
 

 
 

ANALIZA PRZYCZYN ŹRÓDŁOWYCH – ROOT CAUSE ANALYSIS 
 

PROGRAM SZKOLENIA 

 Potrzeba identyfikacji przyczyn problemów, pojęcie przyczyny źródłowej (pierwotnej) 

 Działania korekcyjne, korygujące i  zapobiegawcze 

 Praca zespołowa w rozwiązywaniu problemów 

 Sformułowanie problemu w postaci „SMART” i za pomocą 5W2H 

 Narzędzia wspomagające analizę przyczyn problemu: 

 metoda 5 Why 

 burza mózgów 

 histogram, wykres rozrzutu, wykres ramka-wąsy (box-plot) 

 prawidłowa analiza wykresów kontrolnych 

 wykres Ishikawy 

 zasada Pareto 

 analiza historii problemu (co i kiedy zmieniono i kiedy wystąpił problem) 

 mapowanie procesów 

 FMEA (Analiza Przyczyn i Skutków Wad) 

 Identyfikacja przyczyn źródłowych i walidacja rozwiązań metodami Planowania 

Eksperymentów (DOE – Design of Experiments) 

 Przegląd narzędzi wspomagających generowanie i wybór rozwiązania (m.in. Poka-Yoke, 

Andon, 5S, elementy Six Sigma i Lean Manufacturing) 

 
Ćwiczenia w grupach – analizy przypadków. 
 
MIEJSCE SZKOLENIA 

 25 - 26 czerwiec Poznań/Gdańsk/Katowice 
 27 - 28 sierpień Wrocław/ Gdańsk 
 15 - 16 październik Wrocław/ Warszawa 
 10 - 11 grudzień Poznań/ Wrocław 

 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA 

16 h szkoleniowych (1h szkoleniowa = 45 minut zegarowych) 
 



 

 
 

 
 
SYLWETKA TRENERA 

Igor Ł. 

Doświadczony trener i Konsultant, posiada 14-letnie doświadczenie w temacie optymalizacji 
procesów w różnych branżach (przemysł elektroniczny, chemiczny i metalurgia, motoryzacyjny i 
inne), zawsze koncentruje się na produkcji i otoczeniu biznesu. Jest absolwentem studiów MBA na 
WSB-NL Chicago University w Nowym Sączu. W 2005 roku uzyskał tytuł Lean Six Sigma Master 
Black Belt - UMS Germany. Pracował na różnorakich stanowiskach od inżyniera do kierownika 
projektu poprze stanowiska dyrektorskie powiązane z produkcją, rozwojem, wsparciem biznesu, 
serwisem oraz logistyką. 
Przez 5 lat pracował w firmie Philips Consumer Electronics na stanowisku inżynier i kierownik 
projektu. Zajmował się zagadnieniami: balansowanie procesów montażu – 
poprawa o 15%; 5S i wdrażanie zespołów KAIZEN-Mini firmy; optymalizacja przepływu materiału  
z JIT i outsourcingu. Był trenerem wewnętrznym dla rozwiązywania problemów i głównych 
przyczyn problemów.  
Pracował w SGL Carbon Group na stanowisku Lean Six Sigma Black Belt-kierownik projektu. 
Wdrożył 2 projekty redukcji kosztów w Polsce z oszczędnościami na poziomie 1 000 000 PLN oraz 
projekty w zakładach niemieckich – dla General Motors (zmniejszenie zmienności w jakości 
produkcji - dla SGL Nowy Sącz – przeniesienie procesów z Niemiec do Polski wraz z poprawą 
wydajności. Zajmował się również 5S i wdrożeniami KAIZEN. 
 
CENA SZKOLENIA 

 Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto. 
 Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1190.00 PLN netto. 


