostu ruch.
● Usprawnij działania zewnętrzne, tak aby miały podobną skalę jak te wewnętrzne.
● Udokumentuj nową procedurę i działania, które nie zostały jeszcze zakończone.
● Przeprowadź ponownie przezbrojenie: dla każdej iteracji powyższego procesu,
należy spodziewać się 45% poprawy czasów konfiguracji, więc może minąć kilka
powtórzeń, aby osiągnąć finalne efekty.
Powyższe kroki można sprowadzić do 4 głównych etapów wprowadzania metody SMED
przedstawionych na rysunku Z1.1.7.

Rysunek Z1.1.7. Schemat wdrożenia SMED w procesie [Antosz i Pacana, 2017]
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W literaturze wskazuje się, że metoda SMED ma wiele pozytywnych efektów w
zależności od skomplikowania procesu produkcyjnego [Diaz-Reza, Garcia-Alcaraz,
Martinez-Loya, Blanco-Fernandez, Jimienes-Macias i Avelar-Sosa 2016]:
● Zwiększa wydajność procesu,
● Eliminuje problemy związane z ilością zapasów z powodu błędów związanych z
ich szacowaniem,
● Zwiększa produktywność i zdolność produkcyjną maszyn,
● Powoduje mniej błędów w konfiguracji maszyn,
● Zwiększa jakość produktu,
● Podwyższa bezpieczeństwo realizowanych operacji,
● Poprawia czasy instalacji maszyn,
● Zmniejsza tzw. ślad procesu dzięki zmniejszeniu ilości wolnej przestrzeni
magazynowej.
Metoda SMED proponowana jest w budownictwie zwłaszcza w procesach prefabrykacji
związanych z budownictwem modularnym gdzie czas przezbrojeń ma kluczową rolę w
powstawaniu obiektu [Gibb, 1999]. Wskazuje się też, że skuteczna jest przy procesach
montażu gotowych elementów [Antunes i inni, 2016] co w efekcie przyczynia się do
wzrostu produktywności procesów budowlanych[Paez i inni, 2005].

1.8 TPM
TPM (Total Productive Maintenance) jest to filozofia japońska, która została opracowana
w oparciu o realizację systemowej konserwacji technicznej maszyn i urządzeń. Została
ona po raz pierwszy wprowadzona przez firmę Nippon Denso Co. Ltd. z Japonii, która
była dostawcą dla Toyota Motor Company w roku 1971. TPM jest innowacyjnym
podejściem do problematyki konserwacji, które ma za zadanie optymalizację
efektywności pracy sprzętu, eliminację awarii i promowanie autonomicznego
utrzymania ruchu przez operatorów w codziennych działaniach operacyjnych. [Bhadury,
2000]
TPM jest jednym z wielu narzędzi stosowanym w ramach filozofii Lean Management.
Zależności pomiędzy nimi przedstawiono na rysunku Z1.1.8. zaproponowanymi przez
Ahuja [Ahuja i Khamba,2008].
Użycie TPM w budownictwie zaproponował w swoich pracach Koskela [Koskela 1997]
wskazując je jako narzędzie możliwe do zastosowania w procesach inwestycyjnych.
Natomiast wytycznych TPM pod kątem budownictwa szczegółowo opisał Wirkus
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[Wirkus i inni, 2011] wskazując że metodologia jest możliwa do wprowadzenia w tym
sektorze poprzez:
● Odpowiednie przystosowanie i utrzymanie maszyn i urządzeń dostosowanych do
profilu procesów budowlanych wykonywanych w przedsiębiorstwach a także ich
uzupełnianie poprzez realizację niezbędnych zakupów.
● Przeciwdziałanie zbyt dużej rozbudowie posiadanego parku maszynowego,
poprzez np: utrzymywanie nieco mniejszej ilości maszyn, niż wynikałoby to z
aktualnych potrzeb oraz stosowanie strategii „trzy własne i jedna wynajęta” co
ogranicza stałe koszty i pozwala na wprowadzenie elementu elastyczności w
postaci wynajętej maszyny.
● Koordynacja użycia maszyn przez kierowników robót i budowy na podstawie
zdefiniowanych na dany moment potrzeb i zaawansowania robót.
● Eliminacja zjawiska przestoju maszyny na placu budowy w oczekiwaniu na
kolejną pracę lub „na wszelki wypadek”.
● Współpraca z inspektorami Dozoru Technicznego.
● Przeniesienie odpowiedzialności za efektywność wykorzystania maszyn i
urządzeń z kierownictwa budowy na niższe szczeble, np. na operatora w taki
sposób by zależało mu utrzymaniu urządzenia w gotowości do pracy oraz
wykorzystaniu go podczas prac na placu budowy.
● Utworzenie i spisanie instrukcji dotyczących niezbędnych czynności w zakresie
wykonywania bieżącej konserwacji oraz realizacji niezbędnych napraw maszyn i
urządzeń oraz przekazanie odpowiednich uprawnień w zakresie ich realizacji do
operatorów maszyn.
● Zapewnienie

okresowych

przeglądów

i

kontroli

technicznej

przez

wyspecjalizowany serwis w zależności od ilości przepracowanego czasu
urządzenia

określonych

według

niezbędnych

czynności

serwisowych

zdefiniowanych przez producenta maszyny oraz niezwłoczne zlecanie napraw
maszyn i urządzeń zgodnie z zaleceniami producentów.
● Prowadzenie wymaganej prawnie dokumentacji techniczno - ruchowej dla
wszelkich maszyn i urządzeń bezpośrednio związanych z procesem budowlanym.
O opisywanej metodzie w przemyśle budowlanym wspomina m.in Al.-Aomar[ Al.Aomar, 2012] w pracy dotyczącej wykorzystania LM do poprawy produktywności na
placach budów w Abu-Dhabi wskazując ją jako jedną z dostępnych metod usprawniania
prac w procesach budowlanych.
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Rysunek Z1.1.8. Zależności pomiędzy TPM a narzędziami Lean Management wg Ahuja 2008

1.9 Jidoka
Jidoka - inaczej automatyzacja wg Shigeo Shingo [Ohno, 1988] to metoda polegająca na
oddzieleniu pracowników od maszyn poprzez automatyczne mechanizmy wykrywające
nieprawidłowości w produkcji. W pełni zautomatyzowane maszyny muszą być w stanie
wykryć i skorygować własne problemy operacyjne. Znaczną część korzyści płynących z
automatyzacji można uzyskać przez autonomię. Jidoka stanowi także bardzo istotny filar
związany z ciągłym doskonaleniem, co przedstawia rysunek Z1.1.9 [Rohman 2007].

Rysunek Z1.1.9 Jidoka jako filar ciągłego doskonalenia [Rohman, 2007]

Celem autonomii jest umożliwienie szybkiego i natychmiastowego adresowania,
identyfikacji i korygowania błędów występujących w procesie. Autonomia zwalnia
pracownika od ciągłego osądzania, czy działanie maszyny jest normalne. Wysiłek
człowieka jest realizowany tylko wtedy, gdy wystąpił problem z maszyną. Poza faktem,
że w takim przypadku praca ludzka jest bardziej interesująca, jest to niezbędny krok, ku
temu aby pracownik mógł później o nadzorować kilka maszyn jednocześnie. Pierwszym
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przykładem stosowania tej metody w fabryce Toyocie było automatyczne aktywowanie
krosna które natychmiast zatrzymywało krosno, jeśli nici pionowe lub boczne uległy
rozdarciu.
Jidoka jest często tłumaczony przez "autonomię" lub "automatyzację z ludzkim
umysłem" i jest zilustrowana na przykładzie maszyny, która może wykryć problem z
wydajnością i automatycznie przerwać produkcję, zamiast kontynuować pracę i
generować złe rezultaty [Monden, 2011]. Niektórzy autorzy tłumaczą Jidokę za pomocą
pojęcia “jakość u źródła” [Standard i Davis 1999], co oznacza, że jakość jest
nierozerwalnie związana z systemem produkcyjnym i nie jest sprawdzana po procesie.
W istocie Jidoka składa się z dwóch części: mechanizmu do wykrywania problemów
[Danovaro, 2008], tj. nieprawidłowości lub defektów oraz mechanizmu przerywającego
linię produkcyjną lub maszynę, gdy wystąpi problem [Monden 1993].
Sektor budowlany, jest cały czas znacząco uzależniony od zasobów ludzkich, aby narzucić
rytm produkcji, Jidoka oznacza zatem w tym przypadku

większą autonomię dla

pracowników do wymuszania ciągłego i zsynchronizowanego przepływu pracy.
Operatorzy wykrywają możliwe zakłócenia i przestoje w procesach pracy, za które są
odpowiedzialni,

i aktywują

wewnętrzne

lub

zewnętrzne

wsparcie

w

celu

przezwyciężenia tych problemów. Jidoka staje się wtedy postawą aby szukać rozwiązań
problemów, które są łatwiej dostrzegane w miejscu pracy przez personel z większym
doświadczeniem. [Kemmer 2006]
W literaturze [Sevens, 2014] wskazuje się, że

budownictwie istnieje potrzeba

wyjaśnienia i doprecyzowania niektórych praktyk Lean Construction, takich jak Jidoka
w celu ich szerszego stosowania. Stosowanie jej jest używane dla celów rozpoznania
terenu w pracy naukowej system detekcji terenu z użyciem tej metodologii [Huhns, i
inni, 2006] jak również w cel zarządzania bezpieczeństwem [Antilon, 2010].

1.10

Continuous improvement [PDCA/Deming cycle]

Cykl PDCA jest to iteracyjna 4-stopniowa metoda ciągłego doskonalenia, której schemat
przedstawia rysunek Z1.1.10. Poszczególne etapy skupiają się na [Zhang, i inni, 2016]:
Fazie planowania obejmującej ocenę aktualnego procesu ustalenia, w jaki sposób
można go ulepszyć. Wiedząc, jakie rodzaje wyników są pożądane, pomaga opracować
plan naprawy lub ulepszenia procesu. Często łatwiej jest planować mniejsze zmiany
podczas tej fazy planu, aby można było je łatwo monitorować, a wyniki były bardziej
przewidywalne. Ustalone cele są konieczne do dostarczania wyników działań zgodnych
z oczekiwaniami.
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Rysunek Z1.1.10 Schemat metody PDCA [Pope, 2003]

Realizacja - faza wykonawcza pozwalająca na realizację planu z poprzedniego kroku.
Małe zmiany są zwykle w tym kroku testowane, a rezultaty są gromadzone,w celu
kontroli skuteczności.
Sprawdzanie - w tym kroku oceniane są dane i wyniki zebrane z poprzedniej fazy dane
są porównywane z oczekiwanymi wynikami, aby skontrolować podobieństwa i różnice.
Sam proces testowania jest również oceniany, aby sprawdzić, czy nastąpiły jakiekolwiek
zmiany w oryginalnym planie prac utworzonym podczas fazy planowania. Jeśli dane są
umieszczone na wykresie, ułatwia to dostrzeżenie pewnych tendencji w przypadku
przeprowadzania cyklu wiele razy. Pomaga to sprawdzić, które zmiany działają lepiej niż
inne, a także, jeśli te zmiany można poprawić.
Działanie - Jeśli okaże się, że zaplanowane działanie w fazie planu, zostało z sukcesem
wdrożone i wykazuje poprawę w stosunku do stanu bazowego, utworzony zostaje nowy
standard realizacji danej czynności. Z drugiej strony, jeśli okaże się, że testowane
rozwiązanie nie jest skuteczne, wówczas bazowy standard nie podlega zmianie.
Dostosowanie to faza alternatywa do fazy działania. Po kilkukrotnym uruchomieniu
cyklu PDCA, proces ma wystarczającą ilość informacji, aby mógł zostać uznany za nowy
standard. Faza dostosowania pozwala na kontynuowanie procesu monitorowania po
wprowadzeniu zmian i odpowiednie działanie w zależności od widocznych efektów.
Dzięki temu cykl PDCA może rzeczywiście służyć ciągłemu ulepszaniu, zamiast zmieniać
proces i pozwalać mu ponownie stać się nieefektywnym.
Metoda jest wykorzystywana w budownictwie w aspekcie m.in redukcji ryzyka [Ansah, i
inni, 2017] czy też w aspekcie zarządzania procesem budowlanym [Savolainen i inni,
2015].
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1.11

JiT

Technologia JIT (Just in Time) pochodził wprost z przemysłu wytwórczego. W 1953 r.
Japoński inżynier, Ohno, opracował technologię JIT opartą na cechach masowej
produkcji i przepływu jednej sztuki, dzięki czemu był to tryb realizacji prac w wysokiej
jakości przy jednoczesnym niskim zużyciu zasobów [Salem i inni, 2004]. Kiedy Toyota
Motors stosowała technologię JIT, najbardziej korzystnymi korzyściami były skrócenie
czasu produkcji, zmniejszenie zapasów surowców, zmniejszenie niekompletnych
produktów oraz poprawa przepływu produkcji, dzięki czemu stała się ona bardziej
stabilna. [Sugimori, Kusunoki, Ch, Uchikawa 1977]
JIT przyniósł także potencjalne zyski dla branży budowlanej, jak miało to miejsce w
przemyśle wytwórczym. Zmniejszył się czas produkcji, zmniejszając zapasy przy
niedokończonych produktach [Howell, Ballard 1995]. JIT podkreśla, że każdy krok w przy
realizacji procesu powinien zostać osiągnięty we właściwym czasie, we, przy użyciu
odpowiednich materiałów, personelu i sprzętu. Wymaga to, aby kolejne procesy ściśle
następowały po sobie.
JIT pomaga w produkcji budowlanej poprzez redukcję niepotrzebnej pracy,
minimalizując czas przejścia

między procesami

i usuwając marnotrawstwo

spowodowane brakiem materiałów lub nadprodukcją i nadmiernymi zakupami. Ponadto
JIT może skrócić czas oczekiwania, zarówno względem personelu, jak i sprzętu,
zmniejszyć magazynowanie surowców, określając potencjalne problemy i rozwiązania
oraz pomóc w samodoskonalenie w zarządzaniu budową. Kultura pracy związana z JiT
została zaprezentowana na rysunku Z1.1.11 [Kumar 2010].

Rysunek Z1.1.11 Kultura pracy JiT [Kumar 2010]
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JiT wykorzystywane jest w budownictwie w między innymi w celu optymalizacji
procesów związanych z dostawami materiałów budowlanych [Akintoye, 1995], czy w
procesach realizacji elementów prefabrykowanych [Kong i inni, 2018]. Oprócz tego jak
stosowane również wprost w celu eliminacji marnotrawstwa przy realizacji procesów
budowlanych [Ali i inni, 2015].

1.12

TQM

Kompleksowe zarządzanie jakością (Total Quality Management- TQM) obejmuje
ogólnoorganizacyjne działania mające na celu "stworzenie trwałego klimatu, w którym
pracownicy stale zwiększają swoją zdolność do dostarczania produktów i usług, które
klienci postrzegają jako wysoką jakość i wartości." [Ciampa, 1992]
Chociaż nie ma powszechnie uzgodnionego podejścia, wysiłki TQM zwykle w dużej
mierze opierają się na wcześniej opracowanych narzędziach i technikach kontroli jakości.
TQM cieszył się powszechną uwagą w późnych latach 80 i na początku lat 90, zanim
został przyćmiony przez ISO 9000, Lean manufacturing i Six Sigma.

Rysunek Z1.1.12 Model TQM [Verma, 2014]

Teoria i koncepcje Lean Management wpłynęła na sposób korzystania z metody TQM w
procesie budowlanym powodując ulepszony przepływ i zmniejszenie marnotrawstwa.
[Andery, Carvalho, Helman, 1988]. Ta metoda wymaga udziału trzech udziałowców w
procesie budowlanym, a mianowicie dostawców, realizatorów i właścicieli [Burati,
Matthews, Kalidindi, 1992]. Są oni zobowiązani do ścisłego sprawdzania i kontrolowania
jakości każdej procedury od projektu do ostatecznego wypuszczenia finalnego produktu.
Metoda podkreśla, że każda procedura zależy od poprzednio wykonanej procedury. W
przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek problemu, wymagane są następujące kroki:
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natychmiastowa reakcja, ustalenie przyczyn, uniknięcie powtórzeń, a następnie ciągłe
ulepszanie jakości produkcji i procesu.
Używanie filozofii TQM w budownictwie znajduje uzasadnienie w planowaniu I
organizacji procesów budowlanych [Malik, Banerjee, Ahmad, 2018], jak również w
poprawie jakości wykonywanych prac [Mahzer i inni, 2015]. Co więcej, wskazuje się że
TQM dotyka wielu aspektów realizacji procesów przy projektach budowlanych od
zarządzania procesami, poprzez dbanie o szkolenia pracowników na zadowoleniu klienta
kończąc.

1.13

CE Concurrent Engineering

Rysunek Z1.1.13. Schemat stosowania CE [Tommelein, 2002]
Institute for Defense Analyses (IDA- Instytut Analizy Obronnej) wskazuje Concurrent
Engineering [CE] jako systemową metodę, która jednocześnie integruje i projektuje
procesy produkcyjne, w tym procesy wytwarzania i utrzymania. Ta metoda uwzględnia
wszystkie elementy cyklu życia produktu, od koncepcji produktu po starzenie się, w tym
kontrolę jakości, koszty, harmonogram i wymagania użytkowników [Dowlatshahi, 2004].
Kamara [Kamara, 2003] wskazał dwie podstawowe zasady (integracja i współistnienie)
oraz cztery ważne cechy (równoległe planowanie działań i zadań, integracja produktów,
procesów i informacji biznesowych w cyklu życia produktu oraz identyfikacja problemu
w trakcie definiowania projektu okres, integracja łańcuchów dostaw projektów
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realizowanych poprzez efektywną współpracę, komunikację i koordynację, integrację
technologii podczas procesu opracowywania projektu). Korzyści płynące z CE to: niższe
koszty realizacji, skrócenie czasu opracowywania i wprowadzania produktu na rynek,
poprawa jakości produktu i zadowolenie klienta [Dowlatshahi, 1994]. Aby osiągnąć te
cele, CE powinno spełniać następujące warunki [Love, Gunasekaran 1997]:
● Zachęty dla poszczególnych działów przedsiębiorstwa i nacisk na funkcję
koordynacji projektu.
● Funkcjonowanie równoległych procesów produkcji i rozwoju, w szczególności
integracja produkcji i projektowania produktu.
● Identyfikację problemów w wielu działach w oparciu o cykl życia produktu i
integracja różnych członków zespołu w procesie produkcyjnym.
● Zadowolenie klienta [od wymagań klienta po specyfikacje projektu] i
wyeliminowanie niepotrzebnych działań nie przyczyniających się do wzrostu
wartości produktu.
Stosowanie rozwiązań prezentuje rysunek Z1.1.13.
W przypadku branży budowlanej zwraca się uwagę na konieczność reewaluacji hierarchii
w przedsiębiorstwach oraz podejścia do zarządzania [Love, Gunasekaran, 1998]. Autorzy
publikacji [Lim i inni, 2014] wskazują, że stosowanie opisywanego podejścia prowadzić
może do oszczędności w zakresie czasu realizowania złożonych przedsięwzięć
budowlanych, co w konsekwencji wpływa na redukcję marnotrawstwa [Rahman i inni,
2012], a zatem wydaje się zasadne w celu stosowania.

1.14

Conference Management

W trakcie procesu budowy odbywa się wiele spotkań i narad, a najczęstszymi ich
tematami są harmonogram, koszty, jakość i bezpieczeństwo. Idea metody zarządzania
spotkaniami posiada kilka etapów. Główne posiedzenia są nieformalne i odbywają się
podczas spotkania dotyczącego planu pracy. Te spotkania organizują pracę na następny
tydzień. Podczas spotkania tematy obejmują analizę nakładających się zadań od strony
operacyjnej i ewentualnych występujących problemów. Spotkanie kończy się
uzyskaniem konsensusu i sformułowaniem uwag na następny tydzień. Codzienne
spotkania odbywają się na początku pracy. Członkowie projektu poświęcają pięć do
dziesięciu minut na komentowanie ukończonych prac. Podczas spotkania pracownicy
mogą przekazać swoje osobiste harmonogramy pracy w oparciu o szereg celów
[Mastroianni, Abdelhamid, 2003]. Pod koniec każdego miesiąca można ustanowić nowe
cele, w tym wszystkie spotkania kadry zarządzającej i wyniki codziennych spotkań. Salem
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[Salem i inni, 2014] wskazuje, że przy organizacji tego typu spotkań i co najmniej 67%
pracowników uznało, że jest to korzystne. Co więcej większość pracowników na tych
spotkaniach była gotowa bez oporów komunikować się bezpośrednio ze swoimi
liderami.

1.15

Pull Scheduling/Planning [Santos, 1999]

W systemie produkcji typu “Pull” pracownicy oraz kierownicy działów muszą traktować
kolejne stacje robocze jako swoich klientów i wymagane jest aby dołożyć wszelkich
starań, aby przekazać dalej tylko dobre materiały lub półprodukty, w dokładnej ilości i
wymaganym czasie [Imai, 1986]. W produkcji typu "pull" istnieje silniejsza presja na
stacje robocze w górze strumienia produktów, aby osiągnąć wyższą prędkość i
elastyczność, ale z mniejszą liczbą defektów [Shadur, Rodwell i Bamber, 1995].
Połączenie tych czynników oraz bezpośrednia interakcja między poszczególnymi
etapami procesu przyczynia się do ciągłego doskonalenia systemu produkcyjnego.
Zgodnie z definicją Mondena [Monden, 1998], "produkcja ciągniona" ma miejsce, gdy
pracownicy w danym procesie "przechodzą do poprzedniego etapu procesu aby zabrać,
niezbędne półprodukty, w koniecznych ilościach, w wymaganym czasie". Co
najważniejsze, poprzedni proces powinien produkować tylko tyle jednostek, aby
zastąpić te, które zostały już przekazane dalej, zamiast polegać na zapasach buforowych
[Monden, 1998]. Natomiast w systemach produkcyjnych wykorzystujących tryb "push"
relacja klient-dostawca często jest nikła, ponieważ brak jest bezpośredniego kontaktu
między pracownikami na poszczególnych etapach procesu. Taka sytuacja często
prowadzi do złej jakości, wysokiego poziomu zapasów, a co za tym idzie marnowania
cennych zasobów. Różnice w podejściach Pull i Push przedstawiono na rysunku Z1.1.15.
Zgodnie z powyższą definicją, jednym z pierwszych priorytetów "produkcji ciągnionej"
jest

osiągnięcie

niezawodności

procesów,

a

jednocześnie

płynnego

i

zsynchronizowanego przepływu. Podstawowe znaczenie ma to, że każdy proces
powinien

być

w

stanie

wyprodukować

określoną

jednostkę

produktu

w

przewidywalnym czasie. Dlatego standaryzacja operacji i odpowiednie szkolenie
pracowników i menedżerów ma podstawowe znaczenie dla wdrożenia takiego
podejścia. Operacje będą wymagały ulepszeń, aby umożliwić szybką reakcję, ponieważ
będą niewielkie lub żadne zasoby buforowe. "System Pull" będzie również wymagał
intensywnego stosowania kontroli wizualnych, aby umożliwić szybką reakcję na
występujące problemy.
System Pull jest szczególnie dobrze przystosowany do szybkich projektów
wymagających montażu unikatowych części i odznaczających się dużą niepewnością.
Załącznik 1| Strona 23 z 52

LEAN MANAGEMENT PRZY REALIZACJI PROCESÓW BUDOWLANYCH
mgr inż. Piotr Nowotarski

Takie projekty są trudne do zaplanowania dokładnie i szczegółowo z wyprzedzeniem.
Należy na wstępnym etapie przemyśleć kolejne kroki w danym projekcie, ponieważ mają
one największy potencjał wpływania na koszty realizacji całości projektu. [Tomelein,
1998]

Rysunek Z1.1.15 Różnica między podejściem Push i Pull [Wang, Yang i Yu, 2018]

1.16

Plan of Conditions and Work Environment / Environmental

Management system
Ta szczupła strategia jest przydatna w planowaniu bezpieczeństwa i zdrowia poprzez
ocenę, identyfikację i kontrolę prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka. Zazwyczaj
obejmuje to planowanie całego planu bezpieczeństwa pracowników i ustalenie
wymaganych warunków w celu jego osiągnięcia [Erol i inni, 2017]. Największy efekt tej
metody widoczny jest przy realizacji większych

i bardziej złożonych procesów.

Postrzegana jest ona także jako strategia związana z zarządzaniem bezpieczeństwem i
higieną pracy przy realizacji procesów budowlanych [Babalola i inni, 2019].
Obecnie w ramach realizacji tych zadań wprowadzane są systemy ISO, w szczególności
ISO 14001 [Sarkis, 2006]. Przykładową pętle wprowadzania tego standardu przedstawia
rysunek Z1.1.16

Rysunek Z1.1.16 Pętla wprowadzania zasad ISO 14001 [Sarkis 2006]
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1.17

Daily clustering / huddle meeting

Codzienne spotkania “Daily clustering” obejmują spotkania wszystkich pracowników
będących zaangażowanych w dany projekt wraz z kadrą zarządzającą w celu omówienia
problemów projektowych, co tym samym pomaga w ulepszaniu komunikacji między
pracownikami i kierownikami projektów. Spotkania organizowane codziennie w
godzinach porannych są jednym z najskuteczniejszych sposobów komunikacji w zespole.
Klucz leży w przekazywaniu informacji wewnątrz na temat planowanych działań zespołu
osobom zainteresowanym. Polega to na omówieniu w jaki sposób będzie wyglądał dzień
każdego z pracowników. Skuteczne poranne spotkanie jest okazją dla członków zespołu
do dzielenia się informacjami i sprawdzania statusu projektu.
Dwukierunkowa komunikacja jest kluczem przy realizacji spotkań w celu skupienia się
na zaangażowaniu pracowników [Schwaber 1995, cytowany przez Salem i inni. 2005].
Wraz ze wzrostem świadomość w zakresie realizowanego projektu i rośnie
zaangażowanie w rozwiązywanie powstających problemów, oraz zwiększa zadowolenie
pracowników związane ze swoją pozycją. Jest to tzw szczupłe narzędzie komunikacyjne
[Ogunbiyi 2014, Salem i inni, 2005] szczególnie ważne przy realizacji prac w większym
zespole roboczym.

1.18

Teamwork and partnering

Praca w zespole stanowi bardzo ważny element wprowadzania kultury Lean w procesie
czy przedsiębiorstwie [Alves, 2012] co zilustrowane jest na rysunku Z1.1.18.

Rysunek Z1.1.18 Elementy wprowadzania kultury Lean [Tsao i Alves 2012]
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Jak sama nazwa wskazuje, wymaga ona współpracy wszystkich zainteresowanych stron,
takich jak klienci, projektanci, planistów, wykonawców, dostawców i innych osoby
zaangażowane w proces budowy, co stanowi istotną sprawę w zespole współpracującym
[Johansen, 2007].
Praca w grupie to filozofia oparta na współpracy [Limon, 2015] z grupą ludzi w celu
osiągnięcia zamierzonych celów. Praca zespołowa jest często kluczową częścią danego
projektu, ponieważ często konieczne jest, aby współpracownicy dobrze ze sobą
współpracowali, starając się jak najlepiej pracować w każdych warunkach. Praca
zespołowa oznacza, że ludzie będą próbować współpracować, wykorzystując swoje
indywidualne umiejętności i dostarczając konstruktywnych informacji zwrotnych,
niezależnie od osobistego stosunku i ewentualnych konfliktów między jednostkami.
W budownictwie bardzo często stosowana metoda na wielu etapach realizacji
przedsięwzięcia budowlanego, począwszy od projektu, a na użytkowaniu kończąc.

1.19

Kaizen

Definicja słowa Kaizen to tzw oprawa i doskonalenie procesów [Sakka i inni 2016] i ciągłe
doskonalenie [Salvatierra i inni, 2015]. Jest to japońskie słowo oznaczające "zmianę na
lepsze", ze szczególnym uwzględnieniem "ciągłości" i "filozofii" stosowanej w japońskich
słownikach i w codziennym użyciu. Słowo odnosi się do każdej poprawy, jednorazowej
lub ciągłej, dużej lub małej, w tym samym znaczeniu, co angielskie słowo "Improve".
Jednak biorąc pod uwagę powszechną praktykę w Japonii polegającą na oznaczaniu
technik doskonalenia w przemyśle lub biznesie za pomocą słowa "kaizen", w
szczególności praktyk prowadzonych przez Toyotę (Rysunek Z1.1.19), słowo "kaizen" w
języku angielskim jest zwykle stosowane do środków służących wprowadzaniu ciągłych
ulepszeń, szczególnie tych z "Japońską filozofią". Wyróżnia się dwa podejścia kaizen:
[Misiurek, 2016]
● Przepływ kaizen
● Proces kaizen
Pierwsze jest zorientowane na przepływ materiałów i informacji i często jest
identyfikowana z reorganizacją całego obszaru produkcji, a nawet firmy. To drugie
oznacza poprawę indywidualnych stanowisk pracy. Dlatego poprawa sposobu, w jaki
pracownicy produkcyjni wykonują swoją pracę, jest częścią procesu kaizen.
Zastosowanie modelu kaizen do ciągłego doskonalenia wymaga stosowania zarówno
przepływów, jak i procesów kaizen, chociaż kaizeny procesowe są stosowane częściej,
aby skupić pracowników na ciągłych drobnych usprawnieniach. W tym modelu
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operatorzy szukają głównie małych pomysłów, które, jeśli to możliwe, mogą zostać
wdrożone tego samego dnia. Jest to sprzeczne z tradycyjnymi modelami doskonalenia
pracy, które zwykle charakteryzują się długim opóźnieniem między opracowaniem
koncepcji a jej realizacją.

Rysunek Z1.1.19 Podstawy systemu Toyoty [Yamaha i inni, 2014]

Kaizen to codzienny proces, którego cel wykracza poza zwykłą poprawę produktywności.
Jest to również proces, który prawidłowo wykonany, humanizuje miejsce pracy,
eliminuje zbyt ciężką pracę (muri) i uczy ludzi, jak wykonywać eksperymenty na swojej
pracy przy użyciu metody naukowej i jak nauczyć się wykrywać i eliminować odpady w
procesach biznesowych. Podsumowując, proces ten sugeruje humanizowane podejście
do pracowników i zwiększenie produktywności: "Chodzi o to, aby wychowywać ludzi w
firmie tak samo, jak chwalić i zachęcać do udziału w zajęciach kaizen." [Nihon, 1995]

1.20

Virtual Design Construction [VDC]

Wirtualne projektowanie budowy [Virtual Design Construction -VDC] to metody
związane z zarządzaniem i wdrażaniem zintegrowanych, wielodyscyplinarnych modeli
projektów budowlanych, obiektów, procesów roboczych i organizacji zespołów
projektowo - konstrukcyjno - eksploatacyjnych w celu wspierania procesów
inwestycyjnych.
Teoretyczne podstawy VDC obejmują: [Cife, 2015]
● Metody modelowania inżynierskiego: gotowego

produktu, organizacji,

procesów.
● Metody analizy - Projektowanie oparte na modelu: w tym harmonogramie,
koszcie, interakcji 4D i ryzyku procesowym, nazywane są często narzędziami BIM
(Building Information Modeling).
Załącznik 1| Strona 27 z 52

LEAN MANAGEMENT PRZY REALIZACJI PROCESÓW BUDOWLANYCH
mgr inż. Piotr Nowotarski

● Metody wizualizacji.
Metody VDC pozwalają na przeprowadzenie pełnych analiz biznesowych z położeniem
nacisku na zarządzanie strategiczne. Umożliwiają utworzneie modeli dotyczacych
zarówno kosztu, jak i wartości inwestycji kapitałowych. Stosowane najczęściej przy
realizacji dużych przedsięwzięć. VDC postrzegane jest jako zestaw zintegrowanych
elementów i narzędzi (Rysunek Z1.1.20)

Rysunek Z1.1.20 Virtual Design & Construction as a set of integrated elements [Rischmoller, Reed, Khanzode i
Fscher, 2018]

Wprowadzenie do VDC realizowane było w ostatnich latach na uniwersytecie Stanford
w CIFe (Center for Integrated Facility Engineering). CIFE definiuje pojęcie VDC jako
"stosowanie multidyscyplinarnych modeli wydajności przy projektach konstrukcyjnobudowlanych, w tym instalacji (tzn. urządzeń), procesów pracy i organizacji projektu
oraz procesów budowy [Fischer, 2004]. VDC pozwala na przygotowanie modeli
produktu, organizacji i procesów oraz ich wirtualne przetestowane, zanim nastąpi
zaangażowanie znacznych środków w postaci czasu lub pieniędzy w celu realizacji
projektu.
Celem VDC jest zatem wykorzystanie wirtualnych modeli, w celu lepszej organizacji
procesów i używając narzędzi symulacyjnych sprawne wykrycie błędów i potencjalnych
zagrożeń przed ich wystąpieniem, [Khanzode i inni, 2006] co w produkcji budowlanej
stanowi znaczący problem na etapie realizacji danego projektu.
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1.21

H&S Improvement Management

Idea narzędzia tego polega na zarządzaniu poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy w
danym procesie czy też przedsiębiorstwie. Na rysunku Z1.1.21 pokazano, miejsce
poprawa bezpieczeństwa względem wprowadzanych usprawnień zgodnie z filozofią
Lean Construction.

Rysunek Z1.1.21 Zależność między bezpieczeństwem a Lean Construction [Nahmens, 2009]

Warto zwrócić uwagę że zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy definiowane jest
także w międzynarodowych standardach między innymi OHSAS 18001:2007 oraz ISO
45001:2016. Wprowadzanie tych standardów wymaga jednak dodatkowej wiedzy i
przeznaczone jest zazwyczaj dla przedsiębiorstw większych zatrudniających więcej osób,
gdzie potrzeba zwrócenia uwagi na bezpieczeństwo podyktowana jest także wymogami
formalno prawnymi.

1.22

6Sigma

Six-Sigma to filozofia zarządzania jakością, która ma na celu usprawnienie procesów
poprzez zastosowanie statystycznej kontroli w celu zmniejszenia zmienności produktu i
zminimalizowania występowania wad. Została po raz pierwszy opracowana, i
zastosowana przez Motorolę w roku 1986, a następnie General Electric w 1995 roku. Ze
względu na Six Sigma w Motoroli udało się zredukować koszty i zmienność wielu
procesów przez co zdobyła nagrodę Malcolma Baldrige National Quality Award w
1988r.[Al -Aomar, 2012]
Wykorzystanie Six-Sigma w podejściu do zarządzania jakością jest powszechne w
przemyśle wytwórczym, ale wciąż znajduje się w fazie rozwoju w branży budowlanej ze
względu na jej dużą zmienność i nieprzewidywalność. Tradycyjne podejście do kontroli
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jakości w branży budowlanej jest podejściem reaktywnym i opiera się na podejmowaniu
działań po wystąpieniu problemu. Podejście Six-Sigma jest z kolei proaktywnym
podejściem, które alarmuje decydenta w danym procesie przed wystąpieniem
problemów jakościowych, w taki sposób aby zespół kontroli jakości mógł zadziałać, aby
uniknąć pogorszenia jakości finalnego produktu.
Termin Six Sigma wywodzi się ze statystyki, gdzie grecka litera s [sigma] symbolizuje
standardowe odchylenie, a konkretnie rozproszenie danych od wartości średniej.
Rozkład normalny zaprezentowano na rysunku Z1.1.22. Wartość sześć wyraża
akceptowany poziom jakości, który jest sześciokrotnością odchylenia standardowego.
Większość ludzi uważa Six Sigma za czysto statystyczną metodologię. W praktyce tej
metody termin "poziom Six Sigma" oznacza 3.4 defekty na milion szans lub wskaźnik
sukcesu 99,99966 %. [Garza-Reyes, 2015]
Celem Six Sigma jest zmniejszenie wariancji - zmienności w procesach, tak aby
dostarczyć klientom organizacji, produkty lub usługi, które są niezawodne i
charakteryzują się mniejszą liczbą defektów.
Obecnie obserwuje się, że niektóre przedsiębiorstwa próbują przyjąć poziom 7Sigma, co
oznacza jeszcze mniej wad i więcej zadowolonych klientów. Metoda Six Sigma obejmuje
mierzalne i raportowalne rezultaty, które przekładają się bezpośrednio na wyniki
finansowe przedsiębiorstwa gdyż koncentruje się na problemach występujących z
punktu widzenia klientów oraz wykorzystuje narzędzia i metodologię zarządzania
projektami [Borse i inni, 2016].

Rysunek Z1.1.22 Rozkład normalny z limitami na poziomie 3Sigma [Abdelhamid 2003]
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1.23

Standardization

Standaryzacja to proces wdrażania i opracowywania standardów technicznych w
oparciu o konsensus różnych stron, które obejmują przedsiębiorstwa, użytkowników,
grupy interesów, organizacje normalizacyjne i rządy [Xie, Hall, McCarthy, Skitmore i
Shen, 2016]. Normalizacja może pomóc zmaksymalizować zgodność, interoperacyjność,
bezpieczeństwo, powtarzalność lub jakość. Może również ułatwić komercjalizację
wcześniej niestandardowych procesów. W naukach społecznych, w tym ekonomii,
[Blind, 2004] idea standaryzacji jest bliska rozwiązaniu problemu koordynacji w sytuacji,
w której wszystkie strony mogą osiągnąć wzajemne korzyści, ale tylko poprzez
wzajemnie spójne decyzje.
Standaryzacja polega na szerokim wykorzystaniu środków, metod lub procesów, które
umożliwią wprowadzenie regularności, powtarzalności oraz jednakowych dobrych
praktyk i przewidywalności [Gibb, 2001]. Standaryzacja komponentów dotyczy w
szczególności wymiany kilku części danego produktu na jedną, która może pełnić
wszystkie funkcje [Perera, Nagarur i Tabucanon, 1999]. Wśród innych korzyści, które
daje stosowanie standardowych produktów lub komponentów można wymienić
skrócony czas realizacji, poprawę jakość i ułatwienia operacje na etapie procesów
budowy [Gibb i Isack, 2001, Pasquire i Gibb, 2002]. [Martinez i inni, 2015]
Wskazuje się że standaryzacja będzie się w najbliższych latach rozwijać, zwłaszcza w
przypadku małych i średnich przedsiębiorstw budowlanych [Tezel i inni, 2017]. Należy
też dodać, że tylko poprzez wprowadzenie standaryzacji możliwa jest ewolucja
procesów budowlanych przy wykorzystaniu idei filozofii Lean Management, co
przedstawia rysunek Z1.1.23

Rys. Z1.1.23 Kierunek rozwoju poprzez Lean [Aapaoja i Haapasalo, 2014]
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1.24

First Run Study

Ideą metody First Run Study [FRS] jest przetestowanie nowych sposób wykonywania
danych czynności przy pomocy zapisu video i późniejszej analizy oraz wyciągania
wniosków w celu przedstawienia kolejnych usprawnień analizowanego procesu. W tym
celu wymagane jest zapisanie całego cyklu pracy oraz analiza w zespole projektowym,
co może być czasochłonne.
W celu porównania metody FRS należy cofnąć się do początków usprawniania procesów
budowlanych w Japoni, gdzie Taiichi Ohno, uznany za większość myślenia stojącego za
systemem produkcyjnym Toyoty, znany był z chodzenia po hali i rysowania koła na ziemi.
Stał w kręgu i obserwował, myślał, analizował i uczył się, co się w procesach wokół dzieje.
Z tego badania miałby wtedy wystarczającą wiedzę, aby usprawnić proces. Założyciele
Lean Construction Institute, Glenn Ballard i Greg Howell [Ballard, 1997], mieli podobne
podejście, gdy omawiali "założenia FRS" w publikacji z 1997 roku "Implementing Lean
Construction: Improving Downstream Performance". FRS jest wykorzystywane do
projektowania i ulepszania metod pracy poprzez obserwacje terenowe. Wprowadzone
usprawnienia stają się nową standardową metodą pracy i powtarzamy proces, aby
umożliwić ciągłe doskonalenie.

Rysunek Z1.1.125 Cykl PDCA na którym bazuje się w celu realizacji FRS [Mossman, 2013]

Działania związane z wprowadzeniem FRS opierają się na cyklu Plan-Do-Check-Adjust
[PDCA]. Jest to cykl doskonalenia oparty na naukowym sposobie proponowania zmiany,
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wprowadzania zmian, mierzeniu wyników i dostosowywania w razie potrzeby. Jest
również znany jako Cykl Deminga, wprowadził tę koncepcję w Japonii w latach 50. XX
wieku. Rysunek Z1.1.25 przedstawia cykl PDCA na którym bazuje opisywana metoda.
W przemyśle budowlanych odnaleźć można przykłady zastosowania FRS przy
zastosowaniu systemów lokalizacji i planowania realizacji procesów budowlanych
[Seppanen, 2015].

1.25

Target Value Design [TVD]

W celu dokładnego wyjaśnienia pojęcia Target Value Design TVD należy uściślić czym jest
Target Costing. Target Costing [TC] to skuteczna technika zarządzania stosowana od
dziesięcioleci w produkcji przemysłowej w celu osiągnięcia przewidywalności kosztów
podczas opracowywania nowego produktu. Przyjęcie tej techniki oferuje korzyści dla
branży budowlanej, ponieważ stara się podnieść liczbę pomyślnych wyników i pewności
realizacji projektu pod względem kosztów, jakości i czasu. Jest to podejście do
zarządzania, które wykorzystuje najlepsze cechy kosztu docelowego i dostosowuje je do
specyfiki procesu budowy. Koncepcja projektowania wartości docelowych jest
wprowadzana na podstawie wyników badań przeprowadzonych w 12 projektach
budowlanych w USA, gdzie wykazano, że systematyczne stosowanie projektowania
wartości docelowych prowadzi do znacznej poprawy wyników projektu - ostateczny
koszt projektów był średnio o 15% niższy niż koszt rynkowy. [Zimina i inni, 2012]
TVD odnosi się bezpośrednio do przemysłu budowlanego - zaproponowany przez Lean
Construction institute opiera się na opisanej wyżej metodzie Target Costing w ujęciu
procesów budowlanych. Koncepcję TVD przedstawia rysunek Z1.1.25.

Rysunek Z1.1.25 Koncepcja metody TVD [Lean Construction Institute 2016]
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1.26

Gemba / Gemba Walk

Gemba Walk (Spacer Gemba) oznacza działanie, które pozwala zobaczyć rzeczywisty
proces, zrozumieć jego pracę, zadawać pytania i uczyć się [Womack i Jones, 2011].
Metoda jest również znany jako jeden z podstawowych elementów filozofii Lean
Management.
Taiichi Ohno, [Ohno, 1988] Pracując w fabryce Toyoty, poprowadził rozwój koncepcji
Spaceru Gemba. Gemba to okazja dla pracowników, aby mogli oderwać się od
codziennych zadań, przejść przez powierzchnię swojego miejsca pracy, aby spróbować
krytycznie spojrzeć na wykonywane czynności i zidentyfikować marnotrawstwo. Gemba
Walk został zaprojektowany, aby umożliwić liderom identyfikację istniejących zagrożeń
bezpieczeństwa, obserwować warunki pracy maszyn i urządzeń, zapytać o
praktykowane standardy pracowników, zdobywać wiedzę na temat statusu pracy i
budować pogłębione relacje z pracownikami [Castle i Harvey, 2009]. Celem Gemba Walk
jest lepsze zrozumienie strumienia wartości w danym procesie i jego problemów. Gemba
Walk jest jedną przewodnich zasad Lean Management, które powinny być
praktykowane przez Lean liderów na co dzień. Spacer Gemba to działanie, która przenosi
zarządzanie na linię frontu, szukając marnotrawstwa i możliwości uprawiania w miejscu
wykonywania pracy przez pracowników. [Imai. 2007] Zasady wykonywania Spaceru
Gemba przedstawia rysunek Z1.1.26.

Rysinek Z1.1.26 Zadania Gemba Walk [https://www.whatissixsigma.net/gemba-walk/, dostęp 6.12.2018]

1.27

Design Workshop / Big Room

W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił przełom w kierunku zastosowania technik Lean
Management w procesach budowy i zintegrowanego dostarczania projektów, w tym
szerokiego zastosowania modelowania informacji o budynku [BIM] i wprowadzenia
oprogramowania do współpracy wielu podmiotów, a także nowych podejść
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organizacyjnych, takich jak "Big Room". Big Room jest to miejsce kolokacji, które
fizycznie łączy projektantów, budowniczych i często operatorów obiektów w jednym
miejscu do wspólnej pracy nad danym projektem budowlanym niezależnie od jego
stanu zaawansowania - także po w czasie etapu użytkowania. [Vaidyanathan i inni, 2016]
Metoda Big Toom (Wielkiego pokoju) ma kilka różnych celów i zapewnia wiele korzyści,
zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni. Przede wszystkim ma na celu poprawę
współpracy poprzez większą integrację zespołu. Wczesna integracja umożliwia
zespołowi dostarczenie budynku o wyższej wydajności, na czas i przy założonym
budżecie. Poprzez intensywną interdyscyplinarną współpracę, zespoły są w stanie
zaprojektować budynek z systemami, które uzupełniają się i wspierają nawzajem oraz
cele projektu. Kolokacja ułatwia także przekazywanie członkom zespołu najnowszych
informacji, zmniejszając czas zmarnowany na poszukiwanie aktualnych informacji lub
pracę z nieaktualnymi informacjami. [Alhava i inni, 2015]
Ponieważ projekty budowlane stają się coraz bardziej złożone, szczególnie w obiektach
o wysokim poziomie technicznym, takich jak szpitale i centra danych, branża musi
reagować na coraz wyższą specjalizację poszczególnych usług. To z kolei doprowadziło
do powstania szerokiego grona podwykonawców i konsultantów, którzy współtworzą
dziś projekty, w tym kluczowe branże, takie jak mechaniczne, elektryczne i hydrauliczne,
a także pomocnicze, takie jak stolarka okienna i drzwiowa, windy, rury
pneumatyczne,instalacje specjalistyczne itd.
Koordynacja 20 - 30 pojedynczych firm w jednym projekcie może i szybko staje się
bardzo skomplikowana. Po prostu uzyskanie odpowiedzi na pytanie z danej konkretnej
specjalizacji może potrwać kilka dni lub tygodni, a wiele zespołów nie zdaje sobie
sprawy, że czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na prośby o informacje często staje
się często głównym czynnikiem wpływającym na harmonogram inwestycji. Łącząc
kluczowych interesariuszy projektu w jednym miejscu, członkowie zespołu są w stanie
dosłownie zwrócić się do siebie nawzajem, aby uzyskać odpowiedzi, zamiast czekać na
odpowiedź. W metodzie Big Room dzielenie się wiedzą jest jeszcze prostsze dzięki
użytkowaniu wizualizacji 3D i 4D.[Vaidyanathani inni, 2016]
Zintegrowane środowisko pracownicze pomaga również wzmocnić tożsamość projektu
odrębną od kultur poszczególnych firm członków zespołu. Poprzez kolokację i podział
poszczególnych zadań, członkowie zespołu rozwijają lepsze zrozumienie wspólnych
celów projektu i zaczynają podejmować decyzje dla dobra projektu, a nie tylko dla
krótkoterminowych korzyści poszczególnych przedsiębiorstw.
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Łatwo jest entuzjastycznie podchodzić do potencjalnych korzyści wynikających z
kolokacji i współtworzenia, zwłaszcza że właściciele i zespoły zaczynają dostrzegać
pozytywne wyniki pracy obok siebie, takie jak skompresowane harmonogramy (przez
mniejszą liczbę zapytań) i zmniejszone ryzyko wystąpienia poprawek i błędów [poprzez
wspólne praktyki projektowe]. Trudniej jest natomiast określić, które elementy procesu
i którzy podwykonawcy powinni zostać włączeni do procesu na różnych etapach
projektu.[Alhava i inni, 2015]
Aby zintegrowany Big Room był bardziej wydajny, należy najpierw zrozumieć, kto
komunikuje się z kim, o czym i kiedy. Kiedy ujawni się naturę interakcji, będziemy można
skupić się na jakości tych interakcji, aby osiągnąć lepsze, bardziej przewidywalne wyniki
projektu.
Obecnie Big Room może być postrzegany jako pokój typowo wyposażony w biurka
znajdujące się w podkowach wokół tablic SMART lub po prostu duże otwarte biuro. W
bardzo dużych projektach wszyscy członkowie projektu mogą znajdować się w tym
samym pomieszczeniu zarówno na etapie projektowania, jak i budowy, co zapewnia
korzyści współpracy w zakresie dzielenia się wiedza, przepływ informacji i szybkie
informacje zwrotne. [Alhava i inni, 2015]
Planowanie w aspekcie realizacji idei Big Room zaprezentowano na rysunku Z1.1.27

Rysunek Z1.1.27 Planowanie w aspekcie idei Big Room https://www.ca.com/en/blog-highlight/top-3-reasons-big-roomplanning.html, dostep 6.12.2018

1.28

Prefabrication and Modularization

Prefabrykacja to praktyka polegająca na składaniu elementów konstrukcji w fabryce lub
innym zakładzie produkcyjnym oraz przewożeniu kompletnych elementów lub
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podzespołów na plac budowy, na którym ma być zbudowana konstrukcja. Termin ten
jest używany do odróżnienia tego procesu od bardziej konwencjonalnej praktyki
budowlanej tj. transportu podstawowych materiałów na plac budowy, na którym
odbywa się cały montaż.
Termin prefabrykacja odnosi się również do produkcji przedmiotów innych niż całe
konstrukcje w danym miejscu. Jest często używany, gdy produkcja części maszyny lub
jakiejkolwiek ruchomej części jest przenoszona z głównego miejsca produkcji do innego
miejsca, a cała sekcja produktu jest dostarczana w stanie zmontowanym i gotowa do
dalszego montażu. W przypadku produkcji przemysłowej zazwyczaj nie używa się go w
odniesieniu do elektrycznych lub elektronicznych części maszyny lub części
mechanicznych, takich jak pompy, skrzynie biegów i sprężarki, które zwykle dostarczane
są jako oddzielne elementy, ale do sekcji korpusu maszyny, które w przeszłości staną się
całym elementem maszyny.
Przy definicji prefabrykacji można wskazać następujący jej podział [Gibb, 2006]:
● Podzespół komponentów: elementy małej skali są montowane w środowisku
fabrycznym (np. okna).
● Etap przed montażem wolumetrycznym: Przed montażem na placach budowy
[np. Panele okładzinowe] elementy są montowane w środowisku fabrycznym w
celu utworzenia jednostek wolumetrycznych.
● Wstępny montaż wolumetryczny: Podobnie jak na poprzednim poziomie,
elementy są montowane w środowiskach fabrycznych, ale tworzą jednostki
objętościowe przed instalacją na placach budowy. Jednostki są zwykle całkowicie
wykończone wewnętrznie (np. elementy baterii toaletowych).
● Kompletna (modułowa) konstrukcja: elementy są montowane w środowiskach
fabrycznych, aby utworzyć całkowicie ukończone moduły. Całe budynki są
tworzone przez szereg modułów.
W budownictwie idea prefabrykacji i modularyzacji znajduje uznanie w tzw.
budownictwie zrównoważonym [Nahmes i inni, 2011] a także nastawieniu na większą
uwagę związaną z kosztami życia obiektu budowlanego [Kamali i inni, 2016]. Wpływa też
ona na minimalizacja marnotrawstwa, w tym czasu potrzebnego na wykonanie danego
procesu (Rysunek Z1.1.28) oraz na innowacyjność [Liu i inni, 2016].
Podstawową zaletą tych technik jest zwiększona produktywność, szczególnie gdy
harmonogramy budowy są napięte, oferty są konkurencyjne, a wykwalifikowana siła
robocza jest ograniczona. Inne zalety to udoskonalona uproszczona logistyka na miejscu,
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mniejsze ryzyko kradzieży i wandalizmu oraz lepsza ochrona przed uszkodzeniem
spowodowanym przez warunki pogodowe. Prefabrykacja i modularyzacja pomagają
zmniejszyć ilość odpadów i powodują mniejsze zakłócenia w otoczeniu.

Rysunek Z1.1.28 oszczędności przy wykorzystaniu modularności w budownictwie [Kamali i inni, 2016]

1.29

Benchmarking

Benchmarking (BM) jest narzędziem używanym przy procesach związanych z ciągłym
doskonaleniem. Wykorzystuje w sposób systematyczny proces poprawy wydajności dla
produktu / usługi, dla procesu lub organizacji jako całość poprzez stałe identyfikowanie,
zrozumienie i dostosowywanie najlepszych praktyk możliwości i szans organizacji.
[Grumurthy i inni 2009]
Benchmarking jest ważnym narzędziem ciągłego doskonalenia, które umożliwia firmom
zwiększenie ich wydajność poprzez identyfikację, adaptację i wdrożenie najlepszej
praktyki w danym procesie na bazując na uzyskanych obserwacjach. [Alarcon i inni,
2001]
Nie istnieje pojedyncza wersja procesu benchmarkingu, który został powszechnie
przyjęty w przemyśle produkcyjnym. Szeroka atrakcyjność i akceptacja benchmarkingu
doprowadziły do pojawienia się metodologii benchmarkingu. Jedną z przełomowych
publikacji jest Boxwell's Benchmarking for Competitive Advantage. [Boxwell, 1994]
Pierwsza książka poświęcona analizie porównawczej, napisana i opublikowana przez
Kaiser Associates [Fifer. 1988] jest praktycznym przewodnikiem i oferuje
siedmioetapowe podejście do BM. Robert Camp, który napisał jedną z najwcześniejszych
książek o benchmarkingu w 1989 roku [Camp, 1989] opracował 12-krokową instrukcję
wdrażania benchmarkingu. Składa się ona z 12 etapów występujących po sobie:
● Wybór tematu
● Zdefiniowanie procesu
● Zidentyfikowanie potencjalnych partnerów
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● Zidentyfikowanie źródła danych
● Zebranie danych i wybór partnerów
● Określenie różnic
● Ustalenie różnic procesowych
● Przewidzenie nadchodzących rezultatów
● Porozumienie się z Partnerami
● Dostosowanie celu
● Wprowadzenie w życie
● Rewizja i ponowna kalibracja
Rodzaje Benchmarkingu przedstawia rysunek Z1.1.30 [Syuhaida i inni, 2009]

Rysunek Z1.1.29 Rodzaje Benchmarkingu [Syuhaida i inni, 2009]

1.30

Location-Based Management System [LBMS]

Narzędzie branżowe LBMS koncentruje się na planowaniu, kontrolowaniu i analizowaniu
działań związanych z przepływem pracy, zakładając że każdy z pracowników powinien
przemieszczać się w wyznaczonych miejscach. Główny nacisk kładziony jest na
wydajność produkcji, ponieważ metoda śledzi zadania każdej załogi w danej określonej
lokalizacji.
W miarę jak zasoby - ekipy pracujące - przemieszczają się przez wszystkie lokalizacje,
system zarządzania oparty na lokalizacji wykonuje plany, które są dla ekip zarówno
powtarzalne, jak i ciągłe. Ponadto ekipy te wykonują określoną pracę, zanim przejdą do
innego obszaru. Korzystanie z tej metody pozwala na minimalne przerwanie prac przez
inne zespoły robocze znajdujące się w danym, tm samym obszarze.
LBMS polega w dużej mierze na skutecznym rozbiciu i opracowaniu struktury lokalizacji.
Ponieważ struktura ta jest hierarchiczna, każdy ogólny poziom zawiera również bardziej
szczegółowe poziomy. Jednym z najczęstszych sposobów na to jest podział projektów
najpierw na budynki, a następnie na kondygnacje. Kondygnacje można dalej podzielić
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na poszczególne strefy. Te strefy budowy są na ogół niewielkie, więc każdy zespół
roboczy można zaplanować w ramach danej strefy. Pozwala to, na przykład, na montaż
płyt gipsowo-kartonowych w jednym miejscu bez przerywania, podczas gdy metalowe
kołki umieszczane są w innym [Seppanen i inni, 2010].[Kala i inni, 2012]
Metoda LBMS [Location Based Management System] została opracowana specjalnie dla
sektora budowlanego w celu usprawnienia planowania projektu, harmonogramowania
i kontroli nad produkcją pracy, w tym zasobów i czasu. Technika LBMS pozwala
wszystkim uczestnikom procesu budowlanego pracować bardziej płynnie i efektywnie,
zmniejszając ryzyko strat i zwiększając wydajność pracy.

1.31

Work Structuring and Scheduling

W systemie Lean Project Delivery, termin "struktura pracy" (Work Structuring) jest
używany do wskazania różnych działań związanych z określeniem sposobu wykonywania
pracy, od wykonania projektu i realizacji i organizacji łańcuchów dostaw aż po
szczegółowe metody produkcji i montażu, w tym konfigurację systemów dostaw
)przepływ materiałów i informacji) w powiązaniu z realizacją projektu (przepływ pracy i
przepływ zasobów) [Ballard, 1999].
Związek pomiędzy tradycyjną strukturą pracy a "szczupłą" strukturą pracy wymaga
usystematyzowania. Zarządzanie projektem pod kątem organizacyjnym odbywa się
zazwyczaj na podstawie umów między oddzielnymi organizacjami, podwykonawcami
oraz poprzez przypisanie odpowiedzialności do poszczególnych osób w różnych
organizacjach. Przydział zakresów roboczych do poszczególnych osób odpowiedzialnych
za dane zadania można sprowadzić do odpowiedzi na 2 pytania: strukturach podziału
pracy, które odpowiadają na pytania[Ballard i inni, 2003]:
● Jaki jest zakres prac ... dla całego projektu, ... dla Projektów pobocznych A i B, ...
dla sub-projektów A-1 i A-2, ...
● Kto ponosi odpowiedzialność za dany zakres prac?
Główne założenia metody opierają się na[Lean construction Institute 1999:
● Minimalizacji i zarządzaniu zmiennością.
● Zintegrowaniu procesu projektowania produktu i procesu wytwarzania.
● Usystematyzowanie przepływu pracy poprzez dozowanie i bufory, z preferencją
dla buforów pojemności ponad bufory magazynowe.
Umiejscowienie metody w procesie realizacji projektu przedstawiono na rysunku
Z1.1.31
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Rysunek Z1.1.31 Umiejscowienie metody w procesie realizacji projektu [Ballard, 1999]

1.32

Fail Safe for Quality and Safety

Fail Safe for Quality and Safety tłumaczone jest jako uszkodzenie w kierunku
bezpiecznym. W inżynierii stosowanie tej metody polega na postrzeganiu awarii jako
taka takiej, która w przypadku wystąpienia, z natury powoduje efekt, który nie powoduje
żadnej lub powoduje minimalną szkodę dla danego sprzętu, środowiska lub osób. W
przeciwieństwie do występującego zagrożenia bezpieczeństwa, system "odporny na
awarie" nie oznacza, że negatywny skutek jest niemożliwy lub nieprawdopodobny do
osiągnięcia, ale raczej, że konstrukcja systemu zapobiega lub łagodzi niebezpieczne
konsekwencje awarii systemu. Oznacza to, że jeśli "system" ulegnie awarii, będzie to
awaria na tyle niegroźna, że nie spowoduje znaczących szkód w procesie. [Salem i inni,
2005, Ogunbiyi i inni, 2014]
Jednym z stosowanych narzędzi w ramach metody to tzw urządzenia "Poka-Yoke" jako
nowe elementy, które zapobiegają przepływowi wadliwych części przez proces. Zostały
one wprowadzone w przemyśle produkcyjnym przez Shingo [Shingo, 1986].
Niepowodzenie w przypadku jakości zależy od wygenerowania sygnałów ostrzegających
o potencjalnych wadach (miękkie poka-yoke). Takie podejście jest sprzeczne z
tradycyjną koncepcją kontroli jakości, w której kontrolowana jest jedynie wielkość
próby, a decyzje podejmowane są po tym, jak wadliwe części zostały już przetworzone.
Jest to podobne do inspekcji wizualnej (urządzenia Poka-Yoke) z Lean Manufacturing.
System Fail Safe można rozszerzyć także na bezpieczeństwo i jest on związany z
narzędziem oceny ryzyka bezpieczeństwa z tradycyjnej praktyki produkcyjnej. Oba
elementy wymagają przygotowania planów działania, które zapobiegają wystąpieniu
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złym skutkom przy danej awarii. Logika wdrażania tych systemów wymaga pewnej
sekwencji inicjatyw, które stopniowo ujawniają dodatkowe możliwości poprawy
[Ballard, 1997].

1.33

Design Structure Matrix [DSM]

Macierz struktury projektowania jest narzędziem stosowanym przede wszystkim na
etapie projektowania [Johansen i inni, 2007], której to przykład prezentuje rysunek
Z1.1.33.
Zawiera ona listę wszystkich podsystemów / działań i odpowiadających im wymiarów
wymiany informacji, interakcji i zależności. Na przykład, gdy elementy macierzy
reprezentują czynności, macierz określa, jakie elementy informacji są potrzebne do
rozpoczęcia określonego działania i pokazuje, gdzie generowane są informacje
niezbędne przez tę aktywność. W ten sposób można szybko rozpoznać, które inne
działania są uzależnione od wyników informacji generowanych przez każde działanie.

Rysunek Z1.1.33 Przykład modeli zastosowania DSM kolumnowy i punktowy [Browning, 2016]

Wykorzystanie DSM w praktyce badawczej i przemysłowej znacznie wzrosło w latach 90.
Systemy DSM zostały zastosowane w budownictwie, rozwoju nieruchomości,
półprzewodnikach,

przemyśle

motoryzacyjnym,

fotograficznym,

lotniczym,

telekomunikacyjnym, produkcji na małą skalę, sprzęcie fabrycznym i przemyśle
elektronicznym, by wymienić tylko kilka, a także wiele agencji rządowych. [Eppinger i
Browning, 2012]
Reprezentacja macierzowa w analizowanej metodzie ma kilka zalet [Yassine i Braha
2003]:
● Macierz może reprezentować dużą liczbę elementów systemu i ich relacje w
zwarty sposób, który podkreśla ważne wzorce w danych (takie jak pętle
sprzężenia zwrotnego).
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● Prezentacja jest możliwa do zastosowania w technikach analizy macierzowej,
które można wykorzystać do ulepszenia struktury systemu.
● W przypadku działań poprzedzających modelowanie umożliwia reprezentowanie
sprzężeń zwrotnych, których nie można modelować za pomocą technik
modelowania Gantta / PERT.
● Analiza DSM zapewnia wgląd w sposób zarządzania złożonymi systemami lub
projektami, podkreślając przepływ informacji, sekwencje zadań / czynności i
iterację. [Eppinger i inni, 2012; Browning, Fricke i Negele, 2006].
● Może pomóc zespołom usprawnić procesy w oparciu o optymalny przepływ
informacji między różnymi niezależnymi działaniami.
Analiza DSM może również służyć do zarządzania skutkami zmiany. Na przykład, gdyby
specyfikacja komponentu musiała zostać zmieniona, możliwe byłoby szybkie
zidentyfikowanie wszystkich procesów lub czynności, które były zależne od tej
specyfikacji, zmniejszając ryzyko kontynuacji pracy w oparciu o nieaktualne informacje.
[Eppinger i inni, 2012]

1.34

Integrated Project Delivery

Integrated Project Delivery (Zintegrowane dostarczenie projektów) to współpraca w
celu osiągnięcia założonego celu często kojarzona z wprowadzeniem BIM w procesach
budowlanych [Kent i inni, 2010]
Zintegrowane dostarczanie projektów jest umową między właścicielem, wykonawcą i
architektem w celu skonstruowania budynku. Zakłada się, że te trzy podmioty stają się
interesariuszami określonego celu - jakim jest obiekt budowlany. W miarę postępu
projektu od początkowego studium projektowego, poprzez ukończenie poszczególnych
etapów zespół wykorzystuje wcześnie, wspólne wysiłki zespołu w celu powiązania
poszczególnych założeń i efektów z podwykonawcami prac. W ten sposób wkład i
wspólny cel wszystkich trzech zainteresowanych stron oraz wykonawców pozwala na ,
w pełni skoordynowane rozwiązania i projekt posiada plan który jest zgodny z
wymaganiami tj. harmonogramem i założonym budżetem. [Paolillo, Olson i Straub,
2016]
Główną różnicę od tradycyjnej metody dostarczania projektów stanowi fakt, że
wszystkie kwestie powinny być rozwiązane przez zespół współodpowiedzialny za projekt
i nie powinno się zostawić żadnych problemów nierozwiązanych jeszcze na etapie
przygotowywania dokumentacji [Bongiorni i Cohort, 2011].
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Tego typu projekty są zintegrowane poprzez odpowiednią koordynację, komunikację i
interakcję między stronami zainteresowanymi [Baccarini, 1996] co przedstawiono na
rysunku Z1.1.35.

Rysunek Z1.1.35 Integrated Project Delivery mechanism [Nawi, Haron, Hamid, Kamar i Baharuddin, 2014]

1.35

Root Cause Analysis (RCA)

Analiza przyczyn źródłowych (RCA) to systematyczny proces identyfikacji "przyczyn
źródłowych" problemów lub zdarzeń oraz podejścia do reagowania na nie. RCA opiera
się na podstawowym założeniu, że efektywne zarządzanie wymaga czegoś więcej niż
tylko "gaszenia pożarów" dla problemów, które się rozwijają, ale znalezienia sposobu,
aby im zapobiec.
Metoda jest jedną z najbardziej użytecznych stosowanych przez praktyków na całym
świecie, w rozwiązywaniu problemów zwłaszcza w procesach produkcji przemysłowej
dotyczących jakości i produktywności, bezpieczeństwa zakładu, wypadków itp. Temat
ten jest nieustannie rozwijany przez naukowców i praktyków. Można go podzielić na
dwie szerokie kategorie określające potencjalne przyczyny i mechanizm dojścia do
przyczyny źródłowej. W literaturze [Doggett 2005] wskazuje się a ramy do analizy w
postaci trzech narzędzi RCA,
● diagram przyczynowo-skutkowy,
● diagram wzajemnych zależności (rysunek Z1.1.35),
● drzewo relacji.
Aby potwierdzić występujące przyczyny, należy je poprzeć dowodami [Eckert i Huges,
2010]. W budownictwie wskazuje się na analizy źródeł problemów np przy
wprowadzaniu narzędzni m.in LPS [Fossei inni, 2016].
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Rysunek Z1.1.35. Przykładowy diagram wzajemnych zależności

1.36

5Whys

5 Whys jest iteracyjną techniką pytającą używaną do badania związków przyczynowoskutkowych leżących u podstaw danego problemu. Podstawowym celem tej techniki
jest ustalenie głównej przyczyny usterki lub problemu poprzez powtórzenie pytania
"Dlaczego?". Każda odpowiedź stanowi podstawę następnego pytania. "5" w nazwie
pochodzi z obserwacji liczby iteracji potrzebnych do wskazania przyczyny rozwiązania
problemu.
Nie wszystkie problemy mają jedną główną przyczynę. Jeśli chcemy odkryć wiele
przyczyn źródłowych, należy powtórzyć metodę, prosząc o kolejną sekwencję pytań za
każdym razem.
Metoda ta nie zapewnia żadnych twardych i szybkich reguł określających, które wiersze
pytań mają zostać zbadane, ani jak długo należy szukać dodatkowych przyczyn
źródłowych. Tak więc, nawet gdy metoda jest ściśle przestrzegana, wynik nadal zależy
od wiedzy i wytrwałości zaangażowanych osób.
Na zastosowanie w budownictwe tej metody wskazuje m.in [Picchi, 2001] przy badaniu
przyczyn problemów. Dodatkowo wskazuje się że jest ona ważnym narzędziem w Lean
Construction, które jest również częścią LPS [Schottle i inni, 2014]. Oprócz tego może
służyć do identyfikacji i usunięcia przyczyny powstawania marnotrawstwa w
budownictwie [Ansah i inni, 2016]

1.37

Ishikawa Diagram

Diagramy Ishikawy (zwany również schematami fishbone, jodełkami, schematami
przyczynowo-skutkowymi lub Fishikawą) są przykładowymi diagramami stworzonymi
przez Kaoru Ishikawę, które pokazują przyczyny danego zdarzenia. [Ishikawa 1982]

Załącznik 1| Strona 45 z 52

LEAN MANAGEMENT PRZY REALIZACJI PROCESÓW BUDOWLANYCH
mgr inż. Piotr Nowotarski

Typowe zastosowania diagramu Ishikawy to na etapie projektowania produktu
zapobieganie defektom jakości w celu zidentyfikowania potencjalnych czynników
powodujących negatywny efekt. Każda przyczyna lub powód niedoskonałości jest
źródłem zmienności. Przyczyny są zwykle pogrupowane w główne kategorie w celu
identyfikacji i klasyfikacji tych źródeł zmienności.
Schemat Ishikawy jest przedstawieniem analizy przyczynowo-skutkowej, która może
zostać przeprowadzona dla dowolnego rodzaju wyniku i efektu. Schemat ten umożliwia
sortowanie i klasyfikowanie wszystkich różnych przyczyn dla określonego efektu.
Ishikawa jest po to, aby rozpoznać ważne przyczyny generujące efekt, aby wpłynąć na
nie i zmienić efekt, który powoduje [Fuenzalida, Fischer, Arroyo i Salvarierra, 2016]
Zastosowanie w budownictwie głównie skupiają się na

detekcji problemów w

analizowany procesach budowlanych [Nowotarski i inni 2016, Nowotarski i inni, 2017].
Przykład schematu Ishikawy prezentuje Rysunek Z1.1.37.

Rysunek Z1.1.37 Diagram ishikawy w celu analizy ryzyka realizacji projektów. [Berlec, Staberek, Duhovnik i Kusar,
2016]

1.38

Failure Mode and Effect Analysis [FMEA]

Analiza stanów i skutków defektów [FMEA] - także "tryby awarii", w wielu publikacjach
- była jedną z pierwszych wysoce uporządkowanych, systematycznych technik analizy
awarii. Została opracowana przez inżynierów pod koniec lat pięćdziesiątych XX wieku w
celu zbadania problemów, które mogą wyniknąć z nieprawidłowego działania systemów
wojskowych. FMEA jest często pierwszym krokiem w badaniu niezawodności systemu.
Obejmuje ona przejrzenie jak największej liczby komponentów, złożeń i podsystemów,
aby zidentyfikować możliwość awarii oraz wskazać ich przyczyny i skutki. Dla każdego
badanego elementu tryby awarii i ich skutki dla pozostałej części systemu są zapisywane
w arkuszu roboczym FMEA. Istnieje wiele odmian takich arkuszy. Analiza FMEA może
być analizą jakościową [Rausand i Hoyland, 2004], ale może zostać postawiona na
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podstawie ilościowej, gdy matematyczny model awaryjności zostanie połączony z bazą
danych współczynnika awarii.
Istnieje kilka różnych rodzajów analiz FMEA, takich jak [Arabianm Oraee i Tavner, 2010]:
Funkcjonalny, Projektowy, Procesowy
Udane przeprowadzenie analizy FMEA pomaga zidentyfikować potencjalne tryby awarii
w oparciu o doświadczenia z podobnymi produktami i procesami - lub w oparciu o
wspólną fizykę logiki awarii. Jest szeroko stosowana w różnych gałęziach rozwoju i
produkcji w różnych fazach cyklu życia produktu. Analiza efektów odnosi się do analizy
konsekwencji tych awarii na różnych poziomach systemu.

Rysunek Z1.138 Przykład aplikacji analizy FMEA z obliczeniem współczynnika RPN [Kujawski i Miller, 2009]

Analizy funkcjonalne są potrzebne jako dane wejściowe do określenia prawidłowych
trybów awaryjnych, na wszystkich poziomach systemu, zarówno dla funkcjonalnego
FMEA, jak i dla części [sprzętu]. FMEA jest wykorzystywana w celu zmniejszenia
możliwości wystąpienie ryzyka w oparciu o zmniejszenie intensywności efektu lub na
podstawie obniżenia prawdopodobieństwa jego wystąpienia. FMEA jest w zasadzie
pełną indukcyjną [logiczną logiką] analizą, jednak prawdopodobieństwo niepowodzenia
można oszacować lub zmniejszyć jedynie poprzez zrozumienie mechanizmu awarii. W
związku z tym FMEA może zawierać informacje o przyczynach niepowodzenia [analiza
dedukcyjna] w celu ograniczenia możliwości ich wystąpienia poprzez wyeliminowanie
zidentyfikowanych przyczyn źródłowych.
W budownictwie metoda jest coraz częściej stosowana w celu redukcji ryzyka i
marnotrawstwa związanego z wprowadzaniem Lean Management [Ansah i inni, 2016,
Karningsih i inni, 2017].
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1.39

Standard Work Sheets

Rysunek Z1.1.39 Przykład arkusza standaryzowanej procedury pracy [Yu i inni, 2011]

Narzędzie okazuje bardzo przydatne przy opracowywaniu standardów wykonywania
danej pracy czy wykonania czynności. Jest to podstawowa forma realizowana przy
wprowadzaniu Lean Manufacturing. Zapewnia graficzny obraz stacji roboczej, ścieżkę
operatora i wskazuje na ilość ustandaryzowanej pracy w procesie wymaganej do
płynnego przepływania przez procesu. Narzędzie jest związane z arkuszem procedury
standaryzowanej pracy, którego przykład przedstawia rysunek Z1.1.39.
Zastosowanie w budownictwie wskazują autorzy [GAO i inni 2014; Carneiro i inni, 2009]
w swoich pracach dotyczących optymalizacji procesów budowlanych.

1.40

Cell production Units [Mariz 2013]

Produkcja w komórkach to koncepcja, która sięga początków lat 1900 [Benders i
Badham, 2000] z implementacjami w amerykańskich i niemieckich firmach, która
popadła w zapomnienie, przynajmniej w USA, aż do wczesnych lat 80-tych. Jej
odrodzenie datuje się na wprowadzenie filozofii Just-In-Time w amerykańskim
przemyśle [Johnson i Wermelov, 2004]. Pierwszy krok w kierunku Just-in-Time został
podjęty w 1949 roku przez T. Ohno. Wymienił on maszyny na układ komórek roboczych.
Pozwoliło to na to, aby jeden robotnik obsługiwał kilka maszyn [Ohno, 1988]. Komórki
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produkcyjne można było uznać za ewolucyjną następcę koncepcji linii montażowej
Henry'ego Forda [Narusawa iShook, 2009]. Komórki produkcyjne zyskały na
popularności w ciągu ostatnich dwóch dekad. Przypadki pokazują, że produkcja w
komórkach produkcyjnych jest obecnie adoptowane przez 43 do 53 procent firm
produkcyjnych w USA i Wielkiej Brytanii [Johnson iinni, 2004]. Korzyści wynikające z
zastosowania komórek w produkcji to: skrócenie czasu przygotowania, praca w toku,
zmniejszony czas realizacji i koszt; podwyższona jakość produktu itp [Pattanaick i
Sharma, 2009].
W przemyśle budowlanym wspomina o tym typie produkcji Ballard [Ballard, 2003]w
procesach betonowania czy Ballard i Howell [Ballard i Howell 2003] w procesach
zarządzania.

1.41

Construction Process Analysis

Metoda Construction Process Analysis implementuje wykresy procesu i schematy
przepływu, które są typowe dla technik analizy procesu [Parker i Oglesby 1972. Te
wykresy i diagramy oparte są na znormalizowanych symbolach zgodnie z japońskimi
normami przemysłowymi JIS Z 8206. Te znaki efektywnie opisują przepływ procesów i
sprawiają, że możliwe szybkie ustalenie, gdzie istnieje problem w procesie. Symbole są
podzielone na symbole podstawowe i uzupełniające. Podstawowa grafika składa się z
sześciu symboli, w tym operacji, transportu, przechowywania, opóźnienia, kontroli
objętości i kontroli jakości, jak pokazano na rysunku Z1.1.41.1.
Schemat procesu rejestruje każdy etap operacji konstrukcyjnej. Ponadto wykres zapisuje
przepływ w jednostce, sekcji, dziale lub między działami. Przepływ może obejmować
kolejne etapy operatora produkcyjnego lub może obejmować kolejne etapy, przez które
przechodzi pracownik, część lub materiał [Tanner, 1985].
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Rysunek Z1.1.41.1 Podstawowe oznaczenia stosowane w opisywanej metodzie [Lee i inni, 1999]

Schemat przepływu uzupełnia schemat procesu. Służy do badania każdego etapu
poprzez narysowanie układu obszaru, w którym przepływa proces. Układ będzie łatwiej
zrozumiany za pomocą tych samych symboli użytych w arkuszu. Korzystając z arkusza
kalkulacyjnego procesu budowy i diagramu widoku planu, definiowane są problemy w
procesie. Zmiana sekwencji kroków, eliminacja lub dodanie kroków lub zmiana
lokalizacji kroków w procesie to wszystkie możliwe metody poprawy procesu.
Przykładowa tabelę procesu przedstawia rysunek Z1.1.41.2.
W budownictwie metoda stosowana jest w celu identyfikacja marnotrawstwa [LEE i inni,
1999] czy analiza procesów budowlanych [Dai i inni, 2012].
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Rysunek Z1.1.41.2 Przykład zastosowania metody [Lee i inni, 1999]

1.42

Pareto Analysis

Technika wykorzystywana do priorytetyzacji problemów, tak aby uwaga była
początkowo skupiona na tych, którzy mają największy wpływ na proces/problem.
Została odkryta przez włoskiego ekonomistę, Vilfredo Pareto, który zaobserwował, jak
ogromna większość bogactwa [80%] była własnością stosunkowo niewielu mieszkańców
[20%]. Jako ogólna zasada rozpatrywania rozwiązań problemów, analiza Pareto ma na
celu zidentyfikowanie krytycznych 20% przyczyn i rozwiązanie ich jako priorytet [Sacks,
2013]. Przykład metody zilustrowano na rysunku Z1.1.42.
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Rysunek Z1.1.42 Przykład wykresu Pareto Sack,s 2013

W procesach budowlanych metoda stosowana w cel reprezentacja najczęściej
spotykanych danych np problemów przy procesie projektowania obiektu budowlanego
[Beary

1.43

2005].

FIFO

"FIFO" oznacza "pierwsze przyszło, pierwsze wyszło", co oznacza, że najstarsze pozycje
zapasów są rejestrowane i sprzedawane sprzedane jako pierwsze, ale niekoniecznie
oznacza to, że najstarszy obiekt fizyczny został wyśledzony i sprzedany. Innymi słowy,
koszt związany z zakupionym w pierwszej kolejności ekwipunkiem jest pierwszym
kosztem. W przypadku FIFO, koszt zapasów wykazany w bilansie odpowiada kosztowi
ostatnio zakupionych zapasów.
W przemyśle budowlanym spotyka się stosowanie tej metody przy okazji obsługi placów
składowych na placach budów [Picchi i inni 2001, Tommelein 1997 czy Bulhoes 2005].
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Załącznik 2. Kwestionariusz badania pośredniego w zakresie sprawdzenia stanu
wiedzy metod i narzędzi Lean Management
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