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Organizatorzy:  

prof. dr hab. Czesław Domański (Katedra Metod Statystycznych UŁ) 

mgr inż. Krzysztof Kowal (2KConsulting) 

mgr Michał Szymczak (Katedra Metod Statystycznych UŁ) 

http://2kconsulting.com.pl/konferencja/ 

Dane kontaktowe: 

Michał Szymczak – tel: +48 504 444 712 micszym@gmail.com 

Krzysztof Kowal – tel: +48 609 540 104 krzysztof.kowal@2kconsulting.com.pl  

Sekretariat Katedry – tel: +48 42 635 51 82 katstat@uni.lodz.pl  

Katedra Metod Statystycznych 

Jedna z trzech katedr wchodzących w skład Instytutu Statystyki i Demografii na 

Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ – największego spośród dwunastu 

wydziałów Uniwersytetu. Katedra zatrudnia naukowców, ale i specjalistów w 

swoich dziedzinach. Ceniona w kraju i za granicą, mająca w swoim dorobku 

organizację licznych konferencji zarówno ogólnopolskich, jak i 

międzynarodowych. 

2K Consulting  

Firma konsultingowa i szkoleniowa zajmująca się problematyką zarządzania 

procesami biznesowymi, metodologią Lean Six Sigma, wdrożeniami 

statystycznej kontroli procesów, szkoleniami z zakresu zarządzania jakością i 

produkcją oraz modelowaniem procesów przemysłowych.  

Firma 2KConsulting zajmuje się także promocją współpracy pomiędzy 

uczelniami i środowiskiem biznesowym oraz promocją czytelnictwa naukowego 

i biznesowego.  Była organizatorem wystawy „Książka w świecie biznesu” oraz 

organizuje otwarte spotkania na temat pozycji książkowych i ich wartości dla 

środowiska przedsiębiorców - regularnie organizowanych w siedzibie księgarni  

PWN w Łodzi.  

Krzysztof Kowal – absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydziału Mechanicznego i 
Organizacji I Zarządzania. Master Black Belt metody Lean Six Sigma, specjalista 
w zakresie zarządzania jakością, produkcją oraz marketingu. Laureat konkursów 
„Mam świetny pomysł na biznes” (1999, 2001) oraz konkursu Empirion na 

http://2kconsulting.com.pl/konferencja/
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najlepszą polską strategię marketingową (1999). W swej 27 letniej karierze 
współpracował z sektorem AGD, obuwniczym, przetwórstwa tworzyw 
sztucznych, budowlanym, chemicznym i petrochemicznym, maszynowym 
zarówno w Polsce jak i w Europie. Obecnie niezależny konsultant i trener z 
zakresu Lean Six Sigma i zarządzania jakością. Współautor pierwszego polskiego 
podręcznika metody 5 why – „5 x dlaczego”. Autor szeregu publikacji z zakresu 
problematyki zarządzania przedsiębiorstwami oraz optymalizacji i jakości 
procesów.  

prof. zw. dr hab. Czesław Domański – Prezes Polskiego Towarzystwa 

Statystycznego, wieloletni kierownik Katedry Metod Statystycznych i dyrektor 

Instytutu Statystyki i Demografii, a także członek zarządów licznych komisji i rad 

na szczeblu krajowym. Oprócz kwestii metodologicznych, m.in. takich, jak 

teoretyczne podstawy testów nieparametrycznych, metody porównywania 

nieparametrycznych procedur wnioskowania statystycznego z procedurami 

parametrycznymi czy statystyka małych obszarów, dużo miejsca w badaniach 

naukowych prof. Czesława Domańskiego zajmuje udział w pracach 

aplikacyjnych, wspomagających rozwiązywanie problemów w różnych 

dziedzinach i przejawach życia społeczno-gospodarczego, zwłaszcza na terenie 

Łodzi i regionu łódzkiego.  

Michał Szymczak – Specjalista zastosowań metod statystycznych w 

przedsiębiorstwach produkcyjnych, w szczególności w badaniach 

niezawodności oraz SPC. Pracownik firmy BSH Home Appliances mający 

doświadczenie w projektach Six Sigma Black Belt oraz Green Belt. Trener 

wewnętrzny i zewnętrzny z praktycznych zastosowań statystyki w MSA i SPC. 

Certyfikowany audytor ISO/TS 16949:2002 oraz VDA 6.3.  Pracownik Katedry 

Metod Statystycznych na Uniwersytecie Łódzkim. Autor i współautor artykułów 

z zakresu zastosowań metod statystycznych w firmach produkcyjnych oraz 

badaniach niezawodności. 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

Misją konferencji jest zwiększenie potencjału 

wiedzy studentów w kierunku pożądanym przez 

środowisko biznesowe oraz zwiększenie jej efektywnego 

wykorzystania w praktyce, zarówno przez wielkie 

międzynarodowe korporacje, jak i sektor małych i 

średnich firm. 

 

Dążymy do zwiększenia konkurencyjności na rynku 

międzynarodowym, zarówno absolwenta kształconego 

przez polskie uczelnie, jak i polskich przedsiębiorstw. 

 

 

  



   

Cel konferencji:  

 

Poszerzenie współpracy Wyższych Uczelni i 

szeroko rozumianego środowiska przemysłowego oraz 

pokazania szans, jakie może nieść ściślejsza 

współpraca obu stron na zasadzie wzajemnego 

uczenia się od siebie.   

Przedstawione referaty mają przedstawić również utratę najcenniejszego 

potencjału firm, jakim jest wiedza, w nowoczesnej terminologii zarządzania 

przedsiębiorstwami definiowanej, jako 8 strata Lean Managementu. Praktyczne 

przykłady z procesów produkcyjnych i usługowych nawiązują do filozofii 

zarządzania jakością E. Deminga, J. Jurana, K. Ishikawy, T. Ohno czy S. Shingo, 

metod propagowanych przez W. Shewharta oraz D. Wheelera. Wsparte 

referatami naukowymi pozwolą odsłonić prawdziwy niewykorzystany potencjał 

wiedzy ukryty w każdej firmie.   

Wiedza na temat faktów, to przede wszystkim praca z liczbami 

charakteryzującymi przebiegi procesów zarówno produkcyjnych, jak i 

usługowych. Jest to również umiejętność nie tylko gromadzenia danych, ale 

także dobrania odpowiednich metod pozwalających na ich prawidłową 

interpretację, wzajemnego łączenia wyników oraz podejmowania 

prawidłowych decyzji.  

Właśnie w tej dziedzinie widzimy ogromny niewykorzystany potencjał, 

który może dać przewagę konkurencyjną zarówno absolwentom uczelni, jak i 

przedsiębiorstwom produkcyjnym i usługowym.  

Konferencja ma być także możliwością przedstawienia swoich dokonań 

przez pracowników naukowych oraz przedstawicieli środowiska biznesowego 

pomagając we wzajemnej inspiracji, samodoskonaleniu i rozwoju. 

  



   

CASE STUDY – Czy dotyczy twojej firmy ?  

 

Czy kiedykolwiek zastanawiali się Państwo, ile danych zbieranych jest w 

Waszym przedsiębiorstwie, na ile są one traktowane, jako zapisy 

procesowe, a na ile wykorzystuje się je do podejmowania decyzji 

operacyjnych na różnym szczeblu przedsiębiorstwa?  

W jednym z przedsiębiorstw systemy zbierały podstawowe dane do 

sterowania procesem produkcji. Rocznie jest to około 300 000 rekordów, 

które niestety, ale zalegają w bazie danych powoli zapełniając przestrzeń 

na dyskach. Gdybyśmy przyjęli szacunkowo, że koszt zebrania, przesłania i przechowania 

jednego pomiaru wynosi 1 zł dałoby to okrągłe 300 000 PLN zgromadzonego kapitału wiedzy, 

z którego nikt nie korzysta. 

Z punktu widzenia szczupłego zarządzania (ang. Lean Management), strata ta powinna być 

liczona, jako niewykorzystana szansa biznesowa. Oznacza to, że oprócz wartości 300 000 PLN 

należy uwzględniać koszty wynikające z intuicyjnych decyzji, niepopartych rzeczywistymi 

danymi z procesów, prowadzące do postojów, niepotrzebnych inwestycji i w konsekwencji 

złej jakości. Są to też koszty niewykorzystanych szkoleń oraz demotywacja pracowników. 

Doświadczenie wielu specjalistów pozwala szacować je, na co najmniej trzykrotność kosztów 

gromadzenia danych, czyli w naszym przypadku jest to kwota 900 000 PLN w skali roku.  

Dlaczego? Trudno odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ uczelnie kształcą studentów 

posiadających podstawową wiedzę pozwalającą na analizę powyższych zbiorów danych i 

wyciągnięcie odpowiednich wniosków pozwalających na sterowanie procesami. Możliwe, że 

ograniczeniem jest perspektywa wykorzystania tych zdolności w praktyce przez 

przedsiębiorstwa, które muszą dać im szansę.  

Konferencja jest podwaliną budowania zmiany mentalnej na temat naszych własnych 

możliwości i ich prawidłowego wykorzystania w biznesie. Ma pokazać kadrze Wyższych 

Uczelni nową szansę w rozwoju edukacji studentów w odniesieniu do potrzeb 

przedsiębiorstw, które są ich klientem. Z drugiej strony należy budować w środowisku 

biznesowym potrzebę zmiany pozwalającej wykorzystać potencjał tkwiący w procesach 

opisanych przez dane, co zdecydowanie wpłynie na poprawę wyników finansowych.  

 

 

 

 

  

DANE 



   

Tematyka prezentowana na konferencji  

 

Tematyka prezentacji skupia się na następujących aspektach związanych z zarządzaniem 

procesami:  

- zastosowanie metod statystycznych w sterowaniu procesami,  

- wdrażanie metod SPC (statystycznej kontroli procesu) oraz monitorowanie ich skuteczności,  

- modelowanie procesów opartych na stosowaniu metod statystycznych, 

- analiza ryzyka związana z procesami produkcyjnymi, usługowymi i biznesowymi 

umożliwiająca wykorzystanie podobieństw w nich zawartych oraz wzajemną wymianę 

wiedzy i doświadczenia, 

- analiza niezawodności, 

- rozpoznawanie potrzeb klienta (np. model Kano), 

- inne zagadnienia związane z zastosowaniem statystyki w biznesie, 

- ogólne tematy związane z rozwojem biznesu i logistyki. 

 

 

Korzyści uczestnictwa dla środowiska biznesowego – tematyka podstawowa konferencji 

 

Statystyczna kontrola procesu (SPC) – jest skuteczną metodą w zarządzaniu procesami od 

prawie 100 lat. Podstawową zaletą podejścia jest rzeczywiste zarządzanie interwencjami w 

procesie, pozwalające na oszczędność środków i prawidłowe gospodarowanie zasobami 

przedsiębiorstwa. Metoda jest stosowana w wszystkich typach produkcji seryjnej (mało, 

średnio i wielkoseryjnej) zarówno przez firmy krajowe jak i zagraniczne.  

W referatach związanych z SPC przedstawimy praktyczne aspekty wdrażania metody w 

przedsiębiorstwie produkcyjnym i zarządzania procesem. Podejmiemy również temat 

postrzegania SPC przez pracownika bezpośrednio produkcyjnego. Takie podejście pozwoli 

nam na skoncentrowaniu się na kluczowym zagadnieniu z punktu widzenia firmy, czyli 

efektywnym wykorzystaniu systemu SPC a nie tylko jego posiadaniu.  

Analiza ryzyka – ideą panelu jest pokazanie trzech kierunków stosowania wyżej wymienionej 

analizy ryzyka tj. typowej analizy ryzyka biznesowego stosowanej w prowadzeniu projektów 

np. inwestycyjnych, metody FMEA (ang. Failure Mode and Effects Analysis) zalecanej do 

stosowania w procesach produkcyjnych oraz analizy ryzyka w sektorze bankowym będącej 

integralną częścią obsługi finansowej. Takie podejście do zaprezentowania tematyki pozwoli 



   

uczestnikom na ocenę podobieństw i różnic w pracy z ryzykiem w zależności od 

wykonywanej działalności. Warto podkreślić innowacyjność takiego zaprezentowania 

tematyki zarządzania ryzkiem. W skali naszego kraju będzie to pierwsze tak szerokie 

podejście do tematu. Dla partnerów biznesowych tematyka jest związana z szacowaniem i 

zarządzaniem ryzykiem, co w sposób bezpośredni przekłada się na wyniki firm.  

Modelowanie procesów przemysłowych – panel prezentujący przykłady wsparcia 

inżynierów procesów w ich codziennej pracy z zastosowaniem statystycznej analizy danych. 

Wyprowadzenie i zrozumienie modelu opisującego proces, to podstawa jego efektywnego 

wykorzystania wpływająca znacząco na bezpośrednie i pośrednie koszty przedsiębiorstwa. 

Ukrytym aspektem tego modułu tematycznego jest zwrócenie uwagi na szanse, jakie niesie 

za sobą stworzenie w przedsiębiorstwach produkcyjnych stanowiska analityka danych 

procesowych, który wspierałby swoją wiedzą specjalistyczną codzienną pracę operacyjną 

działów i jako rozwiązanie organizacyjne mógłby być konkurencyjny dla filozofii Six Sigma.  

Analiza niezawodności – jest jednym z dobrych przykładów niewykorzystywania 

posiadanych przez firmy danych. Koncentrowanie się tylko na okresie gwarancji produktu 

może prowadzić do poważnych, nieoczekiwanych problemów biznesowych (patrz np. akcje 

nawrotowe produktów po okresie 3 lat), które można by było, dzięki wykorzystaniu metod 

związanych z analizą zagadnienia, przewidzieć. Celem tego panelu tematycznego jest 

pokazanie szans związanych z tworzeniem długoterminowych strategii rozwoju produktu na 

coraz bardziej wymagającym rynku klientów. Temat ten jest szczególnie ważny w odniesieniu 

do wzrastających wymagań przepisów prawnych dotyczących odpowiedzialności za produkt, 

odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw oraz zarządzania ubezpieczeniami po okresie 

gwarancyjnym.  

Statystyczna analiza procesów produkcyjnych i biznesowych – w tym panelu tematycznym 

skoncentrujemy się na podstawowych metodach statystycznych stosowanych przy analizie 

danych w typowej pracy operacyjnej inżynierów jakości, produkcji oraz specjalistów 

procesów biznesowych. Bardzo często wykorzystanie nawet podstawowych metod, takich 

jak analiza za pomocą histogramu lub wykresów pudełkowych pozwala na sprecyzowanie 

wniosków na temat przebiegu procesu i szybsze podjęcie efektywnych działań, jeśli 

dostrzegamy anomalie w procesach. Tematyka poruszana w tym panelu ma zwrócić uwagę 

na podniesienie rangi wnioskowania statystycznego w codziennej pracy specjalistów, co w 

efekcie może spowodować redukcję czasu poświęcanego na dyskusję i rozwiązywanie 

problemów.  

 

 

  



   

Grupy docelowe uczestników konferencji  

Wyższe Uczelnie: kadra dydaktyczna kierunków: organizacji i zarządzania, zarządzania 

jakością, zarządzania produkcją, ekonometrii, statystyki  

Wyższe Uczelnie: studenci powyższych kierunków  

Przemysł i usługi: dyrektorzy, kadra managerska, kierownicy produkcji, działów rozwoju 

technicznych i jakości  

Przemysł i usługi: specjaliści ds. produkcji, jakości, inżynierowie produkcji, specjaliści ds. 

pomiarów, managerowie produktu, projektanci 

Przemysł i usługi: analitycy biznesowi, działy personalne, specjaliści ds. optymalizacji 

procesów produkcyjnych i usługowych, konsultanci, pełnomocnicy jakości, logistycy i 

zaopatrzeniowcy, administracja  

Instytucje: analitycy, przedstawiciele instytucji zajmujących się rozwojem edukacji 

Przedsiębiorcy prywatni: rozwijający swoje przedsiębiorstwa i szukający metod 

efektywniejszego wykorzystania ich potencjału 

 

  



   

Dane organizacyjne konferencji: 

Miejsce: Łódź  

Hotel Holiday Inn, ul. Piotrkowska 229/231 

http://www.hilodz.com/ 

 

Czas trwania konferencji: 2 – 3 czerwca 2016 

Dzień I  

- Statystyczna kontrola procesów  

- Modelowanie procesów produkcyjnych 

- Analiza procesów produkcyjnych i biznesowych  

Czas trwania: 10:00 – 16:00  

Dzień II   

- Zarządzanie ryzykiem w procesach biznesowych  

- Analiza niezawodności  

- Analiza procesów produkcyjnych i biznesowych 

Czas trwania: 9:00 – 15:00 

 

Koszty uczestnictwa 

Cena netto: 850 PLN osoba/dwa dni + VAT  

Cena zawiera: uczestnictwo w konferencji, komplet materiałów konferencyjnych, przerwy 

kawowe, obiad, uroczystą kolację 

Nocleg i dojazd uczestnicy organizują we własnym zakresie. 

*Przy większej liczbie zgłaszanych chętnych istnieje możliwość uzyskania rabatu: 

- dwie osoby –  20%  

- od trzech do pięciu osób – 30% 

- od pięciu osób – rabat do negocjacji indywidualnej  

http://www.hilodz.com/


   

Informacje dla prelegentów  

 

1. Prezentacja przygotowana jest w programie Power Point na około 30-40 minut z 

dyskusją.  

2. Prelegent przygotowuje informacje o sobie, zakładzie lub instytucji, którą 

reprezentuje i krótki abstrakt do 200 słów na temat, który przedstawia.  

3. Abstrakt i informacje o prelegencie zostaną umieszczone w materiałach 

konferencyjnych oraz na jej stronie internetowej.  

4. W przypadku publikacji książkowej referatów z konferencji każdy prelegent 

zobowiązany jest wyrazić pisemna zgodę na umieszczenie w niej swoich referatów. 

5. Dla firm, które oddelegują prelegentów przewidziany jest 50% rabat za udział w 

konferencji dla drugiej osoby z firmy.  

6. Organizatorzy konferencji pokrywają koszty uczestnictwa prelegentów bez kosztów 

noclegów i dojazdu na konferencję.  

7. Odpowiedzialność za merytoryczną treść referatu pozostaje po stronie prelegenta.  

8. Informacje na temat firm prelegentów zostaną umieszczone w materiałach 

reklamowych i stronie konferencji, jako partnerzy konferencji.  

9. Termin przysyłania streszczeń referatów – 20 luty 2016 

10. Termin przysyłania zgłoszeń uczestnictwa – 8 maja 2016 r. 

 

 

  



   

Informacje dla partnerów medialnych  

 

1. Organizatorzy uznają za partnera medialnego instytucję lub firmę, która wspiera 

konferencję od strony marketingowej poprzez upowszechnianie informacji na jej 

temat.  

2. Uzgodnienia na temat patronatu medialnego wymagają pisemnego ustalenia jego 

zakresu lub umowy na temat patronatu medialnego i jej zakresu i odpowiedzialności.  

3. W zamian za wsparcie informacyjne organizatorzy umieszczają logo lub informacje na 

temat partnerów medialnych w materiałach marketingowych i stronie konferencji. 

4. Przekazywanie materiałów reklamowych na temat partnerów medialnych podczas 

konferencji wymaga specjalnego porozumienia pomiędzy organizatorami a 

partnerem. 

5. Przedstawiciele patronów medialnych otrzymują minimum 50% rabatu na 

uczestnictwo w konferencji. 

6. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i noclegów podczas konferencji. 

7. Organizatorzy zobowiązują się aktualizować informacje na temat konferencji w 

trakcie jej przygotowań oraz wysłać podsumowanie do partnera medialnego o jej 

przebiegu.   

8. W przypadku publikacji książkowej na temat konferencji organizatorzy zobowiązują 

się do wymienienia w niej partnerów medialnych konferencji.  

 

 

  



   

Informacje dla sponsorów  

 

1. Sponsorem konferencji jest każda instytucja lub firma, która wspiera jej organizację 

środkami finansowymi lub rzeczowymi np. nagrodami książkowymi.  

2. Organizatorzy podpisują ze sponsorami konferencji umowę na temat zakresu i 

odpowiedzialności z niej wynikającej.  

3. W zamian za wsparcie finansowe organizatorzy zobowiązują się do promocji, podczas 

organizacji konferencji i jej trwania, określonych przez sponsora informacji 

związanych z jego działalnością np.: ogólnych informacji, produktu.  

4. Przedstawiciele sponsorów otrzymują minimum 50% rabatu na uczestnictwo w 

konferencji ustalanego indywidualnie.  

5. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i noclegów podczas konferencji. 

6. Organizatorzy zobowiązują się aktualizować informacje na temat konferencji w 

trakcie jej przygotowań oraz wysłać podsumowanie do sponsora o jej przebiegu.   

7. W przypadku publikacji książkowej na temat konferencji organizatorzy zobowiązują 

się do wymienienia w niej sponsorów konferencji i informacji na ich temat.  

8. Cennik usług sponsorowanych w czasie konferencji będzie dostępny w załączniku.  

 

Cennik usług sponsorowanych 
1 Logo i informacje na temat firmy w 

materiałach i na stronie konferencji  
300 PLN  

2 Załączenie materiałów sponsora do materiałów 
z konferencji  

300 PLN  

3 Reklama na slajdach wyświetlana w prezentacji 
podczas przerw  

300 PLN  

4 Pełna informacja na temat sponsora 
dodatkowo dołożona do referatów 
prelegentów   

300 PLN  

5 Baner reklamowy podczas konferencji  300 PLN  
6 Prezentacja sponsorowana na temat sponsora  

 Tylko w temacie związanym z 
konferencją  

1000 PLN  

7 Reklama na tylnej okładce referatów 
prelegentów 

1000 PLN  

 

 

  



   

 

  

 
 
„Prawdziwa wiedza, to znajomość przyczyn” – Arystoteles 
 
 

 

 

Kilka faktów z dotychczasowej działalności promującej naukę 2KConsulting 

 Uczestnictwo w Radzie Konsultacyjnej Kierunku Informatyki i Ekonometrii z ramienia 

przedstawicieli praktyki  

 Konferencja zorganizowana w firmie BSH przy 

współpracy Katedry Metod Statystycznych pt. 

„Nauka spotyka biznes”  

 Wykłady zaproszone przedstawicieli praktyki dla 

studentów informatyki i ekonometrii oraz 

analityki gospodarczej na UŁ na temat zastosowań 

statystyki w przemyśle i usługach 

 Wykłady organizowane przez Project Management Institute nt. Lean Six Sigma oraz 

Modelu Kano 

 Wystawa pt. „Książka w Świecie Biznesu” 

 Cykl wykładów: „Japońscy Mistrzowie”, „Lean 

management”, „Model Kano” organizowane przy 

współpracy Księgarni Wydawnictwa Naukowego 

PWN 

 Uczestnictwo w Konferencjach Dydaktycznych 

 Uczestnictwo w Konferencjach Naukowych  

 

 

 

  



   

Formularz zgłoszeniowy  

Rejestracji można dokonać na stronie: 

http://2kconsulting.com.pl/konferencja/formularz-zgloszeniowy/   lub 

wypełniony formularz wysłać na adres biuro@2kconsulting.com.pl 

Zgłaszam udział w konferencji „Potencjał wiedzy, szansa na efektywne zarządzanie 

procesami”, która odbędzie się w Łodzi 2-3 czerwca 2016 r.  

Dane zgłaszającego: 

Firma lub instytucja: ..…………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Email: ………………………………………………..  Telefon: …………………………………………

Liczba osób: ……………….  

Nazwiska i imiona uczestników:  

1. ……………………………………………………… 

2. ……………………………………………………… 

3. ……………………………………………………… 

4. ……………………………………………………… 

Dane do faktury – jeśli wymagane: 

Firma lub instytucja: ………………………………………………………………………………………………. 

NIP: …………………………………………………………………………………………………………………………  

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………..………….. 

DANE do wpłaty:  

2K Consulting Krzysztof Kowal  

ul. Jesionowa 36/32  

91-363 Łódź 

NIP 726-003-82-04  

Konto: 55 1140 2004 0000 3002 3267 9966 (mbank) 

Dopisek: Konferencja  

http://2kconsulting.com.pl/konferencja/formularz-zgloszeniowy/

