
 

 
 
 
 

 

 Letni Certyfikowany Praktyk 
Kaizen 

Szanowni Państwo 

 

W dniu 21 czerwca rozpoczęło się lato. W związku z tym wyjątkowym 

okresem Kaizen Institute Polska stworzył specjalną wakacyjną ofertę „Letni 

Certyfikowany Praktyk Kaizen”.  Jest to propozycja skierowana do 

organizacji, które chcą w sposób aktywny wykorzystać okres wakacyjny 

(lipiec–sierpień) i znacząco podnieść kompetencje swoich pracowników.  

Letni Certyfikowany Praktyk Kaizen to specjalne warsztaty w formule 

zamkniętej, dedykowanej dla pracowników jednej organizacji, dające 

możliwość uzyskania stopnia Praktyka Kaizen i związanych z nim cenionych 

na rynku Międzynarodowych Certyfikatów uznawanych i rozpoznawalnych 

na całym świecie. Praktyk Kaizen to pierwszy z trzech poziomów certyfikacji 

pracowników na drodze do Managera Kaizen. Aby go uzyskać należy 

pomyślnie przejść przez 3 bloki tematyczne, z których każdy trwa 2 dni, 

Kaizen Basic, Total Flow Management Basic, Total Productive Maintenance 

Basic.  

 

1. Wyjątkowa, atrakcyjna cena, nieosiągalna w pozostałej części roku 

2. Uzyskanie bezcennej wiedzy w relatywnie krótkim czasie  

3. Elastyczne terminy  

4. Warsztaty organizowane w Państwa Organizacji sprawiają iż pracujecie 

Państwo na „żywym, organizmie”  

5. Możliwość połączenia Szkoleń z Benchmarktour w firmie produkcyjnej 

również w atrakcyjnej cenie 

• Ur comnisit, sequate mossimenihic to mollectios sandae earit la cus.Hitis 

Pięć atutów Letni 

Certyfikowany Praktyk 

Kaizen. 
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 Ile można zyskać? 

 

Działanie Ilość 
dni 

Liczba osób 
w grupie 

Standardowa 
cena 

(PLN netto) 

Letnia oferta 

(PLN netto) 

Zysk 

(PLN netto) 

KAIZEN Basic 2 15 11 000 6 900 4 100 

Total Flow 
Management Basic 

2 15 11 000 6 900 4 100 

Total Productive 
Maintenance Basic 

2 15 11 000 6 900 4 100 

SUMA: 6  33 000  

PLN +VAT 

20 700  

PLN + VAT 

12 300  

PLN +VAT 

Opcjonalnie 

Benchmarktour 

0,5 15  3 000  

 

Cena obejmuje: 

1. Międzynarodowe certyfikaty dla uczestników warsztatów 

2. Wykorzystanie międzynarodowego Know-how Kaizen Institute 

Consulting Group 

3. Licencję Kaizen Institute Consulting Group 

4. Materiały merytoryczne dla uczestników przed realizacją 

 warsztatów w wersji elektronicznej 

 

Jeśli zdecydują się Państwo na naszą propozycję i warsztaty 

rozpoczną się w lipcu, będzie Państwu przysługiwał dodatkowy 

rabat w wysokości 5%. 

 

 



 

 

Jeśli chcecie Państwo 

dowiedzieć się  na czym 

polega metoda, w której 

małymi nakładami 

można uzyskać wysokie 

oszczędności – 

zapraszamy serdecznie 

na szkolenie. 

 Kaizen Basic 

 

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje: 

 

• Geneza i rozwój Kaizen 

• Pojęcie wartości dodanej i straty 

• 7 rodzajów marnotrawstwa 

• Szukanie strat (MUDA) w praktyce 

• Kampania 5S i Audyty 5S 

• Zalety wprowadzania standardów 

• Rola wizualizacji 

• Cykl PDCA/SDCA   

• Siedem kroków rozwiązywania problemów 

• Warunki osiągnięcia sukcesu w Kaizen 

 

Narzędzia: 

 

• Rodzaje strat, eliminowanie marnotrawstwa 

• Narzędzia z zakresu 5S 

• Siedem kroków rozwiązywanie problemów – Problem Solving Story 

• Standaryzacja 

• Zarządzanie wizualne 

 

Korzyści: 

 

• Zmiana świadomości i sposobu postrzegania przedsiębiorstwa i swojego 

stanowiska pracy w kontekście strat i marnotrawstwa na podstawie 

przedstawionych konkretnych przykładów 

• Wykształcenie umiejętności dostrzegania strat i rozpoznawania działań 

przynoszących wartość dodaną na podstawie ćwiczeń i wizyty na 

obszarze organizacji podczas GEMBA WALK 

• Poznanie i praktyczne przećwiczenie skutecznej metody rozwiązywania 

problemów 
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TFM Basic to szkolenie, 

podczas którego 

uczymy jak 

zoptymalizować linie 

produkcyjne i 

dostosować je do 

taktu Klienta, jak 

identyfikować i 

eliminować wąskie 

gardła przez 

integrację obszarów 

produkcyjnych a tym 

samym zwiększyć 

jakość wyrobów.   

 Total Flow Management Basic 

 

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje: 

 

• Założenia produkcji Just in Time  

• Od produkcji prognostycznej do produkcji płynnej  

• Dostawy w takcie Klienta i One Piece Flow (przepływ jednej sztuki)  

• Rodzaje ustawień linii produkcyjnej (np. U-Layout)  

• Ergonomiczne stanowisko pracy  

• Praca standaryzowana  

• Zaopatrzenie linii produkcyjnej  

• Założenia systemu ciągnionego PULL  

• Założenia systemu KANBAN  

 

Narzędzia: 

 

• Przepływ jednej sztuki 

• Supermarket 

• SMED 

• Nisko kosztowa automatyzacja 

• Balansowanie linii produkcyjnych 

• Mizusumashi 

• Kanban 

 

Korzyści: 

 

• Poznanie podstaw standaryzacji pracy i balansowania linii 

produkcyjnych 

• Uświadomienie różnic pomiędzy Push i Pull 

• Praktyczne zastosowanie narzędzi: mizushumashi, supermarket, kanban 

na podstawie gry symulacyjnej 

• Położenie nacisku na zrozumienie wagi przepływu jednej sztuki oraz 

dobrej organizacji linii produkcyjnej 

• Poznanie i praktyczne przećwiczenie skutecznej metody rozwiązywania 

problemów  

 



 

 

TPM to szkolenie, 

podczas którego 

uczymy jak osiągnąć 

cel 3*zero (zero 

nieplanowanych 

przestojów, zero 

wypadków, zero 

braków), a także 

jak identyfikować 

i eliminować straty 

sporadyczne 

i chroniczne na 

maszynach, a tym 

samym zwiększyć 

efektywność parku 

maszynowego.   

 Total Productive Maintenance Basic 

 

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje: 

 

• Budowa systemu TPM 

• Etapy samodzielnej konserwacji - Autonomous Maintenance 

• Jakie sukcesy zostaną osiągnięte dzięki TPM  

• Dobór wskaźników (OEE) – definicja, zastosowanie 

• Tworzenie standardów i ich wizualizacja 

• 16 rodzajów strat 

• Zarządzanie wizualne 

 

Narzędzia: 

 

• Tablica rozwiązywania problemów KOBETSU KAIZEN 

• Współczynnik efektywnego wykorzystania parku maszynowego – OEE 

• Czerwona kartka – eliminacja usterek 

• Standardy konserwacji 

• Standard i zasady prowadzenia audytu 

 

Korzyści: 

 

• Zapoznanie i zrozumienie systemu TPM 

• Umiejętność wykorzystania metodologii wykrywania i eliminacji 

problemów związanych ze stratami wydajności parku maszynowego na 

podstawie praktycznych przykładów z własnej organizacji  

• Umiejętność pomiaru efektywności maszyn za pomocą wskaźnika OEE 

• Umiejętność tworzenia standardów i ich wizualizacja 

• Poznanie 3 podstawowych filarów TPM 

• Poznanie zasad prowadzenia audytów 

  



 

 

Po angielsku określenie 

„bench mark” 

oznacza punkt 

o znanej wysokości 

nad poziomem morza 

będący znakiem 

orientacyjnym, czyli 

swoistym punktem 

odniesienia służącym 

do dalszych 

pomiarów 

niwelacyjnych. 

Połączenie tych 

dwóch słów na trwale 

weszło do 

powszechnego użycia 

w dziedzinie biznesu 

i oznacza wzorzec, 

coś z czym możemy 

się porównać.   

 Letni Benchmark Tour Kaizen 

 

Dla firm, które zdecydują się na wzięcie udziału w całej ścieżce Letniego 

Certyfikowanego Praktyka Kaizen mamy atrakcyjny dodatkowy bonus w 

postaci bardzo dużego rabatu na udział w dedykowanym Benchmark Tour 

Kaizen. Zapraszamy zarówno osoby doświadczone we wdrażaniu Kaizen, 

które chcą odświeżyć swoją wiedzę i zobaczyć jak inaczej można 

realizować wdrożenie Kaizen, jak również osoby rozpoczynające pracę, 

które chcą skorzystać z najlepszych praktyk i wskazówek. 

 

Korzyści: 

 

• Zobaczysz efekty działania narzędzi Kaizen w wizytowanej organizacji 

• Będziesz miał szansę na wymianę doświadczeń 

• Znajdziesz inspirację do kolejnych działań Kaizen w swojej organizacji 

 

Program: 

 

• Powitanie, wprowadzenie do programu, omówienie stosowanych 

narzędzi Kaizen 

• Prezentacja firmy 

• Gemba Walk 

• Warsztaty podsumowujące Gemba Walk 

• Zakończenie wizyty 

 

Wybór terminu i odwiedzanej firmy jest elastyczny i wymaga kontaktu 

z naszym Instytutem, który wskaże istniejące możliwości. 

 Zapraszamy do kontaktu 

 

Kaizen Institute Poland 

Ul. Koreańska 13 

52-121 Wrocław 

Tel. 71 335 22 75 

www.pl.kaizen.com  


