
 
 

 

AGENDA XII Konferencji LEAN CAMP  

 

DZIEŃ I - Środa 25 października  

                                  GRA SYMULACYJNA ……………………………………………… 

 

08:00 – 08:30  Rejestracja uczestników i powitalna kawa 

 

08:30 – 09:00  Wstęp, powitanie i wyjaśnienie zasad GRY 

 

09:00 – 13:00  Gra strategiczna 

  

Masz szansę wziąć udział w prawdziwym procesie produkcyjnym, 

udoskonalić swe umiejętności oraz poznać zupełnie nowe techniki 

zarządzania. Możesz wcielić się w jedną z kluczowych ról  

w produkcji i zobaczyć jaki potencjał drzemie w każdym procesie. Twoja 

firma będzie zarabiać realne pieniądze, ale także realnie będziesz musiał 

szukać oszczędności by nie zbankrutować. Będziesz miał wpływ na to, 

jak potoczą się losy Twojej firmy. Jesteś z administracji lub usług? 

Dla Ciebie też coś mamy – bądź odpowiedzialny za procesy biurowe w 

firmie i pomóż jej realizować zamówienia dla klienta.  

Gra zawiera w sobie elementy warsztatów praktycznych, Lidership  

i kompetencji miękkich a to oznacza, że dostajesz ogromną dawkę 

wiedzy w jednym miejscu i czasie. Zobacz, jak pracować nad procesem 

a nie tylko w procesie! Weź udział w warsztatach, w których kluczowa 

jest właśnie twoja rola! 

 

13:00 – 14:00  Przerwa obiadowa  

 

14:00 – 17:00  Dalsza część gry  

 

 

.                                  WIECZORNY WARSZTAT                                                                    .. 

 

19:00 –22:00 "Rola smażonej kiełbasy i bitej śmietany w myśleniu 
kreatywnym" – Rafał Setlak 

 

• Jak naładować mózg gdy mamy pusty magazynek z pomysłami? 
• Jak skutecznie wdrożyć schematy i szablony w myśleniu 

nieschematycznym i nieszablonowym? 
• Niedaleko rośnie jabłoń od leżącego jabłka- czyli myślenie 

odwrotne. 
 
 



 

 

DZIEŃ II - Czwartek 26 października  

……………………..BEZPŁATNE PRELEKCJE...………………    ………………………  

07:30 – 08:30  Rejestracja uczestników, powitalna kawa, networking  

08:30 – 08:45  Otwarcie II dnia Konferencji LEAN CAMP, powitanie uczestników 

– Andrzej Krótki, IDP 

08:45 – 09:30 "Nie samymi narzędziami Lean żyje - wpływ praktycznej formuły 

na przyswajanie wiedzy" – Andrzej Krótki, IDP 

• od strategii do narzędzi, 
• co daje podejście systemowe do wdrożenia, 
• co pobudza ludzką wyobraźnię i motywuje do usprawnień. 

09:30 – 10:10  "Nieograniczony potencjał pracowników - jak to się robi w Lear"  

– Aleksander Wyciślik, LEAR CORPORATION 

• historia sukcesu z trudnymi momentami, 
• dobra zmiana w wersji lean'owej, 
• jak zbudować system dla pracowników - kluczowe czynniki. 

10:10 -10:50  PRELEKCJA W TRAKCIE USTALEŃ 

10:50 – 11:10  Przerwa na kawę, networking 

11:10 – 11:50  PRELEKCJA NIESPODZIANKA 

11:50-12:30 Jestem tu Dyrektorem, a Ty? – Tomasz Król, IDP 

• kiedy hierarchia w firmie jest ważna? 

• kiedy bydować granice pomiędzy pracownikami? 

• jaką rolę pełni prezes w firmie? 

12:30 – 13:10 "Nie taki diabeł straszny? Zmagania z oporem pracowników wobec 

zmian w polskiej firmie produkcyjnej ze 100 - letnią tradycją"  

– Magdalena Sznyr i Tomasz Krzystoszek, Sklejka-Multi S.A.  

• geneza Lean w Bydgoskich Zakładach Sklejek "Sklejka-Multi" 
S.A., 

• co robimy, aby zaangażować ludzi w proces zmian, 
• jak jedno zdarzenie stało się być albo nie być naszego 

wdrożenia. 

13:10 – 14:00  Przerwa na obiad dla uczestników warsztatów i wycieczek 

 



 
 

.                                 PŁATNE WARSZTATY I WYCIECZKI                                            .  

14:00 – 17:00   Warsztat 1: "Lean Sigma Kaizen - 11,5 powodu dlaczego się nie 

udaje" – Tomasz Król, IDP 

Na warsztacie sprawdzisz, jak otwarty jesteś na zmiany, dlaczego 

czasem się nie udaje, jak spowodować, by się udało, jak wydobyć z 

siebie motywację, jakie 36 najważniejszych rzeczy musisz zastosować, 

by odnieść sukces. 

Warsztat jest dla tych, którzy: wdrażali z sukcesem lub bez, wdrażają, 

będą wdrażać usprawnienia w swoich procesach produkcyjnych i 

administracyjnych, boją się zmian. 

14:00 – 17:00   Warsztat 2: "Wirtualne procesy realne straty - lean w obszarach 

nieprodukcyjnych" – Adam Moszyński, IDP 

Na warsztacie nauczysz się jak mierzyć efektywność procesów 

biurowych, wyznaczać wskaźniki i zarządzać nimi. Dzięki temu 

będziesz wiedział, jak zmniejszyć koszty obsługi procesów, a proste 

narzędzia jak mapowanie procesów, zarządzanie wizualne oraz mapa 

myśli spowodują, że "zobaczysz" swój wirtualny proces. 

Warsztat jest dla tych, którzy: pracują z obiegiem dokumentów, 

odpowiadają za procesy administracyjne, wypełniają "tabelki" lub mają 

problem z tymi, co je wypełniają. 

14:00 – 17:00   Warsztat 3: "Jak mnie widzą? - czy to ma znaczenie dla lidera 

LM?" - Aleksandra Rzeźniczek i Anna Łoza 

Na warsztacie, dzięki pracy z kreatywnym narzędziem zapoznasz się z 

różnorodnymi archetypami, mającymi wpływ na to jak funkcjonujesz i 

komunikujesz się z innymi. Poznasz swoje obszary eksperckie, które 

wyróżniają Cię na tle innych i stanowią bazę do budowania własnej 

marki jako lidera. 

Warsztat jest dla tych, którzy we współpracy stawiają na wiarygodność 

i chcą się dowiedzieć czy potrafią ją budować. 

14:00 – 17:00   Warsztat 4: "Formuła 1 w Twojej firmie? Wykorzystaj potencjał 

swoich zasobów maszynowych dzięki TPM i zacznij wygrywać"  

– Kamil Radom, IDP 

Na warsztacie dowiesz się jak wykorzystać potencjał zasobów 

maszynowych Twojej firmy poprzez wykorzystanie elementów TPM. 

W praktyce opiszesz i stworzysz narzędzia, dzięki którym w prosty i 

łatwy sposób usystematyzujesz pracę i wykorzystanie maszyn. 

Zobaczysz dlaczego prewencja jest lepsza niż chaos i denerwujące 

nieprzewidywalne przestoje. 



 
 

Warsztat jest dla tych, którzy: wdrażali z sukcesem lub bez, wdrażają, 

będą wdrażać usprawnienia w swoich procesach produkcyjnych, boją 

się  zmian, chcą lepiej i mądrzej zarządzać swoimi zasobami 

maszynowymi, uważają, że jedynym lekiem na awaryjne maszyny jest 

ich wymiana. 

14:00 – 17:00   Wycieczka 1: "LEAN dla początkujących - poziom I" 

 – Bartosz Pytka, THERMOPLAST 

Jeśli jesteś ciekaw, jak wyglądają pierwsze kroki leanowe, od czego 

powinno się zacząć i co jest ważniejsze niż same narzędzia - oto 

wycieczka dla Ciebie. Poszukaj inspiracji w samym nastawieniu lub po 

prostu zapytaj jak zacząć. 

Podczas wycieczki zobaczysz: 

• wizyta w GEMBA, 

• wizualizacja procesów i wskaźników,  

• 5S i standardy stanowiskowe, 

• SMED i autonomiczne utrzymanie, 

Ponadto dowiesz się: 

• Jak przygotować proces i ludzi pod wdrożenie? 

• Czy Problem Solving to skomplikowany proces? 

14:00 – 17:00   Wycieczka 2: "LEAN ADVANCED - poziom II"  

– Aleksander Wyciślik, LEAR CORPORATION 

Zobaczysz, jak skutecznie można wdrażać usprawnienia, a także 

poznasz konkretne techniki i narzędzia sprawdzone w renomowanej 

firmie. Zainspirujesz się praktycznymi rozwiązaniami, które będziesz 

mógł zastosować w swojej firmie.  

Podczas wycieczki zobaczysz: 

• proces ciągłego doskonalenia w "zmiennym" środowisku, 

• wizyta w GEMBA, 

• dopasowany do wymogów produkcji flow materiałów. 

Ponadto dowiesz się: 

• jak wyglądają standardy zarządzania wizualnego? 

• Czy system sugestii pracowników to dobry pomysł? 

 

 


