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Naucz się szybko i skutecznie zwiększać efekty- 

wność organizacji.  Lean Green Belt to nie jest kolej- 

ny kurs. To trwający 6 miesięcy bardzo intensywny, 

wymagający, certyfikowany program rozwojowy. 

W czasie trwania programu uczestnicy prze- 

prowadzają transformację LEAN 3D, przechodząc 

z instruktorami przez fazy kompleksowej Diag-

nozy wybranego procesu, Dopasowania zasobów 

i struktury organizacyjnej oraz Doskonalenia 

i utrzymania zmian.

6-miesięczny,
intensywny, 

certyfikowany program

podział na grupy 
branżowe, 

możliwość interakcji 
i wymiany doświadczeń

Podczas 4-miesięcznego kursu przeprowadzisz transformację Lean 
3D na wybranym procesie w twojej firmie – Diagnoza, Dopasowanie, 
Doskonalenie. Dzięki temu zdobędziesz przewagę na rynku pracy. 
Nauczysz się w praktyce jak:

Zwiększać efektywność procesów o min. 20% w 4-6 miesięcy

Przeprowadzać kompleksową diagnozę stanu obecnego

Dopasowywać zasoby, strukturę organizacyjną oraz skracać 
czas trwania procesów

Organizować warsztat Lean Action Workout, podczas którego 
zaiplementujesz wraz z zespołem nawet 100 zmian w 5 dni

Metodycznie rozwiązywać problemy w zespołach 
lokalnych i zdalnych

Powiązać efekty transformacji z rachunkiem zysków i strat

APLIKUJ NA:
www.greenbelt-online.pl
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6 modułów 

merytorycznych
+ zadania domowe

70+ 

materiałów video

12 lekcji live 
z instruktorami

2 certyfikaty 

Lean Green Belt
Lean 3D Practitioner

https://greenbelt-online.pl/


PODSTAWY STRATEGII LEAN

DIAGNOZA STANU OBECNEGO – 
CZĘŚĆ 2

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

DIAGNOZA STANU OBECNEGO – 
CZĘŚĆ 1

PROBLEM SOLVING ORAZ 
FUTURE STATE

LEADERSHIP 734 

ZDOBYTE KOMPETENCJE:

ZDOBYTE KOMPETENCJE:

ZDOBYTE KOMPETENCJE:

ZDOBYTE KOMPETENCJE:

ZDOBYTE KOMPETENCJE:

ZDOBYTE KOMPETENCJE:

ZADANIE DOMOWE:

ZADANIE DOMOWE:

ZADANIE DOMOWE:

ZADANIE DOMOWE:

ZADANIE DOMOWE:

ZADANIE DOMOWE:

MODUŁ I

MODUŁ III

MODUŁ V

MODUŁ II

MODUŁ IV

MODUŁ VI

• Świadomość roli pracowników i liderów w ciągłym doskonaleniu procesów 
• Lean vs. Narzędzia lean vs. Kultura Lean vs. Strategia Lean 
• 5 elementów Strategii Lean 
• Wartość dodana, marnotrawstwo oczywiste oraz marnotrawstwo ukryte 
• Uprawomocnienie do identyfikowania i eliminacji marnotrawstwa 
• 9 typów marnotrawstwa 
• Nauka kwestionowania Status Quo 
• Jak angażować pracowników w codzienną identyfikację marnotrawstw oraz 

poszukiwanie rozwiązań problemów? 
• One Step Ahead – rekonesans przed analizą 

• Jak wybrać proces do usprawnień 

• Szczegółowa analiza efektywności i jakości procesów i zespołów
• Narzędzia wykorzystywane w trakcie diagnozy:

- Analiza Cycle Time vs. Takt Time 
- Audyt pracy standaryzowanej (SWCS/SWS)
- Ocena efektywności wykorzystania zasobów ludzkich – MOS/ODIL
- Span of Control – efektywność struktury organizacyjnej
- Analiza przerwań

• Geneza zmian organizacyjnych 
• Emocje towarzyszące zmianie 
• Ja w zmianie 
• Organizacja w zmianie 
• Zespół w zmianie 
• Etapy procesu zmiany (wyparcie, opór, próby, akceptacja) 
• Etapy formowania zespołu 
• Zarządzanie konfliktem 
• Sposoby wyrażania oporu – reakcja na stres 
• Mapa kluczowych interesariuszy 
• Matryca agentów zmiany oraz matryca ryzyk zmiany 

• Lean 3D – diagnoza, dopasowanie, doskonalenie
• Jak określić potencjał do wzrostu efektywności kosztowej organizacji?
• Budowanie konsensusu z zespołem
• Mapowanie procesu:

- Identyfikacja portfolio procesów / matryca rodziny produktów
- SIPOC
- VSM / Makigami

i

• Metodologiczne podejście do rozwiązywania problemów
• Schemat FPR – Fakty, Przyczyny, Rozwiązania
• Narzędzia Problem Solving: 5W+1H, 5x Dlaczego, Diagram Ishikawy, FTA, 

Burza mózgów, PVA
• Metodyka moderowania zespołów rozwiązywania problemów
• Projektowanie stanu przyszłego
• Eksperymenty PDCA
• Problem Solving w zdalnych zespołach
• Lean Action Workout

• Czynniki wpływające na satysfakcję i zaangażowanie
• Top 10 oczekiwań pracowników względem lidera 2020
• Spotkania Boardmeeting’s jako element pracy Lidera (stacjonarnie i zdalnie)
• Performance Management System – zarządzanie wynikami pracy
• Cykl cel – wynik – kaizen

- Umiejętność identyfikacji marnotrawstwa oraz wartości dodanej w procesie 
- Umiejętność wykorzystania podstawowych narzędzi analizy przerwań 
w procesie 

- Umiejętność wyliczania potencjału do wzrostu efektywności procesu 
i zespołu

- Umiejętność doboru narzędzi analitycznych do specyfiki branży

- Świadomość złożoności procesu i dynamiki zmian organizacyjnych: 
kontekst racjonalny, emocjonalny i relacyjny 

- Rozwój umiejętności i warsztatu pracy w zakresie efektywnego 
i skutecznego przeprowadzania zmian w organizacji 

- Umiejętność identyfikowania obszaru z potencjałem do wzrostu 
efektywności

- Zdolność do identyfikacji wąskich gardeł mających wpływ 
na efektywność procesu

- Umiejętność dopasowania rodzaju mapowania do specyfiki branży

- Umiejętność moderowania sesji „Problem Solving” 
- Umiejętność projektowania stanu przyszłego i przeprowadzania 
eksperymentów zgodnie z cyklem PDCA

- Świadomość oczekiwań pracowników względem pracodawcy oraz 
bezpośredniego przełożonego

- Zdolność do zaprojektowania i uruchomienia systemu zarządzania
efektywnością pracy

- Wypracowanie własnego stylu pracy lidera

Identyfikacja najczęściej występujących marnotrawstw w organizacji

Przeprowadzenie kompleksowej diagnozy stanu obecnego na wybra-
nym procesie z wykorzystaniem wybranych narzędzi analitycznych

Przeprowadzenie analizy kluczowych Interesariuszy oraz planu 
przeprowadzenia ich przez zmianę

Stworzenie mapy wybranego procesu

Zaprojektowanie stanu przyszłego wraz z eksperymentami w oparciu 
o pełen cykl Problem Solving 

Przygotowanie prezentacji do certyfikacji wraz z tablicą do board- 
meetingów zawierającą cykl PDCA

NIECH TWOJA 
ORGANIZACJA 
NIE ZOSTAJE W TYLE!

Certyfikowaliśmy już ponad 3000 ekspertów, 

nie zostawaj w tyle! Zapewniamy podział na grupy branżowe, 

możliwość interakcji oraz indywidualny feedback.
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ZAKRES MERYTORYCZNY PROGRAMU



Twórca Strategii Lean, która odchodzi od stereotypowego postrze-

gania Lean jako narzędzi i projektów wdrożeniowych, kładąc nacisk 

na transformację opartą na ciągłym doskonaleniu procesów i zaanga-

żowaniu ludzi. Strategia Lean zakłada trwałą zmianę w pięciu krokach, 

której efektem jest ciągłe doskonalenie procesów poprzez zaangażo-

wanie wszystkich pracowników (zgodnie ze swoją rolą) w identyfikację 

i eliminację marnotrawstw Absolwent MBA, The Polish Open Uni-

versity, Politechniki Wrocławskiej oraz renomowanych Shingijutsu 

oraz Porsche Akademie Stuttgart. 

Znany jest z analitycznego umysłu; w życiu zawodowym i prywatnym 

bliska jest mu zasada: „Mówię to, co myślę — robię to, co mówię. Fakty 

zamiast opinii.” Klienci, z którymi współpracuje najczęściej utożsamia-

ją jego postawę z inną wartością LP: „Inspiruję empatią, entuzjazmem 

i zaangażowaniem”. Od 2015 roku związany z Leanpassion. Swoją wiedzą 

i doświadczeniem wspiera w transformacjach takich klientów jak Info-

sys, Carrefour, Wavin, Stock, Amway, a jego działania przyniosły ponad 

20% wzrostu marży w niespełna rok.

Kasia specjalizuje się w budowaniu efektywnych struktur organizacyj-

nych wspierających optymalizację procesów w firmach usługowych. 

Jako długoletni trener prowadzi szkolenia z zakresu praktycznych  i 

prawnych uwarunkowań transportu kontenerów na morzu oraz obsługi 

klienta – budowanie relacji, radzenie sobie z emocjami innych, standar-

dy obsługi. Przez 20 lat była związana z branżą transportu morskiego 

kontenerowego i intermodalnego pomagając swoim klientom stworzyć 

optymalne procesy przepływu towarów. 

Mimo ponad dziesięciu lat spędzonych w Leanpassion nie przestaje 

fascynować go, jak bardzo wraz z biegiem transformacji zmieniają się 

zarówno organizacje jak i ludzie biorący w nich udział. Docenia możli-

wość uczestniczenia w transformacjach i wspierania firm w osiąganiu 

celów biznesowych dzięki Strategii Lean, która trwale angażuje wszyst-

kich pracowników w identyfikację i eliminację marnotrawstw. Od 2009 

roku związany z Leanpassion. Przeprowadził już ponad 30 zakończo-

nych sukcesem transformacji, kładąc nacisk na trwałą zmianę postaw 

i zachowań.

Absolwentka Psychologii i Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego 

oraz studiów podyplomowych z zarządzania na Uniwersytecie Ekono-

micznym w Katowicach. Ze względu na wykształcenie Grażyna specjali-

zuje się w zagadnieniach związanych z miękkimi aspektami Lean takich 

jak: zarządzanie zmianą, komunikacja i budowanie zespołów. Jest jed-

nym z najbardziej doświadczonych doradców Lean w Polsce. Od ponad 

20 lat pracuje jako Project Manager i Transformation Expert w projek-

tach optymalizacji procesów w firmach produkcyjnych i usługowych.

Jest zapalonym pasjonatem Lean, który od ponad 20 lat wspomaga or-

ganizację w przeprowadzeniu transformacji strategicznych. Na co dzień 

inspiruje organizację do ciągłego kwestionowania status quo. Jego 

motto to „każdego dnia uczysz się czegoś nowego”. W swojej pracy kon-

centruje się na rozwijaniu silnych Liderów i przeprowadzaniu pracow-

ników przez ciężki proces zmiany. Pozwala mu to na realizację skutecz-

nych transformacji wraz z widocznymi wynikami w P&L. W 2010 roku 

prowadzona transformacja przez Klausa w firmie Solar, została uznana 

za najlepszy program Lean w Danii.

WARUNKI 
CERTYFIKACJI
DLA LEAN GREEN BELT

100% 85 PKT50 000 
PLN

uczestnictwo oraz realizacja 
zadań wraz z feedbackiem 

 indywidualnym

wygenerowanie oszczędności 
min. 50.000 zł/rok 

(potwierdzenie przez członka zarządu)

zdanie egzaminu 
teoretycznego na 

min. 85 / 100 punktów

PROGRAM POPROWADZĄ PRAKTYCY
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PODSUMOWANIE I  EDYCJI  ONLINE

PRZYKŁADOWE 
POTWIERDZENIA 
WYGENEROWANYCH 
OSZCZĘDNOŚCI
uczestników I edycji 
Lean Green Belt Online
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% ZDANYCH
EZGAMINÓW97%

% TRANFORMACJI 
ZDALNYCH 35%

LICZBA
UCZESTNIKÓW

343

ŚREDNIA KWOTA 
WYGENEROWANYCH 

OSZCZĘDNOŚCI
NA UCZESTNIKA

148 000 PLN

LICZBA
ROZWIĄZANYCH

PROBLEMÓW

516

ŚREDNIA OCEN

4,62



...bo Lean nie da się wdrożyć. Poprzez synergię wiedzy, 
doświadczenia i technologii pomagamy firmom stać się lean, 

eliminując 5 patologii biznesowych.

Poprzez synergię wiedzy,
technologii i doświadczenia

pomagamy firmom stać się lean

16 LAT 
NA RYNKU

w tym roku obchodzimy

16-lecie istnienia

500+ 
KLIENTÓW

na całym świecie – Polska, 
Europa, Chiny, Indie, Filipiny

400+ 
TRANSFORMACJI
200+ w produkcji 

oraz 200+ w usługach

AUTORZY 5 KROKÓW
STRATEGII LEAN

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

TOMASZ KIELEK
Educational Programs Sales Manager

t.kielek@leanpassion.pl +48 519 400 319
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CERTYFIKAT LEAN GREEN BELT® 
ORAZ LEAN 3D PRACTITIONER

Przy większej  i lości  uczestników 
wycena indywidualna

CENA REGULARNA: 9997  ZŁ NETTO

Po ukończeniu programu cer ty f ikującego 
Lean Green Bel t  uczestnicy  otrzymują dwa cer ty f ikaty :

START PROGRAMU: WRZESIEŃ  2021  




