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NORMOWANIE CZASU PRACY I BALANSOWANIE LINII 
 
PROGRAM SZKOLENIA 

CZAS TRWANIA: 2 DNI 

  

1. Funkcje i znaczenie norm pracy 

2. Techniki normowania pracy:  

• chronometraż,  

• fotografia czasu roboczego 

• obserwacje migawkowe 

• analiza ruchów elementarnych 

3. Poznanie metodyki fotografii dnia roboczego oraz obserwacji migawkowych  

 

4. Praktyczne zastosowanie chronometrażu w normowaniu czasu pracy  

• Metodyka prowadzenia chronometrażu 

• Arkusze chronometrażowe 

• Wykonanie chronometraży na podstawie analizy videorejestracji operacji 

• Przeprowadzenie analizy chronometrycznej na przykładach produkcyjnych na hali 

produkcyjnej na obszarach uczestników 

• Wady i zalety chronometrażu, możliwości zastosowania 

                              
 

5. Wprowadzenie do normowania na podstawie analizy ruchów elementarnych  

• Cel analizy ruchów elementarnych 

• Rodzaje analiz ruchów elementarnych 

• Omówienie ruchów elementarnych według metodologii MTM 1 

6. Praktyczne zastosowanie metody MTM 1  

• Tworzenie arkuszy MTM 1 dla wybranych przykładów produkcyjnych: analiza 

filmów 

• Wykorzystanie MTM 1 dla wybranych przykładów z rzeczywistych obszarów 

produkcyjnych uczestników 

• Analiza filmów z wykorzystaniem metody MTM 1 dla rzeczywistych operacji z 

obszarów produkcyjnych 
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• Porównanie wyników MTM z dotychczasowymi normami oraz chronometrażem 

• Obszary zastosowań MTM 1, wady i zalety metody 

7. Metodologia i zastosowanie metody MTM UAS w normowaniu czasu pracy  

• Rodzaje ruchów elementarnych dla MTM UAS 

• Analiza wybranych przykładów produkcyjnych z wykorzystaniem metody MTM UAS 

• Tworzenie arkuszy MTM UAS dla wybranych przykładów z rzeczywistych obszarów 

produkcyjnych uczestników 

• Analiza filmów z wykorzystaniem metody MTM UAS dla rzeczywistych operacji z 

obszarów produkcyjnych 

• Porównanie wyników MTM z dotychczasowymi normami oraz chronometrażem 

• Obszary zastosowań MTM UAS, wady i zalety metody 

 

 
 

1. Moduły MTM - możliwość i zasadność tworzenia modułów 

2. Wybór metod normowania dla własnych obszarów produkcyjnych 

3. Wykorzystanie metod MTM w usprawnianiu i optymalizacji procesu - przykłady 

optymalizacyjne z innych zakładów produkcyjnych  

4. Standaryzacja normowania operacji – przykłady standaryzacji 

5. Balansowanie linii produkcyjnych – zasady balansowania 

6. Software wykorzystywany w normowaniu i balansowaniu czasy pracy: AVIX, CASAT RS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


