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Program Six Sigma przygotowany przez 

zespół Akademii Białego Kruka to absolutna 

rewelacja.

Daniel Szokalski
Coca-Cola Global Business Services





„Biały kruk to stały związek frazeologiczny oznaczający rzecz unikatową, rzadką, 

osobliwą, a stosowany głównie w bibliotekarstwie w odniesieniu do rzadkich, 

cennych, książek, zwykle starodruków. Kruki mają czarne upierzenie, więc to 

metafora – oksymoron, wskazuje na nietypowy okaz.”

S.Bąba, G. Dziamska, J.Liberek, Podręczny słownik frazeologiczny języka polskiego

– KamiL Torczewski

Niewiele pozostaje dodać, nic ująć. 

Dla nas Biały Kruk, to kwintesencja tych skojarzeń, które wyrażają to co robimy i z czym dobrze się 

czujemy. Chcemy tworzyć wartości unikalne. Zarówno na zewnątrz – dostarczając efektów, które 

dalece odbiegają od przeciętności, jak też wewnątrz – czerpiąc satysfakcję z pracy i tego co robimy 

na co dzień. Zależy nam na tym, bo ŚWIAT jest zbyt atrakcyjny, żeby tracić czas na miernotę. 



W co wierzymy?

Zachowujemy charakter kameralnej 

firmy i z dumą budujemy wokół siebie 

społeczność ekspertów Six Sigma 

i Lean. Nie owijamy w bawełnę, 

ale Wy też nie powinniście. 

Tworzymy relacje oparte na 

wzajemnym szacunku i szczerości. Nie 

obiecujemy złotych gór, no chyba, że 

to cel waszego projektu... 

Po pierwsze relacje

Praca włożona w szkolenie, projekt, 

każde zadanie, przynosi prawdziwe, 

wymierne rezultaty. Nie przykładamy ręki 

do budowania pozorów. Pomagamy 

osiągać wyniki tym, którym zależy. 

Dlatego to, co niezmiennie 

charakteryzuje Akademię Białego Kruka, 

to poziom trudności naszych programów 

i warunki stawiane 

w procesie certyfikacji. 

Wysiłek, który popłaca

Człowiek, jego prawa, wartości, dobrobyt 

są nadrzędne względem każdej innej 

wartości stworzonej przez cywilizację

i kulturę, a w szczególności - kulturę 

biznesu. Zależy nam w pierwszej 

kolejności na rozwoju każdego 

z absolwentów. Jeśli to się dzieje, 

uzyskiwane rezultaty biznesowe są 

wówczas spektakularnym „efektem 

ubocznym”…

Humanizm



Mieliśmy przyjemność pracować m. in. dla: Przeczytaj co myślą o nas nasi klienci >

https://abk.pl/o-akademii/%23clientSection
https://abk.pl/o-akademii/%23clientSection




Czy słyszałeś kiedyś coś takiego?

Six Sigma jest przereklamowana.

Sama statystyka i skomplikowane wykresy... Lepsze są prostsze rozwiązania.

U nas to się nie sprawdzi. 

To się nadaje tylko do produkcji.

LEAN jest lepszy!

Co to tak naprawdę jest Six Sigma?

Do czego można to wykorzystać?

Czy Six Sigma rzeczywiście jest inna? Czy rzeczywiście jest tam tyle statystyki? Kim naprawdę jest ten Black Belt? 

Czy i kiedy warto się tym zainteresować? Jak się do tego zabrać? Z czym wiąże się kariera Black Belta?

A może zadajesz sobie takie pytania?



Jest jeden, najważniejszy cel – zamienić́

krążące o Six Sigma przesądy i mity, 

na rzetelną wiedzę o tym, czym jest dzisiaj 

ten program. 

To, o czym opowiemy, to wynik niemal 

20 lat naszych doświadczeń́ we wdrażaniu 

tego programu (pierwszy program Six 

Sigma Black Belt uruchomiliśmy w 2003

roku). A mamy rożne doświadczenia 

– i dobre i złe. Powiemy o wszystkich. Tobie 

natomiast zostawimy odpowiedź

na najważniejsze pytanie: „Czy Six Sigma 

to program wart mojej uwagi?”. 

Cel szkolenia Dla kogo? Dlaczego?

Jeśli chcesz zapoznać́ się̨

z programem Six Sigma na ogólnym 

poziomie - bez względu na branżę, 

w jakiej pracujesz i stanowisko, jakie 

zajmujesz - to szkolenie jest właśnie 

dla Ciebie! 

Dowiesz się̨, czym jest, a czym nie jest program 

Six Sigma. Zrozumiesz, jak działa i jak 

generowane są̨ w nim korzyści. Poznasz

doświadczenia z wdrażania Six Sigma w Polskich 

firmach. 

I najważniejsze - zyskasz komplet informacji 

pozwalający na udzielenie świadomej odpowiedzi 

na pytanie, czy Six Sigma jest właśnie 

dla Ciebie? 



. 

Stawiamy na dialog

Odpowiadamy na pytania. Włączamy 

uczestników w dyskusję. Tworzymy 

przestrzeń do interakcji i uczenia 

się od siebie nawzajem.

Zespół trenerski Akademii to nasz 

największy skarb. To wyłącznie 

praktycy, Certyfikowani Black 

Belci/Master Black Belci z wieloletnim 

doświadczeniem. 

A równoczesnie – wspaniali nauczyciele.

Tylko najlepsi trenerzy
Certyfikat Six Sigma White 

Belt

Uczestnictwo w szkoleniu 

oraz pozytywnie zaliczenie 

końcowego egzaminu pozwala na 

uzyskanie drukowanego certyfikatu 

Six Sigma White Belt, wystawianego 

przez Akademię Białego Kruka –

jedyna w Polsce instytucje 

szkoleniową posiadającą akredytacje 

Council for Six Sigma Cerification 

(C.S.S.C.) 

„Całe szkolenie zmieniło moje nastawienie do wielu tematów. Po 10 latach szkoleń organizowanych przez moją firmę myślałem, że wszystkie

rozumy pozjadałem a tu okazało się, że ekipa Akademii Białego Kruka pokazała mi inne możliwości. Pokazała mi jak można inaczej spojrzeć na ten sam 

temat.”

Tomasz Oskroba 

GM Manufacturing Poland Sp. z o.o.

Inwestycja

8 godzin spędzone z nami, pozwoli Ci 

na dobre zrozumienie podstaw 

programu Six Sigma. Tym samym 

– na podjęcie trafnych decyzji zarówno 

co do swojej dalszej kariery i ścieżek 

rozwoju dla Twoich pracowników. Six 

Sigma Black Belt? Certyfikacja Green 

Belt? A może to nie dla mnie?





▪ Zaprojektowany przez Akademię Białego Kruka program szkoleniowy, realizowany w całości zdalnie.

▪ 8 godzin interaktywnych zajęć prowadzonych przez wyjątkowych trenerów Top Team (zespół trenerski ABK).

▪ Nauka poprzez praktykę, testy, zadania domowe.

▪ Szansa na uzyskanie certyfikatu Six Sigma White Belt w Akademii Białego Kruka

– jedynej w Polsce organizacji akredytowanej przez Council for Six Sigma Certification (C.S.S.C) 

▪ A przy tym wszystkim - brak konieczności dojazdów, stania w korkach i wczesnego wstawania aby zdążyć na zajęcia…

Kurs Six Sigma White Belt Online to:

Harmonogram poszczególnych sesji oraz szczegółową agendę

otrzymasz w osobnym pliku



Jakie wygląda szkolenie online?

Zespół ABK określiłbym trzema słowami: pasja, 

kreatywność, nieszablonowość. Osobiście było to dla 

mnie tzw. szkolenie marzeń, czyli takie o którym od 

dawna słyszałem i bardzo chciałem poznać metodę 

Six Sigma w praktyce. Nie zawiodłem się.

Jędrzej Bochyński
Rhenus Logistics

▪ Zajęcia odbywają się w wirtualnej sali szkoleniowej z udziałem maksymalnie 

15 uczestników.

▪ Zajęcia mają charakter interaktywny, angażujący uczestników, pozwalający na dyskusję, 

zadawanie pytań i wymianę doświadczeń.

▪ Program rozłożony jest na 2 dni, w trakcie których odbywają się cztery spotkania online, 

każde po 90 minut. Pozwala na pogodzenie ze sobą dobrego tempa i dynamiki pracy 

z możliwością utrzymania maksymalnego skupienia i uwagi.

▪ Korzystamy z platformy Zoom (www.zoom.us) , która nie wymaga instalowania żadnego 

oprogramowania i umożliwia efektywną pracę w oparciu o przeglądarkę i dostęp do 

Internetu.

http://www.zoom.us


Jakość szkoleń ABK potwierdzona międzynarodowym 

certyfikatem

Jesteśmy jedyną w Polsce organizacją, która posiada akredytację

The Council for Six Sigma Certification. 

Szkolenia Akademii Białego Kruka spełniają wymogi jakościowe 

dotyczące zakresu merytorycznego programu szkoleń, 

kompetencji zespołu trenerskiego, procesu certyfikacji.

https://www.sixsigmacouncil.org


8 godzin intensywnego szkolenia online

Kompendium White Belta w formacie PDF

Bezpłatny egzamin certyfikacyjny 

Drukowany Certyfikat Six Sigma White Belt*

Materiały dodatkowe dostępne w wersji elektronicznej 

Cena 200 zł (+VAT)

*po pozytywnym zdaniu egzaminu



Jeśli chcesz się dobrze przygotować do szkolenia

zajrzyj do Przewodnika Białych Kruków

Zajrzyj do naszego kalendarza i sprawdź

dostępne terminy oraz lokalizacje szkoleń.

https://abk.pl/kalendarz-szkolen/
https://abk.pl/przewodnik/


Agnieszka Biernacka

Zadzwoń lub napisz do nas. Chętnie na nie odpowiemy.

mailto:agnieszka.biernacka@abk.pl
http://www.abk.pl/

