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     Filozofia Lean Manufacturing okazała się być kluczem do sukcesu wielu przedsiębiorstw 
produkcyjnych. Najbardziej spektakularny sukces odniósł koncern Toyota, który na przestrzeni 
prawie 40 lat, wypracował unikalny system produkcyjny, który na początku lat 80-tych umożliwił 
mu nawiązać równorzędną walkę konkurencyjną z amerykańskimi potentatami branży 
motoryzacyjnej, a następnie objąć pozycję lidera. W zakresie szybkości, wydajności i jakości 
wytwarzania produktów oraz elastyczności w sterowaniu produkcją Toyota nie ma sobie równych. 
Rozwiązania stosowane przez koncern Toyota zainspirowały przedsiębiorstwa produkcyjne z wielu 
innych branż.  

     Zastosowanie narzędzi takich jak Heijunka - poziomowanie obciążenia produkcji, Kaizen - oznaczający ciągłe doskonalenie, 
Just in Time - dokładnie na czas, czy też SMED - w zakresie skracania czasów przezbrojeń urządzeń pozwoliło Toyocie 
przekształcić perfekcję na poziomie realizowanych procesów w niekwestionowany atut strategiczny.  
    Likwidowanie źródeł strat i marnotrawstwa, eliminowanie niepotrzebnych działań, redukcja kosztów, eliminowanie przyczyn 
błędów wpływających na jakość, usuwanie barier i ograniczeń poprawiania produktywności, to umiejętności niezbędne w każdej 
organizacji, bez względu na profil jej działalności. 
 

 CEL SZKOLENIA 

Głównym celem szkolenia jest poznanie filozofii Lean Manufacturing oraz jej podstawowych narzędzi z uwzględnieniem specyfiki 
firm produkcyjnych. Ponadto, szkolenie ma na celu uświadomienie słuchaczom konieczności wprowadzenia również zmian w 
obrębie kultury organizacyjnej, będących niezbędnym elementem implementacji filozofii Lean Manufacturing w przedsiębiorstwie 
produkcyjnym. 

 KORZYŚCI  

 Zrozumienie istoty filozofii Lean Manufacturing 
 Poznanie skutecznych narzędzi do usprawniania procesów i rozwiązywania problemów  
 Zdobycie umiejętności mapowania strumienia wartości oraz analizy przebiegu procesu 
 Poznanie najważniejszych narzędzi filozofii Lean  
 Zdobycie umiejętność identyfikowania marnotrawstwa w procesach i przedsiębiorstwie produkcyjnym 
 Zdobycie umiejętności diagnozy i identyfikacji przyczyn źródłowych problemów i wąskich gardeł w procesie 
 Pozyskanie wiedzy o tym które narzędzia zastosować do rozwiązania problemu i eliminacji marnotrawstwa 
 Poznanie kluczowych czynników sukcesu wdrożenia filozofii Lean w przedsiębiorstwie produkcyjnym 

 DLA KOGO? 

 
Dyrektorzy Produkcji, Liderzy, Managerowie, Brygadziści, Specjaliści Planowania Produkcji, Jakości 
 

 METODYKA I CZAS TRWANIA SZKOLENIA 
 
Szkolenie trwa 2 dni szkoleniowe - w sumie 16h. Szkolenie to połączenie wykładu teoretycznego i warsztatów praktycznych, 
podczas których słuchacze zrozumieją istotę filozofii Lean Manufacturing, a także będą potrafili określić obszar i cel implementacji 

LEAN W PRODUKCJI – 2 dni 

SZKOLENIE  
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poszczególnych narzędzi. Uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne i uczestniczą w symulacjach pozwalających zrozumieć istotę 
omawianych narzędzi Lean.  

 CERTYFIKACJA 
 
Uczestnicy po ukończeniu szkolenia otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia. 

 MATERIAŁY SZKOLENIOWE 

Materiały szkoleniowe obejmują  60 stron (jeden segregator dla każdego słuchacza) i zawierają treść wykładu, definicje pojęć 
oraz ich angielskich odpowiedników, a także ćwiczenia wraz z rozwiązaniami. 

 OGÓLNY PROGRAM SZKOLENIA 
 

Dzień 1: 

1. Geneza Lean Manufacturing 
2. Podstawowe elementy filozofii Lean Manufacturing 
3. Cele i korzyści wdrożenia Lean Manufacturing 
4. Symulacja procesu produkcyjnego 
5. Lean Manufacturing jako zmiana w kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa 
6. Przegląd i obszary zastosowania podstawowych narzędzi 
7. 7 podstawowych źródeł marnotrawstwa (muda) i marnotrawstwo maszynowe 
8. System produkcyjny ssący (pull) i pchający (push) 
9. Identyfikacja strumieni wartości w przedsiębiorstwie produkcyjnym 
10. VSM -  mapowanie i analiza strumienia wartości 
11. Balansowanie linii produkcyjnej 

Dzień 2:  

1. Kanban 
2. Zarządzanie wizualne i 5 S 
3. Total Productive Maintenance (TPM) 
4. SMED (Single Method Exchange of Die) 
5. System ciągłego doskonalenia w przedsiębiorstwie (Kaizen) 
6. Narzędzia wspierające pracę grupową (Burza mózgów, Philips 623, Pareto, Cause-effect, 5WHY) 
7. Rozwiązywanie problemów - Arkusz A3 oraz metoda 8D 
8. Poka Yoke – techniki zabezpieczanie przed błędami 
9. Organizacja wdrażania filozofii Lean w przedsiębiorstwie produkcyjnym oraz najczęstsze błędy i problemy 

wdrożeniowe 
10. Pytania i odpowiedzi. 

 CENA SZKOLENIA 
 
894 zł netto + 23%VAT za uczestnika (wczesna rejestracja) 
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ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu proszę wysłać na poniższy numer faksu:  

+48 61/6661157 lub mailem: biuro@openhorizon.com.pl 
 

Osoba do kontaktu:  

Telefon:  

Fax:  

E-mail:  

 

Tytuł szkolenia Data 
szkolenia Imię i nazwisko uczestnika Cena netto 

    

    

    

 
DANE DO FAKTURY: 

Nazwa firmy:  

Adres:  

NIP:  
 
OŚWIADCZENIA I ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH  
1. Niniejsze zgłoszenie stanowi podstawę do wystawienia faktury. Upoważniamy Open Horizon Consulting sp. z o.o. sp. k. do 

wystawienia faktury za szkolenie bez naszego podpisu. 
2. Zobowiązuję się do uiszczenia kwoty w wysokości (ilość uczestników x cena netto) ………………………………………………..               
3. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na 

przetwarzanie przez Open Horizon Consulting Sp z o.o. Sp.k. moich danych osobowych w celu nawiązania kontaktu i poznania 
oferty świadczonych usług. Wyrażam również zgodę na otrzymanie powyższych informacji za pośrednictwem środków 
komunikacji elektronicznej(e-mail) oraz telefonicznie. 

4. Jednocześnie informujemy, iż: 
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Open Horizon Consulting Sp z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu, 
  ul. Młyńska 5/9 61-729 Poznań, 
- dane osobowe będą wykorzystywane w celach wskazanych w powyższej klauzuli, 
- przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 
- podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów, 
- przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,   
  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

5. Akceptujemy „Regulamin uczestnictwa w szkoleniach Open Horizon Consulting”  
 
 
         ________________________ 
         miejscowość i data zgłoszenia 

 
 
 

czytelny podpis osoby upoważnionej oraz pieczęć firmowa 
 

 


