


  

Dołącz swoją opinię do opinii uczestników 
poprzednich edycji szkoleń: 
 
Świetna okazja do wymiany praktyk i doświadczeń pomiędzy 
uczestnikami konferencji z zakresu lean oraz do podejrzenia jak to 
robią najlepsi na rynku. 

Grzegorz Stojanowski, Kierownik Produkcji, KIRCHHOFF Polska 

 
Intensywne 

Karol Niedziałkowski, Koordynator Utrzymania Ruchu, MICHELIN Polska  

 
Bardzo inspirujące spotkanie, podsuwające wiele praktycznych 
rozwiązań. 

Zbigniew Ciepluch, Kierownik wydziału produkcji, JKT  

 
Doskonała możliwość nawiązania współpracy doskonalącej 
działalność każdej firmy, powiązana z praktyczną dyskusją o 
sposobach, narzędziach i rozwiązaniach Lean Manufacturing. 

Przemysław Zwoliński, Dyrektor Operacyjny APERAM Arcelor Mittal 

Podczas warsztatu: 

 zyskaj konkretne wsparcie w zarządzaniu 
pracownikami hali produkcyjnej 

 poznaj najefektywniejsze praktyki wspierania zespołu 
przy rozwiązywaniu problemów oraz budowaniu 
kultury ciągłego doskonalenia, 

 opracuj własne metod pracy zespołu w systemie 
ciągłego doskonalenia dostosowane do specyfiki 
Twojej organizacji. 

 
Dowiedz się:  

 jak dobrać styl kierowania i formułę przewodzenia  
do konkretnego zespołu produkcyjnego? 

 jak prowadzić rozmowę oceniającą,  
a jak motywującą? 

 jak kaskadować cele i zadania dla pracowników 
produkcyjnych? 

 jak wykorzystać narzędzia komunikacji  
w budowaniu efektywnego zespołu pracowników 
produkcyjnych? 

 

Przećwicz: 

 swoje nowe praktyczne umiejętności z zakresu 
zarządzania pracownikami hali produkcyjnej, 

 skuteczne metody rozwiązywania konfliktów  
w Twoim zespole produkcyjnym, 

 praktyczne umiejętności niezbędne do prowadzenia 
rozmów z pracownikami i budowania systemu 
efektywnych i krótkich spotkań. 

 
 
Szkolenie poprowadzi praktyk z wieloletnim doświadczeniem  
w zarządzaniu zespołami produkcyjnymi zarówno w kraju  
jak za granicą.  
Szkolenie będzie bardzo interaktywne i angażujące.  
Przedstawimy wiele przykładów i studiów przypadków 
funkcjonowania firm produkcyjnych w Polsce i zagranicą.  
 

Zapraszam do rezerwacji miejsc, 
 
Anna Chmielewska 
Kierownik Projektu 
tel.: 22 696 80 20 
a.chmielewska@langas.pl 

Kogo spotkasz podczas szkolenia? 

 Liderów zespołów produkcyjnych 

 Szefów zmiany 

 Mistrzów i brygadzistów 

 Team liderów zespołów produkcyjnych 

 Pracowników działów HR w firmach produkcyjnych 

 Wszystkich, którzy tak jak Ty interesują się efektywnym 
zarządzaniem pracownikami w środowisku produkcyjnym 

Ekspert prowadzący szkolenie 

Małgorzata Głębocka – Szurko 

Zarządzała kilkutysięcznym zespołem międzynarodowym, kierując 

międzynarodowymi projektami i zespołami w Chinach, Dani, Holandii, 

Norwegii, Wietnamie i USA.  

Posiada doświadczenie w zakresie wdrażania zmian (restrukturyzacje, 

połączenia). Uczestniczyła i była odpowiedzialna za zasoby ludzkie  

w procesach transferu linii produkcyjnych do/z Polski, Holandii, Danii, 

Chin i Wietnamu.  

Wdrażała systemy motywacyjne Kaizen dla pracowników 

produkcyjnych w Polsce i zagranicą. Specjalizuje się w zarządzaniu 

projektami typu “green-field”. Posiada wiedzę oraz doświadczenie  

w zakresie międzynarodowego prawa pracy, filozofii Lean 

Management oraz projektów międzykulturowych.  

Podczas jej pracy w Sonion Polska, firma była wielokrotnie wyróżniana, 

m.in. godłem „Inwestor w kapitał ludzki" (2002), dwukrotnie 

bursztynową statuetką „Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi": za 

partnerstwo w zarządzaniu (2004) i innowacyjność (2005) oraz złotą 

statuetką za całokształt osiągnięć w dziedzinie Zarządzania Zasobami 

Ludzkimi (2006).  

Międzynarodowy Trener NLP, coach, doradca HR. Zaraża pasją, 

inspiruje do zmian, rozwoju i podnoszenia efektywności organizacji. 

więcej informacji:    www.langas.pl    |    langas@langas.pl    |    tel: 22 696 80 20     |    fax: 22 355 24 08 
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więcej informacji:    www.langas.pl    |     langas@langas.pl     |      tel: 22 696 80 20     |     fax: 22 355 24 08 

KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LIDERA PRODUKCJI  
Ludzie w systemach ciągłego doskonalenia 
 

− Budowanie nowoczesnej fabryki - ćwiczenie 

− Jakie style kierowania zastosować w stosunku do pracowników 
produkcyjnych? 

− Jakie czynniki wpływają na funkcjonowanie zespołu 
produkcyjnego? 

− Jaka jest rola i zadania brygadzisty/mistrza produkcji/lidera 
zespołu w budowaniu efektywnego zespołu? 

− Autentyczność lidera - kiedy lider zaczyna być skuteczny? 

− Emocje - jak sobie z nimi radzisz, takie będziesz miał efekty w 
zespole 

− Nastawienie na wyniki i realizację celów - jeśli szanujesz ludzi to 
od nich wymagaj 

 
PLANOWANIE I ORGANIZACJA PRACY PRACOWNIKÓW 
Zebrania i wyznaczanie długofalowych celów zespołowych 
 

− Jak planować, przeprowadzać i wykorzystywać efektywnie 
zebrania pracownicze? 

− Jak skutecznie wprowadzać i nadzorować pracę zespołową? 

− Jak właściwie wyznaczyć cele w pracy zespołowej? 

− Jeśli człowiek nie wie dokąd zmierza, pokaż mu dokąd może 
zajść 

 
MOTYWACJA PRACOWNIKA HALI PRODUKCYJNEJ  
Jak zwiększyć zaangażowanie w wykonywane zadania? 

 

− Jak prowadzić „krok po kroku” rozmowę motywującą? 

− Kiedy rozmowa motywująca będzie skuteczna? 

− W jakich przypadkach nie prowadzimy motywacji? 

− Czemu ma służyć rozmowa motywująca? 

− Mity i półprawdy o motywacji ludzi w pracy 

− W jaki sposób prowadzić rozmowy z pracownikami, aby nie 
tylko pieniądze były dla nich motywatorem do pracy? 

− Co jest ważne dla Twoich ludzi? Jaki mają systemy wartości? 

− Na czym zależy im najbardziej w wykonywanej pracy, a na czym 
zależy Tobie? 

− Jakie błędy w motywowaniu popełniają menedżerowie? 

− Kiedy rozmowa z pracownikiem zwiększa jego motywację i 
zaangażowanie? 

− Kroki udzielanie feedbacku motywującego 

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z PRACOWNIKAMI PRODUKCJI 
Motywowanie zespołu do myślenia w kategoriach 
skuteczności, efektów i ciągłego doskonalenia 

 

− Jakie są zasady skutecznej komunikacji? 

− Jakie są płaszczyzny efektywnej komunikacji w zespole? 

− Jak właściwie i skutecznie udzielić informacji zwrotnej 
pracownikom produkcyjnym? 

− Aktywne słuchanie jako niezbędny element efektywnej 
komunikacji 

− Jakie style komunikowania zastosować w codziennej pracy? 

− Jak skutecznie eliminować najczęstsze błędy  
popełniane w komunikowaniu się? 

− Jak skutecznie identyfikować bariery komunikacyjne  
i je przezwyciężać? 

− Odrzucaj wymówki, a błędy systemu/ludzi koryguj 
na bieżąco 

 

BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW 
Jak zmniejszać rotację pracowników? 

− Metody wywierania wpływu na pracowników 

− Pushing – Pulling 

− Mentoring – Coaching 

− Nie przeszkadzaj, a unikniesz rotacji pracowników 

− Jak zaufać pracownikom?  
Przekazywanie zadań i uprawnień podwładnym 

PROGRAM  19 - 20 marca 2020 Warszawa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FORMULARZ 

ZGŁOSZENIOWY 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy 

i prześlij na numer fax: 22 355 24 08  

lub e-mail: szkolenia@langas.pl 

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia 
  
Sposób płatności przelewem przed rozpoczęciem szkolenia na konto Langas 
Group 
 
Potwierdzenie zgłoszenia. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy 
Państwu potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu na adres e-mail wskazany w 
formularzu. Langas Group zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia, w 
którym odbędzie się spotkanie (w obrębie tego samego miasta). 
 
 

 

❑ zgłoszenie do 27.02.2020 r.   1 770 PLN         1 470 PLN netto 

❑ zgłoszenie od 28.02.2020 r.                              1 770  PLN netto 

 

                                                  

                                                     

                                                

Prześlij zgłoszenie do 27 lutego 2020 
a otrzymasz 300 PLN rabatu. 

Cena zawiera: 

• uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,  
• materiały szkoleniowe,  

• certyfikat  

• obiady, poczęstunek podczas przerw 
 
Cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT 

 
ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI 

HALI PRODUKCYJNEJ 
 

19-20 marca 2020 
Warszawa 

 

Firma 
 
 

Adres 
 
 

Imię i nazwisko (1) 
 
 

Stanowisko  
 
 

e-mail 
 
 

Imię i nazwisko (2) 
 
 

Stanowisko  
 
 

e-mail 
 
 

Imię i nazwisko (3) 
 
 

Stanowisko  
 
 

e-mail 
 
 

Osoba do kontaktu (przed szkoleniem otrzyma na adres  
e-mail informacje o szkoleniu) 
 
 

Stanowisko 
 
 

e-mail 
 
 

Telefon/Fax 
 
 
 
 

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Langas Group Konrad Kaczmarczyk,  
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa, NIP:532-159-55-77  w celu dostarczania informacji handlowych lub 
marketingowych drogą elektroniczną, w tym pocztą elektroniczną oraz telefonicznie. Podstawą przetwarzania 
danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219 z.p.z.).  
Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być w każdym czasie cofnięte. 

❑ Wyrażam zgodę na inicjowanie telefonicznych połączeń przychodzących z wykorzystaniem przez Langas Group 
Konrad Kaczmarczyk, ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa, NIP:532-159-55-77  w celach handlowych  
lub marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne 
(Dz.U. Dz.U.2016.1489 z późn. zm.).  
Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być w każdym czasie cofnięte. 

 
Faktura 
 
 

 

 

 

 
 

❑ Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami VAT nasz nr NIP:_______________________ 
Upoważniamy firmę Langas Group do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. 

❑ Oświadczamy, że nie jesteśmy płatnikami VAT 

 
W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed szkoleniem, uczestnik zostanie 
obciążony kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia. Wycofanie zgłoszenia w terminie późniejszym niż 
7 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100 % wartości zamówienia. 
Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika 
inną osobą. Organizator  zastrzega sobie prawo do zmiany trenera z  przyczyn niezależnych od organizatora. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu,  miejsca, terminu lub odwołania szkolenia z przyczyn 
niezależnych od organizatora. Oświadczam, że jestem upoważniony (-na) przez firmę do podpisania  
formularza. 

 
 
 
 

...............................                                            ............................ 
podpis                                                                   data i pieczęć 

 

 


