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PRODUKCJI I LOGISTYKI
Jak zmierzać w kierunku przedsiębiorstwa inteligentnego 
przy wykorzystaniu nietradycyjnych metod zarządzania?
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„Konferencja bardzo ciekawa, urozmaicone prezentacje/tematyka”  
Julia Przychodzka, Lider ds. Zarządzania Jakością,  DÖHLER Sp. z o.o., uczestnik II edycji

OPINIE
UCZESTNIKÓW

Gemba walking w firmie Medicare

spozywczy
MAGAzyN

Logotyp Magazyn Spożywczy

DLACZEGO TEGOROCZNA  
KONFERENCJA JEST WYJĄTKOWA? 
• W ciągu pierwszego dnia konferencji będzie można zobaczyć 

prezentację na żywo wersji studialnej motocykla JJ2S X4 500; 

• Stały gość konferencji Pan Mikiharu Aoki, opowie o organizacji 
uczącej się i przedsiębiorstwie inteligentnym na podstawie 
japońskich  doświadczeń; 

• O nietradycyjnych i innowacyjnych metodach zarządzania 
opowiedzą eksperci z takich firm jak: SSI SCHÄFER POLSKA, 
Siemens, Atos, KUKA, Transition Technologies S.A., UIBS Teamwork., 
SOLIDEXPERT , Lufthansa Global Business Services Sp. z o.o., 
Infinitech 3D, Medicare Sp. z o. o., Centrum Attis; 

• Odbędziemy wizytę do „magazynu przyszłości” firmy Medicare Sp. z o. o. 

• Wgłębimy się w takie tematy jak: lean remanufacturing, TRIZ, 
Evaporating Cloud, TOC, Industry 4.0, Internetu Rzeczy (IoT), 
Augmented Reality, zaangażowanie pracowników w ciągłe 
doskonalenie organizacji, zarządzanie zmianą w oparciu o kaizen.MIKIHARU AOKI
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09:00 | Rozpoczęcie konferencji oraz przywitanie gości i uczestników

09:10 | Organizacja ucząca się

11:30 | Jakość w logistyce i magazynowaniu
Efektywne rozwiązania dla branży spożywczej SSI SCHÄFER AUTOMATION

Efekty usprawnienia logistyki części w hali montażowej 

Wykład otwierający – „Przedsiębiorstwo Inteligentne”

08:45 | Rejestracja, powitalna kawa i herbata

11:15 | Kwadrans towarzyski

12:45 | Lunch

DZIEŃ I   

• Magazyn ręczny czy automatyczny;
• Automatyzacja na zglobalizowanych rynkach;
• Kierunki rozwoju w automatyzacji magazynów;
• Pobór towaru z wydajnością 1.000 szt./godz.

Jakub Wika | Logistic Consultant Business Development Automation w firmie SSI SCHÄFER POLSKA

• 3 źródła opóźnień w realizacji zleceń;
• rozładowanie „wąskiego gardła” po przez zmiany w organizacji pracy;
• wdrożenie nowego standardu zamawiania części.

Michał Wolak | Ekspert ds. Lean Management

Jan M. Janiszewski | dyrektor programowy konferencji, Langas Group   Marek Krasiński | dr nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Mikiharu Aoki | gość specjalny, który zarządzał fabrykami Toyoty w Japonii i USA

Karol Staworko | dyrektor pionu DF, Motion Control, Siemens   Robert Chmielewski | konsultant wsparcia sprzedaży w firmie Siemens PLM
Jakub Malicki | Consulting Manager, Atos Polska   Tomasz Nowak | dyrektor Kuka Polska

1. PLM - budowa inteligentnego modelu cyber-fizycznego produktu. 
2. Elastyczne węzły wytwarzania na przykładzie integracji maszyny CNC z robotami KUKI. 
3. IoT -  chmura Siemens MindSphere dla przemysłu.

Digitalizacja procesu produkcji wg Industry 4.0 

W ciągu pierwszego dnia konferencji będzie można zobaczyć prezentację na żywo wersji studialnej motocykla 
JJ2S X4 500.  Najważniejszym elementem motocykla JJ2S X4 500 jest opatentowany (patent PL 204724 B1) dwu-
suwowy, czterocylindrowy silnik w układzie krzyżowym o pojemności 500 cm³. Charakterystyczną cechą tego 
silnika jest odseparowanie przes trzeni wymiany ładunku od skrzyni korbowej. To wraz z odpowiednio ukierun-
kowanym przepływem czynnika roboczego w stosunku do cylindra, tłoka i pompy ładującej daje możliwość 
osobnego smarowania układu korbowego i bardzo podobnego do silników czterosuwowych smarowania gła-
dzi cylindrowych. W efekcie otrzymujemy dwusuwowy silnik teoretycznie niespalający oleju. Ta niezbędna dla 
spełnienia współczesnych norm emisji spalin zaleta JJ2S nie została jeszcze do końca przebadana.

Architekt, projektant i twórca polskiego motocyklu JJ2S X4 500 na razie w wersji studialnej. 
Właściciel patentu silnika dwusuwowego, czterocylindroowego w układzie krzyżowym o pojemności 500 cm³

Wersja studialna motocykla JJ2S X4 500

JACEK SYNAKIEWICZ

18 MAJA 2017 R.

„Bardzo dobrze dobrane tematy. Możliwość spotkań i rozmów z prelegentami  
i uczestnikami na nieformalnym spotkaniu (kolacja)”  
Sławomir Gieroń, Managing Director, Damen Marine Components Gdańsk sp. z o.o. , uczestnik II edycji

OPINIE
UCZESTNIKÓW
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DZIEŃ II   

AGENDA

Doskonalenie jakości w sektorze usług na przykładzie Centrum Onkologii Kobiet

Niewłaściwie dobrane KPI, a konflikty wśród załogi 

TRIZ czyli innowacje na sterydach 

Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu kaizen

Przyszłość zaczyna się od dziś - jak być doskonałym Lean liderem 
w okresie zmian?

GMP – więcej niż „szczupłe zarządzanie”

09:00 | Wyjazd do firmy Medicare Sp. z o.o.

13:45 | Podsumowanie i zakończenie konferencji 

11:00 | Medicare Sp. z o.o. – benchmark tour

18:30 | KAIZEN - niekończący się proces uczenia

18:00 | Jak sfinansować innowacje?

13:30-17:45 Sala Kominkowa | Ciągłe doskonalenie się i poszerzanie zdolności 
do osiągania wyników. Generowanie wiedzy w organizacji i kreowanie innowacji.

13:30-17:45 Sala Różana | Najnowocześniejsze technologie 
w zarządzaniu przedsiębiorstwem przyszłości

19:30 | Podsumowanie konferencji  i  dobre rady na przyszłość

15:30 | Kwadrans towarzyski

15:30 | Kwadrans towarzyski

20:45 | Gala wieczorna

• Optymalizacja procesu utrzymania ruchu w najnowocześniejszych 
fabrykach – TPM w fabryce przyszłości;

• Prezentacja serwisu maszyn  z zastosowaniem realnych maszyn 
przy wsparciu technologii Internetu Rzeczy (IoT) i poszerzonej 
rzeczywistości AR; 

• Zastosowanie okularów AR w utrzymaniu ruchu.

Analiza procesów logistyki i magazynowania
Medicare Sp. z o. o. we wrześniu 2003 r. jako pierwsza hurtownia farmaceutyczna w Polsce 
wprowadziła system zarządzania jakością zgodnie z międzynarodowymi normami ISO 9001. 
Dowodem utrzymania i ciągłego doskonalenia  systemu zarządzania jakością są coroczne 
audyty nadzoru prowadzone przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą TUV Nord Polska. 
Priorytetem dla firmy są relacje z klientem i zapewnienie jakości usług na najwyższym poziomie.

Powrót do Wieliczki, przyjazd około godziny 15.30

Marek Krasiński | dr nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Mikiharu Aoki | gość specjalny, który zarządzał fabrykami Toyoty w Japonii i USA

Maria Węgrzyn | dr hab. nauk ekonomicznych, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Jan M. Janiszewski | dyrektor programowy konferencji, Langas Group

Małgorzata Głębocka-Szurko | ekspert Langas Group

Maciej Kanert | PRO

Artur Sadzik | Kierownik ds. Projektów Strategicznych Transition 
Technologies S.A.

• Po co zmieniać coś, co już działa?
• Jak zarządzać dużą zmianą kultury... holistycznie;
• Angażowanie pracowników, by włączyli się w Ciągłe Doskonalenie;
• Nie sztuka wdrożyć, sztuka utrzymać – stabilizowanie kultury ciągłego 

doskonalenia
Andrzej Kinastowski 

Operations Delivery Strategist w Lufthansa Global Business Services Sp. z o.o.

• Co łączy Sagara Hospital i Centrum Attis;
• Jak się doskonaliliśmy?
• Adaptacja czwartego piętra szpitala Centrum Attis na zakład/

oddział onkologii kobiecej
• Zasady funkcjonowania kompleksowej opieki onkologicznej kobiet

 

Wiktor Masłowski 
prezes zarządu Centrum Attis sp. z o.o, ekspert Business Center Club

• Czy można rozwiązać konflikt bez uciekania się do kompromisu?
• Drzewo Obecnej Rzeczywistości CRT
• „Rozwiewanie chmury” (z ang. Evaporate Cloud)

Jacek Branas
Ekspert Langas Group w zakresie wdrażania i stosowania lean 

management oraz TOC 

• Czy można patrzeć na rozwiązanie, ale go nie widzieć?
• Za co inżynierowie kochają TRIZ?
• Czego nie odkryjesz burzą mózgów?
• Jak działają i jakie dają korzyści narzędzia TRIZ?
• Czy trudno się przełamać do systematycznego rozwiązywania problemów?

 

Michał Hałas | ekspert TRIZ 

• Cztery faktory EQ;    • Kaizen a zarządzanie emocjami;   • Psychologia zmiany;   • Efekt kaizen w komunikacji neuronalnej

Jarosław Gibas| autor książek „Schudnij z Kaizen” oraz  „Pokonaj stres z Kaizen”

Wdrożenie kultury Ciagłego Doskonalenia w Lufthansa Global Busi-
ness Services Sp. z o.o

Najnowocześniejsze rozwiązania SOLIDWORKSCAD/CAM/PDM 

• Jednolity ekosystem dla działów konstrukcyjnych, 
technologicznych, a także produkcji;

• Fabryka bez papierów w której operator maszyny w oparciu  
o dotykowy panel ma dostęp do dokumentacji konstrukcyjnej 
(integracja z rozwiązaniami typu PDM / CAM) 

• Integracja środowiska CAD/CAM/SIM/PDM pozwalająca na projektowanie 
3D, walidację metodami numerycznymi, opracowanie technologii na 
maszyny CNC, składowanie utworzonej dokumentacji produkcyjnej 
w cyfrowym archiwum PDM oraz dwukierunkową wymianę informacji 
między środowiskiem CAD, CAM i PDM a systemem ERP. 

Adam Bator | dyrektor zarządzający SOLIDEXPERT 

17:45 | Kwadrans towarzyski17:45 | Kwadrans towarzyski

Inteligentny, autonomiczny system samodzielnie zarządzający 
produkcją IPOsystem w praktyce

• Podstawowe funkcjonalności na podstawie systemu wdrożonego  
w jednej z fabryk– zdalne połączenie on-line z fabryką prezentowane 
przez przedstawiciela firmy wdrożeniowej IPOtech; 

• Praktyka wdrożeniowa IPOtech.

Krzysztof Fiegler | współtwórca i członek zarządu UIBS Teamwork

Digital Twin for Factory - zastosowanie IoT i AR w procesach 
produkcji i utrzymania ruchu

19 MAJA 2017 R.

„Bardzo dobrze dobrane tematy. Możliwość spotkań i rozmów z prelegentami  
i uczestnikami na nieformalnym spotkaniu (kolacja)”  
Sławomir Gieroń, Managing Director, Damen Marine Components Gdańsk sp. z o.o. , uczestnik II edycji

Powrót do Wieliczki, przyjazd około godziny 15:30

Rola podmiotów państwowych w przyspieszeniu innowacji 

• Rola ARP oraz jej spółek portfelowych przy wdrażaniu innowacji do polskiej 
gospodarki w celu zwiększenia jej konkurencyjności na rynkach światowych

• Odpowiedzialność społeczna podmiotów państwowych 
w budowaniu relacji gospodarczych

• Infinitech 3D jako przykład realizacji misji szerzenia innowacyjności poprzez 
zastosowanie druku 3d w takich branżach jak motoryzacyjna, maszynowa czy 
lotnicza(case studies);

• Środki państwowe jako multiplikator wskaźników tempa rozwoju polskiej gospodarki
 

Tomasz Szlązak | wiceprezes Radomskiego Centrum Innowacji 
i Technologii (Infinitech 3D) 
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Swoją karierę w koncernie Toyota zaczynał w dziale kadr, od-
powiadał za kadry zagraniczne. Następnie pracował w dziale 
finansowym w sekcji księgowości, kontrolując koszty eks-
portu/importu oraz należności na terenie Japonii. 

W dziale produkcji pierwszym jego zespołem był zespół kon-
troli produkcji, którego został kierownikiem. Po wyjeździe do 
USA odpowiadał za inżynierię kosztów produktów wytwarza-
nych poza Japonią. Pracował w japońskich fabrykach Toyoty 
takich jak: Tahara Plant czy Toyota Jidōsha. W czasie zatrudnie-
nia w Toyota Jidōsha został laureatem wielu wewnętrznych 
nagród za twórcze wdrażanie Systemu Produkcji Toyoty (TPS). 
Po odejściu z Toyoty pracował w OSG SA, gdzie był zastępcą 
kierownika działu budowy nowego systemu produkcji w OSG, 
odpowiadał za gemba kaizen i wdrażania założeń Systemu Pro-
dukcji Toyoty (TPS). Obecnie jest doradcą i ekspertem w zakre-
sie implementacji TPS w firmach zarówno produkcyjnych, jak 
i usługowych. Autor licznych publikacji z zakresu Systemu Pro-
dukcji Toyoty (TPS), w tym wydanej w Polsce książki „Jak działa 
fabryka Toyoty”.

Karol Staworko – dyrektor pionu DF, Motion Control, 
Siemens. Od blisko 20 lat pracuje w polskiej spółce Siemen-
sa. Pomysłodawca konferencji „ELGOR”, zrzeszającej auto-
rytety z obszaru górnictwa odkrywkowego. Współtwórca 
branżowej płaszczyzny wymiany doświadczeń w zakresie 
bezpieczeństwa maszyn, rozwijanej od 10 lat pod patrona-
tem ‘Stowarzyszenia Paragraf 34’. Zaangażowany w rozwój 
publicznej i komercyjnej bazy edukacyjnej w zakresie kształ-
cenia operatorów maszyn CNC SINUMERIK na rzecz rynku 
metalowego, motoryzacyjnego i lotniczego. Na co dzień bu-
duje relacje B2B z polskimi producentami maszyn obrabiar-
kowych. Rozwija współpracę z członkami Stowarzyszenia 
Dolina Lotnicza. Promotor i entuzjasta koncepcji Industry 4.0. 

 
Jakub Wika – Logistic Consultant Business Deve-
lopment Automation w firmie SSI SCHÄFER POLSKA. 
Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach han-
dlowych w branżach kosmetycznych (L’OREAL Polska), 
farmaceutycznych (ORFE), auto motive (JC AUTO, Inter 
Cars S.A) oraz IT AGD/RTV (Action S.A).  Był szefem pro-
jektu budowy oraz organizacji centrum logistycznego 
firmy JC AUTO, wdrażał rozwiązania automatyki maga-
zynowej w kilku magazynach.

Michał Wolak – Ekspert ds. Lean Management. Prze-
prowadził liczne projekty, osiągając dzięki nim wy-
mierne efekty. Do przykładów z jego wdrożeń należy 
m. in. poprawa organizacji pracy i podniesienie o 39 % 
wydajności linii produkcyjnej, a także zmniejszenie 
o 10 % w skali roku kosztów dużego centrum usług 
wspólnych. Wspiera zarówno firmy średniej wielko-
ści, jak i międzynarodowe korporacje takie jak: Luf-
thansa Global Services, Capgemini Polska, Dr. Oetker, 
Kopex, Raben Transport Sp. z o.o., Rothlehner Podno-
śniki Ruchome, Roboty Przemysłowe. 

Robert Chmielewski – konsultant wsparcia sprzedaży 
w firmie Siemens PLM. Od ponad 6-ciu lat zaangażo-
wany w budowę i sprzedaż rozwiązań klasy PLM (CAD/
CAM/CAE, PDM, Digital Manufacturing) oraz MOM (MES, 
APS, QMS) w Polsce i regionie CEE. Odpowiedzialny za 
wprowadzenie grupy produktów Tecnomatix oraz Te-
amcenter Rapid Start na rynek Polski. Aktywnie współ-
pracuje z Polskimi uczelniami oraz przemysłem w celu 
promocji praktycznej koncepcji wdrożenia Industry 4.0 

POZOSTALI PRELEGENCI

MIKIHARU AOKI

Gość specjalny

„Tematyka konferencji kierowana nie tylko do  Menadżerów Jakości ale przede wszystkim  
do osób odpowiedzialnych za kreowanie strategii przedsiębiorstw w kierunku doskonalenia procesów.  
Spotkanie niezwykle interesujące i inspirujące, dające możliwość wymiany doświadczeń w gronie praktyków” 
Jacek Opiela / wiceprezes zarządu / dyrektor techniczny Odlewni RAFAMET Sp. z o.o, uczestnik II edycji

OPINIE
UCZESTNIKÓW
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Jakub Malicki – Consulting Manager, Atos Polska. 
Menadżer z 10-letnim doświadczeniem w zarządza-
niu i wdrażaniu systemów SAP ERP oraz BI. Realizował 
prace dla klientów z branży telekomunikacyjnej i han-
dlowej w Polsce oraz innych krajach Europy Środko-
wo-Wschodniej, m.in. dla Orange, T-Mobile, Play i RIMI 
Baltic. W swojej karierze prowadził projekty zarówno 
w obszarach logistyki i handlu jak również HR. Aktual-
nie ekspert Atos Polska w integracji rozwiązań SAP ERP 
i Cloud oraz szef zespołu Industry 4.0

Tomasz Nowak – dyrektor Kuka Polska. Absolwent 
Politechniki Śląskiej, Wydział Automatyka i Robotyka.  
Od początku swojej kariery związany z firmą KUKA. 
Swoje pierwsze kroki rozpoczynał w KUKA Niemcy 
jako inżynier wsparcia technicznego. Od 2008 Roku 
jako Dyrektor KUKA Polska odpowiedzialny za założe-
nie i rozwój polskiego oddziału.

Artur Sadzik – Kierownik ds. Projektów Strategicz-
nych Transition Technologies S.A. Doświadczony me-
nedżer, z branżą IT związany od 25 lat. Współautor pro-
jektów dla przemysłu i energetyki z wykorzystaniem 
innowacyjnych narzędzi informatycznych takich jak 
GIS czy BigData wdrożonych w produkcji, utrzymaniu 
ruchu czy w handlu detalicznym.  Obecnie odpowie-
dzialny zwa wdrażanie i rozwój projektów z wykorzy-
staniem technologii Internetu rzeczy (IoT) dla przemy-
słu na rynku polskim. 

Adam Bator – dyrektor zarządzający SOLIDEXPERT, 
głos doradczy w wielu polskich przedsiębiorstwach.
Posiada 12-sto letnie doświadczenie w branży oprogra-
mowania CAD/CAM/PDM. Absolwent Akademii Gór-
niczo-Hutniczej z tytułem doktora inżyniera. W 2005 
roku dołączył do zespołu SOLIDEXPERT i przez kolejne 
lata budował obecną potęgę firmy. Odpowiadał za 
wdrożenia systemów CAD, a także kompleksowych 
rozwiązań do zarządzania dokumentacją produkcyjną 
w największych firmach w Polsce, w tym SECO War-
wick, PESA Bydgoszcz, Prevac, Fabryki Mebli Forte czy 
Metal-Fach. Posiada wiedzę z zakresu procesów pro-
jektowych, specyfiki działów konstrukcyjnych, techno-
logicznych, a także produkcji. 

Krzysztof Fiegler – współtwórca i członek zarzą-
du UIBS Teamwork wspólnego przedsięwzięcia 
zespołu programistów i technologów specjalizują-
cych się w produkcji przemysłowej oraz menadże-
rów odpowiedzialnych za organizację pracy i opty-
malizację procesów. 

Andrzej Kinastowski – Operations Delivery Strategist 
w Lufthansa Global Business Services Sp. z o.o. Od 10 
lat pomaga firmom SSC i BPO usprawniać dostarczane 
procesy przez wdrażanie Continuous Improvement, 
Process Excellence, pracę nad strategią i kadrą zarząd-
czą. Praktyk wdrażania Lean w procesach biurowych, 
fan koncepcji Kaizen. Certyfikowany Lean Six Sigma 
Black Belt, doświadczony trener Lean i Six Sigma, wy-
kładowca uniwersytecki. Prezes i członek-założyciel 
stowarzyszenia Service Process Improvement Network.

Maria Węgrzyn - dr hab. nauk ekonomicznych, prof. 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Eks-
pert Ministerstwa Rozwoju, Centrum Projektów Euro-
pejskich, Marszałka Województwa Dolnośląskiego w 
ramach POWER oraz RPO na lata 2014-2020 (ale też w 
latach 2004- 2015). Członek Rady (czwarta kadencja) 
Narodowego Funduszu Zdrowia. Pracownik nauko-
wy katedry finansów. 

Wiktor Masłowski – prezes Centrum Leczniczo-Re-
habilitacyjnego i Medycyny Pracy Attis sp. z o.o. 
w Warszawie. Ekspert ds. ochrony zdrowia Business 
Center Club. W latach 1998–2003 był konsultantem 
prezydenta RP ds. reformy ochrony zdrowia. Autor 
licznych publikacji z zakresu reformy opieki zdrowot-
nej na łamach „Służby Zdrowia”, „Monitora Zdrowia” 
i „Zdrowia Publicznego”.

Jacek Branas – Ekspert Langas Group w zakresie 
wdrażania i stosowania lean management oraz TOC. 
Analizując istniejącą rzeczywistość firmy pomaga zna-
leźć kluczowe problemy i je usunąć. Znajduje ograni-
czenia w działalności firm (wewnętrzne i zewnętrzne) 
i pomaga je usuwać lub minimalizować. Tworzy roz-
wiązania obejmujące zarządzanie produkcją, dystrybu-
cją, sprzedażą, projektami oraz pomaga we wdrażaniu 
zmian. W latach 2001 – 2004 przeprowadzał restruk-
turyzację firmy usługowo – remontowej z branży ma-
szynowej. W latach 2011 - 2012 jako Interim Manager 
prowadził proces restrukturyzacji firmy produkcyjnej 
z branży spożywczej. 

Michał Hałas – Ekspert TRIZ. Tytuł TRIZ Champion 
otrzymał w Oksfordzie z rąk Karen Gadd w 2014. Jest 
uczniem TRIZ u Valerego Souchkova. Inżynier zarzą-
dzania i projektowania systemów produkcyjnych oraz 
absolwent Business School w Wolverhampton Univer-
sity. Historię zawodową rozpoczął w Wielkiej Brytanii 
– w Ricoh i Viscose Closures, a w Polsce – AT&T oraz 
Lucent Technologies. Asesor certyfikacji IPMA i pierw-
szy prezes IPMA Polska.

Małgorzata Głębocka-Szurko – ekspert Langas 
Group w zakresie transferu filozofii lean, kaizen 
i zarządzania zasobami ludzkimi. Zarządzała mię-
dzynarodowymi projektami i zespołami w Chinach, 
Danii, Holandii, Norwegii, Wietnamie i USA. Posiada 
doświadczenie w zakresie wdrażania zmian (restruktu-
ryzacje, połączenia). 

Tomasz Szlązak – wiceprezes Radomskiego Cen-
trum Innowacji i Technologii (Infinitech 3D) Przed-
siębiorca, menedżer, absolwent między innymi Wyż-
szej Szkoły Handlu i prawa im. Ryszarda łazarskiego 
na wydziale prawa oraz Uniwersytetu Londyńskiego 
School of Advanced Study, Institute of Advanced Le-
gal Studies. 

Jarosław Gibas – socjolog, dawniej dziennikarz, pu-
blicysta obecnie nauczyciel. Specjalizuje się w wy-
kładach, szkoleniach i warsztatach z zakresu inteligen-
cji duchowej (coaching transpersonalny, inteligencja 
duchowa, mindfulness, warsztaty medytacyjne), in-
teligencji emocjonalnej (zarządzanie emocjami, za-
rządzanie stresem) oraz komunikacji interpersonalnej 
(budowanie relacji, sztuka wystąpień publicznych). 
Jest autorem kilku książek obejmujących tematykę 
rozwoju osobowości. W tym m. in. książek „Życie. 
Następny poziom. Coaching transpersonalny”, „Al-
chemia duchowego rozwoju”, „Schudnij z Kaizen”, 
„Pokonaj stres z Kaizen”.

Marek Krasiński – dr nauk o zarządzaniu, trener biz-
nesu, konsultant, związany z Uniwersytetem Ekono-
micznym we Wrocławiu. W pracy naukowej zajmuje 
się głównie lean managementem, zarządzaniem na 
styku kultur oraz zarządzaniem projektami. Autor wielu 
publikacji, w tym także pierwszych polskich opraco-
wań związanych ze stosowaniem metodyki kanban 
w zarządzaniu projektami.

„Tematyka konferencji kierowana nie tylko do  Menadżerów Jakości ale przede wszystkim  
do osób odpowiedzialnych za kreowanie strategii przedsiębiorstw w kierunku doskonalenia procesów.  
Spotkanie niezwykle interesujące i inspirujące, dające możliwość wymiany doświadczeń w gronie praktyków” 
Jacek Opiela / wiceprezes zarządu / dyrektor techniczny Odlewni RAFAMET Sp. z o.o, uczestnik II edycji
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III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA 
MENADŻERÓW JAKOŚCI, 

PRODUKCJI I LOGISTYKI
Jak zmierzać w kierunku przedsiębiorstwa inteligentnego 
przy wykorzystaniu nietradycyjnych metod zarządzania?

18–19 maja 2017 r., Wieliczka, Hotel Turówka & SPA

O R G A N I Z AT O R Z Y

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wysyłając zgłoszenie do 28 marca 2017 r. oszczędzasz 400 pln
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres e-mail: konferencje@polskiprzemysl.com.pl

Firma

Tak, wyrażam zgodę na przesyłanie ofert drogą elektroniczną

zgłoszenie do 28 marca 2017 r. 1 170 PLN netto*

2-osobowym 165 PLN netto* + 23% VAT

zgłoszenie do 24 kwietnia 2017 r. 1 370 PLN netto*

1-osobowym 290 PLN netto* + 23% VAT

zgłoszenie po 24 kwietnia 2017 r. 1 570 PLN netto*

udział w uroczystej kolacji do 18 maja 2017 r. 150 PLN netto*

CENA ZAWIERA: 
• uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne;
• lunch, poczęstunek podczas przerw;
• zwiedzanie fabryki.

Dopłata za osobę do jednego noclegu ze śniadaniem w pokoju:

Proszę o rezerwację noclegu w Hotelu Turówka & SPA**** w terminie: 

Od:

Do:

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami VAT

Oświadczamy, że nie jesteśmy płatnikami VAT.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia do organizatora. Płatność przelewem w terminie 7 dni 
od daty otrzymania potwierdzenia zgłoszenia. Potwierdzenie zgłoszenia: Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego 
prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa w konferencji.

W razie wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed konferencją uczestnik jest zobowiązany do 
pokrycia kosztów w wysokości 50% wartości zamówienia. W razie wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 
7 dni przed konferencją uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów w wysokości 100% wartości zamówienia. 
Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ekspertów lub hotelu z przyczyn niezależnych od organizatora. 
Oświadczam, że jestem upoważniony przez firmę do podpisania formularza.

* Cena nie zawiera noclegów, do ceny należy doliczyć 23% VAT

Upoważniamy firmę AF Media do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Adres

Imię i nazwisko (1)

Imię i nazwisko (2)

Imię i nazwisko (3)

Stanowisko

Stanowisko

Nasz nr NIP

Faktura

E-mail

 Podpis (imię i nazwisko, stanowisko) Data i pieczęć

Stanowisko

Stanowisko

Osoba do kontaktu  
(przed szkoleniem otrzyma na adres e-mail informacje o szkoleniu: agendę oraz mapkę dojazdu)
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