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Coraz więcej firm może już pochwalić się posia-
daniem „kanbana” – prostego narzędzia do kon-
troli zapasu, przesyłania informacji i synchroniza-
cji operacji w ramach całego procesu produkcji. 
Czy jednak na pewno to, co posiadają, to kanban? 
Czy w pełni wykorzystują jego funkcje i korzyści 
płynące ze stosowania? Czy wreszcie jest to kan-
ban, a w zasadzie Pull wdrożony zgodnie z ideami 
filozofii Lean? Dzięki temu artykułowi dowiesz 
się, jak właściwie powinien funkcjonować kanban 
w Twoim dziale produkcyjnym!
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Branże: 
 ³ elektroniczna
 ³ medyczna
 ³ maszynowa
 ³ zbrojeniowa
 ³ kosmetyczna
 ³ farmaceutyczna
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Często spotykanym błędem jest chęć posiadania 
kanbana w oderwaniu od pozostałych założeń ja-
pońskiej koncepcji. Niestety wdrożenie tylko tego 
narzędzia, bez równoczesnej implementacji pozo-
stałych elementów koncepcji Lean Manufacturing, 
nie da takich efektów, jakich się spodziewasz. Może 
to również spowodować duży opór wśród pracowni-
ków dla kolejnych wdrożeń z uwagi na brak przeko-
nania o praktycznych korzyściach tej idei.

Istotne jest bowiem, abyś zmiany przeprowa-
dzał kompleksowo, wzdłuż strumienia, którym 
płynie wartość, usprawniając te operacje, które 
dodają wartość, i eliminując te miejsca, w któ-
rych materiał się zatrzymuje, bądź jest nieefek-
tywnie przetwarzany. Da Ci to, w odróżnieniu 
od tradycyjnych pionowych podziałów, synergię 
usprawnień we wszystkich obszarach uczestni-
czących w kreowaniu wartości i multiplikowany 
efekt w końcowym etapie, dla klienta oraz dla 
Twojej firmy.

Ważne jest również, aby podczas projektowania 
zmian mieć na uwadze, że idealnym stanem jest 
całkowita eliminacja zapasu, a tym samym również 
ograniczenie ilości pętli kanban do niezbędnego 
minimum. 

Biorąc jednak pod uwagę, że chęć całkowitego wy-
eliminowania zapasów prowadzi z reguły do pro-
dukcji stricte „na zamówienie”, co bezpośrednio 
przekłada się na wydłużenie czasu realizacji zamó-
wienia klienta, będziesz musiał posiadać „pewien” 
zapas. I kluczowe będzie ustalenie, w jakich miej-

Nie ma kanban 
bez Lean!

Eliminacja 
zapasu
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