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Korzyści:

 Poznasz kluczowe zasady funkcjonowania szczupłego Łańcucha Dostaw

 Poznasz skuteczne techniki wprowadzania przepływu w swojej organizacji

 Poznasz zasady wprowadzania powtarzalnego i stabilnego planu produkcji

 Zrozumiesz zasady integracji z dostawcami i klientami w Łańcuchu Dostaw

 Poznasz skuteczne metody obniżenia zapasu, poprawy obsługi klienta i 
eliminacji strat

Dla kogo:

Osoby odpowiedzialne za:

 Planowanie produkcji i Logistykę

 Procesy produkcji

 Ciągłe doskonalenie

 Zakupy

 Kierownictwo / sponsorzy projektów

Program szkolenia

 Wprowadzenie do szczupłego łańcucha dostaw

 Kluczowe zasady funkcjonowania szczupłego łańcucha dostaw

 W jaki sposób mierzyć efektywność łańcucha dostaw

 Podnoszenie efektywności łańcucha dostaw

 Łańcuch dostaw jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo – komunikacja i 
integracja w szczupłym łańcuchu dostaw

Przepływ w Łańcuchu Dostaw jest jednym z filarów Toyota Producton System. W 
dzisiejszej dynamicznej rzeczywistości biznesowej efektywny łańcuch dostaw to źródło 
przewagi konkurencyjnej. Jak uzyskać skrócenie lead time’ów? Jak skutecznie 
zaprojektować i zarządzać łańcuchem dostaw? Jak przekonać dostawców do częstych 
dostaw a produkcję do zwiększenia ilości przezbrojeń? Jaka jest rola planowania w 
szczupłym Łańcuchu Dostaw? 

Opis szkolenia



Sylwetka trenera

Barbara Strójwąs

Trener i mówca na wielu konferencjach z zakresu
łańcucha dostaw, planowania produkcji i logistyki
produkcji. Obecnie Dyrektor Łańcucha Dostaw w
firmie produkcyjnej z branży spożywczej.

Certyfikowany Lean Green Belt z ponad 10 letnim
doświadczeniem we wdrażaniu zasad Lean
Manufacturing. Posiada ponad 15 letnie
doświadczenie w zakresie zarządzania łańcuchem
dostaw. Jako lider i sponsor przeprowadził wiele
projektów podnoszących przepływ w organizacjach
produkcyjnych. Odpowiedzialny za wdrożenie systemu
Kanban w obszarze produkcji fabryki farmaceutycznej.
Lider projektu FLOW mającego na celu optymalizację
przepływu, redukcję zapasów i uwolnienie gotówki do
organizacji. W latach 2015-2018 lider filaru Customer
Service & Logistics w ramach World Class
Manufacturing.
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