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Moduł I: Zarządzanie produkcją 
 
Tworzenie wartości poprzez produkcję 
 
Co to znaczy tworzyć wartość w firmie produkcyjnej i za pośrednictwem czego 
możemy tą wartość tworzyć? Czy tworzenie wartości w firmach produkcyjnych 
jest domeną kierownictwa, czy może grup optymalizacyjnych? Zarówno na te, 
jak i na inne pytania i zagadnienia otrzymacie Państwo odpowiedź uczestnicząc 
w zajęciach Tworzenie wartości w firmach produkcyjnych.  
 

Program zajęć: 
1. Co to jest wartość? 

1.1. Definicje wartości. 
1.2. Wartość z różnych perspektyw. 

2. Wartość dla przedsiębiorstwa: 
2.1. Co tworzy wartość dla przedsiębiorstwa? 
2.2. Gdzie wartość może być tworzona/dodawana? 
2.3. Dodawanie wartości a umożliwianie dodawania wartości. 

3. Tworzenie wartości poprzez produkcję. 
3.1. Co wpływa na tworzenie wartości? 
3.2. Sposoby tworzenia wartości. 
3.3. Odpowiedzialność za tworzenie wartości. 

4. Jak zmierzyć tworzenie wartości. 
5. Case study/gra symulacyjna. 

 
Planowanie, sterowanie i poziomowanie produkcji 
 
Zajęcia pokazują, w jaki sposób skutecznie zarządzać produkcją, tak by typowe 
w warunkach przemysłowych „gaszenie pożarów” zamienić w ustabilizowany 
przepływ. Szczegółowo omawiane jest planowanie, sterowanie i poziomowanie 
produkcji. Podkreślone są korzyści, jakie daje ustabilizowanie przepływu, 
pozwalające na m.in. uwolnienie inicjatywy pracowników oraz zasobów 
przedsiębiorstwa. 
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Program zajęć: 
1. Zarządzanie łańcuchem dostaw.  

1.1. Sposób zarządzania łańcuchem dostaw. 
1.2. Optymalne stany magazynowe (safety stock). 
1.3. Typy planowania produkcji: produkcja na zamówienie, produkcja na 

magazyn. 
1.4. Powiązanie planu produkcji z safety stock. 
1.5. Rozliczanie surowca zużytego do produkcji (WG, scrap, zwrot na 

magazyn). 
2. Lead Time dostawcy.  

2.1. Minimalna ilość zamówienia materiału. 
2.2. Minimalny i optymalny poziom zamówienia surowca. 
2.3. Komunikacja na linii planowanie produkcji - produkcja. 
2.4. Minimalny batch’a produkcyjny i zapasa odtworzeniowy. 
2.5. Optymalne stany magazynowe. 
2.6. Zarządzanie przezbrojeniami. 
2.7. Wąskie gardła procesu. 
2.8. Wykorzystanie instrukcji pracy standaryzowanej w celu planowania 

zasobów ludzkich. 
2.9. Plan produkcji oparty o małe serie. 

 
Statystyczne Sterowanie Procesem – SPC 
 
Zajęcia pozawalają zrozumieć istotę statystycznej kontroli procesu wraz z jej 
praktycznym zastosowaniem. Uczestnicy zdobędą umiejętność używania 
podstawowych narzędzi, które funkcjonują w ramach SPC. 
 

Program zajęć: 
1. Karty kontrolne Shewharta. 
2. SPC – definicje i podstawowe pojęcia. 
3. Podstawy statystyki procesowej. 
4. Badanie zdolności: Cp/Cpk / Pp/Ppk / Cm/Cmk. 
5. Karty kontrolne dla cech liczbowych. 
6. Karty kontrolne dla cech atrybutowych. 
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Autonomiczne Utrzymanie Ruchu. 
 
Program Autonomous Maintenance jest jednym z podstawowych filarów TPM  
i ma na celu stworzenie i wprowadzenie, jako zasady odpowiedzialności za 
utrzymanie wyposażenia w odpowiednim stanie na poziomie jego operatorów. 
Jest to odejście od standardowego podejścia reprezentowanego przez dział 
utrzymania ruchu i produkcję, czyli „ja produkuję – ty naprawiasz”. 
 

Program zajęć: 
1. Wprowadzenie do Autonomous Maintenance. 
2. Proces wdrażania AM, 7 kroków do perfekcji. 
3. Korzyści oraz problemy wynikające podczas wdrożenia. 
4. W jaki sposób system 5S wpływa na prowadzenie działań AM. 
5. „Dzień Maszyny” czyli przywrócenie maszyny do stanu pierwotnego  

i początek budowy świadomości AM. 
6. Pojęcie systemu Red-Tag: do czego służy i jak może pomóc  

w prowadzeniu działań naprawczych. 
7. Mapa wycieków: jak ją tworzyć i wykorzystać do późniejszego tworzenia 

harmonogramu czyszczenia. 
8. Analiza miejsc trudno dostępnych i źródeł zanieczyszczeń. 
9. Metodologia Problem Solving jako narzędzie wspomagające eliminacje 

źródeł problemów. 
10. Ogólny przegląd maszyny i wyposażenia oraz tworzenie planów 

przeglądów AM. 
11. Wizualizacja jako narzędzie wspomagające utrzymanie AM. 
12. W jaki sposób szkolić i przygotować operatorów do prowadzenia 

samodzielnych działań z zakresu AM. 
13. Co to jest One Point Lesson i jak ją tworzyć. 
14. Samoinspekcja, czyli kontrola z poziomu operatora. 
15. Ciągłe doskonalenie i usprawnianie parku maszynowego w myśl zasady 

„Zero defektów”. 
 
Wyznaczanie i monitorowanie KPI 
 
Każda nowoczesna firma wykorzystuje wskaźniki KPI (Key Performance 
Indicators) do monitorowania swojej działalności biznesowej i operacyjnej. 
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Kluczem do sukcesu jest prawidłowe skaskadowanie KPI na wszystkich 
poziomach organizacji w taki sposób, aby różne działy i ich aktywność 
skutecznie wspierały realizację celów strategicznych. Celem zajęć jest 
przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności pozwalających na 
kaskadowanie celów, wyznaczanie adekwatnych KPI oraz skuteczne ich 
monitorowanie. 
 

Program zajęć: 
1. Strategia firmy i cele strategiczne. 
2. Key Performance Indicators: definicja, prawidłowe określenie  

i powiązanie ze strategią. 
3. Proces kaskadowania celów w organizacji. 
4. Wyznaczanie KPI. 
5. Wizualizacja i monitorowanie KPI. 
6. Case study/warsztaty. 

 

Moduł II: Zarządzanie zespołem 
 
Zarządzanie osobowościami 
 
Warsztaty z psychologiem pozwolą na wyszczególnienie i omówienie 
osobowości czerwonej, niebieskiej, zielonej i żółtej w kontekście 
poszczególnych ról w zespole. Na szkoleniu przedstawiony zostanie sposób 
angażowania do projektów osób charakteryzujących się różnymi typami 
osobowości. 
 

Program zajęć: 
1. Osobowość. 
2. MBTI. 
3. Metodologia Insights Discovery. 
4. Ćwiczenia praktyczne. 

 
Trening kompetencji przywódczych 
 
Głównym zadaniem zajęć jest przygotowanie menadżerów do optymalnego 
zaangażowania czynnika ludzkiego dla zapewnienia osiągnięcia oczekiwanych 
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wyników, założonych celów organizacji. Szkolenie pozwala na zrozumienie 
wielowymiarowego charakteru zarządzania oraz na stworzenie własnego planu 
działania w celu osiągnięcia sukcesu. 
 

Program zajęć: 
1. Zrozumienie złożonej roli menadżera.  

1.1. Prawa, obowiązki, role, odpowiedzialność, zadania. 
1.2. Menadżer a Przywódca – cechy wspólne i różnice w postrzeganiu roli 

kierowniczej. 
1.3. Style kierowania zespołem. 

2. Budowanie autorytetu menadżera . 
2.1. Planowanie krótko- i długoterminowe oraz zasady dobrej organizacji 

osobistej i pracy zespołu. 
2.2. Skuteczne metody wyznaczania celów. 
2.3. Komunikacja przełożony-podwładny. 
2.4. Egzekwowanie realizacji zadań. 
2.5. Motywowanie zespołowe i indywidualne. 
2.6. Utrzymanie wiarygodności i jej wpływ na motywację 

współpracowników. 
2.7. Feedback. 

3. Przeciwdziałania sytuacjom konfliktowym i mobbingowi. 
4. Podsumowanie i indywidualny plan działania. 

 

Moduł III: Gry symulacyjne 
 
Seria gier symulacyjnych 
 
Czterodniowa seria gier symulacyjnych to intensywne szkolenia porządkujące 
informacje uzyskane w toku studiów podyplomowych i umożliwiające 
wykorzystanie ich w praktyce. W ramach szkoleń, uczestnicy wcielają się w rolę 
pracowników fikcyjnego przedsiębiorstwa, borykającego się z problemami 
związanymi z dużą zmiennością zamówień Klienta, problemami kadrowymi  
i sprzętowymi oraz nadzwyczajnymi wydarzeniami, o których dowiadują się 
zazwyczaj wtedy, gdy sytuacja wydaje się być pozornie opanowana. Dodatkowo 
na firmę zostały nałożone odgórnie wymagania związane z nowymi poziomami 
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jakości i produktywności, co przysparza jeszcze większych problemów 
zespołowi zajmującemu się zarzadzaniem produkcją. 
Uczestnicy zmuszeni są do podejmowania wieloczynnikowych decyzji 
związanych z następującymi obszarami zarządzania produkcją: 

• planowanie i harmonogramowania produkcji (ustalanie planów 
produkcyjnych), 
• zarządzanie Technicznym Kosztem Wytworzenia, 
• ustalanie struktury i wielkości parku maszynowego, 
• budowanie linii produkcyjnej, 
• zarządzanie zespołem produkcyjnym, 
• wpływanie na wydajność produkcji, 
• monitorowanie kosztów materiałowych, 
• planowanie przepływów materiałowych, 
• organizacja hali produkcyjnej, 
• optymalizacja kosztów produkcji. 

W ramach szkoleń realizowane są następujące aktywności: 
• omówienie elementów teoretycznych gier, interwencje 
prowadzących gry, omawianie poszczególnych rozwiązań przez 
prowadzących, 
•  „praca” na symulowanej linii produkcyjnej i jej optymalizacja, 
• burza mózgów, praca z flipchartem. 

Gry symulacyjne są najlepszą formą przekazywania praktycznej wiedzy,  
a realizacja ich przez 4 dni sprawia, iż zostają na długo zapamiętane  
i wykorzystywane do podejmowanych realnych decyzji związanych  
z zarządzaniem produkcją przez jej uczestników. 
 

Moduł IV: Optymalizacja produkcji 
 
World Class Manufacturing 
 
World Class Manufacturing, czyli Produkcja Klasy Światowej to wszechstronny 
system zarządzania dążący do zwiększenia zysków przedsiębiorstwa poprzez 
ograniczenie strat i podniesienie wydajności, jakości i bezpieczeństwa 
produkcji. 
Polega na wdrożeniu i stosowaniu najlepszych dostępnych praktyk z zakresu 
zarządzania i metod pracy w celu osiągnięcia wysokiej konkurencyjności na 
poziomie operacyjnym rozpoczynając od metod najprostszych, takich jak 5S, 
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wizualizacja, łańcuchy wartości poprzez metody bardziej złożone, jak Just In 
Time, KAIZEN do kompleksowych metodologii zarządzania przedsiębiorstwem, 
jak Total Quality Management, Total Productive Maintenance i Lean 
Manufacturing. Podstawowym założeniem tego modelu zarządzania 
bazującego na efektywności, skuteczności i elastyczności jest ciągłe 
doskonalenie działań realizowanych w obrębie systemu organizacyjnego 
przedsiębiorstwa, tak aby osiągnąć światowy poziom konkurencyjności, którego 
przejawem jest między innymi dążenie do zera marnotrawstwa, zera 
wypadków, zera błędów i zera awarii. 
 

Program zajęć: 
1. Wprowadzenie do metodologii World Class Manufacturing. 
2. Krótka charakterystyka podstawowych koncepcji WCM.  

2.1. TIE (Total Industrial Engineering). 
2.2. TQC (Total Quality Control). 
2.3. TPM (Total Productive Maintenance). 
2.4. JIT (Just In Time). 

3. Wskaźniki efektywności (KPI) i ich rola w metodologii WCM. 
4. Filarowa koncepcja organizacji przedsiębiorstwa zgodna z metodologią 

WCM.  
4.1. Krótka charakterystyka filarów technicznych. 
4.2. Krótka charakterystyka filarów zarządczych. 

5. Kryteria ustalania celów zgodnie z metodologią WCM.  
5.1. Model SMART. 
5.2. Matryca PQCDSME. 
5.3. Przełomowy projekt (BTP). 

6. Przykładowy Master Plan procesu wdrażania metodologii WCM 
w organizacji. 

7. Poziomy zaawansowania wdrożenia metodologii WCM. 
8. Korzyści dla organizacji z wdrożenia metodologii WCM. 
9. Krótka charakterystyka podstawowych narzędzi Lean Manufacturing 

wykorzystywanych w metodologii WCM.  
9.1. System 5S. 
9.2. Zarządzanie Wizualne (VM). 
9.3. Poka Yoke (Zapobieganie Błędom). 
9.4. KAIZEN (Filozofia Ciągłego Doskonalenia). 
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9.5. SMED (Single Minute Exchange of Die). 
9.6. Praca standaryzowana (model DAMI). 
9.7. OPL (One Point Lesson). 

10. Krótka charakterystyka podstawowych technik analizowania problemów 
i optymalizacji procesów wykorzystywanych w metodologii WCM.  
10.1. Analiza Why-Why (5xWhy, 5W+2H). 
10.2. Diagram Pareto. 
10.3. Diagram Ishikawy (Diagram Rybiej Ości). 
10.4. Quick Kaizen (4-ro krokowy). 
10.5. Kobetsu Kaizen (10-cio krokowy). 
10.6. Mapowanie Strumienia Wartości (VSM). 
10.7. FMEA (Failure Mode and Effects Analysis). 
10.8. Analiza Punktów Procesowych (PPA). 
10.9. Six Sigma (Diagram SIPOC). 

11. Szczegółowa charakterystyka filarów technicznych wchodzących w skład 
koncepcji WCM.  
11.1. Filar Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (Safe and Healthy). 
11.2. Analiza Kosztów (Cost Deploymant). 
11.3. Skoncentrowana Poprawa (Focused Improvement). 
11.4. Autonomiczne Utrzymanie Ruchu (Autonomus Maintenance). 
11.5. Profesjonalne Utrzymanie Ruchu (Profesional Maintenance). 
11.6. Rozwój Ludzki (People Development). 
11.7. Wczesne Zarządzanie Urządzeniami (Early Equipment 

Management). 
11.8. Jakość Produktu (Product Quality). 
11.9. Obsługa klienta (Customer Service). 
11.10. Środowisko i Odpowiedzialność Społeczna (Environment 

& Social Responsibility). 
 
Zarządzanie wydajnością i produktywnością 
 
Szkolenie porusza temat najbardziej popularnych wskaźników do zarządzania 
wydajnością i produktywnością w firmie produkcyjnej. Uczestnicy zapoznają się 
z definicjami wskaźników, sposobami ich wyliczania, potrzebnymi danymi 
podstawowymi do kalkulacji KPI. Poruszona zostanie również kwestia sposobu 
zarządzania on-line produktywnością na linii produkcyjnej. 
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Program zajęć: 
1. Pojęcie wydajności i produktywności w procesie. 
2. Główne wskaźniki wydajnościowe i produktywnościowe oraz zasady 

pomiaru. 
3. Dane procesowe potrzebne przy pomiarze wskaźników wydajności 

i produktywności:  
3.1. Czas cyklu. 
3.2. Czas technologiczny. 
3.3. Normatyw produkcyjny. 
3.4. Czas przejścia wyrobu. 
3.5. Obciążenie pracą i współczynniki zmęczenia. 
3.6. Ilość pracowników. 

4. Zarządzanie produktywnością on-line za pomocą pomiaru Tempa Pracy 
(KOSU). 

 
Optymalizacja linii produkcyjnej - system Kanban 
 
Szkolenie obejmuje moduł teoretyczny oraz grę symulującą przedsiębiorstwo, 
borykające się z problemami zbyt dużych zapasów materiałowych, 
półproduktów i wyrobów gotowych. Uczestnik podczas szkolenia będzie miał za 
zadanie, na podstawie modułów teoretycznych, usprawnić proces oraz 
zbudować system produkcyjny działający w oparciu o produkcję i dostawy 
dokładnie na czas. 
 

Program zajęć: 
1. Przewaga JiT nad klasycznym podejściem. 
2. Wady i zalety systemu Push i Pull. 
3. 6 Zasad Kanban. 
4. Rodzaje systemu Kanban. 
5. Zastosowanie systemu Kanban. 
6. Funkcje systemu Pull. 
7. Supermarket – zasady działania, sposoby projektowania supermarketu. 
8. Karta Kanban – rodzaje kart kanban, sposoby projektowania kart kanban. 
9. Heijunka. 

 


