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Liczba godzin: 24h

Prowadzący: LUQAM 
Opis: Lean Manufacturing, czyli produkcja odchudzona, to system zarządzania 
produkcją, którego celem jest likwidacja metodami organizacyjnymi wszelkiego 
rodzaju strat poprzez poprawienie jakości produktu, realizację dostaw na czas, 

racjonalne wykorzystanie zasobów, redukcję zapasów magazynowych. Szkolenie 
zawiera część teoretyczną oraz praktyczną, w ramach której uczestnicy w formie 

ćwiczeń oraz warsztatów poznają możliwości wykorzystania poznanych narzędzi. 

Kluczowe kompetencje: Zakres szkolenia: Wymagania:

▪ Zarządzanie 
jakością

▪ Standaryzacja 
pracy

▪ Rozwiązywanie 
problemów

▪ Praca w grupie

▪ Kaizen
▪ Jakość w produkcji
▪ Zarządzanie wizualne
▪ Standaryzacja pracy
▪ Metoda 5S
▪ Value Stream Mapping
▪ SMED
▪ Gra symulacyjna

▪ Szkolenie przeznaczone 
dla osób 
przymierzających się do 
pracy w działach 
produkcji, na 
stanowiskach dyrektor, 
kierownik, lider

▪ Szkolenie dla osób 
zainteresowanych 
tematyką Lean 

* Szkolenie certyfikowane! 



LEAN MANAGEMENT FOUNDATION

PROGRAM SZKOLENIA

➢ Moduł 1.Główne założenia Lean Management. Wdrażanie strategii – etapy, 
pułapki, przykłady marnotrawstwa

➢ Moduł 2. Podstawowe narzędzia i techniki Lean Manufacturing – koncepcji 
stosowanej w procesach produkcyjnych: Kaizen, jakość w produkcji, 
zarządzanie wizualne, standaryzacja pracy, metoda 5S, Value Stream
Mapping, SMED

➢ Moduł 3. Wartość dodana procesu

➢ Moduł 4. Gra symulacyjna – umiejętność stosowania w praktyce narzędzi 
Lean Management w zakresie procesów produkcyjnych

*Szkolenie kończy się egzaminem certyfikującym!*



LEAN MANAGEMENT FOUNDATION
PROWADZĄCY

LUQAM

LUQAM, to firma konsultingowa, która wspiera klientów od 2002 roku. Pracuje w
trybie projektowo-szkoleniowym, realizuje projekty i programy związane z poprawą
wewnętrznej sytuacji w organizacjach. Firma działa w trzech obszarach: projekty,
szkolenia oraz studia podyplomowe. LUQAM prowadzi szkolenia w ramach kilku
specjalistycznych bloków tematycznych, takich jak Lean i zarządzanie produkcją,
Narzędzia i techniki, Systemy zarządzania, Six Sigma i projekty, Zakupy i
logistyka, Menedżerskie i komunikacja. Z firmą współpracują konsultanci z co
najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym. Część z nich pracuje, bądź
pracowała, na stanowiskach takich jak: Dyrektor Jakości, Kierownik Laboratorium
Badawczego, Auditor Wiodący zagranicznej jednostki certyfikującej, Master Black
Belt, Koordynator Lean Manufacturing, Szef Optymalizacji, Kierownik Produkcji,
Dyrektor Działu Systemów Zarządzania czy Senior Project Manager. Prowadzone
audity oraz konsultacje pozwalają trenerom na dużo większe spektrum porównań i
przykładów, które przytaczają na szkoleniach. Każde szkolenie umożliwia wzajemną
wymianę doświadczeń i rozwiązanie ciekawych case studies.


