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16. Konferencja Lean | Six Sigma
22-23 października 2020, Wrocław

Program Konferencji

8:30 - 9:30

Rejestracja

9:30 - 9:45

Otwarcie Konferencji

9:45 - 10.30 Jest sposób na wszystko - czyli Wheelchairtrip!

Michał Woroch (Annapurna)
10:30 - 11:15

Samotność expata - czyli o wprowadzaniu kultury Lean w trakcie
szoku kulturowego
Marcin Mazur (GKN ePowertrain)

11:15 - 11:45

Przerwa kawowa

11:45 - 12:30 Temat podamy wkrótce

Dominik Laska (SAFRAN)
12:30 - 13:45 Przerwa lunchowa
13:45 - 14:15

Strategi
a
Od problemów
do

Usługi

Case-studies

projektu czyli ścieżka
definiowania, oceny
i wyboru projektów
do realizacji

Joanna Matusiak (Ronal)

„Masz problem…?
Co teraz…? Od
czego zacząć i po
co nam ten cały
DMAIC”
Piotr Świątczak (JTI)

Metodyki
produkcyjne w
retailu?
Jacek Kruszewski
(Mazda Motor
Poland)

Korporacyjna
Formuła 1, czyli
kiedy Six Sigma
idzie na skróty
Krzysztof Połomski
- Specjalista ds.
Jakości (Velux)

Temat podamy
wkrótce

14:15 - 14:20 Przerwa
14:20 - 14:50 Czy jest na sali
psycholog? - jak
wiedza z zakresu
procesów
poznawczych (model
Fris) może pomoc
liderowi projektu
Julita Urbaniuk
(Akademia Białego
Kruka)
14:50 - 14:55 Przerwa
14:55 - 15:25 Budowa
świadomości TPM w
organizacji
Joanna Jabłońska,
Kamila GościniakWronkowska (LEONI)
15:25 – 15:30 Przerwa
15:30 – 16:00 Panel dyskusyjny

Projekt: Roger Over
Wojtek Michalski
(DGS Poland Sp. z
o.o.)

Panel dyskusyjny

16:00 – 16:15 Przerwa kawowa
16:15

Losowanie nagród oraz podsumowanie

Razem lepiej – droga
Makro do Ciągłego
Doskonalenia
Piotr Gasik (Makro
Cash and Carry
Poland)
Panel dyskusyjny

Poznaj prelegentów

Michał Woroch (Annapurna)

Marcin Mazur (GKN ePowertrain)

Podróżnik, fotograf

Global Quality Management Director

Laureat wielu nagród, w tym m.in. nagrody Kolosy

Globalny Dyrektor ds. Doskonalenia Jakości GKN

2019 w kategorii Wyczyn Roku przyznawanej przez

ePowertrain. Absolwent Wydziału Mechanicznego

Kapitułę Kolosów oraz Travelery 2018 w kategorii

Politechniki Wrocławskiej (2005 r.) oraz Studium

Podróż Roku. Absolwent grafiki projektowej

Podyplomowego Zarządzania Jakością Wrocławskiego

na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

Centrum Transferu Technologii (2009 r.) Six Sigma

Organizator projektów podróżniczo-fotograficznych,

Black Belt (Certyfikat ABK 2016 r.)

w ramach których dotarł między innymi do Mongolii,

W roku 2004 rozpoczął praktykę w GKN Driveline

Indii, na Spitsbergen i do większości państw obu

Polska w Oleśnicy, po ukończeniu praktyki pracował

Ameryk. Relacje i zdjęcia z jego podróży ukazały się

na stanowiskach: Inżynier Produktu, Technolog, Lider

w polskiej oraz zagranicznej prasie, między innymi

zespołu technologów, Dyrektor Jakości i Zarządzania

w takich tytułach jak: National Geographic,

Ryzykiem, Pełnomocnik Systemu Zarządzania,

Adventure Journal, Explorersweb, Traveler, Podróże,

Regionalny Menadżer Jakości w Europie. Od 2016 roku

Globetrotter, Zwierciadło i Duży Format.

jest odpowiedzialny za ciągłe doskonalenie jakości w
8 zakładach w GKN ePowertrain w Europie, Azji, USA.

Poznaj prelegentów

Joanna Matusiak (Ronal)

Piotr Świątczak (JTI)

CPI Expert

Continous Improvement Manager

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej na kierunku

Absolwent Politechniki Łodzkiej, od 2011 roku związany

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Zawodowo od

nieprzerwaną przygodą z Lean Manufacturing i Six Sigma.

początku związana z branżą Automotive gdzie

Pełni rolę trenera oraz audytora wewnętrznego 5S.

początkowo jako inżynier produkcji a następnie

W codziennej pracy odpowiada za realizację projektów

inżynier ciągłego doskonalenia realizuje zawodową

optymalizacyjnych oraz budowanie kultury Lean w trzeciej

pasję. Nieustannie poszerza swoją wiedzę i szuka

co do wielkości firmie tytoniowej na świecie. Od początku

nowych wyzwań. Koordynator systemu sugestii

swojej kariery zawodowej powiązany z optymalizacją

pracowniczych, lider wielu projektów ciągłego

procesu. Od tego czasu nieustannie poszukuje idealnego

doskonalenia, w tym również Six Sigma,

połączenia, przez co dużo „testuje” wykorzystując wiedzę

certyfikowany Six Sigma Green Belt. Jest Prezesem

zdobytą i potwierdzoną certyfikatami: Six sigma Yellow Belt,

Stowarzyszenia Górali Czarnoborskich, gdzie realizuje

Green Belt, Lean Black Belt, audytor zintegrowanych

projekty grantowe mające na celu kultywowanie

systemów zarządzania ISO 9001:2008, ISO

kultury górali podhalańskich na Dolnym Śląsku.

14001:2004,PN-N-18001:2004, audytor wewnętrzny,
PRINCE2® Foundation, oraz trochę metod zwinnych głównie
Scrum…

Poznaj prelegentów

Jacek Kruszewski

Julita Urbaniuk

(Mazda Motor Poland)

(Akademia Białego Kruka)

Customer Experience Manager

Trener/konsultant

Od 20 lat związany z branżą retailową, gdzie zdobywa

Psycholog, trener z 19-letnią praktyką zawodową

wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami

z zakresu szkoleń́, coachingów oraz wsparcia projektów

i projektami w swoich organizacjach. W Mazda Motor

(m.in. Six Sigma, Lean, Agile). Trener FRIS. Od 2007 roku

Poland jest odpowiedzialny za doświadczenia Klientów

współpracuje z Akademią Białego Kruka, gdzie

i realizację strategii marki w obszarze Aftersales,

odpowiada m.in. za rozwój kompetencji przywódczych

poprzez wdrażanie standardów, optymalizowanie

absolwentów kursów Six Sigma Black Belt. Wspiera

procesów, implementację nowoczesnych rozwiązań

organizacje w rozwiazywaniu problemów.

IT oraz zarządzanie zespołem Customer Service.
Absolwent Zarządzania Jakością SGH i Zarządzania
na Politechnice Białostockiej, Six Sigma Green&Black
Belt, trener, audytor zintegrowanych systemów
zarządzania.

Poznaj prelegentów

Krzysztof Połomski (Velux)

Joanna Jabłońska (LEONI)

Specjalista ds. Jakości

Koordynator ds. Kaizen

Pracuje w firmie Velux w Namysłowie od ponad 10 lat. Swoją

Mgr inż. , absolwentka Politechniki Wrocławskiej

karierą w grupie Velux rozpoczynał jako operator maszyn

i Uniwersytetu Ekonomicznego na kierunku Zarządzanie

a następnie przez kolejnych blisko 6 lat pracował jako

i Inżynieria Produkcji. Swoją przygodę z Lean Manufacturing

inspektor jakości zdobywając cenne doświadczenie w pracy

rozpoczęła w 2015 roku dołączając do międzynarodowego

z bieżącymi wyzwaniami jakościowymi. Przez ostatnie 3,5

zespołu wdrażającego narzędzia lean na produkcji. Swoje

roku pełni stanowisko Specjalisty ds. Jakości. Lokalnie

doświadczenie zbierała w działach Ciągłego Doskonalenia

wspiera proces montażu wyrobu gotowego w osiąganiu

w firmach z branży AGD, FMCG oraz Automotive. Od 2018

założonych celów jakościowych wytwarzanych produktów,

roku związana z Leoni Kabel Polska, gdzie objęła stanowisko

praktycznie stosując liczne narzędzia tj. A3 Problem Solving,

koordynatora ds. Kaizen i na co dzień wspiera zespół

Six Sigma czy FMEA. Zarządza również pracą grupy

produkcyjny w rozwoju Systemu Produkcyjnego Kaizen m.in.

inspektorów jakości. Aktywnie działa również w licznych

poprzez realizację projektów TPM. Prywatnie miłośniczka

globalnych projektach rozwojowych grupy Velux. Prywatnie

aktywnego trybu życia… siłownia, tańce, podróżowanie,

podejmuje nowe wyzwanie związane z fotografią.

warsztaty DIY i gotowanie. Doba jest dla niej zawsze
za krótka.

Poznaj prelegentów

Kamila Gościniak-Wronkowska

Wojtek Michalski

(LEONI)

(DGS Poland Sp. z o.o.)

Koordynator ds. Kaizen

Lean Coordinator

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Wojtek Michalski koordynator Lean, który na co dzień

na kierunku Zarządzania i Inżynierii Produkcji oraz szkoły

współpracuje z ludźmi przy rozwiązywaniu problemów

trenerów Moderator. Certyfikowany green belt. Swoją

i ulepszaniu procesów. Ukończył kierunek zarządzanie

przygodę zawodową rozpoczęła od pracy w HR jednak serce

i inżynieria produkcji na Akademii Morskiej w Szczecinie.

skradła jej produkcja i tak oto od 7 lat pracuje jako koordynator

Jest Green Beltem metodologii Six Sigma. Ma kilkuletnie

ds. Kaizen w LEONI Kabel Polska, gdzie na co dzień wdraża

doświadczenie w branżach e-commerce, dystrybucji

i rozwija System Produkcyjny Kaizen. Od 2017 realizuje się

oraz produkcji, gdzie prowadził projekty, których celem

również jako wykładowca akademicki prowadząc zajęcia

była: redukcja odpadu, usprawnienie przepływu oraz

na studiach podyplomowych Inżynierii procesów

wdrożenie systemu Kanban. Prywatnie miłośnik morza,

produkcyjnych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

książek Kurta Vonneguta oraz włoskiej seria A.

a od 2019 roku wzbogaca swoje doświadczenie akademickie
w ramach współpracy z Wyższą Szkołą Bankową. W wolnych
chwilach rozwija artystyczne zdolności poprzez scrapbooking.

Poznaj prelegentów

Piotr Gasik
(Makro Cash and Carry Poland)

Head of Process Optimization
Pasjonat analizy danych, programowania i optymalizacji
procesów biznesowych. Absolwent SGH, swoją karierę
rozpoczął w firmach doradczych, a od 10 lat związany jest
z branżą handlową gdzie zarządzał obszarem Business
Intelligence i Pricingu. Jest doświadczonym kierownikiem
projektów z certyfikatami Agile PM, CAPM, Prince 2, ITIL
oraz ukończył szkolenie Six Sgima Black Belt.
Od 2 lat Piotr kieruje zespołami, których celem jest
usprawnianie złożonych procesów operacyjnych
i administracyjnych. Dzięki metodycznemu podejściu
i zaangażowaniu zespołów z sukcesem wdrożył rozwiązania
gdzie wielokrotne próby optymalizacji dotychczas nie
przynosiły rezultatów. Odpowiada również za budowę
organizacji projektowej i społeczności innowatorów.

23
października

Praktyczne, inspirujące i pełne przydatnej
wiedzy! Uczestnictwo w warsztatach
konferencyjnych to szansa na zdobycie
konkretnych umiejętności. Po warsztatach

Warsztaty

uczestnicy otrzymają zaświadczenia.

Automatyzacja procesów biznesowych
w procesach usługowych – co to jest i jak
z tym zacząć?
Podczas warsztatu przedstawiona zostanie tematyka
automatyzacji procesów biznesowych od kuchni czyli

Fast Track DMAIC – kiedy Six Sigma idzie
na skróty
Dowiesz się, jak wyposażyć́ Twoich dowódców z pierwszej
linii frontu w oręż do rozwiazywania problemów w miejscu
powstawania. Doświadczysz nowego podejścia
do narzędzi Six Sigma i zobaczysz, jak szybko
wykorzystywać́ metodykę̨ DMAIC w sytuacjach nagłych.

co to jest oraz jak z tym zacząć. Celem warsztatu jest
wprowadzenie do szeroko pojętego tematu jakim jest
automatyzacja procesów biznesowych w procesach
usługowych.

Symulacja lean z wykorzystaniem gry Koromo
Japoński warsztat
Uczestnicy gry symulacyjnej zajmują się naprawą
uszkodzonych pojazdów, które trafiają do warsztatu
samochodowego. Podczas rozgrywki pojawiają się
problemy oraz wyzwania, którym gracze stawiają czoła
poprzez stopniowe wprowadzanie metod i narzędzi Lean.
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Daje to możliwość podejrzenia, jak zdobytą
wiedzę wykorzystać w praktyce, w

października prawdziwej hali produkcyjnej, na

Wizyty
benchmarkingowe

rzeczywistych procesach.

Electrolux
Fabryka Zmywarek Electrolux w Żarowie powstała
w 2005 roku od podstaw. Rocznie produkujemy 1 700

GKN
GKN Driveline Polska jest jednym z 13 zakładów GKN
Driveline w Europie, jedynym w Polsce. Produkuje
i dostarcza półosie oraz wały napędowe dla
producentów samochodów osobowych 19 różnych marek
w 17 krajach.
Clinico Medical

000 produktów (co roku zwiększamy produkcję
o około 55 tys zmywarek), głównie na rynek

Clinico Medical jest jednym z największych zakładów
produkcyjnych koncernu Fresenius Kabi,

europejski, część produktów trafia również

międzynarodowej firmy działającej w sektorze ochrony
zdrowia, specjalizującej się w lekach ratujących życie,

do Australii.
Danfoss
Danfoss Power Solutions to jeden z 4 segmentów
globalnej marki Danfoss. Firma Danfoss to światowej
klasy dostawca hydrauliki siłowej, produktów
z zakresu ogrzewnictwa i ciepłownictwa, chłodnictwa
i klimatyzacji a także przetwornic częstotliwości
do silników i komponentów automatyki przemysłowej.

żywieniu klinicznym oraz technologiach infuzyjnych
i transfuzyjnych.
Volvo
Volvo Buses to jedna z najważniejszych na świecie marek
autobusów miejskich, międzymiastowych
i turystycznych, obecna w ponad 140 krajach. Naszą
pasją jest tworzenie miast przyszłości, wolnych od tłoku,
emisji i hałasu.

Fundacje

Wesprzem
y
4
fundacje!

Uwaga! 50% przychodu z pierwszego dnia konferencji przekazane zostanie na cztery fundacje:
Avalon, Otwarte Klatki, TOPR, Uniwersytet Dzieci.

Fundacja Avalon to ogólnopolska
organizacja pozarządowa nonp r o f i t ,
b ę d ą c a

Stowarzyszenie Otwarte
Klatki jest powstałą w 2012 roku
ogólnopolską organizacją

Ta t r z a ń s k i e O c h o t n i c z e
Pogotowie Ratunkowe (TOPR)
powstało 29 października 1909

Uniwersytet Dzieci jest Fundacją
non-profit, która od 2007 roku
rozbudza dziecięcą ciekawość

organizacją Pożytku Publicznego
(O P P) , k t ó r a n i e s i e p o m o c

zrzeszającą osoby, które chcą
zmienić los zwierząt

roku. Celem Towarzystwa jest
poszukiwanie zaginionych

i
upowszechnia nowoczesne
metody edukacji, wykraczając

osobom niepełnosprawnym
i chorym w leczeniu, rehabilitacji,

hodowlanych.
Od 2018 roku
jesteśmy częścią Anima

turystów i
pomocy w

niesienie pierwszej
nieszczęśliwych

poza tradycyjne nauczanie.
Działa w
dwóch obszarach:

s p e ł n i a n i u m a r z e ń ,
usamodzielnieniu się, integracji

International —
działamy
w Polsce, Wielkiej Brytanii, Rosji,

wypadkach na
obszarze Tatr.
Dzisiejszy TOPR to nowoczesna,

organizuje sobotnie zajęcia
z naukowcami w pięciu miastach

z
w

Estonii, Danii oraz na

Litwie,

profesjonalna organizacja

Wierzymy,

ratownicza zatrudniająca

w
Polsce oraz popularyzuje
w szkołach autorskie scenariusze

osoby chore, zarówno dzieci jak

że zmiana sytuacji zwierząt jest
możliwa. Zabiegamy o
lepszą

wysokiej klasy specjalistów
ratownictwa górskiego

lekcji. Dzięki swoim programom
dociera do ponad 70 tys. dzieci

i dorosłych. Działa od 2006 roku,
a
od 2009 roku pod obecną

ochronę zwierząt zamykanych
na fermach, a także o prawo

wspieranych przez dobrze
wyszkolonych wolontariuszy.

i pomaga w budowaniu lepszej
przyszłości!

nazwą.

konsumentów do pełnej wiedzy
na temat warunków ich życia.

TOPR działa dzięki środkom
finansowym z
budżetu

resztą społeczeństwa oraz
różnych aspektach

codziennego życia. Wspiera

Ukrainie i

Białorusi.

Patroni

Partnerzy

Lokalizacja

Informacje
organizacyjne

Centrum Kongresowe Politechnika Wrocławska
Politechnika Wrocławska,
Budynek D20
ul. Janiszewskiego 8
50-372 Wrocław
www.konferencje.pwr.wroc.pl

Cena za udział w pierwszym dniu Konferencji:
200 zł netto (nie obejmuje przerwy lunchowej)
Zapisz się online!
www.abk.pl/konferencja

Cena warsztatów (z wyjątkiem warsztatu
Koromo)
do 30 września: 1000 zł netto
po 30 września: 1200 zł netto
Cena wizyt benchmarkingowych i warsztatu
Koromo
500 zł netto

Pytania? Chętnie na nie odpowiemy! Czekamy na Wasze maile lub
telefony.
Do zobaczenia wkrótce we Wrocławiu!
Agnieszka Biernacka
Doradca Klienta Biznesowego
agnieszka.biernacka@abk.pl
781 772 384

