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40. KAIZEN™ Manager Club 

23 kwietnia 2020,  

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości 
 ul. Robocza 4, Poznań 

Spotkanie od 10:00 do 15:00 

 

Temat spotkania: Cechy skutecznego 

Koordynatora KAIZEN 
 

KAIZEN™ Manager Club to cykliczne spotkania skierowane do osób zajmujących się optymalizacją 

procesów. Mogą w nim uczestniczyć osoby zaangażowane we wdrażanie narzędzi 

optymalizacyjnych m.in.: lean, kaizen, Six Sigma. 

Klub organizowany jest w formule „Praktycy dla Praktyków”, która umożliwia wymianę doświadczeń i 

poznanie najlepszych rozwiązań wdrażanych w innych firmach. 

Każde spotkanie jest poświęcone wybranemu tematowi przewodniemu, który zainspiruje Cię do 

wprowadzenia usprawnień w Twojej firmie! 

 

Członkostwo w KAIZEN™ Manager Club to: 

• Wymiana doświadczeń i poznanie najlepszych praktyk z obszaru ciągłego doskonalenia  

• Korzystanie z doświadczeń innych firm wdrażających projekty optymalizacyjne  

• Integracja osób pracujących w obszarze optymalizacji procesów  

• Poznanie licencjonowanych narzędzi Kaizen Institute wraz z przykładami ich zastosowania. 

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na adres  
kmc@kaizen-institute.pl 
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    Cechy skutecznego Koordynatora KAIZEN 
 
Program spotkania: 

1. Wprowadzenie – Kaizen Institute Poland  
2. Praktycy dla Praktyków – wystąpienia ekspertów: 

a. ABB Sp. z o.o.: 
i. Rafał Kłucjasz – Kierownik sekcji ciągłego doskonalenia,  

ii. Paweł Martczak – Specjalista ds. Rozwoju Procesów. 
b. Firma produkcyjna  

3. Pytania do ekspertów 
4. Warsztaty z udziałem uczestników spotkania, prowadzone w kilku grupach, koordynowane przez Konsultanta 

Kaizen Institute Poland 
5. Sesja pytań i odpowiedzi, wymiana doświadczeń 
6. Podsumowanie oraz zamknięcie spotkania. 

 

Warunki i zasady udziału w KAIZEN™ Manager Club: 

1. Udział w spotkaniach KAIZEN™ Manager Club jest płatny i wynosi 100 zł netto / osoba. Oplata umożliwia udział w 

jednym ze spotkań Klubu 

2. Spotkanie składa się z 3 stałych bloków: wymiana dobrych praktyk – case study; dyskusja pomiędzy uczestnikami, 

ekspertami i konsultantem Kaizen Institute oraz ćwiczenia warsztatowe 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły Klubu i dopasowanie jej do ilości osób uczestniczących w 

spotkaniu 

4. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń 

5. Dla zapewnienia szerokiego dostępu do KAIZEN™ Manager Club możliwy jest udział nie więcej niż 5 osób z jednej 

firmy 

6. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia drogą mailową i dokonanie wpłaty na rachunek bankowy 

Kaizen Institute Poland 

7. Poprzez przesłanie zgłoszenia Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych 

uczestnika i firmy w celach informacyjnych i marketingowych przez Organizatora 

8. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków i zasad KAIZEN™ Manager Club 
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KAIZEN™ Manager Club  
formularz zgłoszeniowy 

 
Prosimy o czytelne wypełnienie wszystkich rubryk i przesłanie formularza na adres  

kmc@kaizen-institute.pl 

Przesyłając „Formularz zgłoszeniowy” uczestnicy akceptują warunki i zasady KAIZEN™ Manager Club .  

 

Zgłaszam uczestnictwo następujących osób na najbliższym spotkaniu KAIZEN™ Manager Club: 

Imię Nazwisko Stanowisko Nazwa firmy Adres e-mail Telefon 

      

      

      

      

      

Dane firmy (do faktury) 

Pełna nazwa firmy NIP Adres siedziby 

 

 

  

 

Oświadczenie: 

 

Oświadczam, że opłata w kwocie 

100 PLN netto + 23% VAT  

za osobę 

Zostanie przelana w terminie14 dni 

od przesłania zgłoszenia na rachunek 

organizatora 

Pieczęć firmowa Podpis osoby upoważnionej 
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Organizator KAIZEN™ Manager Club (dane do przelewu): 
 

Dane Spółki:  

Kaizen Institute Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 

52-121 Wrocław Ul. Koreańska 13 

NIP 899-281-11-76  REGON 366676165  KRS 0000665665 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, 

VI Wydział Gospodarczy KRS 
 

Rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. 

PL25 1050 1575 1000 0090 3118 4683 
 

Warunki i zasady udziału w KAIZEN™ Manager Club 

1. Udział w spotkaniach KAIZEN™ Manager Club jest płatny i wynosi 100 zł netto / osoba. Oplata umożliwia 

udział w jednym ze spotkań Klubu 

2. Spotkanie składa się z 3 stałych bloków: wymiana dobrych praktyk – case study; dyskusja pomiędzy 

uczestnikami, ekspertami i konsultantem Kaizen Institute oraz ćwiczenia warsztatowe 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły Klubu i dopasowanie jej do ilości osób 

uczestniczących w spotkaniu 

4. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń 

5. Dla zapewnienia szerokiego dostępu do KAIZEN™ Manager Club możliwy jest udział nie więcej niż 5 osób 

z jednej firmy 

6. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia drogą mailową i dokonanie wpłaty na rachunek 

bankowy Kaizen Institute Poland 

7. Poprzez przesłanie zgłoszenia Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych 

osobowych uczestnika i firmy w celach informacyjnych i marketingowych przez Organizatora 

8. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków i zasad KAIZEN™ Manager Club  

Informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kaizen Institute Poland z siedzibą we Wrocławiu

przy ul. Koreańskiej 13, zwany dalej Administratorem 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i informacji o Kaizen Manager Club 

i nie będą udostępniane innym odbiorcom 

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgłoszenie na Kaizen Manager Club 

4. Podanie danych jest niezbędne do przyjęcia zgłoszenia na KAIZEN™ Manager Club, w przypadku 

niepodania danych niemożliwe jest przyjęcia zgłoszenia na  KAIZEN™Manager Club 

5. Posiada Pani/Pan prawo do: 

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

• sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

• przenoszenia danych, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat 


