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O nas

Jesteśmy firmą konsultingową i wspieramy naszych klientów od 2002 roku. 

Pracujemy w trybie projektowo-szkoleniowym. Realizujemy projekty i programy związane z poprawą wewnętrz-

nej sytuacji w organizacjach.

Zakres naszej działalności to przede wszystkim:

Lean Management,

Six Sigma,

Systemy Zarządzania (m.in. ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025, ISO 45001,

HACCP, ISO 27001, IATF 16949, ISO 22000, ISO 50001 i inne),

Budowanie dedykowanych systemów produkcyjnych,

Projektowanie ergonomicznych layoutów dla nowych i rozbudowywanych fabryk,

Optymalizacja procesów i redukcja kosztów,

Doradztwo organizacyjne,

Audity pierwszej i drugiej strony.

Do każdego projektu i szkolenia podchodzimy indywidualnie, oferując rozwiązania dostosowane do 

potrzeb danej organizacji lub grupy szkoleniowej. Często angażujemy do ich realizacji konsultantów 

i trenerów posiadających różnorodne doświadczenia zawodowe, tak by mogli jako zespół stworzyć 

najlepsze rozwiązania.
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Szkolenia z LUQAM Szkolenia otwarte

Konsultanci LUQAM to specjaliści realizujący na co dzień projekty 

optymalizacyjne i systemowe w różnych branżach. W ramach tych 

projektów wdrażają rozwiązania, o których później uczą na szkole-

niach.

Naszą dewizą jest inspirowanie, motywowanie i usamodzielnianie 

osób, które szkolimy. Podczas szkoleń staramy się w jak 

największym stopniu przełożyć wiedzę akademicką na praktykę, 

dzięki warsztatom, grom symulacyjnym oraz przede wszystkim - 

doświadczeniu naszych Trenerów.

Unikatowa kadra trenerska

Nowoczesna formuła szkoleń

Prowadzimy szkolenia w ramach kilku specjalistycznych strumieni 

tematycznych. Programy dopasowujemy do aktualnych tendencji 

rynkowych, ale nie staramy się sztucznie rozbudowywać harmonogramu 

- odpowiadamy na realne zapotrzebowanie naszych klientów.

Konkretne tematy

Kilkukrotnie powracający na szkolenia klienci to najbardziej 

wartościowy feedback dla firmy szkoleniowej.

Powracający klienci

Tysiące przeszkolonych osób i kilkudziesięciu doświadczonych praktyków - naszych trenerów - jest gwarancją, że decydując 

się na szkolenia LUQAM zdobędziesz kompetencje na najwyższym poziomie. Wszystkie szkolenia oferowane przez LUQAM 

obfitują w praktyczne przykłady i ćwiczenia, których celem jest przekazanie wiedzy i umiejętności dających się wykorzy-

stać w codziennej pracy każdego z uczestników.

Szkolenia otwarte realizowane są w dwóch trybach – stacjonarnym oraz on-line. Aktualny harmonogram szkoleń znajdu-

je się na stronie https://luqam.com/harmonogram-szkolen/. Szkolenia nie ujęte w harmonogramie dostępne są z tzw. 

elastycznym terminem realizacji. Wystarczą 3 zapisane osoby na dany temat szkolenia, by zorganizować je w dogodnym dla 

uczestników terminie.

Lean Management

Six Sigma i projekty

Systemy zarządzania

Narzędzia i techniki

Menadżerskie i komunikacja

Zakupy i logistyka

Nasze kategorie szkoleniowe:

32
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Lean Management Lean Management

Szkolenia LUQAM z kategorii Lean Management dotyczą szeroko pojętej optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

Oferta szkoleń jest zróżnicowana pod względem stopnia trudności i zaawansowania. Umożliwia to precyzyjne dopasowanie 

szkolenia do indywidualnych potrzeb uczestnika - ze względu na posiadaną już wiedzę oraz doświadczenie. Przekłada się to 

na maksymalizację efektów kształcenia oraz na wysoką satysfakcję kursantów.

Poznanie metod doskonalenia funkcjonowania organizacji oraz sposobów eliminowania marnotrawstwa. 

Poznanie koncepcji i metod możliwych do zastosowania we własnej firmie. 

Zainicjowanie całkiem nowych prac optymalizacyjnych na poziomie organizacji, jak i usprawnienie oraz podniesienie 

poziomu już realizowanych działań.

Korzyści z udziału w szkoleniach z kategorii Lean:

Tematy szkoleń:

Lider Lean Manufacturing

Projektowanie i wdrożenie dedykowanych systemów produkcyjnych

Projektowanie layoutu fabryki wg zasad Lean Manufacturing

Metoda 5S

VSM - Mapowanie Strumienia Wartości

Standaryzacja pracy

Warsztaty Lean - Kaizen i Poka Yoke

8 Strat

Just in Time i Kanban

Lean Play - gra symulacyjna

Koordynator Industrial Engineering

Autonomiczne Utrzymanie Ruchu

Prewencyjne Utrzymanie Ruchu

Zarządzanie wydajnością i produktywnością

Wczesne planowanie Utrzymania Ruchu

Reliability Centered Maintenance

Od Push do Pull

Projektowanie przepływów ciągłych

Gospodarka magazynowa w dziale UR

Lean Office - filozofia Lean Management w biurze

Warsztaty Lean - Kaizen Blitz i SMED 

World Class Manufacturing

Budowanie strategii ciągłego doskonalenia

Wyznaczanie i monitorowanie KPI 

TWI - Training Within Industry - Szkolenie pracowników 

Wprowadzenie do normowania pracy 

Tablice i wskaźniki - narzędzia do zarządzania obszarem produkcyjnym
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Six Sigma i projekty Six Sigma i projekty

Six Sigma to jeden z najbardziej kompleksowych systemów osiągania, utrzymywania i maksymalizowania sukcesu  

w biznesie. Podstawą systemu Six Sigma jest zarządzanie, usprawnianie i nieustanne tworzenie nowych, coraz lepszych  

rozwiązań w odniesieniu do wszystkich procesów zachodzących w organizacji. Charakterystyczna dla tej koncepcji jest 

koncentracja na potrzebach klientów i dążenie do ich zrozumienia. Równie istotne jest zdyscyplinowane wykorzystywanie 

faktów, danych oraz wyników analiz statystycznych.

Redukcję kosztów i poprawę efektywności.

Redukcję defektów oraz czasu przebiegu cyklów produkcyjnych.

Zmianę kultury organizacji.

Rozwój produktów i usług. 

Zastosowanie koncepcji Six Sigma w organizacji pozwala na:

Tematy szkoleń:

Six Sigma - poziom White Belt

Six Sigma - poziom Yellow Belt

Six Sigma - poziom Green Belt

Six Sigma - poziom Black Belt

Six Sigma - Upgrade to Black Belt

Zarządzanie projektami - Project Management

Design of Experiments

Podstawy programu MiniTab

SIX SIGMA WHITE BELT SIX SIGMA YELLOW BELT

SIX SIGMA GREEN BELT SIX SIGMA BLACK BELT

1 ZJAZD - 1 DZIEŃ (7 GODZIN) 1 ZJAZD - 3 DNI (21 GODZIN)

3 ZJAZDY + CERTYFIKACJA - 8 DNI (56 GODZIN) 6 ZJAZDÓW + CERTYFIKACJA - 17 DNI (119 GODZIN)

PROGRAM PROGRAM

PROGRAM PROGRAM

Geneza Six Sigma

Zakres ról i odpowiedzialności w projekcie Six Sigma

Cykl DMAIC

Geneza Six Sigma

Zakres ról i odpowiedzialności w projekcie Six Sigma

Cykl DMAIC

Wstęp do narzędzi statystycznych

Ćwiczenia praktyczne

Wstęp do Six Sigma

Faza Define

Faza Measure

Faza Analyse

Faza Improve

Faza Control

Analiza i interpretacja case studies

Certyfikacja Green Belt

Wstęp do Six Sigma

Faza Define

Faza Measure

Faza Analyse

Faza Improve

Faza Control

Analiza i interpretacja 

case studies

Zaawansowane narzę-

dzia statystyczne w Six 

Sigma

Case study - symulacja 

projektów

Design of Experiments

Design for Six Sigma

Przywództwo i techniki 

wywierania wpływu

Lean Management

Certyfikacja Black Belt
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Systemy zarządzania Systemy zarządzania

Wdrożenie odpowiednich Systemów zarządzania jest działaniem uniwersalnym, przynoszącym korzyści i podnoszącym 

prestiż każdej organizacji, niezależnie od branży. Pozwala na stabilizację procesów zachodzących w organizacji poprzez ich 

opisanie i wdrożenie odpowiednich standardów.

Szkolenia LUQAM z kategorii Systemów zarządzania to połączenie solidnych podstaw teoretycznych, studiów przypadków 

oraz szerokiego spojrzenia na wymagania norm. W trakcie zajęć uczestnicy poznają wymagania poszczególnych norm  

i specyfikacji technicznych. Przełożenie na język praktyczny zapewnia dogłębne zrozumienie istoty i znaczenia tych  

wymagań oraz ich związku z realizacją przyjętych strategii oraz celów (zarówno operacyjnych, jak i biznesowych).  

W efekcie uczestnicy mają pełną świadomość funkcjonowania firmy.

Szkolenia z kategorii Systemy zarządzania certyfikowane są przez 
Jednostkę Certyfikującą.

Tematy szkoleń:

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 

Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 

Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w motoryzacji zgodnie z wymaganiami 

IATF 16949 

Audit procesu wg VDA 6.3

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności HACCP/ISO 22000

Mapowanie procesów

Warsztaty doskonalące dla Auditorów Wewnętrznych

Przedstawiciel ds. bezpieczeństwa wyrobu w branży automotive

Wymagania VDA 1 i VDA 2

Wymagania VDA 6.1 i VDA 6.5

Analiza zdarzeń potencjalnie wypadkowych

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w laboratorium ISO 17025

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001

Auditor Wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001 i ISO 14001

Auditor Wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią ISO 50001

IFS, BRC - Wymagania Standardów Sieciowych

Koszty jakości

Mapowanie procesów za pomocą notacji BPMN

Pełnomocnik Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001

Pełnomocnik Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001

Pełnomocnik Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001 i ISO 14001

Pełnomocnik Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001

Warsztaty doskonalące dla Pełnomocników

Wymagania normy ISO 9001:2015

Zarządzanie ryzykiem w Systemach Zarządzania Jakością
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Narzędzia i techniki Menadżerskie i komunikacja

Szkolenia LUQAM z kategorii Narzędzia i techniki mają na celu prezentacje sposobów podnoszenia jakości i rozwiązywa-

nia problemów produkcyjnych. W tym kontekście jakość rozumiana jest jako zgodność z dokumentem odniesienia.  

Działania zgodne ze standardem pozwalają na podniesienie jakości, co bezpośrednio przekłada się na wyższy poziom  

satysfakcji klientów.

Część szkoleń oferowanych w ramach tej kategorii skierowana jest do branży motoryzacyjnej. Omawiana tematyka dotyczy 

zagadnień związanych z podręcznikami wydanymi przez AIAG. Wdrożenie przedstawionych tam rozwiązań jest częścią 

filozofii rozwoju dostawców charakteryzującej branżę automotive i zapewnia większą konkurencyjność oraz świadczy o  

wysokim stopniu rozwoju i kulturze organizacji.

Pozostałe szkolenia, jak Kreatywne Rozwiązywanie Problemów, QRQC, FTA czy G8D, pozwalają na poznanie szerokiego 

wachlarza metod usprawniających działania w sytuacji problemowej. Szkolenia te rozwijają innowacyjne myślenie, przez co 

łatwiej dostrzec szerokie spektrum rozwiązań danego problemu.

Tematy szkoleń:

APQP, PPAP

FMEA

Statystyczne Sterowanie Procesem i Analiza Systemów Pomiarowych (SPC, MSA)

Metody, narzędzia i techniki rozwiązywania problemów 

Kreatywne Rozwiązywanie Problemów

Metoda G8D

QRQC, FTA

Raport A3

Celem szkoleń LUQAM z kategorii Menadżerskie i komunikacja jest przede wszystkim doskonalenie umiejętności  

miękkich związanych z charyzmatycznym przywództwem. Zajęcia z tej grupy idealnie wpisują się w cel jakim jest  

świadomy rozwój osobisty, ukierunkowany na efektywną współpracę i zarządzanie zespołem.

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby pragnące doskonalić umiejętności interpersonalne przydatne zarówno w  

sytuacjach zawodowych, jak i prywatnych. Udział w szkoleniach jest szczególnie polecany osobom zarządzającym grupą 

pracowników np. w zespole projektowym.

Tematy szkoleń:

Skuteczny Lider

Supervisor zespołu produkcyjnego 

Budowanie zaangażowania pracowników

Budowanie zespołu i motywowanie pracowników

Komunikacja wewnętrzna w firmie

Proces wdrażania zmian w kontekście pracowniczym

Optymalizacja relacji zawodowych, czyli trening komunikacji interpersonalnej

Rozwój kompetencji trenera wewnętrznego, czyli podstawy prowadzenia szkoleń

Trening umiejętności menadżerskich

Trudne sytuacje i dyscyplinowanie pracowników

Negocjacje w biznesie
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Zakupy i logistyka Szkolenia zamknięte

Szkolenia LUQAM z kategorii Zakupy i logistyka obejmują szerokie spektrum strategii i narzędzi wykorzystywanych przez 

osoby z doświadczeniem menadżerskim w zakresie zakupów i logistyki. Poruszane są także zagadnienia związane z psy-

chologią zakupów. Programy zajęć obejmują rozwiązania stosowane w firmach z wypracowaną kulturą współpracy i rozwoju 

dostawców, logistyką wewnętrzną i planowaniem łancucha dostaw. Procesy te traktowane są jako istotne i komplementar-

ne do procesów produkcji. Wszystkie szkolenia w tej kategorii realizowane są w trybie z elastycznym terminem.

Tematy szkoleń:

Cost breakdown - kosztorys zakupowca

Narzędzia skutecznego zakupowca

Podstawy zarządzania łańcuchem dostaw

Strategie zakupowe i sourcing

Zarządzanie łańcuchem dostaw - Supply Chain Management

Szkolenia zamknięte „szyjemy” na miarę potrzeb naszych Klientów. Współpracujemy zarówno z dużymi organizacjami  

o zaawansowanej strukturze, jak i z firmami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Program kursu, liczebność grupy, 

lokalizacje oraz pozostałe szczegóły dopasowujemy do specyficznych wymagań firmy. Doświadczenie naszych trenerów 

pozwala nam przygotować nietypowy plan szkoleń bazujący na realnych przykładach Klienta.

Program szkolenia dopasowany do indywidualnych potrzeb.

Nacisk na wybrane przez Klienta aspekty.

Omówienie realnych przykładów z życia firmy.

Możliwość przeprowadzenia warsztatów bezpośrednio w zakładzie produkcyjnym.

Kameralne lub bardzo duże grupy szkoleniowe.

Możliwość sprawdzenia wiedzy uczestników przed i po szkoleniu na podstawie przygotowanych testów.

Realizacja szkolenia w siedzibie Klienta lub w sali szkoleniowej LUQAM.

Korzyści z realizacji szkolenia zamkniętego:
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Oferty specjalne

Cenimy stałą współpracę, dlatego dla firm, które często korzystają z naszych szkoleń, mamy oferty specjalne. Abonament 

szkoleniowy jest jedną z nich. To program polegający na zakupie usług szkoleniowych w atrakcyjnych cenach, przy rozłoże-

niu płatności na 12 rat.

Firma płaci miesięczny, określony w taryfie abonament. Płatność rozłożona jest na 12 miesięcy. Realne oszczędności sięgają 

nawet 30% w stosunku do wartości rynkowych. Kwota ta może zostać wykorzystana na szkolenia otwarte i zamknięte.

Abonament dostępny jest w czterech wariantach - miesięczny koszt już od 1 390 zł netto. Decydując się na pakiet złoty lub 

platynowy firma otrzymuje abonament Opexity gratis.

Abonament szkoleniowy

*Szczegóły abonamentu przedstawione są w Regulaminie dostępnym u przedstawiciela LUQAM.

Karta rabatowa LUQAM

Powracający klienci są dla nas najlepszą informacją zwrotną i potwierdzeniem naszych kompetencji. Aby ich docenić, każde-

mu uczestnikowi naszego szkolenia otwartego wręczamy Kartę rabatową LUQAM, która uprawnia do 10% zniżki na kolej-

ne szkolenie. Dodatkowo za każde szkolenie przyznawane są naklejki promocyjne. Zebranie 10 naklejek umożliwia wzięcie 

udziału w darmowym szkoleniu. Naklejka przysługuje za każde wydane 300 zł netto na szkolenie otwarte.

Rabat 20% dla drugiej osoby

Wybierasz się na szkolenie otwarte i znasz kogoś, kto również mógłby być nim zainteresowany?

Zaproś go na szkolenie, a otrzymasz 20% zniżki!

Studia podyplomowe

„Ukierunkowanie na praktykę” to myśl przewodnia towarzysząca nam podczas tworzenia innowacyjnych kierunków stu-

diów podyplomowych. Dzięki umowie z Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Uczelnią Łazarskiego 

w Warszawie wykorzystaliśmy możliwość ukształtowania kierunków w sposób najlepiej odpowiadający zapotrzebowaniu 

rynkowemu. Jesteśmy dumni z tego, że udało nam się połączyć kompleksowo przekazywaną wiedzę z prestiżem dyplomu 

wyższej uczelni.

Oferujemy studia podyplomowe z 
zakresu:

Co wyróżnia studia podyplomowe 
LUQAM?

Praktyczny charakter zajęć (warsztaty, 

gry, case studies).

Wizyty w zakładach współpracujących

z nami firm.

Wykładowcy – 100% praktycy.

Dodatkowe certyfikaty ukończenia kur-

sów.

OPTYMALIZACJI I PRODUKCJI

OPTYMALIZACJI W USŁUGACH

ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ZAKUPÓW
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Opexity

Międzynarodowa platforma Opexity to nowoczesny system szkoleniowy, który pozwala w efektywnym sposób przyswajać 

wiedzę w dogodnym miejscu i czasie.

Szkolenia Opexity wyróżnia mnogość praktycznych wskazówek i porad opartych na długoletnim doświadczeniu ekspertów  

z branży optymalizacji. 

Indywidualny panel użytkownika

Każdy użytkownik Opexity posiada własne konto, gdzie może 
monitorować swoje postępy w nauce.

Możliwość porównywania swoich wyników z innymi użytkownikami 
platformy.

Dostęp do rozbudowanej bazy 
szkoleń*

Testy i certyfikaty

Po każdym skończonym kursie możliwość podejścia do testu 
utrwalającego zdobytą wiedzę.

Imienne certyfikaty po zaliczeniu testów wiedzy.**

Znajdź nas:

@OpexUniversity

@Opexity

@Opexity

www.opexity.com

Kontakt

www.luqam.com/szkolenia

@LUQAM

@LUQAM

LUQAM Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
tel. +48 12 296 49 31

KRS: 0000442347
NIP: 6793087067

szkolenia@luqam.com

5 kategorii szkoleń – Lean, Jakość, Six Sigma, Zakupy i logistyka, 
Zarządzanie projektami.

Blisko 40 kursów tematycznych.

*Wszystkie materiały szkoleniowe oraz testy dostępne na platformie posiadają tłumaczenia na język polski.

Łatwy i szybki dostęp do kursów, testów wiedzy i certyfikatów.

**Aby zdobyć certyfikat, należy prawidłowo odpowiedzieć na 80% pytań.

Opexity to system, który odpowiada na potrzeby zarówno 
klientów indywidulanych, jak i biznesowych. 
Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jakie rozwiązanie 
przygotowaliśmy dla Ciebie!

Znajdź nas:

contact@opexity.com
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