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Kategoria szkolenia: LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ 

Nazwa szkolenia: Projektowanie i wdrożenie dedykowanych systemów produkcyjnych 

Czas trwania szkolenia: 21 godzin 

 

Szkolenie Projektowanie i wdrożenie dedykowanych systemów produkcyjnych skierowane 

jest do wszystkich osób, które chcą zbudować kompleksowy system zarządzania produkcją 

w swoim przedsiębiorstwie. 

Podczas szkolenia uczestnicy poznają koncepcję Lean Manufacturing oraz elementy 

wchodzące w skład autorskiego systemu LUQAM – Company Production System (CPS).  

Uczestnicy wezmą udział w warsztatach, podczas których będą mieli okazję poznać 

praktyczne aspekty wykorzystania narzędzi ciągłego doskonalenia, takich jak: Metoda 5S, 

Standaryzacja Pracy, KPI’s, Problem Solving, Poka Yoke, Kaizen, Mapowanie procesów, 

System Kanban i wiele innych. 

Udział w szkoleniu Projektowanie i wdrożenie dedykowanych systemów produkcyjnych jest 

świetnym przygotowaniem do wdrożenia koncepcji Lean w organizacji produkcyjnej.  

 

Program szkolenia: 

1. Definicja firmy „Lean”.  

2. Omówienie koncepcji Lean Manufacturing. 

3. Company Production System (CPS) – autorskie podejście Luqam do koncepcji Lean i jej 

implementacji w przedsiębiorstwie. 

4. Fundamenty systemu produkcyjnego: 

• Organizacja pracy - metodologia 5S, praca z layoutem, szkolenia pracowników i 

mapy kompetencji, 

• Standaryzacja pracy – standardy pracy, rozliczanie i raportowanie normatywów, 

raportowanie braków i błędów wewnętrznych, Key Performance Indicators (KPI), 

• Zarządzanie wizualne - strefy komunikacyjne. 

5. Filary systemu produkcyjnego: 

• Autojakość – szybka reakcja na problemy, analiza i rozwiązywanie problemów 

jakościowych, Poka Yoke. 

• Ciągłe doskonalenie – systemy pomysłów pracowniczych, kaizen, komórki 

ciągłego doskonalenia, strategia, struktura i cele ciągłego doskonalenia. 



 

2 
 

• Just in Time – mapowanie procesów, SMED, narzędzia optymalizacji procesów 

(Kaizen Biltz), Autonomiczne Utrzymanie Ruchu (TPM), System Kanban. 

6. Techniczny Koszt Wytworzenia (TKW). 

Forma szkolenia: wykładowo - warsztatowa z elementami gry symulacyjnej 

 

Korzyści dla uczestników szkolenia: 

 Umiejętność zaplanowania własnej ścieżki wdrożenia i rozwoju systemu 

produkcyjnego w przedsiębiorstwie. 

 Poznanie metod wspierających efektywne zarządzanie produkcją. 

 Umiejętność praktycznego wykorzystania narzędzi Lean Manufacturing do 

doskonalenia procesu zarządzania produkcją w organizacji. 

 

Adresaci szkolenia: 

 Kierownictwo i managerowie wyższego szczebla odpowiedziani za wdrożenie i 

optymalizację systemu produkcyjnego. 

 Osoby odpowiedzialne za zarządzanie procesami produkcyjnymi w organizacji. 

 Liderzy projektów optymalizacyjnych i działów ciągłego doskonalenia. 

 Osoby odpowiedzialne za wdrażanie i doskonalenie narzędzi Lean w środowisku 

produkcyjnym. 

 

Zapraszamy do zapisów! 

W przypadku potrzeby przygotowania oferty korporacyjnej dla firmy – prosimy o kontakt! 
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