
To, co jest prawdą biznesową dzisiaj,
jutro stać się może reliktem przeszłości.

Aby pozostawać konkurencyjnym, trzeba nieustająco
dobierać i adaptować nową strategię rozwoju.

Duch filozofii Lean Management inspiruje już od dawna, 
wykraczając poza ramy procesów produkcyjnych,
w których się narodził.

ONLINE



OFERTA SZKOLENIOWA na rok 2021 (pierwsze półrocze)

www.leanjestdlaludzi.pl

USPRAWNIANIE I OPTYMALIZACJA PROCESÓW       listopad 2020 400 – 600 PLN
praktyczne warsztaty KAIZEN

FUNDAMENTY LEAN                             grudzień 2020 / styczeń 2021 200 – 300 PLN
podstawy podejścia Lean Management dla początkujących

PROBLEM SOLVING                                                   styczeń / luty 2021 400 – 600 PLN
praktyczny kurs skutecznego rozwiązywania problemów

5S dla każdego                                                            styczeń / luty 2021 400 – 600 PLN
praktyczne warsztaty organizacji bezpiecznego i efektywnego stanowiska pracy

RÓWNOWAŻENIE OBCIĄŻENIA PRACĄ               luty / marzec 2021 400 – 600 PLN
praktyczne warsztaty balansowania stanowisk pracy

SKRACANIE CZASÓW PRZEZBROJEŃ                   luty / marzec 2021 400 – 600 PLN
praktyczne warsztaty SMED

Masterclass LEAN EXPERT                      marzec – czerwiec 2021  2500 – 3000 PLN
interaktywny program rozwojowy (13 modułów, 4 miesiące pracy w grupie)

SHOPFLOOR MANAGEMENT                                kwiecień / maj 2021 400 – 600 PLN
wizualne zarządzanie wynikami

STANDARYZACJA PROCESÓW                              kwiecień / maj 2021 400 – 600 PLN
praktyczne warsztaty standaryzowania i instruktażu wg TWI

ZARZĄDZANIE KWALIFIKACJAMI PRACOWNIKÓW maj 2021 400 – 600 PLN
praktyczne podejście do matrycy kwalifikacji 

MAPOWANIE PROCESÓW                                     maj / czerwiec 2021 400 – 600 PLN
produkcyjnych, usługowych, administracyjnych

ZARZĄDZANIE PRACĄ ZESPOŁU                          maj / czerwiec 2021 400 – 600 PLN
praktyczne warsztaty zarządzania zadaniami

Aby otrzymać aktualną INFORMACJĘ O TERMINACH, a także SKORZYSTAĆ Z 
NAJLEPSZEJ CENY, wpisz się na LISTĘ ZAINTERSOWANYCH: >> TUTAJ <<
Szkolenia odbywają się zdalnie (online) za pomocą dedykowanej platformy szkoleniowej oraz wybranych kanałów social media. Plan miesięczny 
jest orientacyjny, dokładne daty zostaną ustalone w 2021 r. Ostateczna cena uczestnictwa zależy od momentu zapisów.

https://leanjestdlaludzi.pl/szkolenia-lean-online-2021/


www.leanjestdlaludzi.pl

KIM JESTEM ?

Połączenie praktyka lean i lidera zespołu.
Skupiony na osiąganiu celów biznesowych przy jednoczesnym utrzymaniu 
dobrych relacji wewnętrznych oraz efektywnej współpracy.

Doświadczony w redukowaniu kosztów operacyjnych
poprzez integrowanie procesów wytwórczych (produkcja, montaż,
utrzymanie ruchu) i usługowych z funkcjami wspierającymi (zarządzanie 
personelem, jakość, finanse, zakupy i sprzedaż). 

Lider transformacji i reorganizacji,
łączący wymagania jakościowe (IATF 16949, ISO 9001, ISO14001),
wiedzę techniczną (magister inżynier mechaniki i budowy maszyn,
absolwent Politechniki Wrocławskiej) oraz kulturę lean z wysokimi 
wymaganiami dzisiejszego rynku.

KRZYSZTOF
DOBROWOLSKI

Manager z dwudziestoletnim 
doświadczeniem w przemyśle,
logistyce, usługach, konsultingu
i szkoleniach (stacjonarnych oraz online).

Pasjonat lean management,
propagujący szczupłe zarządzanie
na własnym blogu oraz publikujący
w specjalistycznych czasopismach 
branżowych.



MOJE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

www.leanjestdlaludzi.pl

▪ Wykształcenie: Politechnika Wrocławska, studia magisterskie: Mechanika i 
Budowa Maszyn, specjalizacja: chłodnictwo i kriogenika

▪ Doświadczenie doradcze: zarządzanie transformacjami lean oraz w
projektami usprawniającymi, prowadzenie warsztatów oraz szkoleń,

▪ Doświadczenie zawodowe: Konsultant i Trener Lean Management, były
Prezes Zarządu firmy konsultingowej, wielokrotny Dyrektor Produkcji,
wielokrotny Kierownik Wydziałów Produkcyjnych, Inżynier Jakości i Specjalista

▪ Doświadczenia w branżach: produkcja (motoryzacja: systemy
bezpieczeństwa, systemy hamulcowe, elementy wyposażenia wnętrz
samochodów; artykuły gospodarstwa domowego: elementy wyposażenia
kuchenek elektrycznych; gazy techniczne: instalacje do produkcji gazów,
wyposażenie instalacji ciśnieniowych, osprzęt butli i zbiorników), logistyka
(realizacja zamówień klientów, zarządzanie przepływem materiałów), usługi
(klimatyzacja, chłodnictwo)

▪ Specjalizacje: transformacja lean (zmiana struktury organizacyjnej, role i
zakresy odpowiedzialności w organizacji, definicja celów oraz sposobów ich
nadzorowania, eliminacja strat, wzrost produktywności, poprawa jakości);
zarządzanie obszarami organizacji, optymalizacja czasów przezbrojeń,
doskonalenie obszarów utrzymania ruchu, narzędzia jakościowe
(rozwiązywanie problemów, narzędzia planowania jakości), optymalizacja
kosztów produkcji, ocena oraz motywacja pracowników (systemy
premiowania, ocena pracownicza), audytowanie (system, proces, produkt, itd.),
optymalizacja przestrzeni biurowej (łączenie rozproszonych biur we wspólną
przestrzeń roboczą)

▪ Metody i narzędzia: m.in. Daily / Shopfloor Management, 5S, Value Stream
Mapping, Standaryzacja Pracy, SMED, One-Piece-Flow, Kaizen, Kanban, Total
Productive Maintenance, 8D/A3, Ishikawa, FMEA, Audyty Zgodności IATF
16949 oraz ISO 9001

▪ Dodatkowe informacje: autor bloga o skutecznym zarządzaniu „Lean jest dla
ludzi” (tematyka: zarządzanie organizacją oraz narzędzia i metody lean),
współorganizator ogólnopolskiego programu edukacyjnego dla młodzieży
„Młody Lean Lider”, współzałożyciel fundacji LEAN EDUCATION



Chętnie udzielę szczegółowych 
informacji na temat prowadzonych 
przez mnie szkoleń.

Zapraszam do kontaktu!

Krzysztof Dobrowolski
+48 530 74 70 74
kd@kdobrowolski.pl

KONTAKT ZE MNĄ

www.leanjestdlaludzi.pl
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Chętnie udzielę szczegółowych informacji na temat 
prowadzonych przez mnie szkoleń. 


