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4.0 serdecznie zapraszają do udziału 
w programie MBA Kaizen Industry 4.0, 
poświęconym integracji kultury Ka-
izen i Przemysłu 4.0. Ewolucja w kie-
runku Przemysłu 4.0 i inteligentnych 
usług wydaje się być nieunikniona, 
a strategia Kaizen będzie odgrywała 
w tym kluczową rolę. Przed wprowa-
dzeniem zaawansowanych rozwiązań technologicznych procesy 
muszą zostać zoptymalizowane. Kaizen i Przemysł 4.0 są oparte na 
tej samej zasadzie eliminacji marnotrawstwa oraz współpracy sys-
temów cyberfizycznych bez zbędnego transportu. Planowana inte-
gracja tych dwóch komplementarnych sił umożliwi organizacjom 
szybszą adaptację do zmieniających się warunków i da w efekcie zna-
czącą przewagę konkurencyjną.

Mariusz Bryke
Country Manager Kaizen Institute Poland

Opiekun merytoryczny programu MBA Kaizen Industry 4.0

Półtoraroczne studia podyplomowe MBA Kaizen Industry 4.0 
powstały w partnerstwie Szkoły Biznesu PW z Kaizen Institute 
Poland oraz Instytutem Industry 4.0. Głównym celem studiów 

jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie organizacji i zarzą-
dzania  nowoczesnym przedsiębiorstwem produkcyjnym, skutecz-
nie operującym na rynkach globalnych. Studia MBA Kaizen Industry 
4.0 adresowane są do kierowników wyższego i średniego szczebla, 
a także osób zajmujących się wdrażaniem nowoczesnych systemów 
zarządzania i osób zajmujących się usprawnieniami produkcji.

Szkoła Biznesu jest platformą spotkań i współpracy ludzi ze świa-
ta akademickiego i świata biznesu. Takich instytucji, które dobrze 

rozumieją obydwie perspektywy jest w Polsce wciąż bardzo niewiele. 
Wsłuchując się w sygnały z coraz szybciej zmieniającej się rzeczywi-
stości społecznej i gospodarczej, proponujemy nowe programy edu-
kacyjne, które mają sprostać wymaganiom czasów. Jedną z najnow-
szych propozycji Szkoły jest program MBA Kaizen Industry 4.0, który 
obok oferowania wiedzy i umiejętności osobom zarządzającym, po-
kazuje jak najlepsze globalne standardy zarządzania operacyjnego 
można przenosić na polski grunt, dając skuteczne i praktyczne narzę-
dzia menadżerom funkcjonującym w różnych obszarach produkcji. 

dr inż. Paweł Urbański
Dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej

Co nas wyróżnia?

 MBA Kaizen Industry 4.0

Przemysł 4.0 to próba odejścia 
od masowej produkcji, zorien-

towanej na minimalizację kosztów 
przez efekt skali.  Jednak eksplozja 
cywilizacji cyfrowej sprzyja rozwojo-
wi innych zachowań konsumentów. 
Ekonomia współdzielenia, sieci spo-
łecznościowe, internet rzeczy spo-
wodowały presję na indywidualizacje 
produkcji, przy konieczności zacho-
wania akceptowalnych kosztów jednostkowych. W erze gospodarki 
globalnej należy inwestować w kapitał ludzki, szkolenia, właściwe 
formy organizacji produkcji. Bez wdrożonego Lean Management, 
KAIZEN, ciągłego doskonalenia, zarzadzania jakością, monitorowa-
nia produkcji trudno mówić o wprowadzaniu  rozwiązań cyfrowych. 
O tym i innych zagadnieniach związanych z Kaizen Industry 4.0 do-
wiedzą się Państwo podczas naszego programu MBA. 

prof. nzw. dr hab. inż. Mariusz Bednarek  
Koordynator akademicki programu MBA Kaizen Industry 4.0

n   Przede wszystkim praktyczne podejście. W trakcie studiów, część zajęć 
organizowana jest w przedsiębiorstwach produkcyjnych, gdzie słuchacze 
będą mieli możliwość uczestniczyć w rozwiązywaniu prawdziwych proble-
mów związanych z działalnością operacyjną. 

n   Program studiów dostosowany jest do wyzwań przed jakimi stoją nowocze-
sne przedsiębiorstwa produkcyjne. 

n   Doświadczeni wykładowcy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie 
doskonalenia procesów produkcyjnych oraz wspomagających, takich jak 
utrzymanie ruchu, gospodarka narzędziowa, logistyka wewnętrzna itd. 

n   Uczestnicy studiów uzyskają prestiżowy dyplom MBA Kaizen Industry 4.0 

n   Osobom posiadającym certyfikaty Praktyka i Trenera Kaizen po spełnieniu 
wymagań formalnych zostanie przyznany ceniony i uznawany na całym 
świecie certyfikat Menedżera Kaizen.

n   Dlaczego warto wdrażać w Organizacji Industry 4.0.

n   Jakie znaczenie dla polskich MŚP ma Industry 4.0.

n   Czemu stosowanie Kaizen/Lean musi poprzedzać wdrażaniem Industry 4.0.

n   Jakie technologie Industry 4.0 stosujemy. Jak to robić w polskich firmach.

n   Jak uzasadniać rachunek koszty/zyski w przypadku wdrażania Industry 4.0.

n   Dlaczego warto budować kulturę ciągłego doskonalenia w całej organiza-
cji zamiast wdrażać wybrane narzędzia.

n   Jak skutecznie przeprowadzić diagnozę całej organizacji pod kątem efek-
tywności procesów.

n   Zintegrować Kaizen i Przemysł 4.0 w celu osiągnięcia przewagi konkuren-
cyjnej na rynku.

n   Rozumieć otaczającą rzeczywistość makroekonomiczną i jej wpływ na 
prowadzenie biznesu.

n   Podejmowania decyzji w niejednoznacznych i złożonych sytuacjach.

n   Technik efektywnego zarządzania zespołami i ich rozwojem.

n   Powiązań między nowoczesnymi technologiami i światem wartości a zrów-
noważonym rozwojem firmy.

n   Funkcjonowania w konkurencji przestrzeni międzynarodowej.

Czego się nauczysz?



Program studiów MBA Kaizen Industry 4.0

Informacje dla aplikujących:
Tryb zajęć:  piątek/sobota/niedziela  

lub piątek/sobota
Czas trwania: trzy semestry (416 h)  
Wymogi formalne: wyższe wykształcenie  
oraz  3-5 lat doświadczenia zawodowego 

 MBA Kaizen Industry 4.0

Otoczenie gospodarcze
 n Firma, rynek, klient
 n Rozwój gospodarczy
 n Globalny kryzys finansowy

Marketing
 n Marketing
 n Zarządzanie marką i wizerunkiem
 n  Social Media Marketing i Interactive 

Marketing
 n Public Relations
 n Brand Pro – Gra symulacyjna

Strategia
 n  Innowacyjne modele biznesu/Strategie 

biznesowe
 n CSR
 n  Implementacja strategii i kontrola 

zarządcza

Zarządzanie zasobami ludzkimi
 n Zachowania w organizacji
 n Zarządzanie zasobami ludzkimi a stra-

tegia firmy 

Rachunkowość
 n Rachunkowość zarządcza

Finanse
 n Instrumenty finansowe
 n  Przemiany na światowych rynkach  

kapitałowych

Nowe technologie i innowacyjność
 n  Zwinne zarządzanie projektami  

z wykorzystaniem technologii ICT
 n Przedsiębiorczość i innowacyjność

Zarządzanie operacyjne
 n  Zarządzania procesami: Standardy 

i praktyka
 n  Praca projektowa a zarządzanie  

procesami

Program Rozwoju Osobistego
 n Warsztat kompetencji menedżerskich 
 n  Budowanie zespołu i zarządzanie  

zespołem
 n Kompetencje liderskie

 n  Coachingowy styl zarządzania 
/menedżer jako lider rozwoju

 n Zarządzanie konfliktem i zmianą 

Przedmioty specjalizacyjne

 n  Kaizen Strategy Development
 n   Technologie wykorzystywane w In-

dustry 4.0 – wdrożenia i oczekiwane 
efekty

 n  Kaizen Transformation 
 n  Menedżer 5.0 / Kompetencje 5.0
 n   Praktyczne aspekty transformacji 

Kaizen
 n   Praktyczne aspekty wdrażania  

Industry 4.0 
 n  WCM – podstawy i praktyka wdrażania

Projekt końcowy

Leading into the future through new technologies

Wiedza Praktyka Rozwój  
osobisty

Koncepcja trzech filarów to nowatorskie podejście Szkoły do programu MBA pozwalające na kształcenie liderów 
potrafiących sprostać wyzwaniom dzisiejszego świata

Cena: 29 400 zł 
Lokalizacja zajęć: Szkoła Biznesu PW,  
ul. Koszykowa 79, Warszawa

Więcej informacji: www.biznes.edu.pl/mba-kaizen



SZKOŁA BIZNESU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
ul. Koszykowa 79, 02-008 Warszawa, tel. 22 234 70 89, tel. 22 234 70 15, fax: 22 234 70 16

e-mail: mbakaizen@biznes.edu.pl, www.biznes.edu.pl

 Moje doświadczenie jest oparte na pracy w różnych obszarach, w róż-
nych spółkach i na różnych stanowiskach. Pomimo tego, zdecydowa-
łem się poszerzyć swoją wiedzę rozpoczynając studia MBA w Szkole 
Biznesu PW. Program studiów ułatwia m.in. lepsze zrozumienie 
i usystematyzowanie problematyki całego łańcucha działalności 
operacyjnej wg najbardziej efektywnych standardów. Zajęcia dają 
możliwość teoretycznego i praktycznego doskonalenia najlepszych 
technik wdrażania WCM. Możliwość interakcji z doświadczoną kadrą 
oferuje — poza aspektami merytorycznymi — duży potencjał do roz-
woju własnej osobowości. Zachęcam wszystkich, w tym osoby z bo-
gatym doświadczeniem zawodowym, do podnoszenia swoich kwalifi-
kacji poprzez skorzystanie z oferty Szkoły Biznesu PW.

Zbigniew Wiśniewski
Sanok Rubber Company SA

Z-ca Dyrektora Dywizji Przemysłu ds. Operacyjnych 

 Wybór studiów MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej 
wynikał z moich dotychczasowych doświadczeń zawodowych oraz 
potrzeby dalszego rozwoju. Do rozpoczęcia studiów przekonał mnie 
ciekawy program, łączący wiele aspektów działania firmy. Od celów 
strategicznych i biznesowych poprzez narzędzia zarządzania ope-
racyjnego i ciągłego doskonalenia po jakże ważne dla każdej firmy 
elementy związane z rozwojem pracowników i ich kompetencji. 
Oferta Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej łączy te wszystkie 
elementy w jedną całość, w taki sposób jak zorganizowane jest 
przedsiębiorstwo. Za bardzo dużą wartość dodaną studiów uważam 
też kontakty nawiązane z innymi uczestnikami oraz możliwość wy-
miany i konsultacji nowych pomysłów z ludźmi o bardzo dużym 
i szerokim doświadczeniu.

Michał Żelazko
SVZ Tomaszów

Lider programu TPM

 Podjęcie studiów na kierunku Master of Business Administration roz-
ważałam już od dłuższego czasu. Innowacyjny program studiów MBA 
Szkoły Biznesu PW dawał mi gwarancję zdobycia wiedzy, którą będę 
mogła wykorzystać w codziennej pracy w środowisku biznesowym. 
Połączenie zakresu programowego MBA i WCM daje możliwość zdo-
bycia wiedzy pozwalającej na skuteczne konkurowanie firm na ryn-
kach globalnych.  Program studiów stanowi doskonałą synergię teo-
rii i praktyki, otwierając nowe perspektywy. Możliwość odbywania 
zajęć w firmach produkcyjnych daje szansę poznania funkcjonowania 
przedsiębiorstw wdrażających narzędzia KAIZEN, Lean, WCM. Po-
nadto kontakty nawiązane z innymi uczestnikami studiów, których 
wiedza i spojrzenie z perspektywy bardzo różnych branż są ogromną 
wartością dodaną tego kierunku.

Beata Wilusz
Browar Namysłów Sp.z o.o.

Dyrektor ds. Jakości  
Główny Technolog


