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Lean Management
WSB Gdańsk - Studia podyplomowe

Opis kierunku

Lean Management

Lean Management  jest obecnie jedną z najpopularniejszych metod doskonalenia 
operacyjnego stosowaną coraz częściej w przedsiębiorstwach produkcyjnych, 
usługowych i logistycznych, a również odnoszącą pierwsze sukcesy w służbie zdrowia 
czy administracji  publicznej. Forma studiów oparta na praktycznych warsztatach i 
autorskich grach symulacyjnych zapewni szybkie i efektywne pozyskanie wiedzy i 
rozwinięcie umiejętności  stosowania  z powodzeniem  w  praktyce narzędzi  
efektywnego zarządzania firmami poprzez budowę kultury ciągłego doskonalenia.

Parter kierunku 

https://lean.info.pl/
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„Zapraszamy na studia podyplomowe Lean Management, podczas których nie tylko w sposób 

warsztatowy  rozwiniemy umiejętności wdrażania ciągłego doskonalenia, ale też  podzielimy się 

naszymi doświadczeniem wdrożeniowym zdobytymi w trakcie prowadzonych przez nas projektów 

w Polsce i Europie. Nauka na naszych studiach podyplomowych to praktyka dla praktyków, nowości 

ze świata World Class Management oraz wymiana doświadczeń wdrożeniowych i wsparcie 

uczestników w realizacji własnych projektów.”

Joanna Czerska 
opiekun merytoryczny kierunku Lean Management

Cel
Celem studiów podyplomowych Lean Management  jest przygotowanie  managerów  i pracowników 
przedsiębiorstw do  kompleksowego wdrażaniu narzędzi  z zakresu Lean Management zwiększając 
jakość i wydajność ich produkcji i usług oraz obniżając koszty funkcjonowania przy zachowaniu 
bezpieczeństwa pracy. Studia Lean Management mają na celu zapewnienie wiedzy z zakresu 
wykorzystania metod doskonalenia operacyjnego  w codziennej pracy przedsiębiorstw  oraz 
rozwinięcie umiejętności doboru i zastosowania narzędzi Lean Management  zarówno do 
rozwiązywania konkretnych problemów jak i poznanie zasad budowania kultury ciągłego 
doskonalenia w organizacji.

Korzyści

Gratisowy udział w 2 dniowym szkoleniu LeanQ Team o wartości 1800 zł., potwierdzony 

https://lean.info.pl/
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certyfikatem.
Zdobycie najnowszej wiedzy i  praktycznych rozwiązań uzyskanych  przez praktyków  w Polsce i  
Europie.
Nauczenie się szerokiego spojrzenia na procesy realizowane w firmie produkcyjnej, logistycznej i 
usługowej oraz mechanizmów kreowania kultury ciągłego doskonalenia. 
Ułatwienie uzyskiwania wyników działów w sposób pozytywnie wpływający na finansowe wyniki 
firmy i zapewnienie trwałości tych wyników w czasie.
Wymiana  doświadczenia z innymi uczestnikami studiów, by skorzystać ze sprawdzonych dobrych 
praktyk oraz wykorzystać możliwość uczenia się na błędach innych.
Nabycie umiejętności atrakcyjnego zawodu dla firm stosujących Lean Management lub planujących 
jego wdrożenie.

Uczestnicy
Studia skierowane są do osób pragnący zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy poprzez 
nabycie kompetencji w zakresie doskonalenia firm, pracowników  firm produkcyjnych, 
logistycznych i usługowych pragnący zbudować przewagę konkurencyjną firmy w zakresie jakości, 
efektywności i poziomu kosztów, managerów poszczególnych działów firm zainteresowani poprawą 
jakości i produktywności oraz terminowości realizacji zleceń; pracowników zajmujących się 
planowanie i koordynowaniem wdrożeniami działań doskonalących oraz właścicieli małych i 
średnich przedsiębiorstw zainteresowanie samodzielnym zwiększeniem efektywności  działań 
własnych firm.
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Program kierunku

176 godzin

9 miesięcy 

11  zjazdów

FUNDAMENTY LEAN MANAGEMENT  (16 godz.) – warsztat z grą symulacyjną

Wprowadzenie do Lean Management - co to znaczy, że firma jest Lean? (1 godz.)
Muda, muri, mura - na czym skupiają się działania doskonalące przepływ? (1 godz.)
Przegląd narzędzi doskonalenia przepływu (10 godz.)
Daily management i Scrum - kluczowe narzędzia zarządzania ciągłym doskonaleniem (4 godz.)

DECYZJE FINANSOWE W RĘKACH LEAN MANAGERA CZ. 1 (16 godz.)

Rachunki kosztów, a skuteczność podejmowanych decyzji - gra decyzyjna ( 6 godz.)
Throughput Accounting – wprowadzenie (2 godz.)
Decyzje managerskie oparte na Throughput Accounting (8 godz.)

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI/DAILY MANAGEMENT (16 godz.)

Wartości zespołu, a jakość pracy zespołowej  (1 godz.)
Piramida wskaźników i celów (3 godz.)
Zasady budowy komunikacji wizualnej w strukture organizacyjnej (8 godz.)
Spotkania zespołów przy tablicach wizualnych ( 4 godz.)

DECYZJE FINANSOWE W RĘKACH LEAN LIDERA CZ. 2 (8 godz.)

Ameba Management - wprowadzenie i prezentacja case study (8 godz.)

SKUTECZNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW  - PROBLEM SOLVING (8 godz.)

Raport A3 jako kanwa dla problem solving (1 godz.)
Definicja i analiza problemu - zasady i narzędzia  (2 godz.)
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Wybór, wdrożenie, monitoring i doskonalenie rozwiązania (3 godz.)
Standaryzacja i rozpowszechnienie rozwiązań (2 godz.)

ANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW W PROCES CIĄGŁEGO DOSKONALENIA CZ.1 (16 godz.)

Muda walk - rola i zasady prowadzenia (2 godz.)

5S jako narzędzie identyfikacji i eliminacji marnotrawstwa - gra symulacyjna  (6 godz.)
Kamishibai jako narzędzie audytowania i monitorowania standardów  (8 godz.)

ANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW W PROCES CIĄGŁEGO DOSKONALENIA CZ.2  (16 godz.)

Program pomysłów pracowniczych - cele i korzyści (3 godz.)
Projektowanie PPP  (6 godz.)
Zarządzanie oceną realizacją pomysłów (5 godz.)
Kryteria sukcesu programu pomysłów pracowniczych (2 godz.)

ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KOMPETENCJI ZESPOŁU WG ZASAD TWI (16 godz.)

Matryca kompetencji - narzędzie zarządzania kompetencjami pracowników (4 godz.)
Projektowanie ścieżek rozwoju i szkoleniowych pracowników (4 godz.)
Zasady budowy dokumentacji instruktażowej i instruktaż stanowiskowy (6 godz.)
Utrzymanie i rozwój systemu TW (2 godz.)

ZARZĄDZANIE ELASTYCZNOŚCIĄ PROCESU i CZASEM REALIZACJI ZAMÓWIEŃ (16 godz.)

Modelowanie łańcucha dostaw  - gra symulacyjna (8 godz.)
Kalkulacja wymaganej elastyczności procesu  (2 godz.)
System ssący w łańcuchu dostaw - zasady działania (2 godz.)
Zarządzanie zapasem fizycznym i/lub zapasem czasu (4 godz.)

MAPOWANIE STRUMIENIA WARTOŚCI (VSM - CZ. 1 (16 godz.)

Kluczowe typy map w doskonaleniu strumienia wartości (1 godz.)
Zasady analizy stanu istniejącego dla procesu produkcyjnego (8 godz.)
Zasady budowy stanu przyszłego dla procesu produkcyjnego (7 godz.)
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MAPOWANIE STRUMIENIA WARTOŚCI (MAKIGAMI)  -  CZ. 2 (16 godz.)

Zasady analizy stanu istniejącego dla procesu usługowego (4 godz.)
Zasady budowy stanu przyszłego dla procesu usługowego (4 godz.)
Hoshin kanri - jak przełożyć strategię firmy na działania (4 godz.)
Zarządzanie wdrażaniem zmiany z wykorzystaniem Scrum (4 godz.)

PROJEKT  (8 godz.)

Seminarium projektowe (8 godz.)

Forma zaliczenia: testy semestralne i egzamin końcowy polegający na obronie projektu (
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Wykładowcy

Andrzej Biziuk – absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu. Trener i dyrektor zarządzający  w firmie doradczo-wdrożeniowej LeanQ Team Sp. z o.o. 
W ciągu ostatnich lat lider i konsultant projektów szkoleniowych z zakresu Lean Management; 
wcześniej Dyrektor Handlowy, Szef Zespołu Trenerów oraz Dyrektor Zarządzający w firmach 
usługowych i produkcyjnych. Współtwórca programów szkoleniowych Akademia Lean Managera 
oraz Szkoła Lidera Produkcji. Autor artykułów z zakresu wizualnego zarządzania wynikami oraz 
programów sugestii pracowniczych. Doświadczenie doradcze zdobywał w firmach usługowych, 
produkcyjnych i handlowych z branży m.in. kosmetycznej, papierniczej, FMCG, poligraficznej, 
spożywczej, dystrybucyjnej i meblarskiej. Specjalizuje się w narzędziach miękkich (z zakresu 
zarządzania zespołem i pracownikami, organizacji pracy liderów, motywowania, komunikacji, 
negocjacji oraz treningu trenerów) wspierających wdrożenie Lean Management oraz narzędziach 
Lean Management wspomagających zarządzanie wynikami i zespołami.

Arkadiusz Tałałaj -  absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Trener i 
project  manager w firmie doradczo-wdrożeniowej LeanQ  Team Sp. z o.o. W ciągu ostatnich lat 
lider i konsultant  projektów z zakresu optymalizacji łańcucha dostaw oraz efektywności produkcji;  
wcześniej m. in.  Master Planner, Kierownik Logistyki i Szef Produkcji. Twórca projektów 
edukacyjnych Szkoła Planisty Produkcji oraz Szkoła Zakupów i Zaopatrzenia; autor artykułów i 
publikacji z zakresu logistyki i łańcucha dostaw. Doświadczenie zawodowe i doradcze zdobywał w 
przemyśle m.in.  elektronicznym, motoryzacyjnym, mechanicznym, meblarskim, obróbki tworzyw 
sztucznych, branży wydawniczej i dystrybucyjnej. Specjalizuje się  w zarządzaniu łańcuchem 
dostaw, optymalizacji procesów logistycznych, wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań 
informatycznych i procesowych z wykorzystaniem narzędzi LM:  Value Stream Mapping, 5S, 
Standaryzacja Pracy, One-Piece-Flow, MRP, Kanban.

Monika Wieczorkowska -  absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Trener 
konsultant w firmie doradczo-wdrożeniowej LeanQ  Team Sp. z o.o. W ciągu ostatnich lat 
koordynator i projektant rozwiązań w obszarze „Gry symulacyjne”; audytor ISO systemów ISO 
9001, 14001, 22000, 18001; koordynator projektu edukacyjnego LeanEducation. Doświadczenie 
szkoleniowe i wdrożeniowe zdobywała w przemyśle m.in. elektronicznym, elektrotechnicznym, 
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obróbki metalu, spożywczym oraz motoryzacyjnym. Specjalizuje się we wdrażaniu narzędzi Lean 
Management, szkoleniach pracowników  do nowej pracy z wykorzystaniem TWI, obserwacji i 
opomiarowaniu procesów,  zarządzaniu projektami (SrcumLean) oraz analizie danych ilościowych.

Maciej Worsztynowicz -  absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Śląskiej. Trener 
i project  manager w firmie doradczo-wdrożeniowej LeanQ  Team Sp. z o.o. W ciągu ostatnich lat 
lider i konsultant  projektów z wdrożeniowych z zakresu inżynierii procesu i zarządzania produkcją:  
wcześniej m.in. Inżynier Procesu, Lider Nowych Uruchomień , Kierownik Działu Optymalizacji 
Procesów Produkcyjnych, oraz Menedżer Lean. Doświadczenie doradcze  i zawodowe zdobywał w 
przemyśle m.in.  motoryzacyjnym, elektronicznym,  mechanicznym, obróbki tworzyw sztucznych i 
spożywczym. Specjalizuje się w optymalizacji i doskonaleniu procesów w oparciu o Value Stream 
Mapping (VSM), realizacji projektów wdrożeniowych z zakresu doskonalenia  procesów 
produkcyjnych oraz optymalizacji łańcucha dostaw z wykorzystaniem narzędzi Lean Management.

Opiekun merytoryczny

dr inż. Joanna Czerska – absolwentka Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, 
doktor nauk ekonomicznych. Dyrektor merytoryczny w firmie doradczo-wdrożeniowej LeanQ Team 
Sp. z o.o. W ciągu ostatnich 15 lat lider i konsultant projektów w zakresie zarządzania produkcją i 
realizacją programów Lean Management; wcześniej Dyrektor Produkcji oraz twórca programu Lean 
na Politechnice Gdańskiej. Współtwórczyni międzynarodowej sieci firm wdrożeniowych SPINetwork, 
pomysłodawczyni programu edukacyjnego dla młodzieży szkolnej LeanEducation oraz  autorka 
książek m.in. „Doskonalenie strumienia wartości”, „Pozwól płynąć swojemu produktowi” i 
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„Zarządzanie zapasami dla praktyków”. Doświadczenie doradcze zdobywała  w obszarze logistyki, 
usług oraz przemyśle m.in. meblarskim, spożywczym, farmaceutycznym, elektromechanicznym, 
motoryzacyjnym, chłodniczym, obróbki tworzyw sztucznych. Specjalizuje się w kompleksowym 
wdrażaniu narzędzi Lean Management i Theory of Constraints (TOC), przede wszystkim w zakresie 
budowania wizji zmian oraz dążenia firm do doskonałości operacyjnej
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Cena studiów

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.

Zapisując się do 30 kwietnia zyskujesz 1000 zł:

600 zł  dzięki zniżce w czesnym,

400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.

Płatność może być rozłożona na 8, 2 lub 1 ratę.

Na tym kierunku dodatkowo zyskujesz:

udział w wybranym 2-dniowym szkoleniu LeanQ Team o wartości 1 800 zł

8 RAT 2 RATY 1 RATA
650 zł

575 zł
2600 zł

2300 zł
5200 zł

4600 zł

https://www.wsb.pl/rekrutacja/krok1
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Masz pytanie?

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Pierwsze piętro - pokój nr 115

Aleja Grunwaldzka 238 A
80-266 Gdańsk

 e-mail: dsp@wsb.gda.pl
 GG: 425897

PON - ŚRO:
PIĄ:
SOB - NIEDZIELA:

08:00 - 16:00
10:15 - 18:15
08:00 - 14:00

tel. (58) 522-75-58
fax (58) 522-75-59

mailto:dsp@wsb.gda.pl

