
       

                                        

 

 

Precisely Wrong, czyli JAK NIEWŁAŚCIWIE 

PLANOWAĆ LOGISTYKĘ 
 
1-dniowe szkolenie logistyczne dla działów planowania (produkcji / dostaw / dystrybucji / zapasów) 

 

Cel: budowanie świadomości ryzyka niewłaściwego stosowania systemów klasy MRP 

 

 
 

 

W centrum większości łańcuchów dostaw i systemów logistycznych znajduje się narzędzie 

planistyczne w postaci systemu klasy MRP (Material Requirements Planning). MRP, czyli 

prosty matematyczny kalkulator do obliczania zapotrzebowania materiałowego. Rozwiązanie 

wymyślone w latach 1950-1955, spisane i utrwalone w latach 1960-1967, a następnie 

upowszechnione w latach 1970-1985. MRP stało się podstawową metodą tworzenia zamówień 

zakupowych i zleceń produkcyjnych, a jednocześnie metodą ich wzajemnej synchronizacji.  

 

Działanie operacyjne, które zabierało zespołom tygodnie, mogło być teraz przez noc zaplanowane 

z niebywała precyzją. W miarę zwiększania stopnia złożoności produktów i łańcuchów dostaw ta 

niebywała wręcz precyzja wydawała się jeszcze bardziej wartościowa niż kiedykolwiek wcześniej, 

a jej potencjał wydawał się nieograniczony.   

 

Pomimo to planiści, kupcy, kontrolerzy materiałowi, którzy na co dzień pracują z MRP, mają 

świadomość, że coś jednak nie gra w tym planowaniu. Co prawda użytkownicy narzędzi do 

planowania mogą mieć problem ze wskazaniem przyczyny, ale wiedzą, że, jeżeli postępowaliby 

dokładnie tak, jak pokazuje im MRP, to skutki dla firmy oraz dla ich karier byłyby katastrofalne. 

W odpowiedzi na taką sytuację w sposób ciągły, kosztowny i obarczony ryzykiem błędów 

powstają liczne „drogi na skróty” i regularne korekty.  
 

 

 



       

                                        

 

Pytania wymagające odpowiedzi: 
 

 

1. Czy wszyscy daliśmy się wprowadzić w błąd w planowaniu?  

2. Czy wartość płynąca z MRP jest rzeczywista, czy pozostaje iluzją? 

3. Co, jeżeli MRP zostało zbudowane na całkowicie błędnych założeniach? 

4. Czy MRP jest w stanie wykorzystywać kluczowe informacje i zwiększyć opłacalność biznesu?  

5. Co, jeżeli obietnica MRP może być osiągnięta wyłącznie przez ciągłe korygowanie systemu? 

 

 

Spodziewany efekt tego szkolenia: 

 
Ten angażujący, całodzienny warsztat odsłoni błędne założenia leżące u podstaw MRP i wskaże 

ich wpływ na codzienne sytuacje, których doświadczają planiści i kupcy. Dodatkowo 

przedstawione zostanie konkretne rozwiązanie tego problemu. Uczestnicy warsztatu wyjdą z niego 

z dogłębnych zrozumieniem sposobu działania konwencjonalnego, tradycyjnego planowania oraz 

gotową listą zadań, które będą mogli zacząć wdrażać już od następnego dnia. 

 

Plan szkolenia: 
 

1. Część 1: Rewolucja MRP 

● jak działa MRP - podstawowe narzędzie planowania logistycznego 

● nowe otoczenie biznesowe - co się zmieniło w łańcuchach dostaw 

● świadectwa istnienia problemu - po czym poznać sukces/porażkę 

 

2. Część 2: Ustalenie, co jest kluczowe dla planowania 

● znaczenie przepływu - dlaczego myślenie kosztowe jest groźne 

● informacje i kluczowe dane - o tym, że niektóre rzeczy mają znaczenie 

 

3. Część 3: MRP i efekt byczego bicza (Bullwhip Effect) 

● wypaczenia istotnych danych - gaszenie pożarów i jego skutki 

● zniekształcenia dotyczące kluczowych materiałów - i bolesne efekty 

● komplikacje związane z wielkościami serii - rzeczywistość logistyczna 

● źródło problemu byczego bicza (bullwhip) - klucz do rozwiązania 

 

4. Część 4: Siła Rozprzęgania (decoupling) 

● używanie punktów rozdziału - decyzje, które wpływają na wszystko 

● kryteria dobrego rozprzęgania procesów - jak to robić z głową 

● DDMRP, czyli rewolucja w planowaniu logistycznym - nowa metoda 


