


Skorzystaj ze zdobyczy praktyki zarządzania, czyli legalne i 

kreatywne czerpanie z doświadczeń największych koncernów.  

Weź udział w wyjątkowym projekcie, podczas którego spędzisz 

2 pełne dni na linii produkcyjnej Land Rover Jaguar, 

doświadczysz w jaki sposób zespół produkcyjny tej fabryki 

wykorzystuje „Deep Dive” do doskonalenia systemu Lean i  

określania strategicznych wyzwań.   

To projekt dla menadżerów, którzy chcą poprawić kluczowe 

wskaźniki wydajności w swoim przedsiębiorstwie. 

To nie jest factory tour - to 2 pełne dni intensywnego szkolenia 

w fabryce Jaguar Land Rover, które umożliwiają zdobycie 

umiejętności i technik Lean Leadership: liderom produkcji, 

inżynierom i menadżerom, dostawcom branży motoryzacyjnej i 

innym firmom. 

Naucz się zarządzania lean w czasie rzeczywistym  

od pracowników linii produkcyjnej i menadżerów, razem z nimi 

rozwiązując bieżące problemy. Naucz się wdrażania  

w praktyce zasad i norm stanowiących fundament dla lean. 

 

Zapraszam do rezerwacji miejsc! 

 

 

Przemysław Mordarski,  

Kierownik projektu, Langas Group 

tel.: 22 696 80 22,  

e-mail: p.mordarski@langas.pl 

 

 

Poznaj opinie uczestników poprzednich projektów 

benchmarkingowych Langas Group 

Dużo ciekawych praktycznych przykładów 

Sławomir Sobczyk, ViaCon 

 

Duży zakres, objętość informacji, świetna podstawa teoretyczna 

Dawid Zawadzki, PROFI 

 

Trudna wielopoziomowa materia dobrze wyłożona teoretycznie 
i poparta praktycznie  

Bożena Plucińska, KGHM Polska Miedź S. A. 

 

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

Przemysław Zwoliński, Arcelor Mittal Poland 

 

Doświadczenia przemysłu - bardzo dobre, zwiedzanie fabryk -
rewelacja 

Wojciech Makowski, Kierownik efektywności produkcyjnej, TEVA 

 

Bardzo inspirujące spotkanie, podsuwające wiele praktycznych 
rozwiązań  

Zbigniew Ciepluch, Kierownik wydziału produkcji, JKT 

Kto razem z Tobą weźmie udział w projekcie 

− Dyrektorzy zarządzający fabryk, dyrektorzy operacyjni, 

członkowie zarządu zakładów produkcyjnych i usługowych,  

− Team leaderzy, szefowie zmiany, szefowie utrzymania 

ruchu, dyrektor techniczny, dyrektor logistyki 

− Szefowie działów finansowych, HR oraz inne osoby 

zainteresowane wdrażaniem procesów optymalizacyjnych 

i podnoszących jakość 
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REAL TIME WORKSHOP 

Fabryka Land Rovera w Liverpoolu 

Produkcję w tej fabryce rozpoczęto już w 1938 roku. W 

2008 roku Ford sprzedał markę Land Rover oraz Jaguar 

indyjskiemu koncernowi TATA Motors.  

Indyjski potentat zainwestował olbrzymie środki 

finansowe w technologie produkcji, wykorzystanie 

filozofii KAIZEN i wykonanie samochodów w fabryce w 

Liverpolu.  

Obecnie fabryka zatrudnia ponad 5 000 osób, 

wytwarzane są tam od ponad 60 lat takie modele marki 

Land Rover jak: Range Rover, Range Rover Sport, Land 

Rover Discovery (ponad 1 mln wyprodukowanych 

modeli) oraz Land Rover Defender.  

Znajdujący się na terenach zakładowych "Land Rover 

test track" służy do zbadania i zobrazowania 

zwiedzającym zdolności i osiągów wytwarzanych w 

fabryce samochodów.  

 

 

 

Program 

(podczas warsztatu towarzyszyć Ci będzie tłumacz) 

Dzień 1 – 21.04.2020 r. 

05.30  wylot z Warszawy 

07.35  przylot do Liverpoolu  

8:00  śniadanie 

9:00-16:00  Real Time Workshop cz. 1 

Rozwiązywanie bieżących problemów na linii 

produkcyjnej  

Kurs obejmuje sesje warsztatowe i 

prezentacje z Jaguar Land Rover Lean 

Learning Academy na temat zasad Lean 

Manufacturing, umiejętności przywódczych i 

technik. Weźmiesz udział w Lean 

Manufacturing w akcji w zakładzie Jaguara w 

Halewood.  

18:00   kolacja i pub crawl  

 

Dzień 2 – 22.04.2020 r. 

06:30- 8.00  śniadanie 

9:00-16:00  Real Time Workshop cz. 2 

Kontynuacja warsztatów z dnia 

poprzedniego. Dzień kończy się sesją pytań  

i odpowiedzi, podczas której managerowie 

Jaguara mogą pomóc Ci zaprojektować 

zastosowanie Lean w Twojej firmie. 

 

Dzień 3 – 23.04.2020r. 

07:00-07:30  śniadanie 

08.30   wylot do Warszawy 
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Warsztat na linii produkcyjnej w 
Fabryce  

Land Rover Jaguar (GB) 
21-23 kwietnia 2020 

❑ zgłoszenie do 20.02.2020             3 670 PLN netto 

❑ zgłoszenie od 21.02.2020    4 570 PLN netto 

Cena zawiera: 

• uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały konferencyjne, 

certyfikat uczestnictwa, 

• śniadania, lunch, kolację, 

• transport do fabryk autokarem, ubezpieczenie, 

Ceny nie zawierają przelotu oraz noclegu, do ceny należy doliczyć 

podatek 23% VAT  

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora 
zgłoszenia 

Sposób płatności przelewem przed rozpoczęciem szkolenia na konto 
Langas Group, NIP: 532-159-55-77 

Potwierdzenie zgłoszenia. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego 
prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa w projekcie na  
adres e-mail wskazany w formularzu.  

 
 

 

Firma 
 
 

Adres 
 
 

Imię i nazwisko (1) 
 
 

Stanowisko 
 
 

Adres e-mail  
 
 

Imię i nazwisko (2) 
 
 

Stanowisko  
 
 

Adres e-mail  
 
 

Telefon/Fax 

Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji ww. szkolenia przez Langas 
Group z siedzibą: ul. Wioślarska 8 00-411 Warszawa, zgodnie z RODO 

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych, w celu 
dostarczania przez Langas Group z siedzibą: ul. Wioślarska 8 00-411 
Warszawa, informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym pocztą 
elektroniczną oraz telefonicznie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochrony danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą 
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 
poz. 1219 j.t.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być w każdym czasie 
odwołane. 

❑ Wyrażam zgodę na inicjowanie telefonicznych połączeń przychodzących z 
wykorzystaniem przez Langas Group w celach handlowych i marketingowych 
zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Dz.U.2016.1489 
j.t. z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być w każdym czasie 
odwołane. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Langas 
Group, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz wyrażam zgodę na 
otrzymywanie od Langas Group i ich partnerów informacji handlowych za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 
18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 
1204 ze zm.). Zgody mogą być odwołane w każdym czasie.  

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

❑ Oświadczamy, że nie jesteśmy płatnikami VAT 
 
Wycofanie uczestnictwa w terminie późniejszym niż 3 dni od daty zgłoszenia nie 
zwalnia uczestnika od dodatkowej zapłaty za lot. W przypadku wycofania zgłoszenia 
w terminie późniejszym niż 30 dni przed wylotem, uczestnik zostanie obciążony 
kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia. Wycofanie zgłoszenia w terminie 
późniejszym niż 21 dni przed wylotem nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 
100% wartości zamówienia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie 
pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika inną osobą + koszty opłaty 
zmiany danych biletu lotniczego. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 
trenerów z przyczyn niezależnych od organizatora. Organizator zastrzega sobie 
prawo do zmiany planu, miejsca, terminu wyjazdu lub odwołania szkolenia z 
przyczyn niezależnych od organizatora. Oświadczam, że jestem upoważniony(-na) 
przez firmę do podpisania formularza. W przypadku korzystania z opcji przelotu 
uczestnik zobowiązuje się do respektowania regulaminu przelotu. 
 
Oświadczam, że jestem upoważniony (-na) do dokonania zgłoszenia. 
 
 
 
 
 

Podpis   data 
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LOT – Ważne informacje 

Dopłata za lot Warszawa – Liverpool – Warszawa (Uwaga!! Cena gwarantowana 
do 20.02.2020r). 

❑ Przelot na trasie W-wa – Liverpool – W-wa - 600 PLN netto 

(Cena zawiera tylko bagaż podręczny, wym.: 42/32/25 cm) 

❑ Dopłata za bagaż podręczny 56/45/25 – 80 PLN netto 

❑ Dopłata za bagaż rejestrowy do 20 kg. - 160 PLN netto 

❑ Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem lotu linii lotniczych i 

zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

Noclegi – ważne informacje  

❑ W pokoju 2-osobowym  430 PLN netto 

❑ W pokoju 1-osobowym  860 PLN netto 

FORMULARZ 

ZGŁOSZENIOWY 
 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij  
na numer fax: (22) 355 24 08 lub  

e-mail: szkolenia@langas.pl 


