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Warsztat mapowania 

krytycznych procesów 

biznesowych.  

Wdrożenie zmiany pozwalającej 

na realne oszczędności i 

utrzymanie efektywności. 

 

Tylko 6 uczestników na kursie! Ireneusz Poznański 



 

  

Oszczędności w firmach są niezbędne, ale nigdy kosztem jakości.  

CEO oraz CFO 80% dużych firm, 82% średnich oraz 65% małych firm deklarują, że 

obecnie redukcja kosztów ogólnych we wszystkich obszarach działalności staje 

się priorytetem niezbędnym do przygotowania firmy na czas kryzysu.  

Ci, którzy mieli duże plany inwestycyjne – weryfikują je, a wszyscy przyglądają się 

wydatkom ponoszonym na bieżącą działalność. 

Przyjmuje się najczęściej jedną z trzech strategii generowania oszczędności:  

- cięcie maczetą – obcinane lub redukowane do niemal zera są całe centra 

kosztowe, jak np. marketing, udział w targach i konferencjach lub obniżane są 

całe kategorie kosztów, np. wynagrodzenia o 20%;  

- metoda kopciuszka – poziom decyzyjności podnosi się na najwyższy poziom, 

każdy wydatek jest rozważany indywidualnie; 

- cięcie skalpelem – redukcje są systemowe, poprzedzone analizą procesową, 

która wskazuje straty i proponuje zmiany procesów biznesowych prowadzące do 

stałych oszczędności, bez zmiany jakości i efektów procesów.  

Podczas naszego warsztatu promujemy to ostatnie podejście, które można zastosować 

w każdej organizacji – małej, średniej i dużej – na każdym poziomie rozwoju. 

KORZYŚCI 

• Nauczysz się analizować wszystkie procesy biznesowe pod kątem ich 

efektywności i kosztochłonności; 

• Ułożysz mapę swoich własnych procesów biznesowych; 

• Zidentyfikujesz straty we własnych procesach biznesowych i wypracujesz opcje 

ich likwidacji; 

• Opracujesz konkretny plan wdrożenia zmian generujących oszczędności w 

działalności firmy. 

Ten warsztat przynosi realne oszczędności w konkretnych firmach, dlatego z 

przyjemnością zorganizujemy ten projekt w dedykowanej formie zamkniętej. 

Zapraszamy do rezerwacji miejsc! 

Agnieszka Tworzyńska 

project manager 

tel. 22 696 80 22 

a.tworzynska@langas.pl 

U C Z E S T N I C Y  

• Właściciele przedsiębiorstw, członkowie 

zarządu, dyrektorzy operacyjni, logistyki, 

jakości, produkcji, poszukujący oszczędności  

•  Managerowie odpowiedzialni za kontrolę 

kosztów swoich procesów 

• Osoby związane z komórkami ciągłego 

doskonalenia w organizacji (kaizen / 

continuous improvement) 

• Kierownicy projektów chcący uzupełnić swój 

warsztat pracy o techniki redukcji kosztów i 

zwiększyć swoją skuteczność, 

• Osoby odpowiedzialne za wdrażanie 

nowych standardów pracy, jak i narzędzi: 

Lean, TOC, Six sigma. 

 

I r e n e u s z  P o z n a ń a k i  

Praktyk z ponad 15-letnim doświadczeniem w 

obszarze zarządzania strukturami logistycznymi i 

produkcyjnymi oraz wdrożenia kultury LEAN 

Manufacturing. 

Doświadczenie zdobywał w polskich oraz 

międzynarodowych koncernach produkcyjnych. 

Lider zespołów Change Management. 

Prowadził projekty inwestycyjne i modernizacyjne 

w branży energetycznej. Kierował działami 

logistyki, planowania produkcji oraz magazynami. 

Kilka tysięcy godzin spędzonych u klientów 

podczas wdrożeń kultury LEAN, sprawia, że 

potrafi udzielić oczekiwanego wsparcia. 

Branże, które obsługiwał to m.in.: przemysł 

kolejowy, przemysł energetyczny, hutnictwo, 

produkcja żywności, automotive, górnictwo, 

chemia, obróbka mechaniczna, branża 

zbrojeniowa, drukarki 3D, centra logistyczne, 

turystyka. 
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METODY 

Wyjątkowy, wieloetapowy warsztat on-line obejmujący:  

• 9 godzin pracy on-line z trenerem (w cyklu 5 dni roboczych) 

• 1 godzinę e-learningu do pracy samodzielnej  

• 1,5 godziny konsultingu on-line z trenerem  

• praca własna między sesjami  



 

  

  

ZARZĄDZANIE 

PRODUKCJA 

 

E-learning offline przed szkoleniem – 20 minut  

samodzielne przygotowanie do mapowania procesów, definicje, 

metodyka działania, przykłady 

DZIEŃ 1. / 15 CZERWCA 2020  

godz. 9-13 szkolenie on-line: 

• powitanie i prezentacja zespołu, analiza specyfiki firm 

• jak odróżnić wartość dodaną od marnotrawstwa w procesie? 

• określnie kategorii i rodzajów zasobów  

• jakie są wskaźniki sukcesu dla procesu (dobór KPI do oceny)? 

• jak zidentyfikować krytyczne procesy biznesowe? 

• wymierne i skalowalne koszty finansowe zaniechania 

redukcji strat 

• jak korzystnie zagospodarować trudne zmiany w otoczeniu 

procesów? 

• metody mapowania procesów biznesowych (jakość, Lean 

Manufacturing) 

• zastosowanie mapowania strumienia wartości do procesów 

biznesowych  

• jak zobaczyć i opisać przepływ informacji w procesie  

• jak zobaczyć i opisać przetwarzanie w procesie  

• pojęcie powtarzalności (taktu) i pojedynczego zdarzenia (jednej 

sztuki) w kontekście biznesowym  

• znaczenie efektu skali w doborze procesu do analizy i zmiany 

• case study, przykłady 

 

przygotowanie do analizy stanu obecnego procesu 

• wybór krytycznych procesów biznesowych do indywidualnej 

analizy przez uczestników 

• kroki mapowania procesu  

• terminologia i symbolika mapowania procesu  

• lista kontrolna analizy stanu obecnego  

• zdefiniowanie właściciela procesu i zespołu wsparcia 

• planowanie wykonania indywidualnego mapowania przez 

uczestników przed kolejnym modułem szkoleniowym 

• pytania i odpowiedzi 

 

praca własna wg zaleceń ze szkolenia  

 

Konsultacje indywidualne trenerem – 30 minut w ustalonym terminie 

przed 2. modułem 
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E-learning offline przed szkoleniem – 20 minut  

samodzielne przygotowanie do pacy nad mapą procesu 

DZIEŃ 2.  / 17 CZERWCA 2020 

godz. 9-13 szkolenie on-line: 

• doświadczenia z pracy nad zbieraniem danych  

• prezentacja i omówienie wybranych elementów map stanu 

obecnego  

• identyfikacja błędów w procesach 

• określenie możliwości poprawy procesów 

• techniki eliminacji błędów (marnotrawstwa) w procesach 

• weryfikacja dostępności zasobów do planowania zmiany 

• określenie celów przeprojektowania procesów  

• case study  

• przygotowanie do przeprojektowania procesów 

• kategoria ciągłego przepływu w procesach 

• znaczenie powtarzalności (taktu) i jednego zdarzenia (jednej sztuki) 

• nadawanie tempa i poziomowanie  

• planowanie korzyści finansowych w projektowanych procesach 

• planowanie wykonania zmiany procesów przed kolejnym modułem 

szkoleniowym 

• pytania i odpowiedzi 

praca własna wg zaleceń ze szkolenia  

Konsultacje indywidualne z trenerem – 30 minut w ustalonym terminie 

przed 3. modułem 

 

E-learning offline przed szkoleniem – 20 minut  

samodzielne przygotowanie do pacy nad zmianami w procesie 

DZIEŃ 3. / 19 CZERWCA 2020 

godz. 9-13 szkolenie on-line: 

• doświadczenia z pracy indywidulanej nad projektowaniem procesu 

• prezentacja i omówienie elementów zaprojektowanych procesów  

• identyfikacja dalszych możliwości doskonalenia procesów 

• stress test wybranych projektów wg strategii Walta Disneya  

• praktyczne techniki we wdrożeniu zmiany  

• wskaźniki weryfikacji efektywności finansowej zmiany 

• dobór zespołu wdrożeniowego  

• planowanie działań związanych z wdrożeniem zamiany  

wdrożenie i utrzymanie zaprojektowanej zmiany procesu 

• komunikowanie zmiany  

• zaangażowanie kluczowych uczestników  

• rytm nadzoru i wsparcia rezultatów wdrożenia  

• dostosowanie zmiany do realiów i stabilizacja rezultatów 

• pytania i odpowiedzi 

praca własna wg zaleceń ze szkolenia  

Konsultacje indywidualne z trenerem – 30 minut w ustalonym terminie  
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MAPOWANIE I WDRAŻANIE 

OSZCZĘDNOŚCI W KLUCZOWYCH 

PROCESACH BIZNESOWYCH 

ZARZĄDZANIE, PRODUKCJA  

Warsztat on-line zakończony stworzeniem 

indywidualnych map „odchudzonych” procesów 

biznesowych. 

Zgłoszenie do 31 maja 2020   1 950 zł netto 
 

Zgłoszenie po 1 czerwca 2020  2 490 zł netto 
 

Udział w pełnym programie merytorycznym 

Indywidualne konsultacje z ekspertem prowadzącym  

Certyfikat  


