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Współczesne  przedsiębiorstwa  produkcyjne,  niezależnie  od  tego  co  produkują,  stykają  się  na  

co dzień z całym spektrum dylematów, z którymi muszą się mierzyć. Jak będzie kształtował się 

popyt na nasze wyroby w przyszłości? Czy produkować tylko ”pewniaki” w długich seriach, 

czy jednak budować zapas na wszystkich wyrobach? A może zapomnieć o zapasach i 

produkować wyłącznie to co zamawia klient? No i co na to nasza konkurencja… 

Takie pytania są stawiane w każdej firmie działającej w określonym otoczeniu rynkowym. Co 

więcej, im  częściej  zadają  je  sobie  nasi  konkurenci  rynkowi,  tym  dotkliwsze  mogą  być  dla  

nas  skutki udzielenia nietrafionej odpowiedzi. Na szczęście nie stoją oni na z góry 

przegranej pozycji, gdyż istnieje narzędzie, które pomaga łączyć ogień z wodą: produkcję 

masową z różnorodną, niski poziom zapasów z zapewnieniem produktów dla klientów. 
 
    Panie i Panowie - poznajcie go - oto KANBAN. 

Nauczy się rozróżniać oraz pozna wady i zalety systemów PULL i PUSH 

Dowie się czym jest poziomowanie produkcji 

Pozna różne rodzaje kart Kanban 

Przeanalizuje różne rodzaje pętli kanbanowych 

Pozna ograniczenia w stosowaniu systemu Kanban 

Dowie się w jaki sposób system kanban wpływa na poziom zapasów 

Zrozumie jakie korzyści daje wykorzystanie systemu Kanban 

Czego uczestnik nauczy się na szkoleniu? 
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I. Geneza powstania systemów ssących oraz kart kanban 

Czym jest Kanban – rys historyczny 

Definicja systemu ssącego 

W jakich sytuacjach sprawdza się system ssący 

Warunki które musi spełnić organizacja aby mógł w niej działać system Kanban i system ssący 
 

II. Jak systemy pull i push mogą współistnieć w jednym przedsiębiorstwie 
 

Kiedy sprawdza się system pusch 

W jakich obszarach nie warto zmieniać systemu pusch na pull 

Kiedy sprawdza się system pull 

Czym jest przepływ – jak poszczególne systemy wpływają na przepływ 
Przykłady współistnienia systemu pull i pusch w jednej firmie 

 

III. Jakie warunki muszą być spełnione by system kanban mógł dobrze działać 

Dobre praktyki Kanban 

Wartości Kanban 

Role pracowników w systemie Kanban 

Tablice Kanban vs Kanban opakowaniowy – rodzaje Kanbanów 

Czym jest skrzynka heijunka i jak ją wykorzystywać? 

Czym jest stymulator i gdzie powinien być on zlokalizowany w strumieniu wartości 

Rola supermarketów w systemie Kanban 
 

 

IV. Jak radzić sobie z dużą różnorodnością produkcji przy wykorzystaniu systemu Kanban 

System Kanban w produkcji z dużą ilością referencji 

Problemy które są wywołane dużą różnorodnością produkcji 

Elastyczność w systemie Kanban – najlepsze praktyki 

Czy lepiej produkować w długich czy w krótkich seriach? 

 
V. Rola logistyki wewnętrznej w firmie stosującej Kanban 

Podział zadań i odpowiedzialności produkcja vs logistyka wewnętrzna 

KPI stosowane w logistyce wewnętrznej 

Rola menedżera logistyki 

Zagrożenia dla produkcji wynikające z wprowadzenia systemu Kanban 
 

VI. Jak system kanban wpływa na poziom zapasów w przedsiębiorstwie. 
 

 
 


