
Masterclass LEAN EXPERT
interAktywny program rozwojowy

EDYCJA 2022



W roku 2022 odbędzie się tylko jedna edycja.
Kolejna dostępna będzie dopiero w roku 2023.

ZAKRES MERYTORYCZNY PROGRAMU

» Moduł 1 STARTUJEMY
Podstawy podejścia Lean Management

» Moduł 2 MAPUJEMY
Mapowanie procesów produkcyjnych, usługowych, administracyjnych i innych

» Moduł 3 MIERZYMY
Shopfloor Management czyli wizualne zarządzanie wynikami

» Moduł 4 USPRAWNIAMY
Usprawnianie i optymalizacja procesów czyli jak przeprowadzić warsztaty KAIZEN

» Moduł 5 UKŁADAMY
5S czyli warsztaty organizacji efektywnego i bezpiecznego stanowiska pracy

» Moduł 6 BALANSUJEMY
Balansowanie stanowisk pracy czyli równoważenie obciążenia pracą

» Moduł 7 PRZEZBRAJAMY
SMED czyli warsztaty skracania czasu przezbrojeń

» Moduł 8 STANDARYZUJEMY
Praktyczne warsztaty standaryzacji i instruktażu według TWI

» Moduł 9 ZARZĄDZAMY ZADANIAMI
SCRUM i inne praktyczne metody zarządzania zadaniami własnymi i zespołów

» Moduł 10 PROBLEM SOLVING
Proces skutecznego rozwiązywania problemów procesowych

» Moduł 11 DOSKONALIMY
KATA doskonalenia i KATA coachingu

» Moduł 12 LĄDUJEMY
LEAN jako kompletny system zarządzania



W każdej edycji Masterclass LEAN EXPERT
dodawane są nowe moduły i program się rozszerza.

MODUŁY BONUSOWE
» Moduł 13 MATRYCE KOMPETENCJI
Zarządzanie kompetencjami pracowników

» Moduł 14 VOICE OF THE CUSTOMER
Identyfikacja potrzeb klienta

» Moduł 15 WARTOŚCI ZESPOŁOWE
Podstawy efektywnej współpracy

» Moduł 16 ZRĘCZNOŚĆ FINANSOWA DLA INŻYNIERA
Jak moje działania wpływają na wyniki firmy

» Moduł 17 MODUŁ NIESPODZIANKA
Zawartość modułu zostanie ustalona z uczestnikami

DLA KOGO JEST TEN PROGRAM?
Mój program kieruję do osób, które na co dzień potrzebują praktycznych 
umiejętności korzystania z metod i narzędzi LEAN.

Chcę pomóc osobom, które w swojej pracy prowadzą lub zamierzają prowadzić 
warsztaty optymalizacyjne. Z praktyki wiem, że w głównej mierze są to 
inżynierowie ciągłego doskonalenia, procesu, jakości, produkcji (różnie się to w 
firmach nazywa).

Warsztaty takie mogą prowadzić także Managerowie działów (zwłaszcza LEAN czy 
CI), a także osoby aspirujące do takich stanowisk, np. wcześniej wspomniani 
inżynierowie.



PROFIL TRENERA
Manager z dwudziestoletnim doświadczeniem 
w przemyśle, logistyce oraz usługach.

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

Połączenie praktyka lean i lidera zespołu. 
Skupiony na osiąganiu celów biznesowych przy 
jednoczesnym utrzymywaniu 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.

20 lat doświadczenia!



Udział w programie kosztuje 2 499 PLN brutto

HARMONOGRAM PROGRAMU
Program potrwa co najmniej 16 tygodni. To w grupie, ale indywidualnie to w 
zależności od tego, jak zaplanujesz swoją pracę. W programie każdy może pracować 
we własnym tempie, adekwatnie do własnych możliwości czasowych.

Wystartujemy 1 marca 2021 r. a materiały kursowe udostępnię Ci już w chwili 
przystąpienia do programu (otrzymasz dostęp do platformy szkoleniowej).

W każdym z nich, do Twojej dyspozycji będzie od 120 do ponad 200 minut lekcji 
wideo. Obejrzysz je o dowolnej porze i dowolną ilość razy. Pojawią się także zadania 
do samodzielnego wykonania

Swoje prace zamieszczasz w naszej zamkniętej grupie uczestników programu. Pod 
Twoim zadaniem pojawi się mój feedback w postaci komentarza. Do tych dyskusji 
mogą także włączać się inni uczestnicy, a Ty możesz komentować i pytać o ich 
prace. W ten sposób będziemy sobie nawzajem pomagać.

Jeśli pojawią się pytania, to możesz je w dowolnym momencie zadać w 
przeznaczonym do tego formularz. Na wszystkie pytania odpowiem w czasie sesji 
Q&A. Będzie to spotkanie na żywo, raz w tygodniu (poniedziałki, godz.18:00).

Sesja zostanie zarejestrowana i udostępniona na grupie. Będzie można z niej 
skorzystać w dowolnej chwili. Ponadto, uzyskasz dostęp do wszystkich 
wcześniejszych sesji Q&A wraz z listą omawianych w ich trakcie zagadnień.

DOSTĘP DO MATERIAŁÓW
Otrzymasz nielimitowany w czasie dostęp od dnia przystąpienia do programu. 
Możesz korzystać z wszystkich materiałów kiedy tylko zechcesz.

OPŁATA ZA UDZIAŁ
Zakupu udziału w programie  dokonujesz indywidualnie lub przez pracodawcę.  
Płatności możesz dokonać w sklepie online lub otrzymać fakturę z 14-dniowym 
terminem płatności.



Jeżeli w ciągu 30 dni
od przystąpienia

do programu postanowisz 
zrezygnować, to,

bez pytania o powody, 
zwrócę Ci pieniądze!

Wszystko o programie:
>> kliknij tutaj <<

Masz pytanie?
Zapraszam do kontaktu!

LEAN JEST DLA LUDZI
Krzysztof Dobrowolski

+48 530 74 70 74
kd@kdobrowolski.pl

https://leanjestdlaludzi.pl/lean-expert-program-rozwojowy/
mailto:kd@kdobrowolski.pl

