Zastosowanie koncepcji lean project podczas dzia³añ innowacyjnych

Edward PAJ¥K

ZASTOSOWANIE KONCEPCJI LEAN PROJECT PODCZAS DZIA£AÑ
INNOWACYJNYCH
Projekt jest dzia³aniem wieloetapowym, które obejmuje zazwyczaj: inicjacjê projektu, planowanie, realizacjê, kontrolê
Dotychczasowe, XX wieczne paradygmaty rozwoju gospoi zakoñczenie projektu. Dzia³ania te w zale¿noci od organidarczego pañstw oparte by³y o dwa podstawowe czynniki:
zacji projektu i mo¿liwoci zespo³u projektowego, odbywaj¹
kapita³ i pracê. Aktualnie model ten ulega transformacji,
siê w systemie szeregowym lub równoleg³ym, wykorzystua paradygmat rozwoju wielu pañstw oparty jest g³ównie
j¹c zasady projektowania wspó³bie¿nego (rys. 2).
o wiedzê. St¹d, coraz wiêksz¹ rolê w gospodarce wiatowej
Ka¿dy z przedstawionych na rysunku 2 etapów ma swoje
odgrywaj¹ gospodarki oparte o wiedzê i bêd¹ce jej utyliznaczenie dla projektu, a tak¿e wp³ywa na jego koszt i czas
tarnym prze³o¿eniem, przedsiêbiorstwa zdolne do innorealizacji. Jednak¿e z punktu widzenia tych dwóch paramewacji (rys. 1).
trów, szczególnie istotne znaczenie ma etap przygotowania
planu (proces planowania projektu). Zaplanowane w tej fazie dzia³ania okrelane w formie zadañ
projektowych, s¹ kluczowe dla ca³ego projektu. S¹ one g³ównym
nonikiem kosztu realizacji projektu, a tak¿e decyduj¹ o czasie
jego trwania. W trakcie opracowania planu projektu, konieczne jest
Rys. 1. Gospodarka wiedzy i innowacje
wiêc precyzyjne okrelenie zadañ
projektowych oraz ich struktury 
Innowacje mog¹ mieæ ró¿ny charakter, od innowacji przytzw. WBS (z ang. work breakdown structure). Rezultaty
rostowych, czyli zwyk³ych usprawnieñ wpisanych w filoplanowanych dzia³añ, jak równie¿ ich wzajemne ich uwazofiê ci¹g³ego doskonalenia (kaizen), do innowacji transrunkowania, s¹ podstaw¹ do zaprojektowania (najczêciej
formacyjnych. Te ostatnie stanowi¹ ca³kiem nowe projekty,
przy wspó³pracy klienta i wykonawcy) kamieni milowych
prowadz¹ce g³ównie do opracowania nowych konstrukcji
(z ang. milestone). Kamieñ milowy zazwyczaj stanowi
i technologii. Maj¹ one potencjalnie najwiêkszy wp³yw na
podsumowanie (rekapitulacjê) pewnego fragmentu projekpozycjê rynkow¹ przedsiêbiorstwa, a tak¿e przysz³e efekty
tu i jako taki, stanowi podstawê do podejmowania decyzji
ekonomiczne. Realizacja projektu innowacyjnego wymaga
projektowych. Tak wiêc, podejmowana w zaplanowanym
zaanga¿owania odpowiednich zasobów przedsiêbiorstwa
terminie decyzja projektowa jest rezultatem wykonania
i utrzymania ich przez okres czasu trwania projektu. A to
sprecyzowanych na etapie planowania zadañ i ich powi¹generuje znaczne koszty, szczególnie wobec zazwyczaj odzañ (struktury WBS). Odbywa siê wiêc na zasadzie a posteleg³ego w czasie momentu zakoñczenia projektu i rozporiori, czyli przyjmuje siê za³o¿enie, ¿e podjêcie decyzji bêczêcia produkcji. Z tego wzglêdu kluczowym problemem
dzie wynikiem planowanych do wykonania dowiadczeñ
w ka¿dym projekcie, a szczególnie projekcie innowacyjlub zgromadzonej wiedzy. A dowiadczenie i wiedza bênym, jest skrócenie czasu jego wykonania i powi¹zane ze
dzie wynikiem realizacji okrelonych dzia³añ w jednym zaskróceniem czasu, obni¿enie
daniu b¹d w grupie ró¿nych zadañ projektowych (rys. 3).
kosztów realizacji projektu.
1. Wprowadzenie

2. Za³o¿enia koncepcji
lean project
Fundamentem koncepcji lean project, s¹ ogólne za³o¿enia znanej ju¿
szeroko, zarówno z opisów literaturowych, jak i z praktyki koncepcji
oszczêdnego wytwarzania (lean manufacturing). Podstawowym wyznacznikiem koncepcji lean, jest d¹¿enie do eliminacji wszelkiego marnotrawstwa  niezale¿nie od róde³
jego powstawania.
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Rys. 2. Szeregowa i wspó³bie¿na realizacja projektu
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Rys. 3. Przyk³ad konwencjonalnego sposobu podejmowania decyzji projektowych
Opisany wy¿ej konwencjonalny sposób podejmowania decyzji projektowych, a wiêc po prostu realizacji projektu,
przypomina zdefiniowany przez lean manufacturing i stosowany w procesach wytwórczych system t³ocz¹cy (push)
[4]. W systemie tym, niezale¿nie od zapotrzebowania, czy
te¿ braku zapotrzebowania klienta, realizowana jest produkcja. Nadrzêdny jest bowiem w takiej sytuacji przyjêty plan,
a przede wszystkim jego wykonanie. Z wykonania planu
rozliczany jest bowiem przez kierownictwo zespó³ realizatorów. W wielu przypadkach wi¹¿e siê z okrelonymi wymiernymi stratami firmy, chocia¿by ze wzglêdu na nadprodukcjê.
Klasyczne zarz¹dzanie projektem sprzyja równie¿ wskazanej wy¿ej nadprodukcji zadañ. Planuj¹c realizacjê projektu, zmierzamy do ograniczenia ryzyka podjêcia nietrafnej decyzji projektowej. Ograniczenie ryzyka zwi¹zane jest
na ogó³ z zaplanowaniem realizacji kolejnych zadañ projektowych, które potwierdz¹ informacje uzyskane podczas
realizacji innego zadania projektowego. W praktyce takie
planowanie prac projektowych rzeczywicie ogranicza ryzyko podjêcia nietrafnej decyzji, a tak¿e poprzez wykonywanie dodatkowych zadañ projektowych zwiêksza wiedzê,
a wiêc i kompetencje zespo³u projektowego. Pozostaje jednak otwarte pytanie: jakim kosztem?
Konwencjonalny sposób podejmowania decyzji projektowych (rys. 3), stanowi analogiê projektow¹ przywo³anego uprzednio systemu t³ocz¹cego. Informacje bêd¹ce rezultatem dzia³añ wykonywanych w poszczególnych zadaniach
t³oczone s¹ do kolejnych dzia³añ i zadañ, niezale¿nie od
ich wagi i przydatnoci podczas podejmowania decyzji.
O przydatnoci informacji pozyskanych w wyniku wykonania poszczególnych dzia³añ zadecydowano (byæ mo¿e
nawet b³êdnie) na pocz¹tku projektu  w fazie planowania.
W zwi¹zku z powy¿szym, wykonywane s¹ wszystkie dzia³ania projektowe  zgodnie z przygotowanym planem
i przeznaczonym na realizacjê tych zadañ bud¿etem.
Mo¿na wiêc sformu³owaæ wniosek, i¿ realizowane w projekcie zadania, które pozwalaj¹ na pozyskanie wiedzy dodatkowej z ujêtego zadaniem projektowym obszaru, ale
takiej wiedzy, która nie jest niezbêdna do podjêcia decyzji, s¹ w ujêciu koncepcji lean typowym marnotrawstwem
 typow¹ nadprodukcj¹.
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Koncepcja realizacji projektów innowacyjnych, nazwana
lean project jest pewn¹ analogi¹ do systemu ss¹cego
(pull). Istot¹ systemu ss¹cego jest uruchamianie produkcji
wyrobów w sytuacji, kiedy istnieje na nie okrelone zapotrzebowanie. Podobnie istot¹ koncepcji lean project, bêdzie
okrelenie zadañ projektowych na podstawie decyzji projektowych, które musimy podj¹æ (rys. 4).
Istota koncepcji lean project sprowadza siê do wstêpnego
zdefiniowania co chcemy osi¹gn¹æ i jakie decyzje projektowe nale¿y podj¹æ, aby za³o¿ony cel lub cele osi¹gn¹æ.
Konsekwencj¹ takiego dzia³ania jest sprecyzowanie wymagañ, dotycz¹cych decyzji porednich oraz pozyskania informacji niezbêdnych do ich podjêcia. A pozyskanie tych
informacji jest podstawowym celem realizacji zadañ projektowych.
Analizuj¹c przyk³adowy schemat przedstawiony na rysunku 4, podjêcie decyzji oznaczonej X.X wymaga bezporednich informacji uzyskanych z realizacji kamieni milowych
1 i 3 oraz podjêcia decyzji poredniej X.1. Struktura zadañ
WBS (czyli okrelone dzia³ania), jest w takim przypadku
ustalana pod k¹tem niezbêdnych do podjêcia ostatecznej
decyzji informacji. Zaprezentowana koncepcja umo¿liwia
wiêc koncentracjê dzia³añ projektowych. Eliminowane s¹
z projektu te dzia³ania, które co prawda przynosz¹ równie¿
informacje, ale które w okrelonej sytuacji projektowej
traktowaæ mo¿na jako informacje zbêdne  niewp³ywaj¹ce
na podejmowan¹ decyzjê.
Koncepcja lean project jest wiêc koncepcj¹ a priori, której
celem s¹ dzia³ania wyprzedzaj¹ce  okrelenie, jakie informacje bêd¹ potrzebne do podjêcia decyzji. Ma to na celu
ograniczenie zadañ i dzia³añ projektowych do takich, które
s¹ niezbêdne do podjêcia decyzji projektowych. Proponowana metoda, poprzez ograniczenie dzia³añ nieistotnych
dla projektu, stwarza mo¿liwoci jego szybszej i oszczêdniejszej realizacji.
3. Ogólna ocena koncepcji lean project
Koncepcja lean project w swoim za³o¿eniu okrela, jakie
informacje i decyzje porednie s¹ niezbêdne do podjêcia
okrelonej decyzji projektowej. Dzia³a wiêc w kierunku
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Rys. 4. Idea koncepcji lean project
odwrotnym ni¿ w przypadku konwencjonalnego zarz¹dzania projektem, gdy¿ w takim przypadku, na podstawie
informacji pozyskanych podczas dzia³añ projektowych,
podejmowana jest okrelona decyzja (rys. 5).
Planowanie projektu jest pocz¹tkow¹ faz¹ jego realizacji i takie podejcie sta³o siê podejciem standardowym. Decyzje
projektowe podejmowane zostaj¹ po wykonaniu okrelonych
zadañ i dzia³añ zgodnych z zaplanowan¹ struktur¹ WBS.
Punktem wyjcia koncepcji lean project jest okrelenie: jakie
kluczowe decyzje nale¿y podj¹æ w koñcowej fazie realizacji
projektu. Decyzje te podejmowane s¹ w oparciu o zbiór niezbêdnych informacji. Podjête w ramach projektu dzia³ania
s¹ wiêc skoncentrowane przede wszystkim na pozyskanie
informacji niezbêdnych do podjêcia decyzji projektowych.
Koncepcja lean project stwarza dla zespo³u realizatorów
projektu okrelone trudnoci. Wynika to z faktu, ¿e przygotowani s¹ oni do podejmowania decyzji w warunkach pe³nej lub prawie pe³nej informacji, pozyskanej w rezultacie
wykonania zadañ w poprzednich etapach projektu. Natomiast wed³ug nowej koncepcji realizatorzy projektu musz¹
najpierw okreliæ, jakie informacje potrzebne s¹ do podjêcia
decyzji i na tej podstawie opracowaæ plan dzia³añ precyzuj¹c
zadania projektowe. Jest to wiêc postêpowanie odwrotne w
stosunku do stosowanego przez zespo³y projektowe.
Przedstawiona koncepcja lean project (LP) wymaga praktycznej weryfikacji i oceny, czy koncepcja ta jest skuteczna, to znaczy, czy pozwala na skrócenie czasu trwania projektu oraz na zmniejszenie kosztów jego realizacji. Aktualnie badania prowadzone s¹ w kilkunastu ró¿nych
przedsiêbiorstwach (od wielkich korporacji miêdzynarodowych, do ma³ych przedsiêbiorstw), przy czym ocena ich rezultatów jest niezwykle trudna. Wynika to z nastêpuj¹cych
przes³anek:
 projekt, szczególnie innowacyjny, ma charakter jednorazowego przedsiêwziêcia, w zwi¹zku z czym jego porównanie z takim samym projektem, realizowanym wed³ug
koncepcji konwencjonalnej, jest praktycznie niemo¿liwe;
Zarz¹dzanie Przedsiêbiorstwem
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porównania mo¿na dokonaæ jedynie w odniesieniu do
ju¿ zrealizowanego, podobnego projektu, przy czym
trudno jest jednoznacznie okreliæ wspó³czynnik owego
podobieñstwa,
 dzia³ania w projekcie innowacyjnym, a tak¿e jego bud¿et,
stanowi¹ tajemnicê przedsiêbiorstwa; to praktycznie
uniemo¿liwia ocenê proponowanej koncepcji.
Tak wiêc, brak obiektywnego materia³u porównawczego
utrudnia jednoznaczn¹ praktyczn¹ ocenê skutecznoci koncepcji lean project. Ogólne opinie pozyskane z ró¿nych
przedsiêbiorstw zdaj¹ siê potwierdzaæ tezê, i¿ koncepcja ta
zapewnia wiêksz¹ efektywnoæ realizacji projektów innowacyjnych.
Próbê oceny koncepcji lean project podjêto analizuj¹c ograniczony obszar technologicznego przygotowania produkcji
w dwóch ró¿nych przedsiêbiorstwach produkcyjnych, produkuj¹cych czêci dla przemys³u motoryzacyjnego. Proces
technologiczny wykonania czêci w obu przedsiêbiorstwach
przewidywa³ operacjê szlifowania powierzchni zewnêtrznej
wa³ka  przy czym istniej¹cy w obu firmach park maszynowy umo¿liwia³ wykonanie tej operacji na szlifierce do wa³ków k³owej lub bezk³owej. Praktyka warsztatowa, jak i ród³a literaturowe, wskazuj¹ jednoznacznie, ¿e szlifowanie
bezk³owe umo¿liwia uzyskanie wiêkszej wydajnoci obróbki, lecz mniejsz¹ jej dok³adnoæ, natomiast szlifowanie
w k³ach  odwrotnie. W obu przypadkach wykonywanych
czêci wa¿nym kryterium przyjêcia okrelonej metody szlifowania, by³a uzyskiwana w tym procesie odchy³ka okr¹g³oci przedmiotu szlifowanego.
W jednym przedsiêbiorstwie opracowany zosta³ plan zadañ
(rys. 6), który przewidywa³ wykonanie badañ rozpoznawczych, pozwalaj¹cych na ocenê mo¿liwoci obu branych
pod uwagê technologii.
W ramach zadañ projektowych, dokonano oceny mo¿liwoci
technologicznych oraz kosztów obu branych pod uwagê metod (technologii) szlifowania. Wykonane zgodnie z przyjêtym planem realizacji projektu zadania pozwoli³y na dokoStrona 53
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Rys. 5. Opracowanie planu zadañ i dzia³añ  WBS dla koncepcji konwencjonalnej i lean project zarz¹dzania projektem

Rys. 6. Przyk³ad konwencjonalnego dzia³ania w zakresie planowania WBS projektu
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nanie oceny obydwóch procesów szlifowania. Syntetyczny
wynik porównania efektów szlifowania uzyskanych dla
standardowych, przyjêtych z normatywów warunków obróbki, przedstawiono w tabeli 1.

ryzyko przekroczenia wymaganej wartoci odchy³ki walcowoci wynosi 4,75%. Dalsza analiza wskazuje równie¿,
¿e stosuj¹c szlifowanie bezk³owe, mo¿liwe jest uzyskanie
wymaganego parametru chropowatoci powierzchni, a ryzyko zwi¹zane z nieuzyskaniem
wymaganej wartoci parametru
chropowatoci powierzchni szacowane jest w kategoriach
ppm. Realizacja projektu wed³ug przyjêtego schematu wskazuje jednak, ¿e jednostkowy
koszt wykonania czêci poprzez
zastosowanie szlifowania bezk³owego, umo¿liwia zmniejszenie kosztów o prawie 44% w stosunku do szlifowania w k³ach.
Zadania wykonane w ramach
projektu pozwalaj¹ na jednoTab. 1. Wyniki porównania wybranych efektów szlifowania w k³ach
znaczne podjêcie decyzji o koi szlifowania bezk³owego
niecznoci zastosowania mniej
Interpretuj¹c wynik realizacji zadañ projektowych mo¿na
korzystnego ekonomicznie szlifowania w k³ach. Równostwierdziæ, ¿e w procesie produkcji nale¿y zastosowaæ szliczenie pozwalaj¹ okreliæ podstawy podjêtej decyzji (ryfowanie w k³ach, mimo korzystniejszej wartoci kosztów
zyko zwi¹zanie g³ównie z niespe³nieniem wymagañ dotyjednostkowych szlifowania bezk³owego. G³ówn¹ przycz¹cych odchy³ki okr¹g³oci, a tak¿e ok. 5% ryzyko nieczyn¹ podjêcia takiej decyzji jest niespe³nienie przez szliuzyskania wymaganej odchy³ki walcowoci przedmiotu
fowanie bezk³owe wymagañ dotycz¹cych uzyskania odszlifowanego).
chy³ki okr¹g³oci. Nominalna dopuszczalna odchy³ka okr¹W drugim przedsiêbiorstwie realizatorzy projektu podejg³oci czêci wynosi³a Dk = 3 mm, natomiast w procesie
mowali równie¿ decyzjê dotycz¹c¹ wyboru metody szlifoszlifowania bezk³owego mo¿liwe jest uzyskanie (przy zawania, dla czêci technologicznie podobnej, chocia¿ ró¿stosowaniu przyjêtych w badaniach parametrach szlifowani¹cej siê wymiarami. Równie¿ w tym przypadku szczególnia) redniej odchy³ki okr¹g³oci przedmiotu Dk = 4,8 mm.
nie istotne by³o uzyskanie odchy³ki okr¹g³oci czêci
Analiza statystyczna zmiennoci procesu szlifowania beznieprzekraczaj¹cej wartoci dopuszczalnej. Zgodnie z suk³owego dotycz¹ca kszta³towania tej odchy³ki wskazuje, ¿e
gesti¹ autora, zespó³ pracuj¹cy wed³ug koncepcji lean proryzyko nieuzyskania wymaganej dok³adnoci jest prawie
ject, sformu³owa³ zasadnicze dla podjêcia decyzji pytanie:
pewne, a prawdopodobieñstwo jego wyst¹pienie jest wyczy proces szlifowania bezk³owego umo¿liwi uzyskanie
¿sze ni¿ 99,856 %. Pewne w¹tpliwoci budzi równie¿ mo¿wymaganej odchy³ki okr¹g³oci przedmiotu szlifowanego?
liwoæ uzyskania wymaganej odchy³ki walcowoci. redRealizowane zadanie projektowe mia³o jednoznacznie odnia wartoæ tej odchy³ki, mo¿liwej do uzyskania w procesie
powiedzieæ na postawione pytanie (rys. 7). Wymagane do
szlifowania bezk³owego wynosi Dw = 1, 9 mm, a wiêc spe³podjêcia decyzji informacje s¹ podstaw¹ opracowana
nione s¹ wymagania konstrukcyjne (wynosz¹ one Dw = 2
struktury WBS stanowi¹cej plan tej czêci projektu.
mm). Dodatkowo przeprowadzona analiza zmiennoci
Uzyskanie tej w³anie informacji jest kluczowe dla tej
procesu kszta³towania odchy³ki walcowoci wskazuje, ¿e
czêci projektu, gdy¿ albo pozostawia metodê szlifowania

Rys. 7. Przyk³ad planowania WBS projektu dla koncepcji lean project
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bezk³owego w sferze dalszego zainteresowania zespo³u
projektowego, albo j¹ z tej sfery eliminuje. Wówczas, jak
wskazuje przyk³ad, mo¿liwe jest zastosowanie tylko szlifowania w k³ach. W przypadku odpowiedzi pozytywnej,
wskazuj¹cej na mo¿liwoæ stosowania szlifowana bezk³owego, otwarta zostaje droga do dalszej analizy porównawczej kosztów. W analizowanym przypadku odpowied na
zadane pytanie by³a negatywna (podobnie jak w pierwszym
przedsiêbiorstwie). W tej sytuacji podjêta zosta³a decyzja
o koniecznoci stosowania w procesie wytwórczym operacji szlifowania w k³ach.
Porównanie czasu podejmowania decyzji przez zespo³y
projektowe w obu przedsiêbiorstwach wykaza³o, ¿e grupa
pracuj¹ca wed³ug koncepcji lean project podjê³a decyzjê
w czasie znacznie krótszym (orientacyjne szacunki pozwalaj¹ na stwierdzenie, ¿e ok. 15 razy krótszym). Zrozumia³ym jest, ¿e przek³ada siê to w pewien sposób na bud¿et
projektu. Na podstawie przedstawionych przyk³adów mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e koncepcja lean project stwarza przes³anki do skrócenia czasu realizacji projektu i znacznego
zmniejszenia kosztów jego realizacji.
4. Podsumowanie
Koncepcja lean project (LP) zarz¹dzania projektem oparta jest na za³o¿eniach koncepcji lean manufacturing 
oszczêdnego wytwarzania. Zmierza ona do likwidacji
ka¿dego marnotrawstwa w projekcie, w tym tak¿e dzia³añ, których realizacja nie przynosi kluczowych dla projektu informacji.
Proponowana koncepcja w zasadniczy sposób odró¿nia siê
od innych metod zarz¹dzania projektem, takich jak przyk³adowo metodologia DFSS (z ang. Design for Six Sigma)
projektowania procesów i produktów. W odró¿nieniu od
wspomnianej metodologii DFSS, punktem wyjcia koncepcji LP jest faza zakoñczenia projektu (lub alternatywnie
zakoñczenie istotnych etapów jego realizacji, uto¿samianych w wielu przypadkach z kamieniami milowymi projektu). Zakoñczenie projektu lub istotnych faz jego realizacji
wi¹¿e siê bezporednio z podjêciem okrelonych decyzji
projektowych. Istot¹ koncepcji lean project jest wiêc pocz¹tkowe zdefiniowanie koniecznych do podjêcia decyzji
projektowych oraz na tej podstawie okrelenia informacji,
które bêd¹ niezbêdne do podjêcia tej decyzji. Efektem takiego dzia³ania jest skoncentrowanie realizacji zadañ projektowych oraz ich struktury, tylko i wy³¹cznie do obszaru
niezbêdnego do uzyskania informacji niezbêdnych do podjêcia decyzji. W swoim za³o¿eniu koncepcja LP wykazuje
wiêc pewne podobieñstwo do zalecanego w postêpowaniu
lean manufacturing tzw. przep³ywu ss¹cego.
Ocena wymiernych efektów koncepcji lean project jest zadaniem trudnym, gdy¿ projekty, a szczególnie projekty innowacyjne s¹ dzia³aniami jednorazowymi. Mo¿na przyj¹æ,
¿e w tym samym kszta³cie oraz zakresie nie bêd¹ siê powtarza³y, a wiêc ocena porównawcza jest utrudniona.
Dokonana wstêpna ocena koncepcji LP wskazuje, ¿e mo¿e
ona byæ koncepcj¹ efektywn¹, lecz aby tak by³o, konieczne
jest sformu³owanie kluczowych zagadnieñ (pytañ), które
stanowi¹ podstawê podjêtej decyzji. Do tego wymagana
jest konkretna wiedza ekspercka. Jest to zarazem s³abym
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punktem koncepcji LP. Zaanga¿owany w projekcie ekspert
d¹¿y bowiem do stuprocentowego uzasadnienia swojej decyzji. W zwi¹zku z tym, w projekcie prowadzone s¹ badania
i analizy istotne niew¹tpliwie z punktu widzenia pozyskania
wiedzy ogólnej, ale niekonieczne do podjêcia decyzji projektowej. To w³anie te zadania i dzia³ania mo¿na okreliæ jako
zbêdne w projekcie, aczkolwiek byæ mo¿e bardzo istotne
z punktu widzenia poznania naukowego czy wiedzy ogólnej.
Koncepcja LP wymaga mylenia selektywnego, a takie
w niektórych przypadkach mo¿e byæ ród³em podjêcia niew³aciwych decyzji. To jest niestety pewne ryzyko jej stosowania.
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APPLICATION OF CONCEPT LEAN PROJECT IN
INNOVATIVE ACTIONS
Abstract:
The article presents the concept of the methodology of implementation of innovative manufacturing processes and
new design called lean project. The concept of creating
the conditions for both to shorten the implementation time
for innovation, and reducing the costs of their implementation. The essence of the developed method is the reverse
procedure. According to this procedure at the beginning of
the project specifies a volume key design decisions to be
taken in the draft. The consequence of this is to determine
the next project activities, a set of information that should
be maintained to decide the design. This allows the result to
narrow the focus of research efforts to obtain that information. Described in the concept of work is subject to continuous review, and so far the results seem to indicate the advisability of its application.
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