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Drodzy zainteresowani studiami MBA Lean Management,

stoicie przed wyborem studiów MBA. Na tym poziomie edukacyjnym nie ma już miejsca na niewłaściwe decyzje. Jeśli chcecie 
dążyć do rozwoju swojej kariery oraz ugruntowania swojej pozycji na rynku zawodowym, warto wybrać rozwiązania specjali-
styczne i niepowtarzalne. Takim wyborem są z pewnością jedyne w Polsce studia, które umożliwiają nauczenie się zarządza-
nia w kulturze Lean.

Uczymy wyjątkowego sposobu zarządzania w niepowtarzalny sposób. Odeszliśmy od tradycyjnych ról wykładowców i stu-
dentów. Każdemu uczestnikowi naszych studiów jest przypisany personalny trener Lean, który pomaga w realizacji pro-
jektów, asystuje na drodze budowania indywidualnych kompetencji i mobilizuje do tworzenia nieszablonowych rozwiązań. 
Uczymy w działaniu! Połączyliśmy znaną metodykę Case Study, w której analizuje się przypadki różnego rodzaju działań 
z techniką symulacji, dzięki której można nie tylko rozpatrywać utrwalone procesy, ale także wpływać na modele, warun-
kując przebiegi ich zmienności. Case Study 2.0 to nasza autorska metoda, dzięki której analiza problemu rozpoczyna 
interaktywną drogę tworzenia i testowania projektów Lean w realnym otoczeniu przemysłowym.

Od lat tworzymy i rozwijamy społeczność managerów Lean. Nasi studenci zyskują nie tylko komplet cenionych        
w branży certyfikatów Lean Management Consulting Group (Polska), lecz także wsparcie w karierze zawodowej 
poprzez możliwość uczestnictwa w spotkaniach Lean Exchange Club, warsztatach oraz wyjazdach studyjnych     
w Polsce i za granicą, a także przynależność do społeczności gromadzącej się wokół LMCG.

dr Aneta Szymańska
Dyrektor Programu MBA

Case studies 2.0

Personalni trenerzy Lean Wizyty w fabrykach oraz LSI (Niemcy)

Certyfikaty Lean Management

MBA LEAN MANAGEMENT



1. zacznij pisać własną historię

Dariusz Banach

Dariusz Banach, UTC 

Aerospace Systems 

Customer Sevice

 IATA 2

Dyrektor ds. HR 

Przyspiesz swoją karierę. 
Wywiad z Dariuszem Banachem, 

Regionalnym Dyrektorem HR w UTC 

Aerospace Systems

Czy dzisiaj studia są ważne w budowaniu 
kariery?

Pytanie wbrew pozorom nie jest proste. Nie 
wszystkie studia wspierają rozwój osobi-
sty, ale są też i takie, które mogą stanowić 
punkt zwrotny w karierze.
Jakie studia mogą przyspieszyć karierę?
W zależności od wybranej dziedziny, zgod-
nej z predyspozycjami indywidualnymi, 
pogłębianie tej wiedzy na studiach specjali-
stycznych powoduje uzyskanie unikalnych 
wiadomości na poziomie eksperckim. Tak 
głęboka specjalizacja pozwoli w przyszłości 
na stopniowe poszerzanie pola działania, 

co wprost przekłada się na możliwości 
efektywnych działań  w innych dziedzinach.
Który model edukacji jest najbardziej efek-

tywny?

Pamiętajmy, że zarządzanie to nauka sto-
sowana, więc najlepsze uczelnie od zawsze 
starają się utrzymywać bliskie związki z 
praktyką. Obok otoczenia studenta indywi-
dualną opieką wykładowcy, podejmowane 
są również działania zmierzające do zasto-
sowania zdobytej wiedzy do rozwiązywania 
konkretnych wyzwań w otoczeniu bizneso-
wym.
Czy sieć kontaktów zdobyta w trakcie 
studiów może mieć wpływ na rozwój za-

wodowy?

Oczywiście! Przecież ważne jest, aby zasię-
gnąć opinii kolegów, ekspertów i przyjaciół 
ze studiów. 
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Budowanie własnej ścieżki kariery jest procesem, który można zaplanować. Można także mieć realny wpływ na jego prędkość. Wystarczy wybrać 
odpowiednie czynniki, które przyspieszą rozwój zawodowy. Jednym z nich są specjalistyczne studia na poziomie MBA. Dyplom ukończenia jedy-

nych w Polsce studiów w zakresie zarządzania kulturą Lean w organizacjach może stać się kamieniem milowym w  Twojej karierze!

Wpływ studiów MBA na przyspieszenie
kariery zawodowej



2. czy jestem gotowy na studia MBA?

Musisz posiadać dyplom ukończenia 
studiów I lub II stopnia, czyli 
licencjackich, magisterskich 
lub inżynierskich

Jesteś 
zdeterminowany, 
by zdobyć dyplom 
MBA uznanej 
uczelni w ramach 
jedynego w Polsce 
programu 
zarządzania
w kulturze LEAN

Zgromadź dokumenty 
niezbędne do rekrutacji

Wypełnij formularze, 
które odnajdziesz na 
stronie internetowej 
studiów* 

Dołącz dowód 
wniesienia opłaty 
wpisowej 
w wysokości 300 zł**

wpłaty należy dokonywać na konto WSH we Wrocławiu: 
Bank Zachodni WBK S.A. 04 1500 1155 1211 5005 3031 0000

Zapraszamy do kontaktu:
biuroprojektow@lmcg.com.pl
+48 607 076 969 
ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław

Ukończenie

studiów

Motywacja
Zgromadź

dokumenty

Wypełnij 

formularze
Wpłać opłatę

rekrutacyjną
Złóż dokumenty
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"
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** 
* https://www.handlowa.eu/pl/kierunki/mba/mba-mba-lean-management-pl/opis

Rekrutacja na studia MBA powinna być poprzedzona przemyślaną decyzją. Zgromadzenie niezbędnych dokumentów to tylko formalność. Najważniej-
sza jest determinacja i chęć zdobycia unikalnej wiedzy oraz opanowania nowych umiejętności. Jeśli nie masz żadnych doświadczeń z zarządzaniem 

w kulturze Lean, możesz je zdobyć na naszych studiach. Jeśli jesteś już doświadczonym managerem, z pewnością pogłębisz swoje kompetencje!

3. program studiów



Fundamenty filozofii 

Lean Management  

Skuteczne koordynowanie 

w kulturze Lean  

trategia zarządzania 
organizacją  

Lean Management podstawy 
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Efektywne zarządzanie
zasobami 

Narzędzia optymalizacji
procesów Lean Performance Office  Komunikacja w kulturze Lean

Shopfloor Management  
Gemba Kanri Lean uality Management Zarządzanie projektami Lean Training Within ndustry  

Zarządzanie w kulturze Lean 
Toyota Kata przywództwo 
i coaching w kulturze Lean 

Hoshin Kanri 
budowanie strategii
doskonalenia 
organizacji 

Zarządzanie ryzykiem
w organizacji Konsultacje dyplomowe 
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3. program studiów

201

Lean Management

Proces uczenia się na naszych studiach zorganizowany jest wokół trzech grup tematów. Opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie każdej z nich 
stanowi podstawę ubiegania się o certyfikat Lean Management Consulting Group. Po zaliczeniu każdego z modułów nasi studenci przystępują do 
obrony pracy dyplomowej, która ma charakter wdrożeniowy. Zwieńczeniem studiów jest Dyplom MBA Lean Management. 

numer zjazdu liczba godzin

model zajęć

temat zajęć



MODUŁ 1: Fundamenty filozofii Lean Management
! 80 godzin

Lean Management podstawy  

! 20 h "  Case study 2.0

 J Geneza, podstawowe założenia, rodzaje marnotrawstw w procesach 
 J Narzędzia eliminacji strat w procesach (5S, Standaryzacja, Wizualizacja)

Efektywne zarządzanie zasobami
! 20 h "  Case study 2.0

 J TPM – Efektywne zarządzanie parkiem technologicznym – podstawy – 
Kobetsu Kaizen (wskaźnik efektywności maszyn OEE, ukierunkowane 
doskonalenie procesów, proces rozwiązywania problemów)

 J Autonomiczne Utrzymanie Ruchu (Autonomous Maintenance) – budowa-
nie zaangażowania operatorów w obsługę maszyn, redukcja przestojów

 J Podstawy Planowanego Utrzymania Ruchu (Planned Maintenance) – ana-
liza awarii, wskaźniki MTTR, MTBF. Priorytetyzacja i klasyfikacja maszyn i 
urządzeń. Metody redukcji zapasów. Metody wydłużania wskaźnika MTBF 
dla części zamiennych

Narzędzia optymalizacji procesów 
! 20 h "  Case study 2.0

 J Idea procesowości
 J Istota Mapowania Procesów, cele i zasady, sposoby zbierania danych

 J Analiza danych pod kątem rozpoznania słabych punktów procesu
 J Obliczanie czasów Taktu (TT) i Cyklu (CT) 
 J Balansowanie procesów  - Yamazumi
 J Arkusze pracy standaryzowanej
 J Wizualizacja stanu obecnego procesu
 J Opracowanie stanu docelowego procesu

Lean Performance Office  
! 10 h  # Wizyta w biurze pokazowym Lean Office (Niemcy)

 J Praktyczne przetestowanie narzędzi Lean w procesach administracyjnych
 J Wykorzystanie nowoczesnych technologii do zarządzania procesem

Komunikacja w kulturze Lean  

! 10 h  # Wizyta w biurze pokazowym Lean Office (Niemcy)

 J Rola komunikacji w zarządzaniu
 J Warunki skutecznej komunikacji
 J Umiejętności i zachowania Managera Lean
 J Argumentacja korzyściowa do działań Lean

Certyfikacja LMCG na poziom Lean Leader 



MODUŁ 2: Skuteczne koordynowanie w kulturze Lean  
! 80 godzin

Shopfloor Management – Gemba Kanri 
! 20 h $  Partnerskie przedsiębiorstwo produkcyjne

 J Kluczowe wskaźniki procesowe  (KPI)
 J Wizualizacja KPI w procesie
 J Standaryzacja działań i pracy liderów i managerów
 J Skuteczne i efektywne spotkania zespołowe
 J Kaskadowanie spotkań w organizacji

Lean Quality Management 

! 20 h $  Partnerskie przedsiębiorstwo produkcyjne

 J Proces rozwiązywania problemów w oparciu o cykl PDCA
 J Narzędzia definiowania problemów - 5W2H
 J Narzędzia poszukiwania przyczyn - 5Why, Diagram Ishikawy
 J Metody kreatywnego poszukiwania rozwiązań
 J Narzędzia planowania i oceny działań
 J Raporty A3, 8D
 J FMEA
 J APQP

Zarządzanie projektami Lean
! 20 h "  Case study 2.0

 J Etapy cyklu projektu
 J Analiza ryzyk w projekcie
 J Harmonogramowanie działań w projekcie
 J Rola komunikacji w projekcie
 J Budżetowanie w projekcie
 J Faza kontrolna w projekcie – wskaźniki efektywności projektu (CPI, SPI)

Training Within Industry  

! 20 h $  Partnerskie przedsiębiorstwo produkcyjne

 J Rola lidera w zarządzaniu przedsiębiorstwem w XXI wieku
 J Geneza  i cele TWI
 J Budowa Arkusza Podziału Pracy – APP
 J 4 Kroki instruowania pracowników
 J Przegląd Metod Doskonalenia Pracy oraz Relacji Pracowniczych jako filarów TWI

Certyfikacja LMCG na poziom Lean Coach 



MODUŁ 3: Strategia zarządzania organizacją

! 80 godzin

Zarządzanie w kulturze Lean 
! 20 h $  Partnerskie przedsiębiorstwo produkcyjne

 J Zadania i standardy pracy managera w kulturze Lean
 J Metody i techniki radzenia sobie z oporem
 J Skuteczne wdrażanie zmiany
 J Budowa i koordynowanie skutecznego Sytemu Sugestii
 J Warunki skutecznego wdrażania kultury Lean

Toyota Kata przywództwo i coaching w kulturze Lean 

! 20 h $  Partnerskie przedsiębiorstwo produkcyjne

 J Rozwój liderów w kulturze Lean
 J Prowadzenie skutecznego cyklu rozwoju – Gemba Walk & Talk
 J Wykorzystanie cyklu PDCA w rozwoju ludzi
 J Kluczowe pytania Kata Coachingu

Hoshin Kanri – budowanie strategii doskonalenia w organizacji 
! 20 h $  Partnerskie przedsiębiorstwo produkcyjne

 J Model biznesowy oceny organizacji
 J Kaskadyzacja misji i wizji organizacji do poziomu celów jednostkowych
 J Budowa wskaźników procesowych
 J Budowa modeli oceny systemów zarządzania w organizacji

Zarządzanie Ryzykiem w organizacji
! 10 h  " Case study 2.0

 J Cele zarządzania ryzykiem
 J Sposoby identyfikacji ryzyk w przedsiębiorstwie
 J Analiza ryzyk projektów i procesów

Konsultacje dyplomowe

! 10 h  % Seminarium

 J Wsparcie merytoryczne w zakresie realizacji projektów doskonalących              
w organizacjach

Certyfikacja LMCG na poziom Lean Manager

tekst o głównej zasadzie studiowania, w której nauczyciele to dostępni i przyjaźni mentorzy, realizujący swoje zadania w ramach programu zajęć, a także INDYWIDUALNEJ opieki nad studentem w ramach unikalnego programu mentorskiego. Student pracując nad własnymi projektami w 
firmie, w której pracuje lub w firmie, w której realizuje dyplomowy projekt wdrożeniowy może liczyć na konsulting i opiekę doświadczonych mentorów, z których każdy jest praktykiem. 



EFFECTIVENESSSTRATEGY

LEADERSHIP DAILY MANAGEMENT

Sebastian Reimer / Managing Director / Lean Service Institute Niemcy: Strategia 
wdrażania kultury Lean, Efektywność procesowa, Gemba i Hoshin Kanri, Lean w 
administracji i IT

Dariusz Banach / Regional HR Head MRO IATA II / UTC Aerospace Systems: 
Planowanie strategii HR dla organizacji, Employer branding, Systemy rozwoju 
pracowników, Zarządzanie przez cele

Dr Andrzej Bogusz / Managing Director / AB Consult: Optymalizacja procesów 
biznesowych, Zaządzanie ryzykiem, Zarządzanie projektami, Zarządzanie bezpie-
czeństwem IT

Hiroki Nukui / Administration Manager / NSK Steering Systems Europe (Polska)   
Sp. z o.o.: Zarządzanie międzykulturowe, Zarządzanie  procesami administracyjnymi

Donata Borkowska / Partner Zarządzający Bloom Partners: Zarządzanie przez cele, 
Coaching, Standaryzacja procesów, Systemy rozwoju pracowników i managerów

a ał Mówka / Plant Lean Six Sigma Manager / Jabil Circuit Poland: Optymalizacja 
procesów, Kaizen Event, Planowanie produkcji, Zarządzanie przepływem w organizacji

Jacek Fabisiewicz / Fabisiewicz i Dudek Doradztwo Gospodarcze: Zarządzanie 
projektami, Controlling i Finanse, Optymalizacja przepływów, Zarządzanie strategiczne

e astian Bączy ski / Team Manager, Six Sigma Black Belt / SQM Mando Corpora-
tion Poland Sp. z o.o.: TQM – Total Quality Management, Zarządzanie procesem 

wyboru i rozwoju dostawców, Budowanie ststemów zapewnienia jakości

Małgorzata Bednarek y icka / Managing Consultant, Six Sigma Black Belt / Lean 
Management Consulting Group: Gemba i Hoshin Kanri, Systemy Sugestii pracowni-

czych, TWI i standaryzacja pracy, Zarządzanie ludźmi

arosław  hn / Mixing Operations Manager / Gates Polska Sp. z o.o.: Optymaliza-
cja kluczowych wskaźników KPI (SQDCM), Redukcja strat i kosztów produkcji, 

Prowadzenie warsztatów Problem Solving, Prowadzenie projektów 6sigma

!

4. kadra dydaktyczna, poznaj swoich mentorów



5. wsparcie na całą karierę
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6. warunki organizacyjne

październikwrzesień listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

SEMESTR PIERWSZY SEMESTR DRUGI

240 godzin

Indywidualne spotkania konsultacyjne z personalnym trenerem Lean Management

Case studies 2.  - studia przypadków z możliwością eksperymentowania i symulowania zmian parametrów  

Każdy zjazd w formie warsztatowej

Implementacyjny charakter pracy dyplomowej - w Twojej firmie lub na terenie przedsiębiorstw partnerskich

Gry symulacyjne

Brak egzaminów semestralnych! Zamiast zaliczeń, zdobywasz wartościowe Certyfikaty LMCG i Lean Service Institute

50%
wszystkich zjazdów na terenie przedsiębiorstw
partnerskich oraz w Lean Service Institute (Niemcy)



W SZA SZKO A HANDLOWA WE W O AWI
ul. Ostrowskiego 22

53-238 Wrocław
www.handlowa.eu/pl/kierunki/mba

dr Aneta Szymańska, MBA
Dyrektor Programu MBA

mba@handlowa.eu
+48 71 333 11 11

LEAN MANA EMEN  ONS L IN  O P
ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław

www.lmcg.com.pl/mba

Rafał Palonek
Dyrektor Zarządzający
rpalonek@lmcg.com.pl

+48 795 731 159


