
CO OTRZYMASZ?
dyplom ukończenia studiów Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu / certyfikat 
Lean Coach Lean Management Consulting Group 
(LMCG) / zajęcia prowadzone przez zespół kon-
sultantów, praktyków biznesu / Know-how liderów 
produkcji najlepszych firm produkcyjnych i usługo-
wych / Wyjazdy studyjne realizowane na terenie 
firm produkcyjnych

CO BĘDZIESZ UMIEĆ?
 » Mapować procesy
 » Wskazywać i wyliczać straty w procesach 
 » Wyliczać korzyści z poprawy procesów
 » Planować i nadzorować działania doskonalące
 » Wdrażać wraz z zespołami narzędzia lean
 » Podnosić efektwynośc procesów
 » Motywować podległe zespoły do działania
 » Inspirować organizację do zmian
 » Poszukiwać potencjału w procesach
 » Patrzeć wnikliwie na procesy
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CEL STUDIÓW
Celem Studiów Podyplomowych Toolbox 
Lean Management jest przekazanie wie-
dzy i umiejętności w obszarze narzędzi i 
technik szczupłego zarządzania. 

Nasze Studia Podyplomowe przygotują 
Cię do osiągnięcia eksperckiego poziomu 
w dziedzinie budowania podejścia proce-
sowego, Lean, Kaizen, Ciągłego Doskona-
lenia oraz Jakości w organizacji.

Inżynierowie jakości, inżynierowie procesu

Specjaliści ds. Lean, specjaliści ds. Jakości

Mistrzowie oraz brygadziści zarządzający zespołami 

Pełnomocnicy zintegrowanych systemów zarządzania jakością

Dyrektorzy i/lub kierownicy działów zarządzania jakością

Dyrektorzy i/lub kierownicy produkcji

Dyrektorzy i/lub kierownicy działów optymalizacji procesów/Lean/Kaizen

CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ O NASZYCH STUDIACH?
W roku 2018/2019 rozpoczynamy drugą edycję Toolbox Lean Management. Zaktualizowany program oparty jest 
na zbadanych przez nas potrzebach firm produkcyjnych i usługowych w zakresie ciągłego doskonalenia, Lean 
oraz Kaizen.
 
Stawiamy sobie jedno zadanie: wyposażyć naszych studentów w skrzynkę, zawierającą zaawansowane narzędzia 
do pracy, która pozwala na doskonalenie się, rozwój organizacji i wzrost efektywności pracy. 

Wiemy, jak trudno zebrać i uporządkować wiedzę i umiejętności związane ze szczupłym zarządzaniem. Kilkanaście 
lat temu każdy z nas stawiał swoje pierwsze kroki w tej branży jako badacze i naukowcy oraz konsultanci i manage-
rowie. Pozyskiwaliśmy wiedzę z wyjazdów studyjnych do Japonii, studiów i praktyk na całym świecie, konferencji, se-
minariów naukowych oraz uczyliśmy się na własnych błędach, czerpiąc korzyści ze strategii ciągłego doskonalenia!

Ponieważ eksperci w zakresie Lean Management to niezwykle poszukiwana grupa na rynku pracy, postanowiliśmy 
podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem, jesteśmy przekonani że możemy wnieść istotny wkład w kształcenie 
Lean Managerów. Chcemy wnieść nową jakość i powiew świeżości w branżę szczupłego zarządzania!
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PROGRAM STUDIÓW (MODUŁY)
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Nasza kadra to doświadczony i zgrany zespół konsultantów, managerów oraz naukowców. Wszyscy są praktykami w zakresie Lean Management
z wieloletnim stażem i bogatym dorobkiem zawodowym.

Lean Basic - podstawy filozofii Lean Management
 32 godz.
Lean Management – geneza, podstawowe założenia, rodzaje marnotrawstw w procesach / 
Narzędzia eliminacji strat w procesach – standaryzacja procesów, zarządzanie wizualne, 5S 
/ Standaryzacja pracy liderów i menedżerów – Gemba Kanri / Budowanie strategii doskona-
lenia w organizacji – budowa celów i wskaźników procesowych

Zarządzanie przepływem materiałów, informacji i pracowników
 40 godz.
Budowanie powtarzalności procesów w oparciu o zapotrzebowanie klienta (obliczanie 
czasów taktu (TT) i cyklu (CT) w procesach) / Standaryzacja pracy – SOP jako fundament 
powtarzalności i odtwarzalności procesów. Balansowanie procesu - Yamazumi / Podstawy 
zarządzania przepływem materiałów w organizacji - karty Kanban, supermarkety / Mapowa-
nie strumienia wartości w przedsiębiorstwie VSM 

Efektywne zarządzanie parkiem technologicznym
 32 godz.
TPM – Efektywne zarządzanie parkiem technologicznym – podstawy – Kobetsu Kaizen 
(wskaźnik efektywności maszyn OEE) / Narzędzia procesu rozwiązywania problemów – ana-
liza 5W2H, analiza 5xWhy, diagram przyczynowo-skutkowy (Ishikawa), analiza i planowanie 
wdrożenia środków zaradczych / Autonomiczne Utrzymanie Ruchu – budowanie zaangażo-
wania operatorów w obsługę maszyn, redukcja przestojów / Planowane Utrzymanie Ruchu 
(Planned Maintenance) – analiza awarii, wskaźniki MTTR, MTBF. Priorytetyzacja i klasyfika-
cja maszyn i urządzeń . Metody redukcji zapasów. Metody wydłużania wskaźnika MTBF dla 
części zamiennych / Wizyta referencyjna w przedsiębiorstwie 

Lean Office – efektywne procesy administracyjne
 28 godz.
Rola standaryzacji w procesach administracyjnych / Mapowanie procesów administracyj-
nych  - metody: VSM (Value Stream Mapping) , BPMN 2,0, Makigami / Wizyta referencyjna w 
przedsiębiorstwie

Kaizen – Jak efektywnie zaangażować pracowników 
w doskonalenie organizacji?
 16 godz.
Jak zbudować skuteczny system sugestii pracowniczych (warunki sukcesu)? / Rola Lean 
Managera w organizacji

Efektywne zarządzanie jakością – Total Quality Management
 36 godz.
SQR (Supplier Quality Requirements)  - narzędzie planowania jakości w organizacji. Prze-
wodnik wymagań jakościowych dla dostawców / Narzędzia planowani jakości – APQP 
(Advanced Product Quality Planning), PPAP (Production Part Approval Process), Control 
Plan – budowa, FMEA (Failure mode and effects analysis)  / Wizyta referencyjna w przedsię-
biorstwie 



Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Ange-
lusa Silesiusa to największa wałbrzyska uczelnia 
publiczna. W naszej Uczelni dominującą rolę 
odgrywają kierunki istotne z perspektywy regio-
nalnego rynku pracy takie jak logistyka, kosmeto-
logia czy pielęgniarstwo oraz kierunki unikatowe 
w skali Polski jak choćby techniki dentystyczne. 
PWSZ Wałbrzych to uczelnia kształcąca prak-
tycznie, która potrafi niezwykle szybko reagować 
na lokalny rynek pracy. 

Lean Management Consulting Group to firma 
doradczo-szkoleniowa. Działamy w obszarach 
takich jak: Lean, Kaizen, Jakość oraz rozwój 
kompetencji menedżerskich. Rozwijając ludzi, 
doskonalimy procesy biznesowe. Konsultanci 
Lean Management Consulting Group to prakty-
cy, pasjonaci w swoim fachu, którzy wiedzą, jak 
uzyskać efekt z układania. 

Mogę polecić studia Toolbox Lean Management z uwagi na możliwość sprawdzenia teorii w praktyce, poprzez 
uczestnictwo w wizytach studyjnych. Wykładowcy to praktycy. Dzięki temu w trakcie analiz case studies rozwiązy-

waliśmy prawdziwe problemy przedsiębiorstw produkcyjnych.
Studia na PWSZ to bardzo świadomy wybór, podyktowany realnymi potrzebami, co wiąże się ze sprecyzowanymi 

oczekiwaniami, które w całości zostały spełnione!

ANDŻELIKA / KIEROWNIK DZIAŁU JAKOŚCI

Studia podyplomowe w zakresie Lean na PWSZ w Wałbrzychu stanowią okazję, by poznać metody Lean i prze-
ćwiczyć w praktyce ich stosowanie w warunkach bojowych. Wszystko, co poznaliśmy na sali wykładowej znalazło 

swoje odzwierciedlenie w czasie wizyt w fabrykach i przetwórniach. Znaleźliśmy rozwiązania wielu problemów, 
mogliśmy obserwować efekty wdrożeń oraz uczyć się od praktyków z wieloletnim stażem.

ŁUKASZ / LEAN KOORDYNATOR

Najcenniejsze w studiach Lean było to, że w istocie nie były to studia, jakie znamy z naszych uczelni! Wszystkie 
zagadnienia były głęboko osadzone w praktyce, którą dobrze znamy z naszych miejsc pracy. Dzięki narzędziom 

Lean oraz Kaizen, z łatwością rozwiązywaliśmy problemy i przekraczaliśmy trudności, które przez wiele lat obniża-
ły efektywność przedsiębiorstw, w których pracujemy. 

WIKTOR / KIEROWNIK MAGAZYNU

Wartościowe w studiach podyplomowych Toolbox Lean Management są ćwiczenia (prezentowane gry, zadania 
sprzyjały szybszemu zrozumieniu filozofii Lean), wizyty studyjne pokazały, jak inne przedsiębiorstwa realizują 

temat zarządzania poprzez narzędzia Lean. Takie wizyty pomagają znaleźć własne, właściwe rozwiązania, wykłady 
z pewnością uporządkowały moją wiedzę.Na szczególną uwagę zasługuje ciekawy program studiów, przyjazna 
atmosfera, a przede wszystkim możliwość poznania rozwiązań, doświadczeń różnych osób, firm we wdrażaniu 

narzędzi jakościowych i leanowych.
 

TOMASZ / QA/QC MANAGER W FIMIE BUDOWLANEJ
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