
 Kaizen & Lean Managment -
 praktyczny warsztat

Warszawa 16 - 17 kwietnia 2018,  

Warsztat

     Zgłoś swój udział już dziś!

    530 755 339       ewa.rokicka@bmspolska.pl

• Od czego zacząć proces wdrażania zmian mających na celu poprawę 
 efektywności.

• Jakie pułapki czekają podczas wdrażania zmian.

• Jakie stosować miary efektywności.

• Jak łatwo i szybko policzyć wzrost efektywności od strony finansowej.



 WARSZTAT

Jako pracownik korporacji uczestniczyłem w wielu tzw. szkoleniach miękkich. Zatem po szkoleniu 
„Magia Wystąpień” nie spodziewałem się niczego nowego. Ale już po pierwszych 5 minutach, 
wiedziałem, że to nie jest zwykłe szkolenie miękkie, Piotr świetnie wciąga w interakcję, angażuje 
uczestników do naturalnego wysiłku. Takie szkolenie może być nawet początkiem do zmiany 
osobowości.
       Wojciech Brewczyński, Warta S.A.
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Kaizen & Lean Managment Start

Dużo się obecnie słyszy o metodach poprawy efektywności firmy. 

Doświadczenia we wdrażaniu Lean Management, Six Sigma, Zarządzania Ograniczeniami (TOC) i innych metod 
jednoznacznie pokazują, że ich sukces zależy od tego jak się je wprowadzi w firmie: czy jako zbiór metod i 
narzędzi, czy jako system. Większość osób koncentruje się na tym co i gdzie wdrożyć, a nie na tym, jak usprawnić 
całą firmę (czyli cały system).

Brak systematyki i stosowania się do wytycznych powoduje, że wdrożenia są nieudane. Ponadto nazwa „Lean” 
sugeruje, iż działania wdrożeniowe mają one na celu „odchudzenie firmy” o zbędne osoby. Dlatego też 
pracownicy mogą sabotować wdrożenie. Innym złym zrozumieniem jest sugerowanie się, iż nazwa „Teoria 
Ograniczeń” oznacza, iż jest coś niesprawdzonego, teoretycznego.

Dlatego w obecnej sytuacji nie ma innej możliwości jak tylko wdrażać systemowe sposoby poprawy 
efektywności w firmie. Muszą to być takie metody, które z jednej strony mają na celu poprawę efektywności, a z 
drugiej strony angażują w te prace wszystkich pracowników.

System zarządzania zmianami 

Jeżeli uda się nam w sposób systematyczny odpowiedzieć na powyższe 3 pytania, to tworzymy w ten sposób 
podwaliny pod system zarządzania zmianami.

Jak go stworzyć, a następnie stosować?

Zanim zaczniesz tworzyć system potrzebujesz odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań:
 • Dlaczego chcesz wprowadzać zmiany?
 • Jaki jest Twój cel we wprowadzaniu tych zmian?
 • Jak mierzyć efektywność?
 • Kto będzie odpowiedzialny za wprowadzanie zmian.
 • Jaki efekt chcesz osiągnąć dzięki zmianom?
 • Kto jest interesariuszem zmian?
 • Kiedy można zakończyć Kaizen?

Dopiero mając odpowiedzi na te pytania możemy przystąpić do wdrażania zmian.
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Dzień II

Rozpoczęcie 9:00

Lean

• Podstawy Lean Managment
• Filary Lean
• Zastosowanie Lean
• Silne strony Lean
• Słabe strony Lean

Six Sigma

• Podstawy Six Sigma
• Filary Six Sigma
• Zastosowanie Six Sigma
• Silne strony Six Sigma
• Słabe strony Six Sigma

Synergia dzięki połączeniu 3 metod poprawy efektywności
 
• Jak usprawnić produkcję?
• The Job Shop Game 
• Goldratt Simulator

 Pułapka wielozadaniowości

• Wielozadaniowość jest dobra czy zła?
• Jak sobie radzić z wielozadaniowością?
• Jak ustalać priorytety?

Lider Kaizen

• Zawsze zaczynaj od „Dlaczego”
• Dlaczego potrzebny Ci jest Lider Kaizen?
• Jak sprawić, żeby zmiany zostały wdrożone?

Zakończenie 17:00

Polecam spotkania w gronie specjalistów tej samej materii. Zawsze można zabrać coś wartościowego 
dla siebie. Na konferencjach możemy sobie wyrobić zdanie na jakiś temat a bardzo często poruszane 
zagadnienia nas inspirują. To jest ogromna ich wartość. Dodatkowo, bardzo ciekawe są kuluarowe 
dyskusje.
 

Agnieszka Kosiorkiewicz, mBank SA 
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Na początku grudnia miałem możliwość wzięcia udziału w warsztatach organizowanych przez BMS. Tematem naszego 
spotkania była „Magia wystąpień publicznych”
Liczyłem oczywiście, że szkolenie będzie w jakiejś mierze pomocne w moich wystąpieniach, ale…. Zasadniczo wiem już 
na tyle dużo, że wielu nowości nie oczekiwałem. Z niekłamaną radością mogę przyznać, że bardzo się pomyliłem. To 
najbardziej inspirujące i ciekawie spędzone 8 godzin wśród szkoleń w jakich miałem przyjemność uczestniczyć. Jak 
radzić sobie ze stresem, jak mówić aby nas słuchano, jaką postawę przyjąć podczas wystąpienia, mimika, gestykulacja, 
najnowsze trendy w przygotowywaniu prezentacji i wiele innych tematów. Do tego bardzo profesjonalny prowadzący 
merytoryczny i świetna obsługa szkolenia. Po prawie ośmiu godzinach wytężonej pracy w bardzo kameralnej grupie 
współuczestników, żal było wychodzić. Bardzo polecam!
          Mariusz Kłosowski, Gothaer   

Dzień I

Rozpoczęcie 9:00

W jakim celu chcesz poprawić efektywność? - Warsztat określania miar efektywności firmy

 • Jak mierzyć efektywność firmy?
 • Miary globalne, a miary lokalne
 • Optymalizacja globalna
 • System, a nie silosy
 • Cel poprawy efektywności firmy
 • Jak poprawnie liczyć koszty i zyski?

Problemy w procesie zmiany

 • Problemy z motywacją do zmiany
 • Opór przeciw zmianom
 • Komunikacja zmian
 • Proces ciągłego doskonalenia

TOC – Teoria Ograniczeń

 • Podstawy Teorii Ograniczeń
 • Filary TOC
 • Zastosowanie TOC
 • Silne strony TOC
 • Słabe strony TOC

Zakończenie 17:00
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Jacek Branas

Specjalizuje się w szkoleniu skutecznych metod zarządzania firmą, których mierzalne rezultaty są szybko osiągalne. 
Pomaga w ich późniejszym wdrażaniu.

Analizując istniejącą rzeczywistość firmy pomaga znaleźć kluczowe problemy i je usunąć. Znajduje ograniczenia w 
działalności firm (wewnętrzne i zewnętrzne) i pomaga je usuwać lub minimalizować. Tworzy rozwiązania obejmujące 
zarządzanie produkcją, dystrybucją, sprzedażą, projektami oraz pomaga we wdrażaniu zmian.

W latach 2001 – 2004 przeprowadzał restrukturyzację firmy usługowo – remontowej z branży maszynowej. W 
wyniku restrukturyzacji firma stworzyła nowy zakres działalności i stała się również wytwórcą maszyn i urządzeń do 
produkcji farmaceutycznej.

W roku 2009 przeprowadzał restrukturyzację wydawcy gier video – jednej z największych firm tej branży w Polsce.

W latach 2011 – 2012 jako Interim Manager prowadził proces restrukturyzacji firmy produkcyjnej z branży 
spożywczej.

W latach 2013-2014 prowadził proces restrukturyzacji w jednym z PKS’ów.

W roku 2016 usprawnił produkcję stołów do masażu, skracając cykl produkcyjny o 17%.
Prowadzi wykłady na studiach podyplomowych


