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Oferta na szkolenie KAIZEN PRO 
 

CEL I ZAKRES SZKOLENIA 

Celem szkolenia jest zwiększenie efektywności pracy i wdrożenie metodyki Kaizen w 
codzienne działania. Szkolenie oparte jest o metodę Kaizen i program TWI. Celem TWI jest 
szybki rozwój pracowników, aby w efekcie uzyskać wzrost produktywności i jakości.  

Myślą przewodnią Kaizen jest ciągłe ulepszanie życia we wszelkich aspektach. To przede 
wszystkim nieustanna poprawa wydajności, maksymalna eliminacja marnotrawstwa oraz 
skuteczne rozwiązywanie wszelkich problemów. To nie tylko sposób myślenia i zarządzania, 
ale także odpowiednia metoda komunikowania się.  

W szczególności zostaną omówione zagadnienia dotyczące: 

● eliminacji marnotrawstwa czasu i pieniędzy w organizacji 
● zwiększenia efektywności pracowników 
● eliminacji problemów i skutecznego ich rozwiązywania  

Zostaną ponadto przedstawione case study (problemy organizacyjne na przykładzie Państwa 
organizacji) oraz skuteczne sposoby ich rozwiązywania.  

PROWADZĄCA 

Aneta Wątor -trener Kaizen i umiejętności miękkich, mówca motywacyjny. Zawodowo od 12 
lat związana z branżą nieruchomości (prokurent LV Developmet). Wiedzę o Kaizen czerpała 
między innymi ze studiów MBA, studiów podyplomowych Kaizen na KAIZEN Institute Polska 
oraz Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki 
Warszawskiej. Jest autorką dwóch książek w zakresie metodyki Kaizen i Work Life Balence, w 
tym jednej, która uzyskała status bestsellera: „Kaizen – małymi krokami do efektywności w 
życiu i biznesie” oraz  3- miesięcznego Dziennika Celów Kaizen i licznych kursów online - 
narzędzi, które ułatwiają realizację celów.  

 

 

 



PRZYKŁADOWY PROGRAM SZKOLENIA 

● Geneza metody Kaizen 
● 10 zasad Kaizen- ich praktyczne zastosowanie w organizacji 
● Ćwiczenia związane z motywacją i ulepszaniem siebie wedle Kaizen 
● Problemy stwarzają możliwości. Jak wynajdować małe problemy, rozwiązywać je i 

zapobiegać powstawaniu w przyszłości. 
● Jak zwiększyć efektywność osobistą w oparciu o Kaizen 
● MUDA - jak zminimalizować marnotrawstwo w pracy 
● Metoda 5 WHY - jak odnaleźć źródłową przyczynę problemu. 
● 1 problem ma statystycznie 7 rozwiązań. Jak szukać konstruktywnych rozwiązań 
● Burza mózgów jako narzędzie zwiększania efektywności pracowników. 
● Polepszenie komunikacji w firmie. Obszary w firmie warte ulepszenia - jak je odkryć i 

ulepszyć.  
● Cykl deminga - zastosowanie 
● Liderzy doskonalenia Kaizen - Wstęp do metody Instruowania Pracowników 
● Case study na przykładach Państwa firm 
● Wdrożenie Kaizen do organizacji - od czego zacząć 

ZE WSPÓŁPRACY Z PROWADZĄCĄ SKORZYSTAŁY FIRMY TAKIE JAK: 

Grodzki Urząd Pracy, Doradcy zawodowi Publicznych służb zatrudnienia, Sobiesław Zasada 
Automotive: Salon marki Mercedes, IdeaHub: placówka coworkingowa IdeaBanku, 
Gegenbauer Polska Facility Managment, Mart-Tom Sp. z .o, Grupa Goldenmark,  
Colway International Sp. z o.o, Mart Diamonds S.A., Mettalchemie Polska Sp. z o. O 
Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o, Drabest, oraz LV Development, firma, w której trenerka 
na co dzień pracuje i której jest prokurentem. 

CENA  

Standardowa stawka za dzień szkolenia w godzinach 9:00 – 17:00 wynosi 6500 zł. 
Standardowa stawka za 2 dni szkolenia w godzinach 9:00 – 17:00 wynosi 10 000 zł. 
 
Cena zawiera wydruk materiałów szkoleniowych w przypadku ilości maksymalnej do 30 
osób, dojazd na terenie Polski, nocleg oraz prowadzenie przez 30 dni po szkoleniu. 
 
W przypadku szkolenia w weekend opłata powiększona jest o 20%. 
 
Termin: do uzgodnienia  

 

 


