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Warsztat

•  Jakim narzędziom Japonia zawdzięcza taki rozwój techologiczny?

•  Jak zaimplementować metodykę Kaizen do swojej firmy?

•  Jakich narzędzi będziesz używał jako Lider Kaizen?

•  Jak filozofia Kaizen wpłynie na poprawę wydajności,
  eliminację marnotrawstwa oraz skuteczne rozwiązywanie problemów
  w Twojej firmie?

   
Zgłoś swój udział już dziś!

530 755 339 

ewa.rokicka@bmspolska.pl

Firma według filozofii Kaizen
Praktyczny warsztat kreujący Liderów Kaizen

Warsztaty poprowadzi Aneta Wątor
- autorka książki “Kaizen w biznesie”
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Warsztat

Firma według filozofii Kaizen
 Japonia podziwiana jest za doskonale zorganizowane społeczeństwo, które po zakończeniu 
wojny zmieniło całkowicie swoją filozofię. Produkty japońskiego przemysłu podbiły niemal cały świat.

 Składowych tego sukcesu jest wiele: pracowitość, dążenie do doskonałości i umiejętność pracy
w zespole. Jest też coś, co stanowi siłę napędu dla tych procesów – to Kaizen, filozofia, której japońscy 
producenci zawdzięczają swoje zwycięstwo. Stosują ją największe firmy motoryzacyjne z Kraju 
Kwitnącej Wiśni, takie jak Toyota, Honda czy Mazda, jak również znani producenci elektroniki, np. Sony.

 Myślą przewodnią Kaizen jest ciągłe ulepszanie życia w wielu aspektach. To przede wszystkim 
nieustanna poprawa wydajności, maksymalna eliminacja marnotrawstwa oraz skuteczne 
rozwiązywanie wszelkich problemów. To nie tylko sposób myślenia i zarządzania, ale także 
odpowiednia metoda komunikowania się. Liderzy Kaizen w firmach wpływają na optymalizację działań 
pracowników, zwiększają ich motywację i zaangażowanie w pracę.

Cel edukacyjny:
• Zbudowanie świadomości, na czym polega filozofia Kaizen, jakie techniki i narzędzia wykorzystuje 
oraz jakie korzyści generuje.
• Zastosowanie narzędzi Kaizen w organizacji je wdrażającej.
• Eliminacja marnotrawstwa w organizacji (marnotrawstwa zasobów tj. ludzie, czas, pieniądze)

Cel biznesowy - co to da mojej firmie?
• Umiejętność identyfikowania i eliminacji marnotrawstwa pomoże w zwiększeniu zysków
i produktywności pracy. Usprawniona zostanie organizacja pracy. Pojawiające się problemy będą
na bieżąco eliminowane. Wiedza na temat zasad, standardów i wizualizacji pomoże w sprawnym 
organizowaniu stanowisk pracy, zarządzaniu ludźmi, informacją, materiałami.

Dla kogo jest ten warsztat?
• Grupą docelową jest kadra zarządzająca (właściciele, prezesi, managerowie, kierownicy zespołów, 
kierownicy produkcji, liderzy)

Korzyści indywidualne z udziału w szkoleniu:
• Uczestnik po zakończeniu szkolenia będzie miał wiedzę, dzięki której będzie wpływał na efektywność 
pracy swojej i zespołu. Metodyka Kaizen pomoże mu zminimalizować koszty w firmie, zwiększyć 
produktywność swoją oraz zespołu, zwiększyć zyski. Ograniczone zostanie marnotrawstwo czasu
i pieniędzy. Będzie miał świadomość na temat cech dobrego Lidera Kaizen i umiejętności 
wykorzystania ich w pracy.

Spełniły oczekiwania. Bardzo fajny sposób zaangażowania słuchaczy w zajęcia i aktywny udział.
Adam Kostrzewa, Adwokat, Partner w Kancelarii SPCG

Na luzie, ale w pełni profesjonalne szkolenie.
Jakub Podkomorzy, Dyrektor Sprzedaży, Ultimo

Referencje

Otrzymałam i doświadczyłam akceptacji, zrozumienia, chęci pomocy i wsparcia, 
prostych narzędzi, miłej atmosfery. Przebywałam pod opieką super prowadzącego.

Nina Krystoń, Dyrektor ds. CSR, Kopex



WarsztatWarsztat

Po raz kolejny miałam okazję uczestniczyć w wydarzeniu organizowanym przez firmę BMS Group. Tym razem było to szkolenie 
z Facylitowania.  Z czystym sumieniem mogę to szkolenie polecić każdemu kto szuka różnych technik na prowadzenie spotkań. 
Co mi się podobało najbardziej? Świetnie przygotowany trener, forma warsztatowa - teorii było niewiele, za to praktyki 
mnóstwo, praktyczna wiedza i zastosowanie w pracy. Polecam!
Monika Sabat, Project Manager, AmRest

Metodyka:

Warsztaty prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych, które mają na celu wykorzystanie 
wiedzy z zagadnień poruszonych podczas warsztatów.

Szkolenie będzie prowadzone zgodnie z Cyklem Kolba z wykorzystaniem grywalizacji i elementów 
warsztatowych.

Warsztat będzie składał się w 20% z teorii, a w 80% z praktyki.

Przewiduje się wykorzystanie następujących metod przeprowadzenia szkolenia:
• Wprowadzenie i prezentacja podstaw teoretycznych omawianych zagadnień.
• Metody kształcenia aktywnego: ćwiczenia i warsztaty – praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej przez 
uczestników szkolenia:
 o Ćwiczenia, case study;
 o Pytania i odpowiedzi;
 o Dyskusja;
 o „Burza mózgów”

DZIEŃ PIERWSZY DZIEŃ DRUGI

Rozpoczęcie: 9:00

1. Podstawowe założenia i definicja KAIZEN: 
• Geneza metodyki
• Innowacje a Kaizen
• Problem solving
• Cykl PDCA - zastosowanie

2. 10 zasad Kaizen:
• Praktyczne zastosowanie zasad w firmie
• Ustalenie zasad współpracy w firmie opartych o 

Kaizen

3. Burza mózgów jako narzędzie zwiększające 
efektywność w firmie:

• Najczęstsze błędy popełniane przy burzy mózgów
• Jak przeprowadzić poprawnie burzę mózgów?

4. MUDA - jak zminimalizować marnotrawstwo w 
firmie?

• Pojęcie wartości dodanej, definicja i rodzaje 
marnotrawstwa (7 rodzajów MUDA)

5. Powtórka zdobytej wiedzy, dyskusje na temat 
wdrożenia Kaizen. Seria pytań i odpowiedzi.

Zakończenie: 17:00

Rozpoczęcie: 9:00

6. Powtórzenie/przypomnienie wiedzy z pierwszego 
dnia

7. Metodyka 5S

8. Program TWI - Training Within Industry
• Pojęcie dobrego Lidera Kaizen
• 5 cech dobrego Lidera Kaizen 
• Zadania Liderów Kaizen związane z rozwiązaniami 

systemowymi w obszarze Kaizen
• Stosowanie TWI na co dzień 
• Błędy popełniane przy TWI

9. Standaryzacja i wizualizacja

10. Stosowanie Metodyki Kaizen na co dzień

11. Najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu 
Kaizen i sposoby ich eliminacji

12. Zarządzanie wdrażaniem Kaizen

13. Test sprawdzający zdobytą wiedzę

Zakończenie: 17:00



Trener

BMS Group Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa
tel.: +48 22 412 50 62 fax: +48 22 412 50 61
e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl

Aneta Wątor
Certyfikowany praktyk Kaizen. Trener, który przekazuje wiedzę z ogromnym 
entuzjazmem i energią. Przedsiębiorca, lider, który skutecznie prowadzi klientów
do osiągania dużych celów małymi krokami, autorka książki "Kaizen w biznesie", 
Dziennika realizacji celów Kaizen, e-booków, kursów online. Szkoli pracowników 
firm, które chcą poprawić wyniki sprzedaży, wewnętrzną komunikację i podnieść 
produktywność z jednoczesnym eliminowaniem marnotrawstwa.

Pomogła ponad 30 firmom, m.in.:
Gegenbauer Polska Facility Managment, Mart-Tom Sp. z o.o., Grupa Goldenmark, 
Colway International Sp. z o.o., Mart Diamonds S.A., Zilmex Sp. z o.o.,
GL Development, Mettalchemie Polska Sp. z o.o., Multi-projekt Automatyka Sp. z o.o. 
Mary Kay, Epos, Wonder Travel, Fit Adventure, KPLA Sp. z o.o., Fabryka Stylu, 
Angelium SPA, Luvital, licznym gabinetom kosmetycznym, firmom deweloperskim, 
szkoleniowym, J.G Training.

Współpracę z trenerką nawiązała także Marka Mercedes (w jednym z salonów 
samochodowych zorganizowane zostało spotkanie "Kobieta w biznesie", 
organizowane przez Anetę Wątor) oraz IdeaHub - oddział IdeaBanku korzystający
z warsztatów Kaizen i promocji marki na spotkaniach "Kobieta w biznesie"

Motywowanie innych do osiągania sukcesów stało się nie tylko pracą trenerki,
ale przede wszystkim pasją. Jako niezależny trener prowadzi liczne szkolenia, 
wystąpienia a także indywidualne doradztwo.

Energia prowadzącej, którą zaraża swoich słuchaczy sprawia, że jej szkolenia
są oceniane jako bardzo inspirujące, ogromnie motywujące i wartościowe.
Ma kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu wystąpień dla dużych grup
(od kilkudziesięciu do ponad 300 osób), na których potrafi w krótkim czasie
w interesujący i angażujący sposób przekazać motywujące treści.


