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Zdobądź umiejętności i narzędzia do przepro- 

wadzenia kompleksowej transformacji 5 kroków 

Strategii Lean w Twojej organizacji. Lean Black 

Belt® to 10 miesięczny certyfikowany program 

rozwojowy dedykowany kadrze menedżerskiej i je-

dyny w Polsce program rozwoju kompetencji Lean 

w ujęciu strategicznym, a nie tylko narzędziowym. 

Celem programu jest przekazanie uczestnikom 

wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych 

do samodzielnego przeprowadzenia transforma- 

cji w organizacji i wygenerowanie oszczędności 

dla przedsiębiorstwa na poziomie 100.000 złotych.

10 miesięczny

intensywny 
certyfikowany program

podział na grupy 
branżowe 

możliwość interakcji 
i wymiany doświadczeń

Podczas 10 miesięcznego programu przeprowadzisz kompleksową 
transformację 5 kroków Strategii Lean w swojej organizacji. 

Poznasz 5 patologii biznesowych oraz nauczysz się jak eliminować 

je w Twoim środowisku biznesowym 

Nauczysz się jak tworzyć misję, wizję, wartości oraz cele strategiczne 

by nadać sens istnienia oraz zbudować poczucie przynależności 

Skaskadujesz cele strategiczne do poziomu celów wspólnych 

oraz indywidualnych KPI ‘s 

Zbudujesz system zarządzania wynikami pracy angażujący 

wszystkich pracowników w proces ciągłego doskonalenia  

Zdobędziesz umiejętność oceny stanu obecnego i projektowania 

stanu docelowego w zakresie matryc kompetencji  

Stworzysz LEAN TRANSFORMATION ROADMAP, 2-3 letni plan 

transformacji w kierunku Strategii Lean 

Dowiesz się jak zaprojektować kompleksową matrycę 

komunikacji transformacji w całej organizacji

APLIKUJ
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13 modułów 

merytorycznych 
+ zadania domowe

150+ 

materiałów video

13 lekcji live 
z instruktorami

2 certyfikaty 

Lean Strategy Expert 
oraz Lean Black Belt® 

https://leanpassion.typeform.com/to/BDN9DHbS


NIECH TWOJA 
ORGANIZACJA 
NIE ZOSTAJE W TYLE!

Certyfikowaliśmy już ponad 3500 ekspertów, 

nie zostawaj w tyle! Zapewniamy podział na grupy branżowe, 

możliwość interakcji oraz indywidualny feedback.
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PODSTAWY STRATEGII LEAN

DIAGNOZA STANU OBECNEGO – CZĘŚĆ 2

PROBLEM SOLVING ORAZ FUTURE STATE

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

LEADERSHIP 734 - PODSTAWY

5 KROKÓW STRATEGII LEAN 

MISJA, WIZJA, WARTOŚCI, CELE STRATEGICZNE - SENS 
ISTNIENIA, POCZUCIE PRZYNALEŻNOŚCI

KASKADOWANIE I KOMUNIKACJA STRATEGII 

SYSTEM ZARZĄDZANIA WYNIKAMI PRACY

ROLE ORAZ MATRYCE KOMPETENCJI 

2 DO 3-LETNI PLAN TRANSFORMACJI LEAN – LEAN 
TRANSFORMATION ROADMAP 

KOMUNIKACJA TRANSFORMACJI W ORGANIZACJI

DIAGNOZA STANU OBECNEGO – CZĘŚĆ 1

MODUŁ I

MODUŁ III

MODUŁ IV

MODUŁ V

MODUŁ VI

MODUŁ VII

MODUŁ VIII

MODUŁ IX

MODUŁ X

MODUŁ XI

MODUŁ XII

MODUŁ XIII

MODUŁ II

ZADANIE DOMOWE: Identyfikacja najczęściej występujących marnotrawstw w organizacji

ZADANIE DOMOWE: Przeprowadzenie kompleksowej diagnozy stanu obecnego na wybranym procesie z wykorzystaniem 
wybranych narzędzi analitycznych

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

ZADANIE DOMOWE: Przeprowadzenie analizy kluczowych Interesariuszy oraz planu przeprowadzenia ich przez zmianę

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

ZADANIE DOMOWE: Audyt strategii  lean własnej organizacj i

ZADANIE DOMOWE: Stworzenie prototypu misj i ,  wizj i ,  celów oraz wartości  i  zachowań

ZADANIE DOMOWE: Skaskadowanie celów strategicznych do poziomu celów wspólnych i  celów 
indywidualnych dla wybranego procesu w f irmie

ZADANIE DOMOWE: Zaprojektowanie kompleksowego systemu zarządzania wynikami pracy dla całej 
organizacj i  –  Performance Management System 

ZADANIE DOMOWE: Stworzenie ról  w f irmie 

ZADANIE DOMOWE: Stworzenie 2 do 3-letniego osiągnięcia 5 warunków docelowych dla całej  f irmy

ZADANIE DOMOWE: Stworzenie matryc komunikacji  bezpośredniej  i  pośredniej  transformacji  w organizacj i

ZADANIE DOMOWE: Stworzenie mapy wybranego procesu

ZAKRES MERYTORYCZNY PROGRAMU
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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.

WARUNKI 
CERTYFIKACJI :
DLA LEAN BLACK BELT

100% 90 PKT100 000 
PLN

uczestnictwo oraz realizacja 
zadań wraz z feedbackie 

 indywidualnym

wygenerowanie oszczędności 
min. 100.000 zł na / rok

(potwierdzenie oprzez członka zarządu)

zdanie egzaminu 
teoretycznego 

min. 90 / 100 punktów

Absolwenci Programu Lean Green Belt mogą podwyższyć swoje 

kompetencje i awansować do stopnia Lean Black Belt realizując 

dodatkowo 7 modułów z poziomu Strategic Transformation.

KONSULTACJE LIVE!
Indywidualna opieka trenera Leanpassion, który przeprowadzi Cię przez cały proces certyfikacji.

6 miesięczny

intensywny 
certyfikowany program

podział na grupy 
branżowe 

możliwość interakcji 
i wymiany doświadczeń

7 modułów 

merytorycznych 
+ zadania domowe

80+ 

materiałów video

7 lekcji live 
z instruktorami

2 certyfikaty 

Lean Strategy Expert 
oraz Lean Black Belt® 

PROGRAM POPROWADZĄ PRAKTYCY

MACIEJ MOLCZYK

KATARZYNA 
MICKIEWICZ

RADOSŁAW 
DRZEWIECKI

TYMOTEUSZ 
MYŚLIWIEC

Managing Par tner

Par tner  &  Head of  Del iver y

Członek Zarządu, 
Założycie l  Leanpassion

Transformation Manager

+ 7 MODUŁÓW =



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

eliminując 5 patologii biznesowych.

w tym roku obchodzimy
15-lecie istnienia

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

150+ w produkcji
oraz 200+ w usługach

Poprzez synergię wiedzy,
technologii i doświadczenia

pomagamy firmom stać się lean

15 LAT 
NA RYNKU

450+ 
KLIENTÓW

350+ 
TRANSFORMACJI

AUTORZY 5 KROKÓW
STRATEGII LEAN

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

AGATA NOWAK
Partner & Business Development Manager

a.nowak@leanpassion.pl +48 724 519 865
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CENA DLA ABSOLWENTÓW PROGRAMU LEAN GREEN BELT:

4  997 ZŁ NETTO

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

LEAN STRATEGY EXPERT 
ORAZ LEAN BLACK BELT® 

CENA REGULARNA: 34 491  ZŁ NETTO

Cena promocyna: 15  997  ZŁ NETTO

START PROGRAMU: KWIECIEŃ  2021




