
 
 

 
 

Załącznik nr 1  
 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 
Część 3.4 - Pracownia praktyczna 

 

Cel zajęć:  
 

Celem teoretycznym przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zasad i metod ciągłego 
doskonalenia organizacji, procesów i produktów w oparciu o ideę japońskiej koncepcji KAIZEN. 
Koncepcja ta znajduje obecnie swoich zwolenników w praktycznie każdym obszarze działania 
ludzkiego. Niegdyś charakterystyczna przede wszystkim dla branży automotive, dzisiaj jest 
powszechnie stosowana w produkcji elektroniki, AGD, przemyśle meblarskim, farmaceutycznym, 
kosmetycznym, spożywczym a nawet administracji. 

Celem praktycznym przedmiotu jest przyswojenie konkretnych rozwiązań (metod i technik) 
charakterystycznych dla koncepcji kaizen a pozwalających na indywidualne i zespołowe 
uczestniczenie w procesie ciągłego doskonalenia. 
W ramach przedmiotu studenci dowiedzą się: 

 Na czym polega idea ciągłego doskonalenia charakterystyczna dla kaizen 

 Z jakich elementów składa się system kaizen (filary kaizen) 

 Jak zorganizować kaizen w przedsiębiorstwie (kaizen ukierunkowany na zarządzanie, 
zespoły i jednostki ludzkie) 

 Jak realizować ciągłą poprawę  (indywidualnie i poprzez współpracę w ramach zespołów 
interdyscyplinarnych) 

 Jak wykorzystywać narzędzia pomocnicze i jak unikać błędów w procesie ciągłego 
doskonalenia 

 
 
Zakres tematyczny zajęć: 
 

1. Istota i geneza KAIZEN 

2. Proces wdrażania  kaizen w przedsiębiorstwie: 

3. Organizacja kaizen w przedsiębiorstwie 

4. Praktyczne stosowanie kaizen – 3 podstawowe zadania (organizacja stanowiska, eliminacja strat, 

standaryzacja) 

5. KAIZEN jako proces rozwiązywania problemów 

6. Wybrane metody i  techniki stosowane w ramach kaizen  

 5S - Porządek, organizacja i zarządzanie wzrokowe na stanowisku pracy 

 Znaczenie zarządzania wzrokowego 

 Wykorzystanie techniki 5S  

 
Liczba uczestników pracowni praktycznej– około 15 osób/gr.  
  

Termin realizacji usługi: semestr letni w roku akademickim 2020/2021 r.  
zajęcia będą prowadzone w okresie od marca 2021 do września 2021 roku w godzinach 9.00 – 19.00. 
 
Miejsce świadczenia usługi:  Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa  

z siedzibą w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów 
 
Zakres usługi:  
Usługa obejmuje: 



 
 

 
 

Prowadzenie zajęć w ramach przedmiotu  „Pracownia praktyczna” dla studentów i studentek III 
roku studiów stacjonarnych, kształcących się na studiach I stopnia na kierunku Zarządzanie,  

 
w formie:  
pracowni praktycznej- w łącznym wymiarze 30 godzin, w 3 grupach, po 10 godzin  w każdej grupie 
 

W tym: 
 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. Istota i geneza kaizen 1 

2. Proces wdrożenia kaizen 1 

3. Organizacja kaizen w przedsiębiorstwie 2 

4. Praktyczne zastosowanie kaizen 2 

5. Kaizen jako proces rozwiązywania problemów 2 

6. Wybrane metody i techniki kaizen 2 

 
Warunki prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia, opis sposobu obliczenia ceny oferty oraz 
zasady rozliczania Przedmiotu Zamówienia:  
Szczegółowo zostały określone w częściach  XI i XII ZAPYTANIA OFERTOWEGO. 
 
Wymagania w stosunku do wykładowców: 
Szczegółowo zostały określone w Zapytaniu ofertowym. 
 
 
 


