
 

  

 

WPROWADZENIE DO METODY 

QUICK RESPONSE MANUFACTURING 
WARSZTATY Z TWÓRCĄ METODY – RAJANEM SURI 

17 PAŹDZIERNIKA 2017 R. 

JAK SKUTECZNIE KONKUROWAĆ W PRODUKCJI NISKO SERYJNEJ I NA 
ZAMÓWIENIE KLIENTÓW SKRACAJĄC CZASY REALIZACJI W CAŁEJ FIRMIE? 

Warsztat zawiera specjalną sesję dodatkową - jak używać metody mapowania MCT identyfikując  
NAJWIĘKSZY POTENCJAŁ REDUKCJI LEAD TIME w organizacji. 

Warsztat jest dedykowany wszystkim menadżerom prowadzącym firmy produkcyjne o profilu produkcji nisko seryjnej 
oraz produktów projektowanych na specjalne zamówienie klienta. 
“Wszyscy znają powiedzenie “czas to pieniądz”, ale ten warsztat pokaże, że czas to znacznie dużo więcej pieniędzy 
niż możemy sobie wyobrazić!”. 

OPIS WARSZTATÓW: 
Metoda QRM to zmiana strategii,  która koncentruje całą organizację  (planowanie materiałowe, zaopatrzenie, 
zarządzanie łańcuchem dostaw, prace biurowe i rozwój nowych produktów) wokół jednego kluczowego nawyku, czyli 
konkurowania krótkim czasem realizacji. Rajan Suri pokazuje nie tylko, jak skrócić czas realizacji zleceń , lecz również, 
jak dzięki skracaniu czasów realizacji rozwijać wszechstronność ludzi, poprawiać jakość oraz obniżać koszty operacyjne 
firmy, zyskując dzięki temu większy udział w rynku . QRM jest strategią nastawioną na trwały wzrost biznesu. 
Firmy wdrażające QRM skracają czasy realizacji nawet, do 80%, co w efekcie nie przekłada się na większą sprzedaż  
i udział w rynku, ale również doświadczają znaczącej redukcji kosztów funkcjonowania firmy nawet o 10-15%. 
Lean Manufacturing to potężne narzędzie, ale ze względu na swoje dostosowanie do produkcji seryjnej bardzo trudne 
do wdrożenie w firmach produkujących krótkie serie oraz produkty projektowane i wytwarzane na zamówienie 
klientów. 

 



 

 
Warsztaty zawierają część teoretyczną z wstępem do strategii QRM opisującym 4 kluczowe fundamenty oraz 
częścią praktyczną z ćwiczeniami jak wykorzystywać mapowanie MCT, jako praktyczne narzędzie do wizualizacji 
procesu  
i identyfikacji kluczowych obszarów do redukcji Lead Time-u. Obie części zawierać będą przykłady praktyczne 
wdrożeń QRM na świecie. 

KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTATACH: 
Warsztaty dedykowane są osobom odpowiadającym za produkcję w firmach reprezentujących szeroki wachlarz branż,  
w szczególności na stanowiskach: 

 Właściciela firmy, Prezesa, Członka Zarządu, Dyrektora Generalnego i Dyrektora Zarządzającego  
 Dyrektora i Kierownika Produkcji  
 Dyrektora i Kierownika ds. Planowania Produkcji 
 Dyrektora Operacyjnego  
 Dyrektora Zakładu Produkcyjnego 
 Kierownika ds. Technicznych 
 Kierownika ds. Jakości  
 Dyrektora/Kierownika ds. Logistyki  
 Kierownika Projektu 

Warsztaty skierowane są także do kadry kierowniczej zainteresowanej wdrożeniem nowych rozwiązań zwiększających 
efektywność organizacji, a także osób zainteresowanych nowymi możliwościami optymalizującymi procesy produkcyjne. 

MIEJSCE WARSZTATÓW – Warszawa, ul. Emilii Plater 49, Hotel InterContinental, sala Hemisphere. 

AGENDA: 

9:30 - rejestracja i poranna kawa  

10:00 - wprowadzenie do QRM, całościowego podejścia do strategii firmy:  

 potęga czasu – jak systemowo skracać czas poprzez ciągłą koncentrację na redukcji MCT Struktura 
organizacyjna – wypracowanie,  

 FTMS – strategicznego segmentu pod obsługę, którego powołujemy nową strukturę organizacyjną 

11:30 - przerwa kawowa  

11:45 - wprowadzenie do QRM, całościowego podejścia do strategii firmy i korzyści z wdrożenia : 

 dynamika systemu – jak zrozumieć skomplikowaną interakcję pomiędzy ludźmi i maszynami, jak 
planowania strategiczne wolne moce produkcyjne wspierające skracanie czasów realizacji. 

 całościowe podejście do zarządzania firmą pokazujące zastosowanie QRM w biurze, planowanie mocy 
wytwórczych, współpracę z dostawcami w łańcuchu dostaw oraz metodę POLCA do sterowania 
przepływem w produkcji nisko seryjnej 

13:15 - lunch 
14:00 - praktyczne warsztaty z narzędzia MCT , mapowania i wizualizacji procesu oraz potencjału redukcji 

czasów realizacji w firmie – część I 

15:30 - przerwa kawowa  

15:45 - praktyczne warsztaty z narzędzia MCT , mapowania i wizualizacji procesu oraz potencjału redukcji 
czasów realizacji w firmie – część II 

16:45 - krótka sesja pytań i odpowiedzi  

17:00 - zakończenie warsztatu oraz wręczenie certyfikatów.  


