
„Standaryzacja  jest  fundamentem  procesu  usprawnień”  
  Taiichi  Ono  

Pozwól  zaprojektować  proces  narzędziami  MTM  –  gwarancja  sukcesu  od  
samego  początku.

Cel  i  rezultaty  warsztatu

Warsztaty  MTM  mają  na  celu  zapoznać  uczestników  z  podstawowymi  narzędziami  me-
tod  MTM,  stosowanymi  powszechnie  do  standaryzowania  i  usprawniania  pracy  w  wie-
lu  branżach  produkcyjnych.  Ogromną  zaletą  warsztatów  jest  praca  na  przygotowanych  
przykładach  klienta,  co  pozwala  grupie  szkoleniowej  łatwo  przyswoić  wiedzę  i   identy-
ikować   swoje   role  w  procesie  wdrażania   zmian.  Bogaty   zakres  wiedzy   i   ogromne  do-
świadczenie  naszych  trenerów  w  implementacji  narzędzi  MTM  przekłada  się  na  czynne  
zaangażowanie  uczestników  w  trakcie  szkolenia.  Omówienie  poszczególnych  metod  po-
parte  wieloma  przykładami  z  różnych  branż  produkcyjnych  pozwala  na  szerokie  spojrze-
nie  na  wybrane  zagadnienia  i  łatwe  zrozumienie  narzędzi  i  metodyki  MTM.  

Warsztaty  składają  się  z   trzech  etapów.  W  pierwszym  etapie  prezentowana   jest   teoria  
metody  MTM-‐1.  Następnie  na  przykładzie  ćwiczeń  i  symulacji  uczestnicy  rozwijają  swoje  
kompetencje  potrzebne  do  stosowania  metody  w  praktyce.  Również  w  tym  etapie  anali-
zowany  jest,  za  pomocą  MTM-‐1,  materiał   ilmowy.  W  etapie  drugim  rozpoczyna  się  przy-
goda  z  uniwersalnym  systemem  analitycznym  MTM-‐UAS.  Analiza   ilmu  oraz  przykładów  
z  wybranych  stanowisk  pracy  pomaga  w  zrozumieniu  metody  MTM-‐UAS.  Na  trzeci  etap  
składa  się  tworzenie  kalkulatora,  który  w  łatwy  sposób  wyznacza  ilość  osób  potrzebnych  
do  wynokania   zadania   roboczego.  Dodatkowo  uczestnicy  poznają   technikę  budowania  
tabeli  transportowej  wykorzystywanej  w  obszarach  magazynowych,  logistyki  wewnątrz-
zakładowej  oraz  dotowarowania  stonowisk  pracy.  Warsztaty  kończą  się  wypracowaniem  
rozwiązań  dla  poszczególnych  etapów  procesu  lub  stanowisk  pracy.  Tworzona  jest  lista  
optymalizacji  wg  formularza  Deminga  PDCA,  która  jest  oceniana  pod  nadzorem  kierow-
nicwa.  Po  zaakceptowaniu  zmian  następuje  implementacja  pomysłów.  

Warsztaty   poprzedza   wizyta   u   klienta   w   celu   zebrania   informacji,   które   starannie   przy-
gotowane,   stanowią   doskonały   materiał   szkoleniowy. Wizyta umożliwia 
dostosowanie metody MTM do specyfiki wybranego zakładu produkcyjnego. Z do-
świadczenia   wiemy,   że   praca   na   przykładach   klienta,   znajduje   szerokie   uznanie   
uczestników   szkolenia   i   pozwala   w   łatwy   sposób   zrozumieć   przekazywaną   wiedzę   
oraz   zastosować   rozwiązania,   wypracowane   w   takcie   warsztatów,   bezpośrednio   w  
procesie  produkcyjnym.

Adresaci warsztatu

Warsztaty MTM kierujemy 

przede wszystkim do osób 

czynnie zaangażowanych  

w optymalizację procesów lub 

stanowisk. Najczęściej są to 

osoby tj. inżynierowie procesu, 

technolodzy, brygadziści, lide-

rzy oraz osoby związane  

z planowaniem produkcji.  

Jesteśmy również przekonani, 

że kierownicy obszarów i dzia-

łów są idealnymi kandydatami 

do wzięcia udziału w warszta-

tach MTM.

 Czas trwania warsztatów to  

5 dni roboczych. Grupa szkole-

niowa powinna liczyć od 5 do 

12 osób..

www.warsztatyMTM.pl   www.cipolska.com

Tematyka  i  zakres

Program  warsztatów  dostosowywany  jest  do  specy iki   irmy  i  obejmuje  szkolenie  z  na-
rzędzi:
  Metoda  MTM-‐1  -‐  wykorzystywana  do  opisu  stanowisk  pracy  oraz  do  optymalizowania  
procesów  produkcji  wielkoseryjnej  i  masowej
  Metoda  MTM-‐UAS  -‐  uniwersalny  system  analityczny  pomocny  przy  usprawnianiu  za-
dań  roboczych  wzdłuż  przepływu  strumienia  wartości  
  Metoda  MTM-‐Logistyka  –  wizualizacje  i  optymalizacje  procesów  logistycznych,  reduk-
cja  zapasów  
  Tabela  transportowa  –  wyliczanie  zapotrzebowania  na  personel  w  obszarze  logistyki  
wewnątrzzakładowej
  Kalkulator   zapotrzebowania  na  personel  wykorzystujący  metody  MTM  –  omówienie   
i   stworzenie   kalkulatora   pomocnego   przy   planowaniu   obsady  w   obszarach   produkcy-
nych  

Warsztaty MTM – optymalizacje na poziomie ruchów 
elementarnych
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