
 

PROGRAM KONFERENCJI LEAN THINKING 
 

Dzień 1 (18 lutego 2014r.)  
 

od 10.30 Rejestracja 
11.00 - 11.30 prof. Adam HAMROL - Otwarcie Konferencji 

11.00 - 14.00 

prof. Jeffrey K. LIKER - Wykład plenarny (tłumaczenie symultaniczne) 

The Toyota Way to Continuous Improvement:               
Linking Strategy and Operational Excellence to Achieve Superior Performance 

14.00 - 15.00 Przerwa na lunch 

15.00 - 16.30 

Panel Podzielmy się doświadczeniem, część I 
 

16.30 - 17.00 Przerwa kawowa 

17.00 - 18.30 

Panel Podzielmy się doświadczeniem, część II 
 
  
 

od 20.00 Spotkanie integracyjne 
 
Dzień 2 (19 lutego 2014r.)  

DO WYBORU: 

Duża Sala Mała Sala 

10.00-11.30 Panel 
Podzielmy się doświadczeniem 

  

 

 
9.00 - 17.00 
Warsztaty 

Developing Lean Leadership 
Zostań Liderem Lean 

Prowadzone przez światowej sławy 
specjalistę Lean Manufacturing 

Prof. Jeffrey'a K. Likera 
zapewniamy tłumaczenie symultaniczne 

Szczegółowy opis warsztatów na 
następnej stronie. 

11.30 - 12.00 Przerwa kawowa 
12.00 - 15.00 warsztaty Fabryki Lean 

Do wyboru: 
 mapowanie strumienia wartości 
 SMED - organizacja przezbrojeń 
 organizacja przygotowania produkcji 

(virtual reality, rapid prototyping) 
 rozwiązywanie problemów (kaizen) 
 standaryzacja procesów 
 planowanie eksperymentów 
 zarządzanie projektami 
 statystyka w procesach wytwarzania 
 kreatywna praca w grupie 

http://www.sandensmp.pl/
http://www.chifa.com.pl/


 

 
WARSZTATY DEVELOPING LEAN LIDERSHIP 

Prowadzący: prof. Jeffrey K. Liker 
Dzień 2 (19 lutego 2014r.), Mała Sala 9.00 - 17.00 

 
Opis warsztatów 
 

Warsztaty pozwolą zrozumieć, jaką rolę odgrywa Lider Lean, jako nauczyciel i trener 
ciągłego doskonalenia. Dowiesz się jak skutecznie wdrożyć Lean Manufacturing 
poprzez codzienne zmiany w środowisku produkcyjnym. W praktyczny sposób 
zobaczysz jak opracować odpowiedni system zarządzania i jakie narzędzia zastosować, 
by integrować członków zespołu ze wszystkich poziomów zarządzania dla 
skutecznego rozwiązywania problemów w myśl zasady ciągłego doskonalenia.  

 
 
Szczegółowy program 
 

Część I 
 Droga Toyoty jako system – filozofia, procesy, ludzie oraz rozwiązywanie 

problemów 
 Rozwój osobisty – kim jest lider lean i jak nim zostać  
 Rozwijanie innych – jak rozwijać umiejętności swoich pracowników poprzez 

zmiany wprowadzane na stanowisku pracy 
 

Przerwa na obiad 
 

Część II 
 

 Kaizen na co dzień – wiedza i umiejętności rozwiązywania problemów w każdym 
zespole produkcyjnym, tak by ciągłe doskonalenie stało się rzeczywistością 
 

 Dopasowanie celów i doskonalenie produkcji przez Hoshin Kanri - synchronizacja 
działań pracowników, by skutecznie osiągali strategiczne cele firmy 

  
 

Uczestnicy warsztatów otrzymają CERTYFIKAT UCZESTNICTWA podpisany przez Jeffrey'a K. 
Likera. 

 
Szczegóły na www.fabrykalean.pl 


