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II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA 
MENADŻERÓW JAKOŚCI, 

PRODUKCJI I LOGISTYKI
INDUSTRY 4.0 i Toyota Production System  

jako rewolucje w zarządzaniu

DLACZEGO TEGOROCZNA KONFERENCJA JEST WYJĄTKOWA? 
• Gościem specjalnym wydarzenia będzie Mikiharu Aoki, który zarządzał fabrykami Toyoty w Japonii i USA.  

W ciągu 25 lat przeszedł wszystkie szczeble w Toyota Motor Corporation. Specjalizuje się we wdrażaniu rozwiązań 
Systemu Produkcyjnego Toyoty. Jest autorem książki „Jak działa fabryka Toyoty” 

• Swoimi rozwiązaniami, które przyniosły ponadnormatywne wyniki, podzielą się praktycy reprezentujący: Sealed Air 
Polska, Bahlsen Polska, DeLaval, Centrum Attis, BorgWarner Poland, Universal Display Solutions, IPOsystem 

• Wgłębimy się w ideę i rozwiązania koncepcji Industry 4.0 
i jej wpływ na innowacje oraz ciągłe doskonalenie w przemyśle 

• Wizytę na żywo w zakładzie produkcyjnym BorgWarner Poland poprowadzi Mikiharu Aoki 

• Przemysł 4.0 w Andrychowskiej Fabryce Maszyn Defum

19–20 maja 2016 r., Rzeszów, Hotel Blue Diamond 

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

P A R T N E R Z Y :P A R T N E R  S T R A T E G I C Z N Y

P A T R O N I  M E D I A L N I

MAGAZYNOWANIE

„Bardzo dobry benchmark, ciekawe zagadnienia” | Mariusz Cupriak – specjalista lean manufacturing NEMAK Poland sp. z o.o.
OPINIE
UCZESTNIKÓW

Szanowni Państwo,

firma Langas Group oraz magazyn Polski Przemysł pragną zaprosić na II Ogólnopolską Konferencję Menadżerów Jakości, Produkcji i Logistyki. Podczas 
drugiej edycji spotkamy się w Rzeszowie w dniach 19–20 maja 2016 r. Tematem przewodnim wydarzenia będzie „INDUSTRY 4.0 i Toyota Production System 
jako rewolucje w zarządzaniu”. Tegoroczna edycja jest unikatowa pod kilkoma względami. Mamy nadzieję, że każdy uczestnik znajdzie interesujący, 
inspirujący temat i będzie mógł dzięki temu holistycznie spojrzeć na doskonalenie procesów w swojej organizacji. Do zobaczenia na konferencji!

Norbert Fraszczyński
wydawca magazynu Polski Przemysł

Jan M. Janiszewski
dyrektor programowy konferencji, Langas Group

Konrad Kaczmarczyk
dyrektor generalny Langas Group

Gemba walking z Mikiharu Aokim  
w firmie BorgWarner Poland

Wirtualna wizyta na hali produkcyjnej AFM 
DEFUM pokazująca zdalny nadzór nad produkcją 
sterowaną przez IPOsystem Mikiharu Aoki
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AGENDA

09:15 | Rozpoczęcie konferencji oraz przywitanie gości i uczestników

12:15 | Doskonalenie procesów logistycznych

10:00 | System produkcji toyoty jako „Trzecia rewolucja przemysłowa” – o bramie, którą musi przekroczyć każde przedsiębiorstwo

Osiąganie doskonałości to wizja i kultura, nie narzędzia. 
Na przykładzie fabryki Sealed Air Polska 

Sztuczna inteligencja w procesach logistycznych 

Lean Supply Chain – doskonalenie łańcucha dostaw – dyskusja ekspercka 

Problem-Solving Groups kluczem do sukcesu organizacji opartej na 
zmianie. Case study na przykładzie Bahlsen Polska 

Jak korzystać z doświadczeń Japończyków i przenieść je na polskie warunki 
rynkowe? Wdrażanie japońskich rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia 

Największe wyzwania we wdrożeniu lean management w firmie produkcyjnej 

08:30 | Rejestracja, powitalna kawa i herbata

09:00–9:30 | Rejestracja, powitalna kawa i herbata

12:45 | Lunch

14:00 | Gemba Walking z Mikiharu Aokim – wizyta w fabryce Borgwarner Poland Sp. z o.o.

16:30 | Podsumowanie i zakończenie konferencji 

09:00 | Rozpoczęcie II dnia konferencji

12:00 | „Operational Excellence – never good enough….” / “Doskonałość operacyjna -  nigdy wystarczająco dobra…”

12:00 | Kwadrans towarzyski

13:45 | Lunch

16:15 | Kwadrans towarzyski

14:15 | Industry 4.0 – Odkryj fabrykę XXI wieku

16:30 | Doskonalenie jakości usług

17:30 | Żywność, ubrania i domy opieki – O najróżniejszych 
zastosowaniach systemu produkcyjnego Toyoty 

18:30 | Ciągłe doskonalenie organizacji na podstawie tps w polskich 
warunkach kulturowych – dyskusja podsumowująca I dzień konferencji

19:00 | Zakończenie i dnia konferencji i dzień konferencji

20:00 | Uroczysta kolacja połączona z dyskusją i wymianą doświadczeń

19 MAJA 2016 R. | DZIEŃ I 

20 MAJA 2016 R. | DZIEŃ II

• Wizja tego, dokąd chcemy dojść,
• Budowanie kultury organizacyjnej,
• Wykorzystanie najlepszych narzędzi oraz praktyk biznesowych,
• Siła lean management,
• Rezultaty naszej pracy. 

Jakub Gunert 
 kierownik operacyjny | Sealed Air Polska sp. z o.o

• Minimalizacja pików kompletacyjnych za pomocą metod 
planowania opartych na sztucznej inteligencji;

• Kontrola, identyfikacja i minimalizacja opóźnień w realizacji oraz 
optymalizacja kosztów kompletacji z użyciem narzędzi statystycznych;

• Eliminacja opóźnień w dostawie i optymalizacja kosztów dostaw 
• z wykorzystaniem algorytmów genetycznych;
• Optymalizacja procesów logistycznych za pomocą narzędzi demand planning;
• Wspomaganie zarządzania gospodarką magazynową z użyciem data mining. 

dr inż. Jacek Kozłowski | Politechnika Warszawska, Partner ASD Consulting 

Paneliści:
• dr inż. Jacek Kozłowski – Politechnika Warszawska, partner ASD Consulting; 
• Jakub Gunert – kierownik operacyjny, Sealed Air Polska sp. z o.o.;
• Waldemar Dżusajew – kierownik produkcji, DeLaval;
• Rafał Osmoła – Managing Partner ASD Consulting;
• Moderator: Kamil Siemieniuk, ekspert Langas Group

Paneliści:
• Mikiharu Aoki – gość specjalny;
• Małgorzata Głębocka-Szurko – ekspert Langas Group;
• Marek Jagielski – ekspert Langas Group;
• dr Marek Krasiński – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; 
• Wiktor Masłowski – ekspert Business Center Club;
• Moderator: Jan M. Janiszewski – dyrektor programowy konferencji

Mikiharu Aoki

Marek Ryczko | BorgWarner Poland

• Chcemy, czy musimy się zmieniać?
• Czym jest PSG i jak funkcjonuje?
• Podział kompetencji i odpowiedzialność uczestników PSG,
• Sprawdzone narzędzia Lean stosowane przez firmę praktykującą 

Lean od ponad 10 lat;
 

Agnieszka Bajek  
menadżer ds. ciągłego doskonalenia procesów | Bahlsen Polska

• Czego nauczyłem się od Japończyków, a co zrozumiałem?
• Co łączy Sagara Hospital i Centrum Attis;
• Potencjał i możliwości realizacji projektu Kompleksowej 

Onkologii Kobiecej (Centrum Onkologii Kobiet);
• Adaptacja czwartego piętra szpitala Centrum Attis na zakład/

oddział onkologii kobiecej;
• Zasady funkcjonowania kompleksowej opieki onkologicznej kobiet;
• Szanse na funkcjonowanie projektu w polskim systemie 

ochrony zdrowia od 2017 r.
 

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

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

• W jaki sposób zjednać sobie pracowników?
• Od czego zacząć?
• Ile czasu zajmie „projekt lean”?
• Co ważniejsze: ludzie czy system?

 

Piotr Bielawski   
dyrektor produkcji | UDS sp. z o.o.

Łukasz Dekier 
partner ASD Consulting

„Dziękuję bardzo za dobrze opracowany program dydaktyczny – sesje idealne, atmosfera niezapomniana”.  
| Katarzyna Jokś – Process Engineer, BECH PACKAGING sp. z o.o

OPINIE
UCZESTNIKÓW

Wizyta online w Andrychowskiej Fabryce Maszyn Defum SA  
– praktyka zarządzania produkcją z wykorzystaniem IPOsystem 

• Wyjątkowa wirtualna wizyta na hali produkcyjnej w trakcie konferencji;
• Zdalny nadzór nad produkcją sterowaną przez IPOsystem;
• Sprawdzenie w trakcie wizyty aktualnych terminów realizacji zleceń 

oraz innych parametrów produkcji prowadzonej przez IPOsystem.
 

Marek Ruta 
wiceprezes zarządu | Andrychowskiej Fabryki Maszyn Defum SA

Wykorzystanie sztucznej inteligencji do zarządzania procesami - prezentacja 
innowacyjnego systemu samodzielnie zarządzającego produkcją IPOsystem. 

• Unikatowe na skalę światową możliwości systemu;
• Zarządzanie bez planistów i osób dozoru bezpośredniego;
• Maksymalne wykorzystania dostępnego czasu pracowników i maszyn;
• Wzrost wydajności produkcji nawet o 30%. 

 

Krzysztof Fiegler  
współtwórca i członek zarządu UIBS Teamwork
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PRELEGENCI

Jakub Gunert – kierownik operacyjny w Sealed Air  
Polska sp. z o.o.; ma 12-letnie doświadczenie me-
nadżerskie w sektorach przemysłowych B2B, w zakresie 
zarządzania operacyjnego, zarządzania jakością, lean 
management. Absolwent Politechniki Łódzkiej, studiów 
Executive MBA w Szkole Głównej Handlowej. Lean Six 
Sigma Black Belt.

Waldemar Dżusajew – kierownik produkcji w Fabryce 
Systemów Udojowych we Wrocławiu. Zaczynał jako in-
żynier produkcji, odpowiadał m.in. za transfery z innych 
europejskich fabryk i uruchomienie nowych wyrobów 
w Polsce. Wraz z zespołem tworzył pierwsze fundamenty 
pod narzędzia lean w podległej fabryce, które były czę-
ścią później tworzonego systemu produkcyjnego DeLaval. 

Krzysztof Fiegler – współtwórca i członek zarządu UIBS 
Teamwork – wspólnego przedsięwzięcia zespołu pro-
gramistów i technologów specjalizujących się w produkcji 
przemysłowej oraz menadżerów odpowiedzialnych za or-
ganizację pracy i optymalizację procesów. 

Marek Ryczko (Operations Manager) związany jest 
z BorgWarner Poland sp. z o.o. od początku istnienia 
spółki na polskim rynku motoryzacyjnym. Polski oddział  
specjalizuje się w produkcji turbosprężarek, układów 
kontroli i sterowania przekładni automatycznych oraz 
łańcuchów rozrządu w sektorze automotive.

Agnieszka Bajek – menadżer ds. ciągłego doskonalenia 
procesów w firmie Bahlsen Polska. Posiada kilkuletnie 
doświadczenie we wdrażaniu i realizacji lean manage-
ment oraz continuous improvement w dwóch zakładach 
produkcyjnych firmy Bahlsen. Na co dzień pracuje takimi 
narzędziami jak grupy rozwiązywania problemów, arkusz 
A3, warsztaty optymalizacyjne czy projekty. 

Marek Jagielski – ekspert Langas Group w zakresie po-
prawy efektywności firm. Intensywnie stosuje metodyki 
lean management, A3 i six sigma. Absolwent Politechniki 
Warszawskiej z dyplomem magistra inżyniera w dziedzinie 
konstrukcji lotniczych. Posiada wieloletnie doświadczenie 
wyniesione z pracy na stanowiskach kierowniczych za-
równo w korporacjach takich jak Thomson (elektronika) 
czy Avon (kosmetyki), jak i w małych i średnich firmach 
produkcyjnych oraz usługowych, a także naukowych, ta-
kich jak Instytut Lotnictwa i Politechnika Warszawska.

Kamil Siemieniuk – ekspert Langas Group ds. lean 
i kaizen. Autor wielu artykułów naukowych i projektów 
dotyczących organizacji produkcji. Doświadczenie me-
nadżerskie zdobywał jako Manager Lean Manufacturing 
w przedsiębiorstwie branży maszynowej oraz obejmując 
samodzielne stanowisko projektowe w wiodącej firmie 
branży stolarki otworowej segmentu premium.

Piotr Bielawski – dyrektor produkcji w przedsię-
biorstwach z grupy UDS. Od 27 lat związany z bran-
żą poligraficzną. W swojej karierze zawodowej pra-
cował na stanowiskach kierowniczych dla firm takich 
jak Drukarnia Ellert czy HAMMER.

Marek Ruta – wiceprezes zarządu Andrychowskiej  
Fabryki Maszyn Defum SA. Z branżą produkcji obrabia-
rek związany od 1998 r. Zasiadał w zarządach spółek m.in. 
ZM Glimag SA i Elektromontaż nr 2 Kraków ZPU sp. z o.o. 
Nadzorował wdrożenia kilku systemów ERP, inicjator 
wdrożenia i administrator IPOsystem w AFM Defum SA.

Wiktor Masłowski – prezes Centrum Leczni-
czo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy Attis  
sp. z o.o. w Warszawie. Ekspert ds. ochrony zdro-
wia Business Center Club. W latach 1998–2003 był 
konsultantem prezydenta RP ds. reformy ochrony 
zdrowia. Autor licznych publikacji z zakresu refor-
my opieki zdrowotnej na łamach „Służby Zdrowia”, 
„Monitora Zdrowia” i „Zdrowia Publicznego”. 

Małgorzata Głębocka-Szurko – ekspert Langas Gro-
up w zakresie transferu filozofii lean, kaizen i zarzą-
dzania zasobami ludzkimi. Zarządzała międzynarodo-
wymi projektami i zespołami w Chinach, Danii, Holandii, 
Norwegii, Wietnamie i USA. Posiada doświadczenie 
w zakresie wdrażania zmian (restrukturyzacje, połącze-
nia). Obecnie na stanowisku HR Group Director OSG 
w Polsce, w Bułgarii, w Rosji, na Białorusi, w Kazachsta-
nie i w Armenii. 

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 publi-
kacji, w tym także pierwszych polskich opracowań zwią-
zanych ze stosowaniem metodyki kanban w zarządzaniu 
projektami. 

Rafał Osmoła – Managing Partner ASD Consulting. 
Doświadczenie zdobywał, realizując projekty dla 
największych firm w Polsce i na świecie, wdrażając 
przy tym kulturę lean i six sigma w środowiskach 
produkcyjnych oraz usługowych dla firm takich jak: 
Neuca, Belvedere, Wamtechnik, Akzo Nobel, Teva, 
Polpharma, Southeastern UK, Johnson & Johnson, 
Novartis-Santoz, Newag, Kamis, BZ WBK, Kredyt 
Bank, Danone, Warta Glass, LOT, Capgemini, Eurolot, 
Fiat Auto Poland.

Jacek Kozłowski – Partner/Project Manager ASD Consulting. 
Doktor nauk technicznych. Doświadczenie zdobywał, 
realizując projekty badawczo-rozwojowe dla najwięk-
szych światowych firm, stosując metodykę six sigma 
w środowiskach produkcyjnych oraz usługowych dla 
firm takich jak: Neuca, Farmada Transport, Trinity Corpo-
rate Services, Harper Hygienics.

Łukasz Dekier – Partner/Project Manager ASD Consulting. 
Swoje doświadczenie zdobywał w trakcie realiza-
cji projektów lean m.in. w firmach takich jak: Neuca, 
Belvedere, Wamtechnik, DB Schenker, Forte, Deutsche 
Bank, B. Braun Aesculap Chifa, Harper Hygienics, Crédit 
Agricole, Polfa Warszawa, Valmont, Securitas, Europ As-
sistance. Pracował również jako inżynier procesu w Vol-
kswagen Poznań. 

Mikiharu Aoki – swoją karierę w koncernie Toyota zaczynał w dziale kadr, odpowiadał za kadry zagraniczne. Następnie praco-
wał w dziale finansowym w sekcji księgowości, kontrolując koszty eksportu/importu oraz należności na terenie Japonii. W dziale 
produkcji pierwszym jego zespołem był zespół kontroli produkcji, którego został kierownikiem. Po wyjeździe do USA odpowia-
dał za inżynierię kosztów produktów wytwarzanych poza Japonią. Pracował w japońskich fabrykach Toyoty takich jak: Tahara 
Plant czy Toyota Jidōsha. W czasie zatrudnienia 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 Produkcji Toyoty (TPS). 
Obecnie jest doradcą i ekspertem w zakresie implementacji TPS w firmach zarówno produkcyjnych, jak i usługowych. Autor 
licznych publikacji z zakresu Systemu Produkcji Toyoty (TPS), w tym wydanej w Polsce książki „Jak działa fabryka Toyoty”.
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