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Lean Six Sigma jest najbardziej skuteczną metodyką doskonalenia procesów, która pozwala  
uzyskać spektakularne rezultaty w zakresie podnoszenia jakości produktów i świadczonych usług, 
redukcji kosztów złej jakości (COPQ), obniżki kosztów realizacji procesów, podnoszenia satysfakcji 

klientów.  Lean Six Sigma jest połączeniem zalet dwóch filozofii zarządzania  jakością - Six Sigma 
ukierunkowanej na redukcję zmienności oraz Lean Manufacturing ukierunkowanej na odchudzanie 
procesów ze zbędnych działań i eliminowanie źródeł wszelkiego marnotrawstwa. 

Szkolenie skupia się na wskazaniu Zarządowi i Dyrekcji przedsiębiorstwa obszarów zastosowania Lean Six Sigma do wsparcia 
realizacji strategii rozwoju firmy. Prawidłowe zdefiniowanie problemów do rozwiązania i obszarów wdrożenia narzędzi Lean Six 
Sigma pozwala zmaksymalizować korzyści dla przedsiębiorstwa i tym samym przyczynić się do sukcesu programu wdrożenia 
Lean Six Sigma w organizacji. Szkolenie koncentruje się na roli Zarządu i Dyrekcji we wdrożeniu narzędzi Lean Six Sigma w 
przedsiębiorstwie. 

➢➢  CCEELL  SSZZKKOOLLEENNIIAA  

 
Głównym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy z zakresu metodyki Lean Six Sigma i cyklu 

doskonalenia DMAIC (Define - Zdefiniuj, Measure - Zmierz, Analyse -Analizuj, Improve - Usprawnij, Control - Skontroluj), 
identyfikacji obszarów jej zastosowania a także zasad skutecznego zarządzania programem wdrożeniowym (cele, komunikacja, 
raportowanie itp.) 

➢➢  KKOORRZZYYŚŚCCII    

▪ Zrozumienie istoty filozofii Lean oraz Six Sigma 

▪ Poznanie cyklu doskonalenia DMAIC 

▪ Poznanie zasad skutecznego zarządzanie programem wdrożenia Lean Six Sigma w organizacji 

▪ Przygotowanie ram formalnych programu doskonalenia opartego o Lean Six Sigma 

➢➢  DDLLAA  KKOOGGOO??  

 
Członkowie Zarządu, Dyrektorzy, kadra menadżerska 
 

➢➢  MMEETTOODDYYKKAA  II  CCZZAASS  TTRRWWAANNIIAA  SSZZKKOOLLEENNIIAA  

 
Szkolenie trwa 1 dzień szkoleniowy - w sumie 8h. Szkolenie łączy w sobie formułę wykładu oraz warsztatów praktycznych, w 
trakcie których uczestnicy poznają niezbędną teorię oraz analizują studia przypadków.  

➢ CERTYFIKACJA 

 
Uczestnicy po ukończeniu szkolenia otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia 

  

LEAN SIX SIGMA dla Managerów – 1 dzień 

SZKOLENIE  
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➢➢  MMAATTEERRIIAAŁŁYY  SSZZKKOOLLEENNIIOOWWEE  

Materiały szkoleniowe obejmują 40 stron i zawierają wykład, słownik pojęć, literaturę, przykłady, ćwiczenia oraz studia 
przypadków. Uczestnicy otrzymują również gotowe formularze, wspomagające zastosowanie poszczególnych narzędzi 

➢➢  OOGGÓÓLLNNYY  PPRROOGGRRAAMM  SSZZKKOOLLEENNIIAA  

 

Dzień 1 
 

1. Geneza Lean Management oraz  Six Sigma 

2. Istota Six Sigmy jako podejścia do doskonalenia procesów 

3. Filozofia Lean i przykłady jej zastosowania 

4. Identyfikacja i selekcja projektów usprawniających 

5. Organizacja wdrożenia filozofii Lean Six Sigma 

6. Rola Zarządu i Dyrekcji 

7. Podstawowe narzędzia Lean Six Sigma i zakres ich zastosowania 

8. Cykl DMAIC 

9. Zarządzanie portfelem projektów usprawniających 

10. Zarządzanie procesami w oparciu o Lean Six Sigma 

11. Lean Six Sigma a inne podejścia do zarządzania jakością 

12. Najczęstsze błędy i jak ich unikać 

 

➢ CENA SZKOLENIA 

 
569 zł netto + 23%VAT za uczestnika (wczesna rejestracja) 
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ZZGGŁŁOOSSZZEENNIIEE  UUCCZZEESSTTNNIICCTTWWAA  WW  SSZZKKOOLLEENNIIUU  
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu proszę wysłać na poniższy numer faksu:  

+48 61/6661157 lub mailem: biuro@openhorizon.com.pl 

 

Osoba do kontaktu:    

Telefon:  
  

Fax:  
  

E-mail:  
  

  

Tytuł szkolenia 
Data 

szkolenia 
Imię i nazwisko uczestnika Cena netto 

    

    

    

 

DANE DO FAKTURY: 

Nazwa firmy:  
  

Adres:  
  

NIP:  
  

 

OŚWIADCZENIE 

1. Niniejsze oświadczenie traktujemy jako podstawę do wystawienia faktury. Upoważniamy Open Horizon Consulting sp. z o.o. 
sp. k. do wystawienia faktury za szkolenie bez naszego podpisu. 

2. Zobowiązujemy się do uiszczenia kwoty w wysokości (ilość uczestników x cena netto) ………………………………………………..               

3. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych w bazie danych Open Horizon Consulting sp. z o.o. sp. k. w 
celu realizacji szkolenia oraz przekazania informacji o przyszłych przedsięwzięciach. Open Horizon Consulting sp. z o.o. sp. k. 
zapewnia prawo do wglądu i zmian danych osobowych. Jednocześnie zgadzamy się na powiadamianie o nowych promocjach 
i usługach w przyszłości przy wykorzystaniu łączności elektronicznej i pocztowej. 

4. Akceptujemy „Regulamin uczestnictwa w szkoleniach Open Horizon Consulting”  

 

 
         ________________________ 
         miejscowość i data zgłoszenia 

_______________________________ 
                                czytelny podpis osoby upoważnionej            
                                         oraz pieczęć firmowa 

 

OOPPEENN  HHOORRIIZZOONN  CCoonnssuullttiinngg  sspp..  zz  oo..oo..  sspp..  kk..  

uull..  MMłłyyńńsskkaa  55//99,,    6611--772299  PPOOZZNNAAŃŃ  

NNIIPP  77883311773388445566,,  KKRRSS  00000000660055333333  

tel. +48 616661374 fax +48 616661157 

email : biuro@openhorizon.com.pl 

http://www.openhorizon.com.pl/

