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Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji supermarketu w usprawnienie 10 

logistyki wewnętrznej w przedsiębiorstwie produkcyjnym. W artykule przeanalizowano proces 11 
przepływu materiałów w aspekcie identyfikacji występujących problemów. W skrócie opisano 12 

koncepcję Lean Manufacturing oraz narzędzia stosowane w jej ramach. Scharakteryzowano 13 
koncepcję supermarketu oraz zaproponowano usprawnienie w postaci zastosowania 14 

supermarketu w procesie przepływu komponentów między dwoma halami produkcyjnymi.   15 

Słowa kluczowe: Supermarket, Lean Manufacturing, logistyka wewnętrzna, diagram 16 

przyczynowo-skutkowy. 17 
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CONCEPT OF A SUPERMARKET TO IMPROVE INTERNAL 19 

LOGISTICS ENTERPRISES  20 

 21 

Abstract: The purpose of the article is to present the concept of a supermarket to improve 22 

internal logistics in a manufacturing company. The article analyzes the material flow process 23 
in terms of identifying the existing problems. The concept of Lean Manufacturing and the tools 24 

used within it are briefly described. The concept of a supermarket was characterized and an 25 
improvement was proposed in the form of the use of a supermarket in the process of component 26 

flow between two production halls. 27 

Keywords: Supermarket, Lean Manufacturing, internal logistics, cause and effect diagram.28 



Koncepcja Supermarketu… 

29                                                                       Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 1 

1. Wprowadzenie 

Obecnie funkcjonujące przedsiębiorstwa starają się być coraz bardziej konkurencyjne na 

rynku. Istotnymi elementami wpływającym na konkurencyjność jest produkcja wyrobów 

spełniających rosnące wymagania klienta, produkcja bez tworzenia zapasów, a także ciągłe 

dążenie do ulepszeń. Oprócz uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku, pozwala to firmie 

zminimalizować ewentualne marnotrawstwo pojawiające się w procesie produkcji. 

Przedsiębiorstwa stosują wiele różnych rozwiązań w celu poprawy funkcjonowania procesów 

produkcyjnych. Na uwagę zasługuje koncepcja odchudzonej produkcji – Lean Manufacturing 

(LM), oferująca wiele metod i narzędzi. Jedną z metod w ramach LM jest stworzenie między 

procesami produkcji tzw. supermarketu, czyli miejsca, w którym składowane są elementy 

produkowane przez jeden dział, a odbierane przez kolejny. Wdrożenie supermarketu pozwala 

na wyeliminowanie problemów oraz zwiększenie efektywności procesu, przy jednocześnie 

stosunkowo niewielkich kosztach wdrożeniowych. Zastosowanie supermarketu pozwala także 

na minimalizację strat pojawiających się, zarówno w trakcie procesów produkcyjnych, jak i 

pozaprodukcyjnych. W celu uzyskania tych korzyści konieczne jest przeprowadzenie analizy 

procesu produkcyjnego (przepływu komponentów), aby zidentyfikować problemy i znaleźć ich 

przyczynę. 

2. Istota koncepcji Lean Manufacturing  

Koncepcja Lean Manufacturing skierowana jest na nieustające, szybkie zmiany, które 

obecnie obserwujemy w gospodarce oraz społeczeństwie. Szczupłe zarządzanie pozwala nie 

tylko osiągnąć wymierne efekty przez przedsiębiorstwo, ale także rozwinąć kulturę ciągłego 

doskonalenia, która pozwala firmie się rozwijać i uczy pracowników prawidłowej komunikacji. 

Lean Manufacturing to sposób zarządzania, którego celem jest dostarczenie klientowi wyrobów 

bez wad, przy jednoczesnym redukowaniu strat i eliminowaniu zbędnych operacji 

występujących w procesie produkcji (Smartlean, 08.10.2020). Koncepcja LM oznacza również 

zmianę myślenia i podejścia. W tabeli 1 przedstawiono płaszczyzny, na jakich dochodzi do tych 

zmian (Weil, 2020). 
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Tabela 1. 

Istota i ogólne założenia koncepcji Lean Management  

Tradycyjny sposób myślenia Pożądany sposób myślenia 

Plan produkcji i wydajność są ściśle ustalone i 

założone 
Planowanie i działanie ustalone z pracownikiem 

Koszty redukowane są dzięki inwestycjom i 

automatyzacji 

Wzrost produktywności pracowniczej redukuje 

koszty 

Postęp napędzany jest przez kompleksowe 

rozwiązania 

Duża ilość prostych rozwiązań pozwala osiągnąć 

postęp 

Wadliwe materiały są naprawiane Eliminacja wadliwych materiałów 

Kierownictwo planuje i organizuje procesy 
Planowanie i organizacja procesów odbywa się na 

bieżąco 

Błędy pojawiają się w każdym procesie Eliminacja błędów 

Rozrzutność występuje w każdym procesie Eliminacja rozrzutności 

Pracownik nie ma poczucia odpowiedzialności za 

koszty ponoszone przez firmę 
Współodpowiedzialność za koszty 

Note: Weil, 2020, Smartlean (08.11.2020) 

 

Do źródeł Lean Manufacturing zaliczyć można system ssący „dokładnie na czas” (Just in 

Time – JIT) razem z systemem Kanban, kompleksowe zarządzanie jakością (Total Quality 

Management – TQM) oraz pełną przejrzystość produkcji opartą na metodzie 5S i czasie taktu, 

określającym tempo produkcji.  

Do podstawowych zasad Lean Manufacturing zalicza się (Antosz, Pacana, Stadnicka, 

Zielecki, 2017): 

− zdefiniowanie wartości dla klienta, 

− określenie strumienia wartości dla każdego wyrobu, 

− zapewnienie niezakłóconego przepływu strumienia wartości, 

− zastosowanie systemu ssącego w relacji klient – dostawca,  

− dążenie do doskonałości (kaizen). 

Ciągłe doskonalenie odbywa się małymi krokami poprzez eliminację trzech rodzajów 

marnotrawstwa: 

1. Muri – oznaczające nieracjonalność, przeciążenie pracy ludzi i maszyn. 

2. Mura – nieregularność, niestałość. 

3. Muda – wszelkiego rodzaju straty operacyjne obejmujące czynności oraz działania 

niedodające wartości dodanej do produktu trafiającego do klienta; pojawia się w 

miejscu wytwarzania procesu (gemba) lub produktu (Weil, 2020; Bendkowski, 

Matusek, 2013; Sayer, Williams, 2019). 
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Wszystkie trzy wymienione elementy są ze sobą ściśle powiązane, dlatego 

najkorzystniejszym działaniem jest zapobieganie wszystkim trzem zjawiskom, a nie skupianie 

się wyłącznie na jednym z nich. Często muda jest klasyfikowana jako najważniejszy rodzaj 

marnotrawstwa, ponieważ odnosi się bezpośrednio do pojęcia straty.  

Aby sprostać wymaganiom klienta konieczna jest eliminacja lub ograniczenie czynności, 

które nie dodają wartości do produktu wytwarzanego (eliminowanie strat), za które klient nie 

chce płacić. W tym aspekcie wyróżnia się trzy typy czynności: 

− czynności dodające wartość do produktu (Value Added – VA) – które powodują, że produkt 

lub usługa w oczach klienta jest bardziej wartościowa, 

− czynności niedodające wartości do produktu (Non Value Added – NVA) – wszystkie 

czynności, których klient nie uważa za wartościowe oraz nie są konieczne w danych 

warunkach - są one stratami i powinny zostać natychmiast usunięte, 

− czynności niedodające wartości do produktu, ale wymagane (Business Value Added – 

BVA) – które nie czynią produktu lub usługi bardziej wartościowymi, ale są konieczne do 

momentu zmiany kształtujących je warunków.  

 

 

Rysunek 1. Przepływ wyrobu w procesie produkcyjnym. Adapted from: Jóźwiakowski P., „Lean 

Management – metoda racjonalnego zarządzania produkcją” by P. Jóźwiakowski, Zeszyty Naukowe 
DWSPiT, Studia Nauk Technicznych, 2015, s. 38 

 

Proces powinien być zarządzany w taki sposób, aby składał się z jak największej liczby 

czynności VA, natomiast wszelkie NVA eliminowane są z procesu lub dąży się do skrócenia 

czasu traconego na nie. Na rys. 1 przedstawiono przepływ wyrobu w procesie produkcyjnym 

uwzględniając VA i NVA (Bendkowski, Matusek, 2013). 

Badania pokazują (Jóźwiakowski, 2015, s.38), że około 95% czasu, podczas którego wyrób 

przechodzi przez kolejne etapy procesu - jest stratą, czyli czasem, kiedy wyrób nie nabiera 

żadnej wartości. Zgodnie z koncepcją LM wyróżnia się siedem rodzajów muda: nadprodukcja, 

zapasy, zbędny transport, oczekiwanie, zbędny ruch, braki i błędy, niewłaściwe procesy. 
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2.1. Narzędzia i metody stosowane w LM 

 

Koncepcja Lean Manufacturing oferuje wiele metod i narzędzi, które pozwalają na sprawne 

i  efektywne wdrożenie szczupłego zarządzania w przedsiębiorstwie, a także pozwalają 

podejmować dalsze działania usprawniające. Celem tych narzędzi jest poprawa 

produktywności, eliminacja marnotrawstwa oraz doskonalenie procesów występujących w 

organizacji. Do najważniejszych narzędzi Lean Manufacturing zalicza się (Weil, 2020; Furman, 

2019, s. 254; Pawłowski, Pawłowski K., Trzcieliński, 2010): 

5S – narzędzie to jest fundamentem Systemu Produkcyjnego Toyoty. Stanowi podstawę 

stworzenia kultury pracy pozwalającej w szybki sposób rozpoznać i zapanować nad częściami 

procesu pracy poprzez obserwację. 5S obejmuje: selekcję, systematykę, sprzątanie, 

standaryzację i samodoskonalenie. Stosowanie zasad 5S w bezpośredni sposób poprawia 

bezpieczeństwo pracy, zmniejsza koszty, poprawia jakość i  skraca czas dostawy. 

Kaizen – oznacza ciągłe usprawnianie, dotyczy pracowników wyższego jak i niższego 

szczebla. Umożliwia pracownikom organizowanie i  zarządzanie własną pracą, prowadzi do 

standaryzacji. 

VSM (Value Stream Mapping) – służy do wyrażenia w sposób graficzny przepływu 

strumienia wartości w przedsiębiorstwie, informuje o czasie trwania procesu oraz pozwala na 

identyfikację marnotrawstwa. 

SMED (Single Minute Exchange of Die) – umożliwia dokonanie wymiany części, nastaw 

linii produkcyjnej poniżej 10 minut. Celem SMED jest minimalizacja czasu poświęconego na 

przezbrojenie maszyn. 

TPM (Total Productive Maintenance) – kompleksowe utrzymanie maszyn, stosowane w 

celu osiągnięcia produkcji bez awarii i bez usterek, przy zaangażowaniu operatorów maszyn. 

JIT (Just in Time) – to system pozwalający wytwarzać i dostarczać niezbędne produkty 

klientom w odpowiednim czasie i w odpowiednich ilościach (The Productivity Press 

Development Team, 2011). 

Kanban – jest integralną częścią systemu JIT. Polega na przepływie dokumentów w postaci 

kart, dołączanych do pojemników, w których dostarczane są materiały, części, podzespoły 

niezbędne do produkcji wyrobów. W systemie Kanban stosuje się zazwyczaj dwa rodzaje kart 

do sterowania ilością i czasem przepływu – karta produkcji i karta pobrania (Pawłowski, 

Pawłowski K., Trzcieliński, 2010). 

W ramach koncepcji LM wykorzystywane są także narzędzia zarządzania jakością, dzięki 

którym rozwiązywane są problemy i eliminowane straty. Najczęściej stosowane to: diagram 

przyczynowo-skutkowy, analiza 5Why, wykres Pareto-Lorenza. 
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2.2. Rola supermarketów w dostawach materiałowych 

 

W tradycyjnych przedsiębiorstwach zapasy umieszczane są w magazynach. W  momencie, 

gdy szef produkcji chce wiedzieć, ile i jakie komponenty się tam znajdują, korzysta z bazy 

informatycznej. Niekiedy informacje tam zawarte, są fałszywe, np. ze względu na pomyłkę 

pracownika lub brak regularnych aktualizacji danych. W związku z tym dobrym rozwiązaniem 

jest utworzenie supermarketów -  nieco inaczej zorganizowanych, niż tradycyjne magazyny 

(Babalska, Brzeziński, Czołba, 2015). Supermarket to bufor, który pozwala kontrolować 

wielkość zapasów w produkcji koniecznych do wyrównania przepływu. Główną ideą 

supermarketu jest to, że jeżeli dana część zostanie z niego pobrana, musi być koniecznie 

uzupełniona (Sayer, Williams, 2019; Babalska, Brzeziński, Czołba i inni, 2014; Hamrol, 2015). 

Nazwa supermarketu pochodzi bezpośrednio od półek znajdujących się w sklepach. W 

zwykłym supermarkecie półki z produktami są zawsze zapełnione, mają swoje ograniczenie 

ilościowe oraz są poukładane zgodnie z zasadą FIFO (First in First Out – pierwszy na wejściu, 

pierwszy na wyjściu). Dokładnie w ten sam sposób działają supermarkety znajdujące się w 

przedsiębiorstwach (Leanmanagement, 10.11.2020). W tabeli 2 przedstawiono różnice między 

tradycyjnym magazynem a supermarketem. 

 

Tabela 2. 

Różnice między magazynem a supermarketem  

MAGAZYN SUPERMARKET 

Trudności w odnalezieniu właściwego elementu Elementy przypisane do ustalonych miejsc 

Ustalony tylko poziom minimalny utrzymywanego 

asortymentu 

Jasno określony poziom minimalny i maksymalny 

utrzymywania elementu 

Utrudnione zachowanie FIFO Elementy umieszczane zgodnie z zasadą FIFO 

Częste rozbieżności w ilości elementów między systemem 

komputerowym a rzeczywistą ilością w magazynie 

Wizualna informacja o obecnym stanie 

magazynowym 

Note: Sayer, Williams, 2019, Leanmanagement, 10.11.2020 

 

Umieszczenie supermarketów powinno minimalizować stratę związaną z nadmiernym 

transportem i nadmiernym przemieszczaniem się, każdy element powinien mieć swoje stałe 
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miejsce, a dostęp do nich powinien być jak najłatwiejszy dla pracownika (Sayer, Williams, 

2019; Hamrol, 2015). 

3. Supermarket w usprawnieniu logistyki wewnętrznej 

3.1. Charakterystyka analizowanego obszaru oraz identyfikacja problemów 

 

Przedsiębiorstwo wybrane do analizy produkuje mechaniczne i elektryczne systemy 

zamykania dla branży motoryzacyjnej. Zakres działania firmy obejmuje: opracowywanie 

oprogramowania, odlewanie ciśnieniowe elementów, formowanie tworzyw sztucznych, 

malowanie, montaż i produkcję urządzeń elektronicznych. Proces produkcyjny odbywa się na 

trzech wydziałach: wydziale przetwórstwa tworzyw sztucznych (wtryskarki), nowoczesnych 

lakierniach automatycznych oraz montażu części lakierowanych i nielakierowanych.  

Na rysunku 2 przedstawiono schemat obecnego stanu hali produkcyjnej zakładu. Główną 

część hali produkcyjnej zajmują wtryskarki, następnie na jednym końcu hali znajduje się biuro 

kierownika działu wtryskarek, a po przeciwnej stronie biuro kierownika działu montażu. W 

dolnej części hali produkcyjnej znajduje się hala montażowa, w której odbywa się montaż 

elementów dostarczanych przez pracowników hali wtryskarek lub kierowników. Po prawej 

stronie hali  występuje magazyn komponentów, w którym składowane są elementy wytworzone 

w większej ilości, które w danej chwili nie są potrzebne do montażu. W  magazynie znajdują 

się również elementy w toku produkcji, po które pracownicy działu montażu mogą swobodnie 

sięgać, a które dostarczane są transportem wewnętrznym. 

 

 

Rysunek 2. System hali produkcyjnej, opracowanie własne. 

 

Pracownicy hali montażowej, przed wprowadzeniem zmian, informowali kierownika 

odpowiedniego działu o komponentach, których na daną chwilę potrzebują. Odbywało się to 
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za pomocą e-maili, telefonów lub słownie. W chwili, kiedy kierownik hali montażu otrzymywał 

informację o zapotrzebowaniu na dany komponent, informował z kolei kierownika hali 

wtryskarek, że pracownicy mogą rozpocząć produkcję wybranego elementu. Informacje o 

zaplanowanej wielkości produkcji komponentów (prognoza produkcyjna) znajdowały się 

również na tablicy umieszczonej w centralnej części hali produkcyjnej, aby każdy pracownik 

miał do niej dostęp. Kiedy jeden z  kierowników działu nie był obecny w biurze, pracownicy 

hali wtryskarek i hali montażu komunikowali się między sobą. Powodowało to, że kierownicy 

działów nie wiedzieli, co dzieje się w danym momencie w hali produkcji, zlecali oni produkcję 

elementów już wytworzonych i w ten sposób powstawała nadmierna ilość zapasów, którą 

składowano na magazynie 

Występująca nadmierna liczba produkowanych i magazynowanych elementów stanowiła 

poważny problem dla organizacji produkcji - to strata, która powodowała nie tylko 

powstawanie zapasów, ale również wpływała na występowanie innych typów marnotrawstwa 

w badanym obszarze. Do analizy problemu wykonano diagram spaghetti przedstawiony na 

rysunku 3.  

Na podstawie opracowanego diagramu spaghetti stwierdzono, że pracownicy każdego z 

działów wykonują nadmierną liczbę ruchów, aby otrzymać komponent lub uzyskać informacje 

związane z wykonywaną produkcją. W związku z występującym zbędnym ruchem oraz 

nadmierną liczbą produkowanych komponentów zidentyfikowano również stratę związaną z 

magazynowaniem (tworzenie nadmiernych zapasów) oraz błędami. W celu znalezienia 

przyczyny występujących problemów opracowano diagramy przyczynowo-skutkowe. 

 

 

 Rysunek 3. Ścieżki przejścia na planie obszaru – diagram spaghetti, opracowanie własne. 

 

Diagramy przyczynowo-skutkowe dla występujących w przedsiębiorstwie problemów 

przedstawiono na rysunkach 4 - 6. Zieloną pętlą oznaczono przyczyny, które miały największy 

wpływ na badany problem. Do analizy przyczynowo-skutkowej wybrano obszary, które 
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najlepiej odzwierciedlały przyczyny zaistniałych problemów, tj. metoda, człowiek, 

zarządzanie, maszyna. 

 

 

 

Rysunek 4. Diagram przyczynowo-skutkowy dla zbędnego ruchu, opracowanie własne. 

 

 

 

 

Rysunek 5. Diagram przyczynowo-skutkowy dla zbędnego transportu, opracowanie własne. 
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Rysunek 6. Diagram przyczynowo-skutkowy dla magazynowania (zapasów), opracowanie własne. 

 

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że najistotniejszą przyczyną powstawania 

zbędnego ruchu było nieodpowiednie planowanie pracy. Przyczyną, która powodowała 

powstawanie zbędnego transportu był brak wyznaczonego miejsca na komponenty, natomiast 

długi czas realizacji zamówień powodował powstawanie straty związanej z magazynowaniem. 

 

3.2. Usprawnienie logistyki wewnętrznej - wprowadzenie supermarketu 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy zaproponowano rozwiązania, których zastosowanie 

może usprawnić realizowany proces i ograniczyć straty. Rozwiązaniem, które w największym 

stopniu rozwiąże problem strat występujących w procesie przepływu materiałów jest 

wprowadzenie supermarketu. Supermarkety umieszczane są w niedalekiej odległości od 

miejsc, w  których odbywa się produkcja. Klienci wewnętrzni procesu (pracownicy działu 

montażu) odbierają z  supermarketu elementy, które są im na daną chwilę potrzebne, a procesy 

dostawców (pracownicy hali wtryskarek) uzupełniają je w takich samych ilościach. 

Wymieniony proces kontrolowany jest przy pomocy kart kanban (transportowych i 

produkcyjnych), co pozwala na stały dostęp do potrzebnych elementów oraz zapobiega 

produkowaniu nadmiernej liczby komponentów. W supermarketach składowane są zestawy 

podzespołów, gotowe do dalszego montażu, co pozwala na zmniejszenie liczby miejsc, do 

których pracownicy z innych procesów musieliby chodzić po niezbędne elementy (The 

Productivity Press Development Team, 2011). 

Kluczową rolę w supermarketach odgrywają regały przepływowe, których zastosowanie 

zaoszczędzi czas, miejsce i siłę roboczą na wiele sposobów, ponieważ operator będzie miał 

komponent, którego potrzebuje (Klecha,2014, s. 64-68). Podstawową zaletą tego typu regałów 

jest zastosowanie systemu przepływowego w postaci rolek lub minirolek, które pozwalają 

przemieszczać się pod wpływem siły grawitacji bezpośrednio do operatora. Wymienione 
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rozwiązanie umożliwia operatorom linii produkcyjnej bezpośredni dostęp do niezbędnych 

komponentów znajdujących się na poziomie regału przepływowego, co ma przekład na 

oszczędność czasu, dzięki eliminacji zbędnych i czasochłonnych ruchów, oraz wyeliminuje 

nadmierne magazynowanie. Ulokowanie regałów w pobliżu linii produkcyjnej przekłada się 

również na redukcję kosztów transportu wewnętrznego. Zastosowanie supermarketu 

spowoduje eliminację lub ograniczenie strat spowodowanych przez zbędny ruch i zbędny 

transport; ponadto jest on łatwy do przebudowy, ergonomiczny oraz możliwe jest łączenie go 

w różne konfiguracje (Klecha, 2015, s. 58-62).  

W wybranym przedsiębiorstwie supermarket należy umieścić na środku hali produkcyjnej, 

zmniejszyć magazyn komponentów oraz przenieść biura kierowników danych działów bliżej 

siebie. Układ hali produkcji po wprowadzeniu supermarketu przedstawiono na rysunku 7. Na 

rysunku wykonano również diagram spaghetti obrazujący ścieżki przejścia pracowników – 

można zauważyć, że po wprowadzeniu supermarketu zostanie ograniczona liczba ruchów 

pracowników poszczególnych działów hali produkcji.  

Po zagospodarowaniu przestrzeni hali produkcyjnej na supermarket, można również 

opracować jego wersję elektroniczną, gdzie dane są wyświetlane na monitorze w hali, w 

widocznym dla wszystkich miejscu. Za pomocą kolorów można przedstawiać aktualny stan 

zapasów poszczególnych elementów znajdujących się w supermarkecie, dzięki czemu 

wiadome jest jaki komponent musi być produkowany w danym momencie oraz na bieżąco 

można aktualizować stan zapasów. 

 

 

Rysunek 7.  Układ hali produkcji po wprowadzeniu supermarketu wraz ze ścieżkami przejścia, 

opracowanie własne. 
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Na podstawie przeprowadzonej obserwacji procesu oraz analizy przyczynowo-

skutkowej zaproponowano także inne propozycje, które mogą ograniczyć straty pojawiające 

się w przedsiębiorstwie:  

− opracowanie standardów pracy – po wprowadzeniu supermarketów należy opracować 

nowe standardy pracy dla pracowników; standardy powinny być zrozumiałe i czytelne dla 

wszystkich pracowników oraz powinny zapewniać bezpieczeństwo wykonywanej pracy; 

− przeprowadzanie regularnych, krótkich szkoleń dla pracowników poszczególnych 

działów produkcji i kierownictwa z zakresu organizacji produkcji (np. w postaci lekcji 

jednotematycznych – One Point Lessons), co pozwoli ograniczyć straty spowodowane 

zbędnym ruchem, magazynowaniem, zbędnym transportem oraz wpłynie na poprawę 

komunikacji. 

4. Podsumowanie  

Analiza stanu obecnego w badanym obszarze pozwoliła zidentyfikować problem związany 

z przepływem materiałów między halą wtryskarek a halą montażu. Wykonanie diagramu 

spaghetti uwidoczniło stratę związaną z nadmiernym przemieszczaniem pracowników w halach 

produkcyjnych w celu pobierania komponentów lub uzyskiwania informacji o wielkości 

produkcji. Występująca strata miała ścisły związek z tworzeniem się nadmiernych zapasów 

oraz z błędami. Na podstawie opracowanych diagramów przyczynowo-skutkowych 

stwierdzono, że najistotniejszą przyczyną powstawania zbędnego ruchu było nieodpowiednie 

planowanie pracy, przyczyną powstawania zbędnego transportu był brak wyznaczonego 

miejsca na komponenty, natomiast długi czas realizacji zamówień powodował powstawanie 

straty związanej z magazynowaniem. Zaproponowano usprawnienia w postaci wprowadzenia 

supermarketu, który usprawni proces przepływu materiałów pomiędzy halami oraz ograniczy 

straty, co potwierdził wykonany wykres spaghetti na graficznym planie obszaru 

przedstawiającym wprowadzone zmiany. W celu ograniczenia zidentyfikowanych strat 

zaproponowano także opracowanie nowych standardów pracy oraz prowadzenie regularnych 

szkoleń. Przedsiębiorstwo rozważyć może dodatkowo elektroniczną wersję supermarketu. 
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