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Zainteresowanie przedsiębiorstw programami pomysłów pracowniczych 

na rynku polskim nie gaśnie, wręcz przeciwnie. A te firmy, które już 

korzystają z pokładów kreatywności drzemiących w swych pracownikach, 

nieustannie rozwijają swoje systemy i doskonalą je. Wiedzą bowiem, że 

skuteczne systemy zarządzające pomysłami pracowników wpływają na 

wiele wymiarów funkcjonowania przedsiębiorstwa: od redukcji 

marnotrawstwa, poprzez optymalizację procesów, do mierzalnej poprawy 

sprawności organizacyjnej firmy. Philip Kotler i John A.Caslione zachęcają: 

„Powiedz wszystkim, że biuro dyrektora przyjmuje otwarte i anonimowe e-

maile od pracowników, którzy mają nowe pomysły na zarabianie albo 

oszczędzanie pieniędzy.” (Philip Kotler i John A.Caslione : „Chaos. 

Zarządzanie i marketing w erze turbulencji”, MT Biznes Ltd., 2009). Ty też 

miej otwarte drzwi. 

 Twoje korzyści 

• Poznasz modele i składowe efektywnych programów pomysłów 

pracowniczych 

• Uświadomisz sobie skalę korzyści z wdrożenia systemów sugestii 

pracowniczych 

• Wypracujesz harmonogram stworzenia i wdrożenia systemu 

sugestii zgodnego z zasadami ciągłego doskonalenia 

• Poznasz dobre praktyki z rynku polskiego w zakresie 

motywowania pracowników do systematycznego zgłaszania i 

wdrażania usprawnień 

• orci dapibus ultrices.  

 

Uczestnicy 

• Dyrektorzy zarządzający fabryk, dyrektorzy operacyjni, 

członkowie zarządu zakładów produkcyjnych i usługowych, 

team leaderzy, szefowie zmiany, szefowie utrzymania ruchu, 

dyrektor techniczny, dyrektor logistyki, szefowie działów HR oraz 

inne osoby zainteresowane wdrażaniem procesów usprawnień 

 Metody 

• Szkolenie ma wymiar praktyczny, a jego celem jest nie tylko 

przekazanie Ci konkretnego know-how, ale również 

wzmocnienie Twoich umiejętności przez zastosowanie różnych 

metod szkoleniowych. 

Z przyjemnością zorganizujemy to szkolenie w dedykowanej formie zamkniętej. 

Zapraszamy do rezerwacji miejsc! 

Anna Chmielewska 

project manager 

tel. 22 696 80 22 

a.chmielewska@langas.pl 

Jolanta Pańczyszyn 

Ekspert lean management, doradca rozwoju 

biznesu. Wieloletni praktyk biznesu w 

obszarach: lean management, marketing, 

public relations, sprzedaż bezpośrednia i call 

center. Doświadczony trener, konsultant 

KAIZEN i konsultant zarządzający z blisko 6-

letnią praktyką w strukturach KAIZEN Institute 

Consulting Group Ltd. Poland Operations. 

Zrealizowała ok. 560 dni doradczo-

szkoleniowych w ciągu ostatnich 11 lat. 

Pracowała m.in. dla firm: ABB, Andre 

Abrasive Articles, Autoliv, Baumit, Cebal 

Tuba, Com40, Ceramika Paradyż, Dalkia, 

Decora, EFL, Faurecia, Grupa Kęty, Kiel 

Polska, Leoni Kabel, MPWiK Wrocław, MZK 

Piła, Osadkowski, Pentair, Schneider Electric 

Polska, Stone Master, Strauss Cafe, Model 

Opakowania, Organique, Osadkowski, 

Vattenfall, Viessmann Technika Grzewcza, 

Volvo Polska, Warta Glass Group, Zehnder 

Polska. Obecnie związana z branżą 

motoryzacyjną.  

 

 

 

O P I N I E  U C Z E S T N I K ÓW  

„Bardzo inspirujące spotkanie, podsuwające 

wiele praktycznych rozwiązań.” 

Zbigniew Ciepluch, Kierownik wydziału 

produkcji, JKT  

„Doskonała możliwość nawiązania 

współpracy doskonalącej działalność każdej 

firmy, powiązana z praktyczną dyskusją o 

sposobach, narzędziach i rozwiązaniach 

Lean Manufacturing.” 

Przemysław Zwoliński, Dyrektor 

Operacyjny APERAM Arcelor Mittal 
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8.30 – Rejestracja uczestników, kawa i herbata 

9.00 – Rozpoczęcie szkolenia 

 

Geneza i najważniejsze założenia systemów sugestii 

pracowniczych 

 

− Dlaczego programy pomysłów pracowniczych? 

− Modele systemów sugestii funkcjonujące na rynku 

polskim 

− Główne funkcje systemów sugestii pracowniczych 

− Zasięg i uczestnicy systemów sugestii pracowniczych 

− Definicja usprawnienia oraz jej wpływ na 

projektowanie systemu sugestii pracowniczych 

− Fazy kształtowania systemów sugestii pracowniczych 

− Główne cele stawiane przed systemami sugestii oraz 

sposoby ich mierzenia 

− Korzyści mierzalne i niemierzalne osiągane dzięki 

programom sugestii pracowniczych 

− Liczby – Dane – Fakty na bazie firm działających w 

Polsce 

 

O czym trzeba pamiętać przy budowaniu systemu? 

 

− Regulamin i jego części składowe 

− Formularz / wniosek o usprawnienie, załączniki 

− Procedury postępowania w ramach systemów sugestii 

pracowniczych (m.in. obieg wniosków o usprawnienie, 

realizacja pomysłów pracowniczych) 

− Struktury wspierające działanie systemu sugestii 

pracowniczych 

 

Projektowanie harmonogramu systemu sugestii 

pracowniczych 

 

− Analiza sytuacji wyjściowej i określanie 

warunków brzegowych dla wprowadzenia 

systemu sugestii 

− Definiowanie uczestników i zasięgu systemu 

sugestii 

− Formułowanie celów systemu sugestii oraz 

sposobów ich mierzenia 

− Tworzenie listy niezbędnych dokumentów i 

procedur systemu sugestii 

− Określenie zagrożeń wdrażania systemu 

sugestii 

− Wypracowanie harmonogramu działań 

systemu sugestii 

 

17.00 – Zakończenie szkolenia 
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zgłoszenie do 10/09/2020 1170 PLN + 23% 

VAT 
 zgłoszenie od 11/09/2020 1470 PLN + 23% 

VAT 
 


