
— Kadra zarządzająca działami produkcyjnymi i logistycznymi,

— Pracownicy biorący bezpośredni udział w procesach
produkcyjnych i logistycznych,

— Pracownicy działów utrzymania ruchu.
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Profesjonalnie przygotowane
sale szkoleniowe INQOO

Siedziba klienta

15 osób

16h zegarowych
(2 dni po 8h)

ELIMINACJA STRAT
I STANDARYZACJA PRACY
WEDŁUG METODY 5S

Szkolenie pokazuje, w jaki sposób zorganizować
miejsca pracy, tak aby poprawić ergonomię i w sposób
systematyczny minimalizować marnotrawstwo, oraz
wskazać obsza r y na jw iększych zag rożeń
w otoczeniu związanym z powstawaniem strat.

Oferujemy produkt premium, czyli
zindywidualizowane podejście oraz
szkolenia „szyte na miarę” za cenę
standardowej usługi szkoleniowej

Wszystkie szkolenia objęte są
wsparciem programów unijnych,
co oznacza oszczędność
na poziomie 80%

Lean Manufacturing, procesy w firmie, zarządzanie jakością,
wdrożenie norm jakościowych, optymalizacja jakości i procesów
produkcyjnych.

15 letnie doświadczenie w światowych koncernach na
stanowiskach inżyniera jakości, inżyniera procesu, audytora
zewnętrznego i wewnętrznego. Praca na stanowisku dyrektora
produkcji. Wieloletnie zarządzanie podległym personelem ok
100-150 osób. Certyfikowany audytor systemów jakościowych:
ISO 9001:2015; ISO 14 000, ISO 18 000.

Studia wyższe zakończone tytułem dr inż. oraz studia
podyplomowe.

dr inż. Adam Górniak



1. Realizacja kroku 1 z 5S na wybranym stanowisku pracy,
2. Przygotowanie listy strat dla wskazanych obszarów

pracy – ćwiczenie w grupach.

1. Sesja pytań i odpowiedzi,
2. Podsumowanie szkolenia.

Organizacja stanowiska pracy w oparciu o zasady 5S,
a zmniejszenie zapasów. Zarządzanie wizualne.

1. Stany magazynowe,
2. Przechowywanie

narzędzi,

3. Maszyny,
4. W biurze.

Omówienie wraz z przykładami poszczególnych
elementów metodologii 5S:
1. Sortowanie,
2. Systematyzowanie działań,
3. Sprzątanie (definiowanie stałych lokalizacji

dla poszczególnych narzędzi),
4. Standaryzacja,
5. Samodyscyplina,
6. Opis i omówienie przykładów.

Rodzaje marnotrawstwa i koszty marnotrawstwa na stanowiskach
w procesach produkcyjnych. Najczęściej występujące straty:

1. Nadprodukcja,
2. Zapasy,
3. Wady jakościowe,
4. Niepotrzebny ruch,

5. Zbędny transport,
6. Przetwarzanie, nadmierna praca,
7. Oczekiwanie,
8. Potencjał ludzki.

Identyfikacja i redukcja obszarów strat tzn. miejsc,
gdzie generowane są dodatkowe koszty pracy.
1. Poznanie czym jest proces,
2. Jak stosować podejście procesowe w optymalizacji produkcji.

1. Cele do realizacji,
2. Zakres merytoryczny,
3. Organizacja szkolenia,
4. Oczekiwania uczestników szkolenia.

— Poprawa zagospodarowania miejsc pracy,

— W sposób systematyczny utrzymywanie porządku
na stanowiskach roboczych,

— Wzrost świadomości pracowników i kultury pracy
w przedsiębiorstwie,

— Podniesienie satysfakcji pracowników w związku
z możliwą poprawą ergonomii miejsca pracy,

— Wyczulenie pracowników na marnotrawstwo,

— Wskazanie obszarów największych zagrożeń w otoczeniu
produkcyjnym związanym z powstawaniem strat.

— Zdolność identyfikowania strat występujących w danym
miejscu pracy i na stanowiskach podległych,

— Umiejętność wskazania elementów do popraw w celu
zwiększenia wydajności i zmniejszenia kosztów pracy,

— Wyjaśnienie dlaczego proces ciągłego doskonalenia
to konieczność nieustannej pracy nad stanem obecnym
oraz doskonaleniem metod pracy,

— Nabycie umiejętności ulepszania standardów i środowiska
pracy oraz swoich kompetencji,

— Wiedza jak wdrażać metody 5S w swoim miejscu pracy
i na stanowiskach podległych,

— Zrozumienie idei podejścia procesowego i przepływu procesów
w swoim przedsiębiorstwie w powiązaniu z optymalizacją produkcji.

#letstalkaboutbusiness


