16-17 maja 2022 r., Jedlina-Zdrój/Wałbrzych

TOYOTA – DOM TPS
SZKOLENIE + BENCHMARK TOUR
Zobaczyć źródło lean management – fabrykę światowego lidera jakości. Poczuć ducha TPS

System Produkcyjny Toyoty, nazywany czasami systemem kanban lub just-in-time, jest przedmiotem
powszechnego zainteresowania w przedsiębiorstwach na całym świecie. Uczą się o nim i wdrażają, analitycy i
menedżerowie, bez względu na wielkość firmy i branżę.
Najważniejszym założeniem Systemu Produkcyjnego Toyoty (TPS) jest dążenie do zwiększenia wydajności przez
nieustanną i staranną eliminacje marnotrawstwa.
Szkolenie przygotowane przez nas ma na celu praktyczne zapoznanie Was z Systemem Produkcyjnym Toyoty
oraz z funkcjonowaniem programu sugestii pracowniczych (kaizen).
Podczas szkolenia zwiedzimy fabrykę Toyoty w Wałbrzychu i zaobserwujemy wdrożone rozwiązania lean
management, weźmiemy udział w szkoleniu z systemu motywacji i promocji kaizenów, będziemy mogli wymienić
się wiedzą i zgłębić temat podczas dyskusji z pracownikami fabryki.
Nie zapominajmy też o pięknym miejscu, w którym odbędzie się pierwszy dzień szkoleń. Kompleks Pałacowy
Jedlinka to także kawał ciekawej historii, którą poznamy wraz z jej smakami – tj. daniami przygotowanymi w
regionalnej restauracji oraz piwem uwarzonym w lokalnym browarze.
Nasz wyjazd to połączenie historii i współczesności, wiedzy i praktyki, przygody i merytoryki.
Serdecznie zapraszamy!
Jan M. Janiszewski

Patronat medialny:

Michał Wolak

dr Marek Krasiński

Ramowy program szkolenia
16.05.2021 r. (poniedziałek)
9.00 – wyjazd z Krakowa
12.40 – przyjazd do Wrocławia i odbiór uczestników
16.00 – Przyjazd do Hotelu Jedlinka*** i zakwaterowanie w hotelu
15.00 – Lunch w restauracji w Hotelu
16.00 – 18.45 Szkolenie wraz z przerwą kawową
• „Czym jest TPS i dlaczego w Polsce działa inaczej” – dr Marek Krasiński
• „Benchmarking – moda czy element skutecznego zarządzania organizacją?” – Jan M. Janiszewski
• „Motywowanie zespołu do ciągłego doskonalenia” – Michał Wolak
19.00 – 20.00 – Zwiedzanie Pałacu Jedlinka wraz z wagonem sztabowym specjalnego pociągu Amerika
20.00 – 22:00 – Spotkanie z Piwowarem w Browarze Jedlinka połączone z degustacją piwa i kolacją
17.05.2021 r. (wtorek)
07.00 – 10.00 – śniadanie w hotelu
10.20 – wyjazd do fabryki
10.50 – przyjazd do fabryki Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. ul. Uczniowska 26, 58-306
Wałbrzych
11.00 – Prezentacja zakładu i zasady BHP
11.30 – Benchmark - zwiedzanie hal produkcyjnych (elementy systemu produkcyjnego Toyoty, proces
produkcji skrzyń biegów)
13.00 – Lunch
13.30 – Szkolenie: „Działalność kaizenowa, system motywacji i promocji kaizenów”
15.00 – Sesja pytań i odpowiedzi
15.30 – Zakończenie szkolenia i rozdanie certyfikatów
ok. 17.30 – przyjazd autokarem do Wrocławia
ok. 21.15 – przyjazd autokarem do Krakowa

Koszt uczestnictwa: 1880 PLN netto

Dopłata do noclegu w pokoju 1- osobowym: 100 PLN netto
Cena zawiera:
• Transport na trasie Kraków - Wrocław - Jedlina-Zdr. - Wałbrzych - Wrocław - Kraków
• Ubezpieczenie
• Udział w szkoleniach dla jednej osoby
• Certyfikat z odbytych szkoleń
• Zwiedzanie fabryki Toyota z pracownikiem Centrum TPS
• Nocleg (16/17 maja 2021 r.) w pokoju 2- osobowym w hotelu Jedlinka***
• Wyżywnienie zgodnie z programem

Zapisy na szkolenie pod adresem:
michal.wolak@leanaction.pl
Więcej informacji na temat wyjazdu udzieli
Michał Wolak (+48 606 267 800)

Patronat medialny:
„Wielu ludzi uważa, że racjonalizowanie oznacza produkowanie więcej. W rzeczywistości, istotą
racjonalizacji jest wytwarzanie lepszych produktów.” Taiichi Ohno, twórca TPS

