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Streszczenie: Celem artykułu jest próba wyjaśnienia, czym jest zmiana oraz w jaki sposób 

przebiega. Ważnymi aspektami przedstawionymi w opracowaniu są między innymi 

przyczyny, dla których zmiany w firmach muszą być przeprowadzane, sposoby                         

oraz charakterystyka zarządzania procesem przeprowadzenia zmiany, a także efekty, nie 

zawsze pozytywne lub zgodne z rezultatem końcowym, który zaplanowano projektując cały 

proces. Teoria została poddana weryfikacji na przykładzie przedsiębiorstwa Oriflame, gdzie 

w szczególności skupiono się na procesie planowania, organizowania, wdrażania i kontroli 

zmiany w organizacji, jaką było wdrożenie nowej koncepcji zarządzania procesem produkcji -

Lean Manufacturingu. 

 

1. Wprowadzenie 

 

 Zmiana jest nieodłączną częścią naszego życia. Wokół nas zawsze coś ulegało zmianie, 

ulega jej teraz, lub ulegnie jej w przyszłości. Przemiany nie muszą być oczywiste i widoczne 

w wyraźny i zauważalny sposób- nie muszą być przełomem, czy rewolucją. Dużo częściej, 

nawet w sposób nieświadomy, doświadcza się pewnych przemian, które zachodzą w sposób 

ciągły i niezależny od nas. Każda mijająca sekunda przekształca się w część składową 

minuty. Ludzie niezwykle rzadko poddają analizie fakt, że tak naprawdę każda przemijająca 

sekunda naszego życia to w pewnym sensie zmiana, ponieważ nie da się drugi raz odtworzyć 

idealnie takich samych warunków, jakie panowały na sekundę przed. W ciągu nic 

nieznaczącej sekundy zmienia się np. ciśnienie naszej krwi, rozmieszczenie ludzi wokół nas, 

temperatura, ilość tlenu w naszej krwi, funkcjonowanie naszych organów wewnętrznych, 

jednym słowem de facto wszystko, zarówno w mikro, jak i makro skali. Często te mikro 

zmiany kumulują się niczym upływający czas i podobnie jak on, składają się na te przemiany, 

które są dla nas bardziej widoczne i odczuwalne. 
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2. Identyfikacja pojęcia zmiany  

 

 Zmiana to jedyna rzecz, która dokonuje się w sposób ciągły, gdyż mamy z nią                    

do czynienia zarówno w życiu prywatnym, jak i tym zawodowym. Nietrwałość pewnych 

stanów i przemiany z tym związane, zmuszają nas do przyjęcia jednego z wzorców zachowań. 

Możemy dostosować się do zmiany, walczyć z nią, lub przyjąć podejście ignorujące jej 

wystąpienie. Obojętnie, który z powyższych sposobów reagowania na zmianę obierzemy,               

to i tak nie możemy wykluczyć tego, że zmiana będzie nas dotyczyć. (Sobka, 2014)  

 W powszechnie przytaczanej definicji, zmiana określana jest jako: fakt tego, że ktoś 

lub coś staje się inne niż dotychczas lub jako zastąpienie czegoś czymś innym.
 
Podążając               

za ogólną myślą definicji zaczerpniętej z słownika języka polskiego, wielu badaczy                  

z dziedziny szeroko pojętego zarządzania próbowało i próbuje nakreślić czym jest zmiana                  

w organizacji- tzw. zmiana organizacyjna. M. Czerska definiuje zmianę jako pewien rodzaj 

przejścia ze stanu dotychczasowego do stanu innego, który jest jednoznacznie odmienny. 

Wyraża się ona w dokonywaniu trwałej korekty lub modyfikacji w stosunkach między 

celami, zadaniami, ludźmi, aparaturą w wymiarze czasu, przestrzeni, niezależnie                           

od charakteru jej skutków. Można zatem powiedzieć, że zmiany, w tym organizacyjne                   

są przekształceniami zachodzącymi pomiędzy określonymi w czasie punktami. Modyfikują 

one charakterystykę (właściwości) i sposób działania organizacji, bez względu na ich zakres, 

formę, przyczyny i skutki. (Czerska, 1993; Abrahamson, 2003)
 
Penc natomiast definiuje                       

to zjawisko, jako przekształcenia dokonywane przez firmę w swoim potencjale, strukturze, 

sposobie funkcjonowania czy działaniu na rynku, w celu zwiększenia własnej efektywności 

bądź też lepszego dostosowania się do zmiennych warunków otoczenia (Penc, 2004).  

A. Stabryła oprócz zauważenia, że zmiana, to różnice między dwoma lub więcej 

porównywalnymi stanami jakiegoś systemu, obiektu, wskazuje także ich podział na ilościowe 

(różnice występujące w wielkości jednego lub kilku parametrów) i jakościowe (wskazują na 

nowe właściwości, reakcje lub zachowania). (Stabryła, 2004) Teoretycy zajęli się także 

problemem rodzajów zmian. M. Czerska w tej kwestii proponuje następujący podział: 

 ze względu na źródło zmian wyróżnia zmiany dobrowolne i narzucone, 

 ze względu na zakładany cel zachowawcze i rozwojowe, 

 według kryterium zakresu są to zmiany całościowe i fragmentaryczne, 

 z punktu widzenia zakresu zmian organizacyjnych wyróżnić możemy zmiany 

innowacyjne (twórcze) oraz zmiany adaptacyjne (odtwórcze), 

 ze względu na korelację czasu zmiany organizacyjnej ze zmianami otoczenia 

wyróżnione zostały zmiany reaktywne i wyprzedzające, 

 ze względu na rzeczywiście uzyskany efekt zmiany: pozytywne, negatywne, obojętne 

Niejednorodność definiowania oraz klasyfikacji, nie pozwala nam jednoznacznie zdefiniować 

zmiany, której  jesteśmy świadkami. 
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3. Zarządzanie zmianami w organizacji 

 

 Przeprowadzanie zmiany w organizacji może być czynnością mniej lub bardziej 

skomplikowaną w zależności od wielu czynników, takich jak choćby jej zakres.                        

Nie można zapomnieć również o czynnikach, które zdeterminowały przedsiębiorstwo,                    

a raczej jego zarząd, do podjęcia decyzji wprowadzenia jakieś modyfikacji, np. zewnętrznych 

bardziej lub mniej sprzyjających. Trzeba zaznaczyć, iż głównym powodem zmian                            

w przedsiębiorstwach, są zmiany zachodzące w jego otoczeniu, na które powinno się szybko 

reagować, aby pozostać na rynku i wzmacniać swoją pozycję konkurencyjną. (Robbins 2001) 

Szybkość reakcji, spostrzegawczość, a także doświadczenia kadry zarządzającej działania 

identyfikacyjne i wdrożeniowe zmian mają zatem niebagatelny wpływ na funkcjonowanie 

organizacji. Działania tej kadry obejmują planowanie, organizowanie, koordynację, 

przewodzenie i kontrole całego procesu reagowania przedsiębiorstwa przez zmiany, a więc                  

w skrócie zarządza ona zmianami w danej organizacji. (Walas- Trębacz 2009)    

 A. Zarębska definiuje zarządzanie zmianami, jako proces wykorzystywania strategii 

danej organizacji, w celu zapewnienia harmonii w odniesieniu do zmieniającego się 

otoczenia. Cały ten proces odbywa się  przy silnym powiązaniu z dostępnymi zasobami 

organizacji. (Zarębska, 2002; Osbert-Pociecha 2011)
 

Wendt zwraca dodatkowo uwagę                  

na aspekt kluczowości tegoż procesu, jak i również na to, że odbywa się on przy udziale 

różnych metod i technik mających za zadanie umożliwić ludziom akceptację przedmiotu 

zmiany (Wendt, 2010).
 
Proces zarządzania zmianą składa się z kilku etapów. Można go 

porównać do pewnego rodzaju „terapii” dla przedsiębiorstwa, która ma za zadanie „uleczyć” 

pewne dysfunkcje, problemy, lub powinna poprawić aktualnie panujący stan. W prawidłowy 

sposób managerowie zarządzający tymże procesem powinni działać stopniowo, opierając się 

o wcześniej określony stan i w oparciu o ustalony zawczasu plan działania, który pomoże im 

przeprowadzić zmianę w sposób uporządkowany, niechaotyczny. Kroki, które są zazwyczaj 

podejmowane przez kadrę zarządzającą to: 

 rozpoznanie i zdefiniowanie przyczyny wprowadzenia zmian; 

 sprecyzowanie celu/ stanu, w którym chcemy, aby przedsiębiorstwo się znalazło (np. 

określone wyniki sprzedaży, poziom efektywności itp.) 

 planowanie zakresu i charakteru działań, jakie należy podjąć; 

 wprowadzanie zmian; 

 podjęcie działań mających na celu zapewnienie, że efekt zmian będzie stały. 

Proces można przedstawić za pomocą teorii pola sił K. Lewina, opierającej się na trzech 

etapach: (Kuc & Moczydłowska, 2009) 

 rozmrożenie- jest ono niezbędne, w celu przygotowania przedsiębiorstwa/ organizacji 

do wprowadzenia nowego stanu, który odchodzić będzie od dotychczasowych metod 

i wzorców zachowań. 
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 przekształcenie- czyli wszelkie działania mające na celu wdrożenie nowych procedur, 

sposobów, metod działania przedsiębiorstwa w życie. De facto wdrażanie wszelkich 

zmian, które zostały zaplanowane. 

 zamrożenie- w związku z tym, że samo wprowadzenie zmiany nie gwarantuje jej 

stabilności, dlatego na tym etapie podejmuje się działania mające na celu zamrozić 

nową sytuacje, aby można ją było utrwalić w czasie. 

Według agencji szkoleniowo-doradczej Avenhansen wyróżnia się dwa modele, 

przyjmowane przez managerów w procesie przeprowadzania zmian: 

 Pierwszy, to tzw. model reaktywny, który opiera się w dużej mierze na technice takiej                      

jak analiza. Wymaga on dokładnego rozpoznania możliwie wszystkich potencjalnych 

przeszkód i błędów, najczęściej poprzez szczegółową diagnozę obecnej sytuacji;  

 Drugi, to tzw. model proaktywny, w którym zanim przystąpi się do szukania optymalnego 

rozwiązania, konieczne jest stworzenie modelu opartego na syntezie. Model ten stanowi 

pewnego rodzaju prognozę i tworzony jest w oparciu o różnego rodzaju badania, tendencje 

rozwojowe. Duży udział w tworzeniu prognozy ma kreatywne myślenie kadry zarządzającej 

procesem wprowadzenia zmiany. (Avenhansen) 

 Oprócz modeli proponowanych, często można spotkać się z określeniem modeli/ 

strategii (wprowadzania zmian) ewolucyjnych i rewolucyjnych. Pierwsza z nich bazuje                         

na metodzie „małych kroków”, zazwyczaj odbywa się także przy udziale pracowników, 

których dotyczy dana zmiana. Model ten zakłada, że aby dokonać zmiany musi istnieć                   

w organizacji gotowość do jej podjęcia, wprowadzenia i utrwalenia. W praktyce oznacza               

to, że dużą uwagę skupia się na poziomie akceptacji wśród pracowników w stosunku                      

do wprowadzanej modyfikacji. Szybkość przeprowadzenia tego procesu jest warunkowana 

przez zdolności i kwalifikacje pracowników. Kiedy są one zbyt niskie wymusza to 

konieczność stopniowego ich podnoszenia, co może opóźniać proces wdrażania zmiany. 

Ewolucyjny model jest procesem czasochłonnym, jednak dzięki temu podejściu jest bardzo 

małe prawdopodobieństwo wystąpienia oporu. Często obserwuje się także wzrost wydajności                   

i innowacyjności personelu, co jest kolejną niewątpliwie zaletą tejże strategii/modelu.                 

Metoda rewolucyjna wprowadzania zmian w organizacji polega na nagłym, odgórnym, 

nieoczekiwanym i nieodwołalnym wprowadzeniu zmian przez kadrę zarządzającą. Proces ten 

odbywa się często „pod okiem” zewnętrznych doradców. Efekt zaskoczenia przekłada się 

niewątpliwie na zniwelowanie zbędnych opóźnień w procesie implementacji. Zakłada się 

(często błędnie), że kierownictwo oraz pracownicy będą w stanie funkcjonować w nowej 

rzeczywistości organizacyjnej niezawodnie od momentu jej wprowadzenia. Jako zaletę tego 

modelu podaje się często fakt, że daje on możliwość koncentracji na priorytetach i działaniach 

prowadzących do wyznaczonego celu. Szybkość w połączeniu z zaletami opisywanymi w 

zdaniu poprzednim sprawdzają się w sytuacjach kryzysowych, jednak nie sposób nie 

zauważyć, że w niektórych przypadkach metoda ta utrudnia zaakceptowanie zmian przez 

pracowników, może implikować złą atmosferę, a także powodować  wystąpienie oporu czy 

też ryzyko dehumanizacji zarządzania. 
 

Oporu wobec zmian nie należy lekceważyć, ponieważ grozi to jego eskalacją.                           

Jest on naturalną reakcją pracowników związaną ze strachem wobec czegoś nowego, 
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nieznanego, strachem przed tym, że w nowej rzeczywistości nie będzie dla nich miejsca. 

Może on przybierać różne formy (jednostkowy, grupowy lub globalny),  ujawniać się                                          

w obszarze struktur formalnych i nieformalnych, lub w całym systemie społecznym 

przedsiębiorstwa, a przede wszystkim często zauważyć go można w psychicznych postawach 

pracowników i ich wzajemnych interakcjach. Ujawniają się także zmiany w zachowaniach,  

przejawiające się m.in. w jawnej krytyce przełożonych, tworzeniu się wśród pracowników 

grup oporu, wzroście wskaźników fluktuacji i absencji, czy też spadku efektywności pracy. 

Bez znaczenia, czy opór przeciwko zmianom jest rzeczywisty, patologiczny                                             

lub konstruktywny, zarząd powinien działać na rzecz jego zmniejszenia- nie koniecznie 

metodami siłowymi. W wielu źródłach podaje się różne metody będące „remedium”                                

na przezwyciężenie tego zjawiska. Podstawą jest jednak odpowiednie zaplanowanie, 

rozłożenie w czasie, dostarczenie pracownikom jak największej ilości informacji                               

o planowanej zmianie, przedstawienie w sposób jasny jej celu i metod dążenia do niego,                  

a także w miarę możliwości dopuszczenie pracowników do głosu lub umożliwienie im 

partycypacji w całym procesie, lub jego części.  

4. Proces przeprowadzenia zmian na przykładzie przedsiębiorstwa 

ORIFLAME 

 

 W celu jak najlepszego przybliżenia istoty zmiany w organizacji, prezentowany jest 

praktyczny przykład takiego zjawiska, na podstawie przypadku mającego miejsce                          

w przedsiębiorstwie Oriflame, na przełomie lat 2008- 2012. Zmiana polegała na wdrożeniu                      

w przedsiębiorstwie nowej koncepcji zarządzania- Lean Manufacturing’u, który miał być 

odpowiedzią na zmianę sytuacji międzynarodowej, rozwój przedsiębiorstwa, spadek 

efektywności i nie osiąganie zamierzonego poziomu satysfakcji klienta. 

 Przedsiębiorstwo rozpoczęło swoją działalność w 1967 roku, w małym, 

dwupokojowym biurze w Sztokholmie, kiedy to dwaj bracia Jonas i Robert af Jochnick, 

spotkali się ze swoim przyjacielem, Bengtem Hellstenem, w celu odbycia rozmowy o swoich 

planach na przyszłość. Bracia chcieli stworzyć firmę działającą na nowych zasadach, 

oferującą kosmetyki inne od tych dostępnych w sklepach, głównym założeniem była tutaj 

inspiracja szwedzką naturą. W tym samym roku do produkcji weszła pierwsza linia 

kosmetyków. W ofercie Oriflame znalazły się: kremy do pielęgnacji skóry, tusz do rzęs                   

i pomadka. Wszystkie produkty bazowały na ekstraktach z roślin rosnących w Szwecji oraz 

nie były testowane na zwierzętach, co było pionierskim podejściem jak na tamte czasy. Trzy 

lata później w 1970 roku przyjęto system sprzedaży oparty na MLM, w którym firma 

funkcjonuje do dzisiaj. W obecnych czasach Oriflame jest już międzynarodowym, 

rozpoznawalnym holdingiem kosmetycznym, notowanym między innymi na NASDAQ oraz 

obecnym w ponad 60 krajach na świecie. Posiada także sześć własnych fabryk wraz z działem 

B+R w Dublinie. W latach 90- tych koncern rozpoczął działalność również w Polsce, gdzie 

wybudowano fabrykę i umieszczono regionalne biuro w Warszawie. Był to czas nie tylko 

gwałtownego rozwoju firmy, wraz z którymi przyszły sukcesy, ale również czas nowych 

wyzwań, takich jak np. kryzys w Rosji. (oriflame.com)
 

 Polska fabryka Oriflame zatrudnia ok. 380 osób, dysponując powierzchnią 

produkcyjną 6 295 m2 oraz magazynami o pojemności 11 tysięcy miejsc paletowych. W 2013 
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zakład wyprodukował 175 mln sztuk kosmetyków głównie w trzech kategoriach: ochrona 

skóry, ochrona ciała, kosmetyki kolorowe. Utrzymanie należytego poziomu elastyczności 

zawsze było dla zakładu jednym z ważnych priorytetów, jednak wraz ze wzrostem 

zapotrzebowania, które skutkowało powiększaniem parku maszynowego spadała ilość 

wolnego miejsca na hali produkcyjnej. Na przełomie wieków trzymanie kontenerów                         

z materiałami potrzebnymi do realizacji  zleceń odbywało się na i tak już zatłoczonej 

przestrzeni produkcyjnej. W pierwszej chwili, jako rozwiązanie doraźne, wprowadzone 

zostały ręczne wózki na komponenty, to pozwoliło na częściowe ograniczenie ilości zapasów 

bieżących dotychczas składowanych na hali. W stosunku do dostaw, które odbywały się 

metodą cało- paletową było to niewątpliwe usprawnienie, ale bez optymalizacji całego 

strumienia nie można było mówić o tym, że elastyczności procesu produkcyjnego zwiększyła 

się. 

 Kolejne lata dynamicznego rozwoju Oriflame spowodowały powstanie dużej potrzeby 

powiększenia mocy produkcyjnej i skupienia się na zwiększaniu efektywności                               

w wewnętrznym łańcuchu dostaw. Ostatecznie zarząd zdecydował się w 2007 roku                        

na rozbudowę fabryki mieszczącej się w Warszawie o dodatkową halę produkcyjną                               

oraz magazyn komponentów. Zakładano, że dzięki tej inwestycji nastąpi zwiększenie                     

jej potencjału produkcyjnego o 25%.  

 Wszelkie działania podjęte do 2007 roku nie przynosiły jednak oczekiwanych, 

zadowalających rezultatów. Przełom 2007/2008 w sposób jednoznaczny uwypuklił palącą 

konieczność podjęcia przez przedsiębiorstwo zmiany w dotychczasowym sposobie myślenia. 

Obciążenie fabryk rosło i choć notowano kolejne rekordy produkcji to i tak opóźnienia                    

w realizacji dostaw były w tym czasie codziennością. Efektywność wykorzystania własnych 

zasobów nie była dla zarządu przedsiębiorstwa satysfakcjonująca w odniesieniu do wzrostu 

sprzedaży. Zakładany poziom satysfakcji klienta nie był osiągany, ponieważ w dalszym 

stopniu ograniczona była elastyczności zakładów produkcyjnych.  

Podsumowując, stwierdzić można, że pomimo zaangażowania i poświęcenia pracowników, 

przedsiębiorstwo nie notowało zadawalających efektów. Część holdingu Oriflame, 

odpowiedzialna za produkcję, postanowiła w tej sytuacji zwiększyć efektywność 

wykorzystywania posiadanych zasobów oraz podnieść wiarygodność własnych fabryk jako 

dostawców. Dzięki elastyczność oraz efektywność kosztowej, jako remedium na problemy 

został wybrany Lean Manufacturing, który pozwalał na zbilansowanie popytu w perspektywie 

objętej strategią korporacji bez zwiększania nakładów inwestycyjnych. (lean.org.pl)  

 Lean Manufacturing jest systemem zarządzania wywodzącym się z praktyk japońskiej 

Toyoty. Pojęcie to często jest synonimem filozofii produkcji oszczędnie gospodarującej 

zasobami. Koncepcja Lean różni się w sposób znaczący od tradycyjnie pojmowanej 

produkcji, ponieważ np. zamiast wytwarzania w dużych partiach propaguje wdrażania 

ciągłego przepływu, dążenie do radykalnego zmniejszenia zapasów i procesy usprawniające 

cały personel. Ponad to znakiem rozpoznawczym Lean Manufacturing są m.in. standaryzacja 

pracy, system dostaw dokładnie na czas, wbudowanie jakości w proces, przepływ jednej 

sztuki czy system ssący. W szczupłym podejściu istotną rolę odgrywa dodawanie wartości. 

Uznaje się przy tym, że tylko te czynności i działania w przedsiębiorstwie dodają wartość,                     

za które klient jest gotów zapłacić. Pozostałe czynności i działania stanowią marnotrawstwo.                   

Do podstawowych źródeł marnotrawstwa w koncepcji Lean Manufacturing zalicza się: 
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nadprodukcję, zapasy, poprawianie błędów oraz braków, zbędne przetwarzanie, zbędne 

przemieszczanie materiału, nadmierny ruch, oczekiwanie oraz niewykorzystany potencjał 

kreatywności pracowników. Eliminacja działań będących marnotrawstwem, to olbrzymie 

potencjalne źródło poprawy wyników przedsiębiorstwa oraz poprawy obsługi klienta.            

Do tego właśnie w swoich działaniach dążył wyżej wymieniony dział holdingu Oriflame. 

 Proces wdrażania zmian odbył się w wytypowanym zakładzie- w Polsce. Całość 

procesu miała mieć trzy fazy, które zostały dokładnie rozplanowane w czasie. Przyjęto 

metodę reaktywną/ewolucyjną wdrażania zmian.  

 Pierwszymi działaniami identyfikacyjnymi były między innymi analizy ówczesnej 

sytuacji, dzięki którym wyszczególnieniu uległy następujące problemy wewnętrzne: brak 

synergii w przepływie pomiędzy liniami o zbliżonej technologii lub kategorii produktów; 

magazyn przyzakładowy nie miał wystarczającej pojemności, aby pomieścić duże ilości 

komponentów i surowców; tradycyjna struktura firmy, utrudniająca łatwe wdrażanie nowych 

inicjatyw; niestabilna terminowość dostaw do klienta. Dlatego poprawy sytuacji zarząd 

upatrywał w zwiększeniu dostępności materiałów do produkcji oraz polepszeniu 

elastyczności linii produkcyjnych.  

 Pierwszym „milowym krokiem” w procesie zmian było wydzielenie strumienia maskar, 

ze względu na to, że dostrzeżono jego wagę jako ważnej kategorii biznesowej. Ponad to, były 

to dwie linie o zbliżonym potencjale produkcyjnym, charakteryzujące się małą 

dywersyfikacją produktów i długim cyklem ich życia. Popyt na dany produkt był raczej 

stabilny, więc istniała również stabilna obsada linii, która posiadała dedykowany zbiornik do 

produkcji mas kosmetycznych. W związku z małą dywersyfikacja produktów istniała również 

mała liczba dostawców wszystkich potrzebnych składników produkcji. Warunki te stanowiły 

dobry punkt startowy do budowania stabilności i skracania czasów przezbrojeń, a uzyskane 

korzyści byłyby jasne dla pracowników i miarodajne dla zarządu. Był to można powiedzieć 

pewnego rodzaju program pilotażowy, po którym kolejne obszary fabryki również miały 

zostać poddane przemianom. Zarząd zakładał, że w efekcie uzyskanych rezultatów oraz 

zdobytej podczas programu pilotażowego wiedzy, tempo i skuteczność aplikacji rozwiązań na 

pozostałych strumieniach będzie wyższe wraz z poziomem akceptacji pracowników. 

 Kolejnym krokiem było wdrożenie narzędzia TPM oraz stworzenie strumieni 

doskonalenia przez pracujących w nich ludzi, z wykorzystaniem wizualizacji w zarządzaniu 

przepływem i standaryzacji na stanowiskach pracy (tzw. mapowanie i doskonalenie 

strumienia wartości). Dzięki tym działaniom umożliwiającym partycypację pracowników 

możliwe było uniknięcie większych oporów z ich strony, co niewątpliwie poprawiło ich 

motywację, ponieważ dano im odczuć, że mają na coś realny wpływ. Dodatkowo 

organizowano szkolenia ukierunkowane na budzenie świadomości i akceptację zmiany.                  

Na wstępie, zgodnie z zasadą, że zmiany powinniśmy wdrażać od góry, w szkoleniach wzięła 

udział kadra kierownicza oraz kluczowe osoby z obszarów produkcji. Obejmowały one 

podstawową wiedzę niezbędną do poprawy stabilności i dalszego doskonalenia, taką jak                   

z zakresu: 5S, TPM i SMED, standaryzacji pracy, logistyki wewnętrznej w oparciu o Kanban. 

Pozwoliło to na zwiększenie akceptacji zmiany w najwyższych kręgach, co zazwyczaj bywa 

kluczowe przy jej wprowadzaniu.  

 Należy podkreślić, że jako podstawę działania doskonalącego proces produkcji przyjęto 

mapę strumienia, która stworzona została przez powołane do tego celu zespoły. Mapa swoim 
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zasięgiem obejmowała również dostawców i odbiorców. Zmiany, w pierwszej kolejności, 

objęły obszar wokół maszyn, jak również część magazynu, który został przeznaczony do 

obsługi pierwszego wydzielonego strumienia. Zespół analizując mapę tworzył plan eliminacji 

marnotrawstwa, doskonalenia logistyki wewnętrznej oraz komunikacji w strumieniu. 

Usprawnienia wprowadzono w następujący sposób: przeanalizowano wielkość zamówień; 

przeprowadzono analizę zużycia komponentów w odniesieniu do zapotrzebowania klienta; 

opracowano koncepcję zasilania linii; przeprowadzono kalkulację regałów supermarketowych 

w oparciu o ich wielkość i rodzaj; opracowano karty kanbanowe; ustalono reguły planowania 

produkcji; monitorowano postęp w oparciu o wprowadzone podstawowe wskaźniki: OEE 

oraz czas przezbrojenia. 

 Przed działaniami usprawniającymi podjęto działania z zakresu TPM, za co były 

odpowiedzialne cztery grupy. Te multidyscyplinarne zespoły podjęły się pracy mającej na 

celu opracowanie odpowiednich standardów w organizacji oraz w najbliższym otoczeniu linii. 

Ważne było również odkrycie efektywnego sposobu pracy oraz stworzenie podstaw rozwoju 

dbałości o techniczne utrzymanie maszyn. Dzięki temu, ostatecznie rozpoczęły się prace nad 

skracaniem czasu przezbrojeń. Skutecznie wykorzystywano warsztaty na linii, które 

pozwoliły na dokonanie znaczących zmian w podejściu operatorów i wypracowanie 

rozwiązań poprawiających ich efektywność. 

 Skutki działań podjętych w programie pilotażowym pomogły podjąć decyzję dotyczącą 

realizacji kolejnych usprawnień Lean w kolejnych strumieniach produkcyjnych. Zmiany 

wprowadzane stopniowo przyczyniały się do tego, że wygląd hal produkcyjnych ulegał 

zmianom, wydzielono kolejne strumienie: dezodoranty, słoiki plastikowe, tuby, butelki                  

oraz słoiki szklane. Ich pierwsze etapy doskonalenia kontynuowano do roku 2012. W tym 

samym czasie zespoły wdrożeniowe kontynuowały swoją pracę nad 5S, autonomiczną 

konserwacją, prewencyjną konserwacją oraz SMED’em na tychże liniach. Na linii maskar 

zauważono następujące efekty: 

 wzrost efektywności; 

 spadek zapasów przy stanowiskowych; 

 skrócenie wewnętrznego czasu przejścia; 

 ustabilizowanie realizacji dostaw do klienta; 

 zwiększenie wolumenu maskar w portfelu zamówień fabryki. 

 Ciekawym przykładem wprowadzania zmiany na właściwym już jej etapie 

przeprowadzania (nie pilotażowym, jak w przypadku maskar), może być również przykład 

wdrażania koncepcji Lean na linii Baco, wchodzącej w skład strumienia słoików 

plastikowych. Podobnie jak w programie pilotażowym z początku przystąpiono do analizy, 

która uwidoczniła potencjalne obszary wymagające poprawy efektywności, takie jak: 

 nierówności w obciążeniu pracą wśród pięciu operatorów, 

 ciągła narzucona wielkość zlecenia produkcyjnego na około 50 000 sztuk, 

 średni czas przezbrojenia w granicach 40 minut, 

 potrzeba zaangażowania trzech mechaników i dwóch operatorów w proces 

przezbrajania maszyny. 
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 Zespoły wdrożeniowe, w celu poprawy stanu, który zastały, zdecydowały się użyć serii 

warsztatów z wykorzystaniem doskonalenia strumienia wartości, 5S i metody SMED.                  

W wyniku tych działań osiągnięto nie mniej pozytywne wyniki, jak w przypadku maskar. 

Ilość zaangażowanych pracowników zmniejszyła się do czterech- trzech operatorów i jednego 

tzw. „Butterfly”, który zaczął obsługiwać również linię bliźniaczą. Skrócono czas 

przezbrojenia aż o 50%, a ostatecznie linia Baco 2 była pierwszą linią, na której osiągnięto 

czas przezbrojenia mieszczący się w granicach dziesięciu minut. Ponad to powyższy proces 

powierzono operatorom, to pozwoliło  zmniejszyć konieczność udziału osób spoza zespołu do 

1 mechanika. Ostatecznie działania te przełożyły się na wzrost wskaźnika OEE tej linii o 30% 

oraz na zmniejszenie o 70% wielkości zlecenia produkcyjnego, co pozwoliło dodatkowo na 

zmniejszenie ilości komponentów przy linii, wraz z wdrożeniem kontroli wizualnej stanu 

zapasów w zasobnikach, a także  systemu wywoływania opartego na kartach kanban. 

Wypracowane rozwiązania wprowadzono na bliźniaczej linii Baco 1 w pełni uzyskując 

synergię w przepływie. 

 W czasie przeprowadzania zmian na produkcji, równolegle podjęto działania mające na 

celu przekształcenie pewnych elementów współpracy z dostawcami. Na początku, czyli w 

2009 roku, fabryka Oriflame w Warszawie oczekiwała na komponenty cztery miesiące, nie 

rozróżniając ich na kategorię. W toku przeprowadzanych zmian minimalna wielkość 

zamówienia (MOQ) na wyroby produkowane przez OPP z czasem została zmniejszona. 

Następnie podjęto się dodatkowych usprawnień i standaryzacji przepływów, które 

doprowadziły do zmniejszenia się ilość materiałów w magazynie produkcyjnym, co 

spowodowało, że nie było konieczności korzystania z magazynów zewnętrznych firm. Ponad 

to planiści stali się częścią strumienia i biorą od czasu reform czynny udział w pracach 

doskonalenia zasilania i standaryzacji. Planiści zastąpili tygodniowe plany produkcyjne,                

na rzecz tablic planistycznych z kolejką zleceń na najbliższą dobę. Są one źródłem informacji 

dla liderek, operatorów, mechaników i śluzowych oraz informacji zwrotnej dla planistów. 

Dodatkowo zmniejszono ilości jednorazowo wywoływanych komponentów oraz wielkości 

zleceń produkcyjnych, co  zredukowało ilość niezgodności i potrzebę ich wyjaśniania,                    

to                w konsekwencji oczywiście doprowadziło do ustabilizowania wskaźnika poziomu 

satysfakcji klienta, który wahać się zaczął w granicach 92- 97%. Dzięki współpracy planistów 

wraz z kupcami zaczęto obserwować także wzrost wskaźników rotacji komponentów oraz 

skrócenie wewnętrznego czasu przejścia. 

 Oprócz szeregu pozytywnych aspektów tego procesu wprowadzenia zmiany w postaci 

wdrożenia koncepcji Lean Manufacturing, nie sposób nie wspomnieć o pewnych kłopotach, 

które napotkały Oriflame podczas realizacji tego przedsięwzięcia. Niektóre z działań nie 

przyniosły oczekiwanych rezultatów lub też okazały się nietrafione. Jeden z problemów 

dotyczył opracowywania i wdrażania systemu autonomicznej konserwacji dla różnych linii. 

Odbywało się to w zbyt szybkim tempie w stosunku do zasobów, które zostały                             

w to zaangażowane. Część zespołów biorąca udział w projekcie miała go jako zadanie 

dodatkowe, co w konsekwencji przełożyło się na osłabienie wsparcia dla operatorów oraz 

nadzoru nad wprowadzonymi rozwiązaniami. Nietrafionym pomysłem okazał się także 

system zgłaszania awarii i usterek na liniach (tzw. bluetag), ponieważ wielu operatorów 

pomimo odbytych szkoleń, nie potrafiła powiązać ze sobą korzyści tego systemu wraz ze 

swoją pracą. Obieg kart był słabo kontrolowany, niektóre karty ginęły lub były niszczone. 
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 Zespoły wprowadzające zmiany dokonały rewizji i uwzględniać zaczęły dodatkowe 

czynniki, takie jak między innymi relacje między pracownikami poszczególnych działów, 

rola silnej świadomości i zakresu odpowiedzialności. Podczas prowadzenia obserwacji 

zauważono również potrzebę większego zaangażowania pracowników liniowych                                              

w utrzymanie i doskonalenie narzędzi pracy. W ramach działań partycypacyjnych powołano 

do życia tzw. „Grupy Ciągłego Doskonalenia.” 

 Można powiedzieć, że Oriflame przyjął ten sposób, jako sposób na podkreślenie roli 

czynnika ludzkiego w utrzymaniu i wzmacnianiu systemu. Grupy na poziomie zmianowym 

miały za zadanie opracowywać pomysły poprawiające własne miejsce pracy, natomiast grupy 

między zmianowe koordynowały pracę grup zmianowych oraz przygotowywały analizy 

przestojów i wydajności w strumieniu w rozbiciu na poszczególne linie. To rozwiązanie 

sprawdziło się tak dobrze, że z niewielkimi modyfikacjami funkcjonuje do dnia dzisiejszego. 

 Pomimo pewnych trudności faza pierwsza wdrażania Lean Manufacturing w fabrykach 

przedsiębiorstwa Oriflame zakończyła się w 2012 roku. Podsumowując pięć lat trwania tego 

procesu trzeba powiedzieć, że ta zmiana przyniosła głównie pozytywne rezultaty i skutki takie 

jak: 

 wzrost efektywności wraz z obniżeniem kosztów jednostkowych produkcji dzięki synergii 

pomiędzy procesami, 

 poprawę działalności operacyjnej poprzez zwiększenie rotacji zapasów, skrócenie 

całkowitego czasu przejścia oraz poprawę jakości, 

 stworzenie podstaw do dalszego doskonalenia, budowania interdyscyplinarnych 

zespołów, poprawy współpracy wewnątrz zakładu, 

 znaczącą poprawę i ustabilizowanie terminowości dostaw do klienta. 

 Zakończenie fazy pierwszej wdrażania zmian w postaci koncepcji Lean Manufacturing 

w latach 2008- 2012 nie oznaczało zaprzestania kolejnych działań usprawniających                        

w Oriflame. W kolejnych latach działania opierano się o inicjatywy oddolne wraz z orientacją 

na zaangażowanie pracowników w utrzymanie i rozwój systemu. Koncentrowano się w dużej 

mierze na budowaniu kultury Lean w całym zakładzie.  

 Stwierdza się, podążając za myślą teorii pola sił K. Lewina, że przeprowadzano 

pewnego rodzaju „zamrożenie”. Ostatecznie wszelkie zamierzone w 2008 roku cele zostały 

zrealizowane dzięki wzorcowemu zarządzaniu zmianą. Proces faktycznie był długotrwały i de 

facto nie zakończył się, w myśl zasady ciągłego doskonalenia, lecz osiągnięte rezultaty 

potwierdziły słuszność wyboru tej metody (Lean Manufacturingu) jako metody doskonalenia 

organizacji i stały się punktem odniesienia oraz przykładem do naśladowania w pozostałych 

fabrykach grupy. Zauważa się, że praktyczne zastosowanie wszystkich czynności i działań 

proponowanych przez teorię tego zagadnienia, w szczególności takich jak: dokładna analiza 

sytuacyjna, szczegółowy plan dobrze rozplanowany w czasie, ciągłe szkolenia, korzystanie                 

z odpowiednio dobranych metod i technik, działania mające ograniczyć opór, odpowiednio 

wyszczególnione zadania/ problemy oraz kroki, które trzeba podjąć by sytuację polepszyć, 

czy w końcu szybkie i skuteczne działania naprawcze w razie pojawienia się problemów oraz 

przeprowadzenie próby w postaci programu pilotażowego, to wyróżniki dobrego zarządzania 

zmianą w przedsiębiorstwie Oriflame. 
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5. Podsumowanie 

 

 Zmianie podlega wszystko, bo wszystko opiera się na zmianach. Zmiany są głównym 

determinantem funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw. Pomimo, że według różnych 

teoretyków i praktyków z dziedziny zarządzania około 70% procesów wprowadzania zmian  

w przedsiębiorstwach kończy się porażką, to jednak warto próbować. (zmiana.edu) Dowodem 

na możliwość osiągnięcia sukcesu jest przedsiębiorstwo Oriflame, które wdrażając zmianę, 

dokonało przeobrażenia organizacji. Projekt ten, pomimo swojego długiego czasu trwania                 

i wystąpienia różnych problemów, odniósł sukces. Bardzo dobre podejście do wdrażania 

zmiany i zarządzania nią oraz duża znajomość i wiedza na temat nowego systemu 

zarządzania- Lean Manufacturing’u oraz metod i technik np. z zakresu TPM, pozwoliła 

między innymi zwiększyć efektywności produkcji, poprawić jakość, terminowość                      

oraz działalność operacyjną. 

 Nie bez znaczenia są działania problematyczne lub pozostające bez sukcesu, zaliczyć 

należy je do pewnego rodzaju ryzyka, które istniało i istnieć będzie niezależnie od tego, czy       

w przedsiębiorstwie wdrażamy zmiany, czy też nie. Podkreślić należy, że: obserwacja 

otoczenia, dokładna analiza naszej sytuacji, dokładne planowanie, mierzenie swoich sił                 

na zamiary oraz uporządkowane, systematyczne i sprawne działanie wraz ze znajomością 

różnych metod i technik to elementy kluczowe dla sukcesu wprowadzania zmiany                             

i zarządzania nią bez względu na rozmiar przedsiębiorstwa, w którym dana zmiana ma 

zaistnieć. 
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