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Moduł I: Optymalizacja i Lean Management 
 
Wstęp do Lean Management i eliminacji marnotrawstwa (muda) 
 
Lean Management, czyli zarządzanie odchudzone, to system zarządzania 
produkcją, którego celem jest likwidacja metodami organizacyjnymi wszelkiego 
rodzaju strat poprzez: poprawienie jakości produktu/ usługi, realizację dostaw 
na czas, racjonalne wykorzystanie zasobów (w tym czasu), redukcję zapasów. 
 

Program zajęć: 
1. Wprowadzenie do Lean Management. 
2. Identyfikacja i rodzaje strat (muda). 
3. Podstawowe narzędzia Lean Management. 
4. Wdrażanie Lean Management – etapy, pułapki. 

 
Optymalizacja pracy przy użyciu badań migawkowych 
 
Prowadzący przedstawi wybrane elementy metodologii badań migawkowych 
prowadzonych przez LUQAM w sektorze usługowym. Omówione zostaną wyniki 
badań migawkowych w kontekście pracowniczym, organizacyjnym 
i optymalizacyjnym. 
 

Program zajęć: 
1. Efektywność i produktywność pracownika. 
2. Badania migawkowe – definicje, historia. 
3. Wybrane elementy metodologii badań migawkowych dostosowanych do 

specyfiki sektora usługowego. 
4. Case study – analiza wyników obserwacji migawkowej  

w banku i urzędzie administracji publicznej. 
 
Metoda 5S 
 
Na zajęciach zostanie przedstawiony sposób wdrożenia systemu 5S w biurze. 5S 
to fundament przy wdrażaniu działań optymalizacyjnych w organizacji 
i podstawa innych, bardziej skomplikowanych systemów i narzędzi. Metoda 5S 
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może być także osobno działającym systemem wspierającym przynoszące 
wartość dodaną uporządkowanie miejsca pracy. 
 

Program zajęć: 
1. Przedstawienie historii i genezy metody 5S. 
2. Dokładne omówienie metody poparte przykładami. 
3. Jak efektywnie i szybko wdrożyć 5S – zarządzanie projektem w praktyce. 
4. Utrzymanie zdefiniowanych standardów – system auditów i auto-

auditów 5S. 
5. Krótka gra szkoleniowa podsumowująca i systematyzująca 5S. 

 
Tworzenie Pull Flow 
 
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z możliwościami zmiany 
organizacji obecnego przepływu strumienia wartości w kierunku zapewnienia 
realizacji poszczególnych operacji i zadań dokładnie w momencie, kiedy jest na 
to zapotrzebowanie, bez zbędnego przetwarzania i oczekiwania. Uczestnik 
zostanie zapoznany z praktycznymi elementami doskonalenia strumienia 
wartości w procesach biurowych. 
 

Program zajęć: 
1. Organizowanie strumienia wartości wraz z określeniem zadań 

i odpowiedzialności za realizacje poszczególnych operacji. 
2. Organizowanie działań dla jednostki zgodnie ze strumieniem wartości. 
3. Tworzenie przepływu w procesach biurowych i usługowych. 
4. Warianty przepływu w procesach biurowych i usługach. 
5. Stworzenie zrównoważonego systemu ssącego w biurze. 
6. Typy systemu ssącego. 
7. Kolejkowanie zadań. 
8. Sygnały wizualne. 
9. Korzyści płynące z wdrożenia systemu ssącego. 
10. SMED – szybkie przezbrojenie w środowisku biurowym. 
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Zarządzanie wizualne w biurze i usługach 
 
Zajęcia koncentrują się na reorganizacji miejsca pracy w kierunku stworzenia 
prostych wizualnych zasad komunikacji i monitoringu procesu. Opierają się na 
definicji kanałów informacyjnych oraz zdefiniowaniu funkcji Lidera w procesie 
zarządzania strumieniem wartości. Uczestnik pozna praktyczne elementy 
wspierające organizację zadań zmierzające do skrócenia czasu wykonywania 
danych czynności czy identyfikacji i eliminacji marnotrawstwa. 
 

Program zajęć: 
1. Rola lidera w zarządzaniu obszarem. 
2. Komunikacja: zespół/liderzy/kierownictwo/działy wspierające. 
3. Tablice i inne pomoce Visual Management. 
4. Wskaźniki stosowane w procesach biurowych i ich wizualizacja.  
5. Wizualizacja, jak jedno z podstawowych narzędzi właściwego zarządzania 

procesami biurowymi. 
6. Ciągła poprawa – planowanie optymalizacji procesów. 

 
Budowanie kultury ciągłego doskonalenia 
 
Uczestnicy zajęć zostaną zapoznani z praktycznymi elementami wpływającymi 
na prawidłowość wdrożenia strategii ciągłego doskonalenia. Poznają kluczowe 
narzędzia wykorzystywane do określenia ograniczeń tkwiących w organizacji 
oraz dowiedzą się, w jaki sposób można je wyeliminować bądź ograniczyć ich 
wpływ. 
 

Program zajęć: 
1. Strategia ciągłego doskonalenia.  

1.1. Definicja. 
1.2. Cele: Co chcemy osiągnąć? 
1.3. Metody: jak chcemy osiągnąć cele? 
1.4. Podstawowe błędy. 
1.5. Przykłady struktur organizacji wspierających strategię ciągłego 

doskonalenia. 
2. Narzędzia wspierające realizowanie strategii ciągłego doskonalenia.  

2.1. System sugestii pracowniczych.  
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 Założenia. 
 Mierniki. 
 Ocena. 
 Ćwiczenie: Opracowanie przykładowej procedury systemu sugestii 

pracowniczych. 
2.2. Cykl PDCA.  

 Definicja. 
 Podstawowe błędy w stosowaniu cyklu. 
 Ćwiczenie: Doskonalenie przykładowego procesu. 

2.3. Genchi genbutsu – idź i zobacz. 
 

Moduł II: Six Sigma 
 
Six Sigma – Faza DEFINE 
 
Six Sigma to precyzyjnie zorganizowana, bazująca na realnych danych 
metodologia eliminacji defektów, strat i wszelkich problemów z jakością, we 
wszystkich dziedzinach produkcji, usług, zarządzania i w innej działalności 
biznesowej. Zajęcia dotyczące Six Sigmy w kompleksowy sposób prezentują 
metodologię DMAIC wraz z pogłębioną analizą case studies, jednocześnie 
przygotowując słuchaczy do pełnienia roli Green Beltów w organizacjach. Green 
Belt to osoba przygotowana do zarządzania małym zespołem projektowym, 
działająca na podstawie liczb, danych i faktów, przynosząca organizacji 
wymierną wartość dodaną. Zajęcia dotyczące Fazy Define obejmują 
wprowadzenie i genezę metodyki Six Sigma, a także są wstępem do 
tworzonego projektu Six Sigma. Pozwalają na umiejscowienie projektu, 
zdefiniowanie niesprawności i sposobów jej pomiaru. 
 

Program zajęć: 
1. Wprowadzenie do Six Sigma, geneza metodyki. 
2. Definiowanie istotnych problemów firmy. 
3. DMAIC jako narzędzie wspierające biznes. 
4. Główne kroki fazy DEFINE. 
5. Wybór problemu do rozwiązania. 
6. Mapa procesu. 
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7. Karta Projektu. 
8. Określenie oczekiwań klienta (VOC, CTQ). 

 
Six Sigma – Faza MEASURE 
 
Faza Measure to zebranie danych historycznych ukazujących nam, jaka jest 
aktualna wydolność procesu, połączone z dokładną analizą systemu 
pomiarowego. Zajęcia obejmują weryfikację systemu pomiarowego  
w projekcie, a także opis procesu i jego pomiar. 
 

Program zajęć: 
1. Omówienie głównych kroków fazy MEASURE. 
2. Rodzaje map procesów oraz sposoby ich przygotowywania. 
3. Systemy map procesów oraz sposoby ich przygotowywania. 
4. Systemy pomiarowe i ich ocena. 
5. MSA (odtwarzalność, powtarzalność, liniowość). 
6. Sposoby prezentowania danych. 
7. Zasady generowania pomysłów. 

 
Six Sigma – Faza ANALYZE i DoE 
 
Faza Analyze to analiza procesu (zrozumienie wszystkich powiązań i zależności 
zachodzących w procesie) oraz identyfikacja przyczyn problemów. Ważne jest 
również określenie ilościowe podstawowych przyczyn oraz sprawdzenie ich 
w procesie poprzez zmianę oraz modyfikację zmiennych i warunków. Zajęcia 
obejmują ustalenie zdolności produktu, ustalenie celów do wykonania oraz 
identyfikacja źródeł zmienności w projekcie. 
 

Program zajęć: 
1. Omówienie głównych kroków fazy ANALYZE. 
2. Wstęp do analizy statystycznej. 
3. Analiza graficzna zebranych danych. 
4. Wstęp do planowania eksperymentów – DoE. 
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Six Sigma – Faza IMPROVE i MiniTab 
 
Faza Improve to realizacja usprawnień, które zaplanowaliśmy w fazie Define. 
Zajęcia obejmują sprawdzenie i przefiltrowanie potencjalnych przyczyn, 
odnalezienie powiązań pomiędzy zmiennymi oraz ustalenie działających 
tolerancji w projekcie. W ramach zajęć przedstawione zostaną również 
fundamenty Lean Management. 
 

Program zajęć: 
1. Omówienie głównych kroków fazy IMPROVE. 
2. Sposoby oceny i wyboru rozwiązania. 
3. Ocena ryzyka jako niezbędny element przed wdrożeniem rozwiązania – 

projekty pilotażowe. 
4. Omówienie problemów napotykanych podczas wdrożenia. 
5. Przeprowadzenie prostego eksperymentu DoE. 
6. Fundamenty Lean. 
6.1. 5S+S. 
6.2. Standaryzacja pracy. 

 
Six Sigma – Faza CONTROL 
 
Faza Control to stworzenie i realizacja planu wdrożenia, kontrola 
i monitorowanie wydolności usprawnionego procesu oraz prawidłowe 
przekazanie go właścicielowi. Zajęcia obejmują sprawdzenie systemu 
pomiarowego, określenie zdolności badanego procesu oraz wdrożenie kontroli 
procesu w realizowanym projekcie. 
 

Program zajęć: 
1. Omówienie głównych kroków fazy CONTROL. 

1.1. Zarządzanie ryzykiem. 
1.2. Uodpornienie na błędy. 
1.3. Statystyczna Kontrola Procesu. 

2. Narzędzia do sterowania wprowadzonymi zmianami. 
3. Przygotowanie planu karty kontrolnej. 
4. SPC. 
5. Ustalenie nowego standardu. 
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6. Skuteczne wprowadzenie zmian. 
7. Zamknięcie projektów – podsumowanie biznesowe. 

 
Six Sigma – Analiza i interpretacja case studies 
 
Na zajęciach zostaną przedstawione realne projekty z zakresu Six Sigma wraz  
z omówieniem ich mocnych i słabych stron. Przewidziano czas na dyskusję  
i wymianę doświadczeń. 

 

Moduł III: Kompetencje miękkie 
 
Zarządzanie osobowościami w grupie projektowej 
 
Dwudniowe warsztaty z psychologiem pozwolą na optymalizację relacji 
zawodowych w grupie projektowej poprzez naukę współpracy i zarządzania 
osobami charakteryzującymi się różnymi typami osobowości. 
 

Program zajęć: 
1. Typologia i wymiary osobowości. 
2. Autodiagnoza typu osobowości. 
3. Charakterystyka typów osobowości pod kątem ich predyspozycji 

komunikacyjnych, podejmowania decyzji i motywacji do realizacji celów, 
pracy projektowej. 

4. Efektywne wykorzystanie szans płynących ze współpracy  
z poszczególnymi typami osobowości. 

5. Reakcje poszczególnych typów osobowości na siebie, zarządzanie 
poszczególnymi typami osobowości. 

6. Wykorzystanie znajomości typologii osobowości w pracy projektowej  
z perspektywy zarządzającego i członka projektu. 

 
Kreatywne rozwiązywanie problemów 
 
Warsztat przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą wykorzystać swoje 
ukryte talenty, przemieniać swoje pomysły w sukces i poznać nowe sposoby na 
rozwiązywanie problemów w miejscu pracy. 
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Program zajęć: 
1. Kreatywność ułatwiająca sukces - płynność, giętkość i oryginalność 

myślenia. 
2. Instrukcje uruchamiania umysłu. 
3. Inspiracje indywidualnej kreatywności. 
4. Proces looping’u – porządkowanie pracy grupy. 
5. Budowa fabryki pomysłów: inicjowanie i podtrzymanie kreatywności 

w zespole. 
 
Przywództwo i techniki wywierania wpływu 
 
Warsztaty mające na celu przedstawienie procesu przywództwa jako procesu 
wpływania na działania jednostki lub grupy prowadzący do osiągania 
konkretnych celów w konkretnych sytuacjach. Zajęcia pozwalają na poznanie 
dobrych i złych nawyków komunikacyjnych, a także technik wywierania wpływu 
w rozumieniu perswazji, oddziaływania na kogoś, pozytywnego wpływu na 
czyjeś działanie. 
 

Program zajęć: 
1. Pozytywne i negatywne aspekty pełnienia funkcji zarządczej. 
2. Style zarządzania. 
3. Budowanie wizerunku przywódcy. 
4. Budowanie relacji międzyludzkich. 
5. Proces komunikacji. 
6. Dobre i złe nawyki komunikacyjne. 
7. Techniki wywierania wpływu. 
8. Błędy popełniane podczas komunikacji/przekazywania kluczowych 

informacji. 
9. Postawa asertywna. 
10. Jak umiejętnie i skutecznie nauczyć się odmawiać. 
11. Zachowania asertywne i zachowania bierne. 
12. Zarządzanie zmianą i wdrażanie kultury ciągłego doskonalenia. 
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Moduł IV: Zarządzanie jakością 
 
Koszty jakości w systemach zarządzania 
 
Na szkoleniu zostaną omówione koncepcje pomiaru i optymalizacji kosztów 
jakości liczonych w organizacji usługowej. Realizowane ćwiczenia pozwolą na 
zrozumienie połączenia pomiędzy obszarem finansów a jakości. 
 

Program zajęć: 
1. Koszty jakości jako ekonomiczny miernik oceny efektywności procesów. 
2. Klasyfikacja kosztów jakości – źródła informacji o kosztach jakości. 
3. Miejsce kosztów jakości w rachunku kosztów firmy. 
4. Metodyka opracowania i wdrażania rachunku kosztów jakości. 
5. Ocena i analiza kosztów jakości (ćwiczenie). 
6. System monitorowania i pomiaru kosztów jakości. 
7. System zarządzania kosztami jakości. 
8. Optymalizacja kosztów jakości. 

 
Mapowanie i modelowanie procesów 
 
Szkolenie dostarcza wiedzę z zakresu wymagań dotyczących budowy procesów 
w firmie, analizy wzajemnych relacji oraz kanałów komunikacyjnych. Ułatwia 
nabycie wiedzy niezbędnej do rozpoznawania zasobów potrzebnych do 
realizacji procesu oraz opisania zakresów odpowiedzialności za poszczególne 
jego etapy. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi notacjami używanymi 
w projektowaniu map procesów, dobrymi praktykami mapowania procesów, 
najczęściej występującymi błędami i problemów występujących podczas 
mapowania procesów. Większa część szkolenia przebiega w formie warsztatów, 
które pozwalają od strony praktycznej utrwalić wiedzę teoretyczną. 
 

Program zajęć: 
1. Sposoby opisywania procesów. 
2. Mapowanie procesów w systemach zarządzania. 
3. Notacje mapowania. 
4. Opis procesów. 
5. Budowanie procesów w firmie. 
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6. Analiza wzajemnych relacji oraz kanałów komunikacyjnych. 
7. Modelowanie i optymalizacja procesów. 
8. Warsztaty. 

 


