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SYLABUS – CZĘŚĆ I - SYMULACJE BIZNESOWE 
 

Temat szkolenia Symulacje biznesowe 

Czas trwania 30 godzin 

Forma szkolenia Warsztat szkoleniowy, ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, prezentacje 
multimedialne, case-study, dyskusje i wymiana doświadczeń. 

Nabyte umiejętności Część 1: 

• Zapoznanie się z kluczowymi narzędziami Lean Management 

• Zrozumienie celów i korzyści wynikających z zastosowania 
poszczególnych narzędzi Lean 

• Zdobycie praktycznych umiejętności zarządzania programem ciągłego 
doskonalenia 

• Zdobycie umiejętności wykorzystania narzędzi zarządzania wynikami 

• Poznanie techniki angażowania pracowników w proces ciągłego 
doskonalenia 

Część 2 

• Zdobycie wiedzy jak poprawnie identyfikować oraz opisywać problemy 

• Poznanie metody wyboru tych, którymi powinieneś zająć się w pierwszej 
kolejności 

• Nauczenie się sposobów wyboru właściwych osób oraz organizowania 
pracy zespołu do rozwiązywania problemów 

• Zapoznanie się oraz przećwiczenie w praktyce metody analizy przyczyn 
problemów 

• Nauczenie się praktycznego zastosowania narzędzi do wyboru 
optymalnego rozwiązania 

• Zdobycie wiedzy, jak skutecznie wdrażać wypracowane rozwiązania oraz 
jak zapewnić ich trwałość 

• Poznanie metod i narzędzi doskonalenia procesów 

Co otrzymają uczestnicy? Materiały szkoleniowe, Certyfikat ukończenia szkolenia 

Forma weryfikacji nabytej 
wiedzy 

Testy pre i post 

Program szkolenia Część 1 
Wprowadzenie 

• Definicje Lean- japońska i amerykańska. Która wersja jest nam bliższa? 

• Japońska droga do doskonałości i 10 zasad Kaizen. W jaki sposób link 
thinking odnosi się do wizji i wartości przedsiębiorstwa? 

• Rodzaje nieefektywności- Muda, Mura i Muri. Jak rozpoznać i pozbyć się 
nieefektywności? 

• Strumień wartości w przedsiębiorstwie. O jakie przepływy zadbać i jak na 
nich zarobić? 

Fundamenty 

• Diagnoza stanu obecnego organizacji z wykorzystaniem gry symulacyjnej. 
Jak zdiagnozować problemy przedsiębiorstwa? 

• Analiza przepływu materiałów i informacji w firmie. 

• Wizualne zarządzanie wynikami. 

• Od marnotrawstwa i problemów do rozwiązań – inicjowanie działań 
doskonalących i ich priorytetyzacja z wykorzystaniem ScrumLean 

Przepływ materiałów 

• Takt klienta, czyli rytm przepływu zdolnego zrealizować zamówienia w 
zadanym czasie. 

• Tworzenie ciągłego przepływu materiałów przez proces wytwórczy. 

• Jakość wbudowana w proces. 
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• Kobetsu Kaizen, czyli prowadzenie działań ukierunkowanych na 
konkretny problem. 

Standardy 

• 5S i Kamishibai Muda. Jak zaangażować pracowników w działania 
doskonalące? 

• Od standardów pracy do instruktażu pracowników. Jak wykorzystać 
matrycę kompetencji i TWI? 

Efektywność i elastyczność 

• Zarządzanie elastycznością produkcji z wykorzystaniem SMED. Po co i jak 
szybko przezbrajać produkcję? 

• Zarządzanie efektywnością produkcji z wykorzystaniem wskaźnika OEE. 
Sterowanie przepływem 

• Modelowanie procesu planowania. Jak zdecydować czy można wdrożyć 
JIT, system ssący czy należy wszystko produkować na zamówienie? 

• Wdrożenie systemu ssącego. Jak się przygotować? 

• Heijunka- japońskie rozwiązanie na niestabilne zamówienia i zmienne 
obciążenie produkcji. 

Podsumowanie 

• Planowanie działań doskonalących. 

• Rola lidera w procesie ciągłego doskonalenia. Jak wspierać zespół w 
podejmowaniu działań doskonalących? 

• Kluczowe techniki angażowania pracowników w zmiany 
 
Część 2 
Identyfikacja i klasyfikacja problemów  
Dobór właściwych członków zespołu do rozwiązania problemu  

• Systemowy sposób na dobór efektywnego zespołu PSV 
Opis problemu, kluczowy element systemowego rozwiazywania problemów 
Metody tymczasowego zabezpieczenia procesów przed skutkami problemów  

• Co zrobić, zanim znajdziesz rozwiązanie? 

• Jak ochronić klienta oraz Twoją firmę przed skutkami nierozwiązanych 
problemów? 

Analiza przyczynowo – skutkowa problemów  

• Jak dotrzeć do prawdziwej przyczyny problemu? 

• Jakie praktyczne narzędzia analityczne zastosować? 
Skuteczne wdrażanie działań korygujących  

• Jak wybrać właściwe rozwiązanie? 

• Jak ocenić jego skuteczność? 
Metody standaryzacji wdrażanych działań 

• Co zrobić, aby problem rozwiązany w jednym miejscu, nie pojawił się w 
innym? 

• Jak zabezpieczać podobne procesy w całej firmie? 
Systemowe rozwiązywanie problemów w firmie  
Kultura ciągłego doskonalenia  
Praktyczne zastosowanie metod i narzędzi  

• SIPOC 

• Metoda 5W2H 

• Burza mózgów  

• 5x dlaczego? (5Why) 

• Diagram rybiej ości (Ishikawa) 

• Diagram Pareto-Lorenza 

• Matryca priorytetów 

 


