
 

MINI-STUDIA PRZYPADKU: ROZPOZNAWANIE ZBĘDNEGO OBCIĄŻENIA POZNAWCZEGO 

 

Przypadek 1.  

Janek dostarcza palety na wszystkie linie produkcyjne w firmie. Na każdej linii produkcyjnej 

codziennie potrzebuje innej liczby palet EURO (nowych, jednorazowych, w kilku rozmiarach). Na 

koniec każdego dnia dzwoni na każda linię i zbiera zamówienia na kolejny dzień. 

Każdego dnia rano Janek sprawdza listę zamówień, idzie do danego sektora magazynu i komponuje 

zestaw palet dla pierwszej z obsługiwanych linii. Wózek widłowy może przewieźć 20-25 palet; 

łączne zamówienie dla jednej linii to zwykle 12-18 różnych palet. Po dostarczeniu palet Janek 

wraca do swojego biurka, ponownie sprawdza listę zapotrzebowań i przygotowuje dostawę dla 

kolejnej linii.  

Problemem Janka są częste zmiany w planie produkcyjnym, wymagające zwiększenia liczby 

wykorzystanych palet. Telefony z dodatkowymi zamówieniami zaczynają się jeszcze zanim skończy 

dostarczać wcześniej zaplanowane dostawy. Janek dokłada więc często dodatkowe palety i stara 

się je dostarczać po drodze, aby oszczędzić sobie pracy.   

Co stanowi obciążenie właściwe dla zadania: zrozumienie zapotrzebowania, wybranie 

optymalnej trasy dostawy.  

Co jest zbędnym obciążeniem: komponowanie „paczek” dla poszczególnych linii; 

budowanie zapotrzebowania z wyprzedzeniem i zmienianie go później; przełączanie się 

między zadaniami (przygotowywanie palet na każdą linię według kolejności)  

Co można zrobić inaczej: zebrać zamówienia później (np. telefonicznie); przygotowywać 

zamówienia na wszystkie linie jednocześnie, rozwozić jeden typ palet po liniach aż się 

skończą (nie komponować paczek, które i tak się zmienią).  

 

  



 

Przypadek 2.  

Krystian pracuje w dziale utrzymania ruchu i jest smarownikiem: jego zadaniem jest okresowe 

smarowanie wszystkich miejsc, które tego wymagają. W fabryce wykorzystuje się 3 typy smarów 

więc Krystian ma trzy smarownice. Dla każdej linii produkcyjnej i maszyny jest opracowana mapa 

punktów smarowniczych. Podchodząc do danego punktu smarowniczego Krystian sprawdza, 

którego smaru powinien użyć. Po nasmarowaniu danego punktu potwierdza tę czynność podpisem 

i datą. Nasmarowanie wszystkich punktów smarowniczych zajmuje mu pięć dni i w poniedziałek 

zaczyna od początku. Jeżeli któryś ze smarów skończy się to Krystian wraca z całym wózkiem do 

warsztatu i uzupełnia brakujący smar.  

Co jest obciążeniem właściwym dla zadania: dokładne, prawidłowe nasmarowanie 

maszyny  

Co jest zbędne: zabieranie ze sobą 3 rodzajów smaru i ciągłe rozpoznawanie, którego użyć, 

przełączanie się między zadaniami (podpisywanie listy po każdym punkcie smarowniczym)  

Co można zrobić inaczej: np. ponumerować punkty smarownicze w kolejności 

wykorzystywanych smarów i uzupełniać listę podpisami na koniec, a w pracy jednego dnia 

używać jednego smaru 

 

  



 

Przypadek 3  

Kamila jest operatorką linii produkcyjnej rozlewającej napoje gazowane. Do zadań na jej 

stanowisku pracy, poza nadzorowaniem pracy głównej maszyny, należy dbanie o odpowiedni stan 

automatycznie dozowanych nakrętek w znajdującym się kilkanaście metrów dalej podajniku. 

Nakrętki dostarczane są w pudełkach po 500 sztuk każde; podajnik mieści maksimum 1000 sztuk, 

a typowa wielkość zlecenia to 8 500 sztuk. Kamila musi dbać o to by materiałów w podajniku nigdy 

nie zabrakło oraz żeby wraz z końcem zlecenia pozostało ich w podajniku możliwie jak najmniej, 

bo muszą być zmienione przed rozpoczęciem kolejnego zlecenia. 

Problemem Kamili jest duża zmienność tempa pracy maszyny, zależna od wielu czynników na 

wcześniejszych etapach procesu produkcji. Mimo istnienia konkretnych planów produkcyjnych, 

trudno oszacować, jak duża partia towaru zostanie wyprodukowana zanim potrzebne będzie 

przezbrojenie. W chwilach największej wydajności zużycie pudełka nakrętek trwa tylko 18 minut, 

ale średnio jest to około 25 minut. Niepewność jest dla Kamili męcząca: zależy jej na uniknięciu 

przestojów, więc co chwila patrzy na zegarek i często sprawdza, czy nakrętki już się kończą.   

Co jest obciążeniem właściwym dla zadania: sprawdzenie stanu nakrętek; pod koniec 

zlecenia ocena czy wszystkie z 2000 zostaną zużyte, czy warto dosypać ich mniej  

Co jest obciążeniem niespecyficznym dla zadania: ciągłe monitorowanie czasu i 

sprawdzanie tempa pracy  

Co można zrobić: ustawić alarm na 36 minut, dosypać 2000 sztuk, po upływie tego czasu 

uzupełnić do 2000 sztuk (lub mniej, jeśli już kończymy pracę / zlecenie).  

 

  



 

Przypadek 4 

Katarzyna jest operatorką na końcu linii produkcyjnej i pakuje towar do pudełek. W zależności od 

klienta, dla którego produkowany jest towar, pakuje po 6, 9, 12 albo 24 sztuki. Dba również o to, 

by aby paletyzować towar optymalnie, zmniejszając liczbę wykorzystanych palet. Dlatego przy 

każdym nowym zleceniu Katarzyna sprawdza, ile produktu trzeba wytworzyć i ile sztuk w pudełku 

odpowiada oczekiwaniom klienta a następnie dobiera taki rozmiar podkładu paletowego (palety 

drewnianej), aby było ich potrzeba jak najmniej do spaletyzowania całego zamówienia bez 

przekraczania maksymalnej dopuszczalnej wysokości.  

Obciążenie właściwe dla zadania: pamiętanie o wymaganiach wynikających z potrzeb 

klienta i troski o optymalne wykorzystanie palet.  

Co jest zbędne: wykonywanie tych wszystkich obliczeń za każdym razem,  

Co można zrobić inaczej: powinny być zaplanowane na wcześniej i powielane dla takich 

samych zleceń  

 

 



 

 
 
 

Opracowanie powstało w ramach projektu Kształcenie dualne w kontekście wyzwań 
Przemysłu 4.0, który korzysta z dofinansowania o wartości 182 078,50 euro 
otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.  


