
AGENDA Konferencji LEAN ROADSHOW             

                         

                                                                                 

BEZPŁATNE PRELEKCJE  

   

08:00 – 08:45  Rejestracja uczestników, networking   

08:45 – 09:00  Otwarcie konferencji, przywitanie gości – Tomasz Król, IDP 

             - czym jest Konferencja LRS i dlaczego jest wyjątkowa 

                                   - kim jesteśmy i skąd ta inicjatywa 

                                   - co dla Ciebie przygotowaliśmy 

09:00 – 09:30 „Studia o profilu praktycznym – jakie wyzwania dla uczelni 

biznesowej?” - Anatoliusz Kopczuk WSFiZ 

       - co oznacza „profil praktyczny” kształcenia 

- wykładowcy z doświadczeniem praktycznym vs praktycy z      

doświadczeniem dydaktycznym  

- jak rozwijać relacje uczelni z środowiskiem gospodarczym 

09:30 – 10:10  „Podróż na szczyt – wdrażanie filozofii Lean w firmie Mirage 

Boats” - Rafał Piekarski, Mirage Boats 

   - wdrażanie Lean w firmie Mirage Boats – jak wyglądały pierwsze kroki?  

- co zabrać ze sobą w drogę? 

- buty odpowiednie do podróży, czyli rola firmy doradczej 

- „Było” vs „Jest” – dokąd udało się dotrzeć 

- co znajduje się za kolejnym zakrętem? 

- dojście do upragnionego celu i wnioski 

 



10:10 -10:50  „Intralogistyka – wczoraj, dziś i jutro. Jak rynek konsumenta 

wpływa na trendy w logistyce wewnątrzzakładowej” - Wojciech 

Wąsik WAMECH 

   - jak budować przewagę dzięki sprawnej logistyce  

- jak efektywnie zarządzać dostawami  

- logistyka 4.0 

10:50 – 11:10  Przerwa kawowa, networking 

11:10 – 11:50  „Od międzynarodowych doświadczeń do Systemu Trwałej 

Efektywności Produkcji (S.T.E.P.)” - Tomasz Król, Instytut 

Doskonalenia Produkcji 

   - ciągłe doskonalenie na świecie  

- proces doskonalenia produkcji w firmach z zagranicznym kapitałem  

- narzędzia oraz czynnik ludzki  

- S.T.E.P. – autorski system doskonalenia produkcji na rynku polskim 

11:50-12:30 „Od choroby do profilaktyki w przedsiębiorstwie, czyli kilka słów o 

prawie – zapomnianym filarze zyskownej produkcji” – Ewa 

Błońska Kancelaria Prawna "CERTUS" D.Bielski 

- profilaktyka chorób i ich leczenie – dwa modele zarządzania 

przedsiębiorstwem  

- rola prawa w innowacyjnym przedsiębiorstwie  

- rola audytu prawnego, regulacji wewnętrznych i systemu compliance  

- zmiana w duchu kaizen – benefity wzrostu świadomości stosowania 

prawa wśród pracowników 

- sukcesy i doświadczenia porażek w przedsiębiorstwach (case studies) 

 

 

 



12:30 – 13:10 „6 powodów dlaczego warto wdrożyć Gemba walk” - Daniel 

Szałwiński VISUAL5S 

- jak skutecznie utrzymać standardy przedsiębiorstwa i dlaczego to takie 

trudne 

- GEMBAWALK, jako sposób systematycznej oceny i identyfikacji 

wszelkich odchyleń 

- zastosowanie uniwersalnego narzędzia do planowania i dokumentowania 

GEMBAWALK. 

13:10 – 14:00  Poczęstunek dla uczestników, networking 

 

WARSZTATY PŁATNE 

14:00 – 17:00   „Gra symulacyjna K3E na podstawie Systemu Trwałej  

Efektywności Produkcji” - Tomasz Król, IDP 

Będziesz mieć okazję wcielić się w dowolną rolę w procesie 

produkcyjnym i zobaczyć, co się dzieje, kiedy wprowadzasz zmiany! 

Dzięki tym warsztatom udoskonalisz swe umiejętności oraz poznasz 

nowe możliwości zarządzania procesem. Dowiesz się , jak ważne jest 

współdziałanie narzędzi lean oraz czemu zmiana czasem nie wychodzi! 

Oprócz wiedzy praktycznej będziesz ćwiczył pracę w zespole oraz 

budowanie strategii. 

Zobaczysz, jak pracować nad procesem, a nie tylko w procesie! 

 

 

 

  

 

 

 

 


