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„Kto przestanie dążyd by byd coraz lepszym, przestanie kiedyś byd dobrym?”  

( autor: Filip Rosenthal, przedsiębiorca) 

„wszystkich należy wzywad na rady, gdyż Pan często właśnie komuś młodszemu objawia 

to, co jest lepsze”, „Jeśli zaś chodzi o jakieś mniej ważne sprawy ….., Niech …. wzywa na 

rady jedynie starszych, bo napisane jest: Nic nie czynić bez rady, a po uczynku nie będziesz 

żałował” (Prz. 31, 3 Wg; Syr 32, 24)( Źródło: Reguła Benedyktynów) 

 

OFERTA KONFERENCJI o proeuropejskim działaniu, 

efektywności w energetyce i ochronie  środowiska  

oraz  WARSZTATÓW  OTWARTYCH  

I ZAMKNIĘTYCH dla stałych i efektywnych procesów administrowania, zarządzania   

i  wprowadzania zmian  i  rozwoju innowacji dla mieszkaoców. 

 

Biuro: 41-902 BYTOM, ul. K. Pułaskiego 3/1  
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WSTĘP 
 
Dwudziesto pięcioletnia historia rozwoju Naszej Ojczyzny i Jej Małych Ojczyzn skłania do refleksji 
I porównao. Wolnośd Obywateli, obraz naszych miast i reszty terenów zmienił się, infrastruktura, 
mała architektura, możliwośd swobodnego poruszania się w wspólnej Europie i zaplecze nauki 
pozwalają na dalsze działania i każdy innowator widzi, co jeszcze przed nami, aby dorównywad  
oraz może w określonych dziedzinach wyprzedzad najlepszych. 
Firma nasza jest przedsiębiorstwem opartym na trzech głównych filarach : 
europejskiej przestrzeni przedsięwzięd, partnerach i kompetencjach zasadniczych. 
Opierając się na w/w filarach realizujemy od pięciu lat misję Naszej Firmy,  to jest budujemy usługi, 
produkty, procesy, na bazie doświadczenia i wiedzy dorównywad najlepszym i stale rozwijamy Nasze 
Produkty, aby budowad efektywne miejsca pracy, standardy społecznej świadomości i zamożności, 
konkurencyjnośd i  stałe zapewniad dochody Naszych Klientów, aby nie brakowało na pokrywanie 
kosztów budowanej infrastruktury  jej utrzymanie i rozwój. 
Chcesz poprawić jakość usług administracyjnych dla obywateli, pracy biurowej 
organizacji i dorównać  najlepszym ?  
Chcesz wprowadzić sprawdzony w praktyce standard usług oraz organizacji, 
planowania i kontroli pracy? 
Chcesz polepszyć   zadowolenie KLIENTÓW i INTERESANTÓW twojej instytucji? 
Chcesz rozwijać swoją organizację w zakresie skuteczności działań, jakości i 
kompetencji, a nie podnosić obciążeń kosztownych przedsięwzięć?  
Szukasz stałych i efektywnych procesów administrowania, zarządzania  i  
wprowadzania zmian  i  rozwoju?  
Chcesz sprostać i wyprzedzić swoją konkurencję w zakresie nowoczesności Twoich 
usług? 
Chcesz poprawić poziom stanowisk pracy firmy i zwiększyć sprawność, 
zaangażowanie,   konsolidację załogi –zawodników  jednej drużyny?  
Jesteśmy Twoim partnerem!  

Nasi eksperci, doradcy, praktycy renomowanych przedsiębiorstw, partnerzy i trenerzy gwarantują 
swoje usługi wysokiej jakości, począwszy od wypróbowanych szkoleo a skooczywszy na skutecznym 
doradztwie.  
Działania doradcze rozumiemy jako osiąganie określonego wyniku w sposób wymierny, praktyczny 
 i rzeczowy. Co możemy dla Ciebie zrobid?  
Warsztaty doradcze  jako projekty otwarte lub zamknięte.  
 

Jeśli chcesz byd pewny, że Twoi pracownicy faktycznie potrafią zastosowad w praktyce, to czego 
nauczyli się na kursach,  skorzystaj z coaching’u. Ten rodzaj usług uzupełniających – warsztatowych 
sprawdza się od lat!  
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Jeśli dążysz do uporządkowania stanowisk pracy lub planujesz zmiany w organizacji zakładu, 
realizacji procesów, procedur, czynności itp. skorzystaj z usług naszych doradców. Nie-zależnie od 
tego, czy chodzi o szybkie, dorywcze działanie czy kompleksowy projekty obejmujące wiele 
procesów w różnych miejscach nasi doradcy chętnie wezmą w nich udział.  
Wykorzystaj kompetencje naszych doradców w zakresie:  

1. Analizy i Optymalizacji procesów.  
      2.  Wartościowania pracy, zarządzania wiekiem pracowników, zarządzania czasem 

           pracy i wynagrodzeniami.  

3 Planowania procesów, procedur, czynności i zarządzania realizacji i kontrola 
wyników działań.  

      4.  Optymalizacji zasobów, kształtowania pozytywnej  roli związków zawodowych   

            w racjonalizacji,  budowy proinnowacyjnego  systemu zarządzania ludźmi,  

            jakością i stałym   postępem zapewniającym konkurencyjność. 

       5. Controllingu i roli samokontroli. 
       6. Kreowanie nowych usług, również społecznych dla zaspokojenia  
           lokalnych potrzeb.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. POTRZEBA AKTYWNOŚCI I SKUTECZNYCH DZIAŁAO INNOWACYJNYCH.   
 

Działania innowacyjne wykonują na świecie prawie wszyscy,  
 którym pozycja na rynku jest nieobojętna i to nie tylko przedstawiciele bussinesu 
 i producenci, ale całe kraje i regiony UE.  
Władze naszego kraju i regionu Śląska również swoją uwagę kierują na politykę innowacji  
i wykreowały strategię, by zapewnić innowacyjne śląskie produkty i usługi. Podstawowym 
celem firmy KLIMEX-3 sp. z o. o. w Bytomiu jest realizowanie za pomocą nowoczesnych 
metod i skutecznych narzędzi zarządzania,- innowacji procesowych, organizacyjnych, 
marketingowych, produktowych i usługowych w podejmowanych przedsięwzięciach. Dla 
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wyposażenia mikro- i MŚP w mechanizmy współpracy i współdziałania partnerskiego 
władzy państwowej, instytucji samorządowych regionu z ośrodkami nauki, wiedzy, 
instytucjami badań i rozwoju, oraz specjalistami od prawa autorskiego. Podejmujemy prace 
nad elementami systemu,  w celu skutecznego i dostępnego w kosztach,- również małemu 
przedsiębiorcy (dla mikro- i MŚP) ciągłego realizowania procesów rozwoju i innowacji.  
Wartość nauki i wiedzy, -slogan o wartości nauki i wiedzy nigdy nie traci swojej wagi 
 i znaczenia, ale już Herbert Spencer (1820 - 1903),- angielski filozof i socjolog słusznie 
zauważył, że "Wielkim (głównym) celem edukacji nie jest wiedza, ale jest działanie ( 
implementacja wiedzy)." Sama wiedza prawie nie stwarza bezpośrednio wartości dodanej 
i to powinno być podstawową prawdą i mottem, szczególnie w sytuacji braku środków 
finansowania nauki, badań i rozwoju Tych Instytucji, których działanie winno wspierać 
pragmatyczne działanie szczególnie małych i średnich przedsiębiorców w stosowaniu 
innowacji organizacyjnych i technicznych dla bieżącej efektywności zarobkowej.  

Zaufanie partnerów współdziałania, konkurencyjność i dostęp do wiedzy, badań i 
inne czynniki, - podstawą wspierania innowacyjności i tworzenia nowych miejsc 
pracy w regionie.  

Podstawowym czynnikiem podejmowania wspólnych działań innowacyjnych jest wzajemne 
zaufanie uczestników współdziałania. Rzeczywisty autorytet sektora nauki i badań, to 
konkretne, realne dokonania naukowców i badaczy i życzliwe wspieranie potencjalnych 
innowatorów, efektywne usługi wyznaczają obiektywną ocenę ich skuteczności działania.  
W tym świetle statystyka ilości naszych wynalazków, nowych produktów, wzorów 
przemysłowych i patentów jest chyba obiektywną niezbyt optymistyczną oceną systemów 
wsparcia innowatorów, procedur i procesów innowacyjnych jednostek administracji, nauki i 
badań. Systemy wspierania partnerów innowacji w różnych fazach (administrowania, 
koncypowania, kreowania, projektowania,  planowania, organizacji, koordynowania i 
marketingu, kontroli) również finansowania, czasu realizacji procesów, projektów 
innowacyjnych powinny, w sposób odpowiednio transparentny dla wszystkich partnerów 
realizowanych procesów tworzyć łańcuchy wartości dodanej nowych produktów,   procesów 
oraz ich standardy. 

 Procesy, procedury, czynności tworzenia od koncepcji do konstrukcji, prototypów 
nowych produktów oraz ochrony praw autorskich, standaryzacja, unifikacja tych 
działań są drogą optymalizowania czasu i kosztów innowacji. Prawa autorskie 
wynalazków, patentów i wzorów przemysłowych są najczęściej najważniejszym elementem 
wartości dodanej, jaką daje cały proces innowacji od koncepcji do marketingu,  sprzedaży. 
Dla podniesienia poziomu wynagrodzenia i podniesienia  stopy życiowej, musimy 
dynamizować wkład naszych wartości intelektualnych w regionalne produkty i usługi, by 
wartość dodana pozostająca w regionie nie obejmowała jedynie wartości dodanej z 
wytwarzania półproduktów i komponentów, usług i produktów należących do twórców 
innych krajów i regionów. Nasze działanie ma na celu budować metodyczne podejście do 
wszystkich faz procesów  innowacji, co znacznie ułatwi skróci czas tworzenia nowych 
produktów oraz zoptymalizuje koszty jednostkowych procesów racjonalizacji. W 
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obserwowanej ostrej narodowej i regionalnej konkurencji, innowacyjność jest decydującym 
czynnikiem ustalającym i wzmacniającym pozycję rynkową przedsięwzięć. Teraz jedynie 
tempo zmian uległo niewyobrażalnemu wcześniej przyspieszeniu i nasze projekty są 
krokiem w kierunku planowego, skutecznego, systemowego, metodycznego 
zarządzania procesami innowacji, przede wszystkim w aspekcie parametru czasu i 
kosztów realizacji.  

Klimex-3 sp. z o. o. propaguje wspólne działania innowacyjne głównie w Rzemiośle, 
mikro i MŚP oraz budowę struktur, organizacji partnerskiej, która będzie służyła i pozwalała 
mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom korzystanie z zaplecza rozwoju u partnerów 
nauki, wiedzy, badań i innych, w celu implementacji różnych koncepcji w oparciu o 
wypracowywany proces innowacji. Od małych impulsów, rozwojowych 
upowszechniamy rozwiązania procesowe i projektowe w standardach definiujących 
cele, ich koszty, jakość i czas realizacji.  Nakłady na innowacje ogólnie to nakłady na 
rozwój produktów, usług, procesów również administracyjnych, są one obarczone 
określonym ryzykiem, zależnym od elementów nie zawsze znanych na określonym etapie, 
ale to ryzyko bezdyskusyjnie trzeba podejmować, szczególnie w naszym kraju, gdzie 
ekonomiczna potrzeba wymusza rozwój rynkowy i  nowe produkty, usługi, nowe techniki i 
technologie, nowe miejsca pracy. Aby nasze dochody ogólnie zaspakajały europejskie 
aspiracje dogonienia bogatszych w starej Europie i pozwoliły nam pokrywać koszty 
nowoczesnej  infrastruktury niezbędnym jest wytwarzanie Swoich Produktów na nowe rynki  
upowszechniając efektywne rozwiązania systemowe. Należy uczyć się od najlepszych,  a 
stan obecnie realizowanych procesów i wytwarzanych produktów, usług traktować należy 
jako najgorszy, i intensywnie, trwale, systemowo, praktycznie rozwijać, polepszać, 
usprawniać, i optymalizować. Dlatego też jest naszym celem stworzenie przedsięwzięcia 
otwartego na wszelkie koncepcje nowych produktów i usług oraz różnych partnerów 
wspólnego działania w konkretnych tematach.  

CHCEMY BYĆ WASZYM PARTNERENM DLA INNOWACJI 
-nowych produktów, usług oraz procesów czyli technik i technologii, realizowane w 
procesach obejmujących skomplikowane i długotrwałe fazy od koncepcji do finalnego 
urynkowienia nowych produktów. Podejmujemy przedsięwzięcia dla innowacji w mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstwach przez działania w partnerstwie jednostek nauki, 
badań dla rozwoju koncepcji mikro przedsiębiorstw, przedsiębiorstw z partnerami 
instytucji publicznych, regionalnych i państwowych. 

 
2.  ZAKRES NASZYCH DZIAŁAO I ZAINTERESOWAO 
 
I.  Propagowanie i popularyzacja OZE, optymalizacji zużycia energii i węgla kamiennego jako źródła 
energii: 

A. Nowatorskich technologii zgazowania i wytwarzania energii. 
B. Bez emisyjnych lub niskoemisyjnych elektrowni węglowych. 
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C. Badao i rozwoju od  koncepcji do wprowadzania  technologii wytwarzania energii z węgla 
(elektrycznej, cieplnej i innych składników) bezpośrednio w złożu (pod ziemią).       

II.  Działanie KLASTRA i  Biura Inżynierskiego dla racjonalizacji i  innowacji. 
A. Racjonalizacja a organizacja, planowanie, wdrażanie,  analiza lub kontroling  procesów 

(logistyki - przepływu zasobów ludzkich, środków finansowych, materiałów, energii, z 
maszyn i urządzeo) w innowacjach. 

B. W zakresie analizy i optymalizacji procesów zarządzania, logistyki i usług.  
C. W zakresie projektowania produktów, procesów,   usług i nadzoru jakości działao.  
D. Organizacja i prowadzenie WARSZTATÓW doradczych dla instytucji dla działao i efektów 

racjonalizacji. 
III.  Działanie Klastra i Brokera technik i technologii  

A. Promujemy, udostępniamy i wdrażamy nowe techniki i technologie stosowane również w 
administracji i zarządzaniu. 

B. Promujemy i udostępniamy techniki i  technologie zmniejszania lub eliminowania zagrożenia 
środowiska.. 

C. Dla  optymalizacji struktur, procesów, procedur i czynności dla stałego zwiększania, 
polepszania efektów podejmowanych przedsięwzięd oraz rozwoju produktów i usług w tym 
Techniki wspomagające proces uczenia się. 

D. Odchudzanie struktur organizacji, Lean Management, Kompetencje, odpowiedzialność, a 

skuteczność działań.  
IV.  Nieruchomości – podstawowym zasobem i potencjałem publicznym.  Prawidłowa gospodarka 
nieruchomościami – cele,  strategie,  metody i  nakłady, a stała konfrontacja z rezultatami.   
 
OBSZAR NASZYCH ZAINTERESOWAN  KONCENTRUJE I OBEJMUJE: 
 
Szerokie spektrum Wiedzy obejmowane takimi pojęciami jak:  
Cywilizacja, Kultura, Wiara – wielo religijnośd historyczna, wielo narodowośd Regionu Śląskiego 
i infrastruktura aglomeracji, miast i miejscowości.    
 

 
 3.  CELE I SZCZEGÓŁY NASZYCH USŁUG. 
 
Firma KLIMEX– 3 sp. z o. o - przedsięwzięcie oparte na trzech głównych filarach : europejskiej przestrzeni 

przedsięwzięd, partnerach i kompetencjach zasadniczych. 

I. Firma to BIURO INŻYNIERSKIE,  które prowadzi usługi: 

1. Projektowe obiektów małej architektury,  komponentów, konstrukcji,  części,  
nowych produktów (z metali, drewna i tworzyw,)  nowoczesnych procesów działania,  
nowych usług i systemowego zapewniania i nadzoru jakości działao. 

2. Wdrażania proinnowacyjnych systemów produkcji, usług, administrowania  w oparciu  
o wartości, zasady i metody stale weryfikowane  przez rezultaty. 
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3. Wykonania analiz, racjonalizacji i optymalizacji procesów zarządzania, produkcji, 
logistyki, kontroli, realizowanych usług i zapewnienia jakości, przepływu informacji, 
systemów informatycznych. 

4. Projektowe architektury informatycznej instytucji, przedsiębiorstw, baz danych, 
integracji informatycznej realizowanych procesów. 

5. Implementowania systemów integracji informatycznej procesów np., SAP. 
6. Rozwiązywania problemów pracowniczych, organizacyjnych, technicznych  

i optymalizacji realizowanych procesów logistycznych, produkcji i zarządzania 
i innych w przedsięwzięciach i administracji. 

II.     Firma wykonuje usługi BROKERA TECHNOLOGII 

1. Promuje, udostępnia i wdraża nowe techniki i technologie stosowane również w 
administracji i zarządzaniu instytucji i przedsiębiorstw. 

2. Promuje i umożliwia stosowad nowe techniki i technologie oszczędzania lub 
optymalizacji zużycia energii. 

3. Promuje techniki i  technologie zmniejszania lub eliminowania zagrożenia środowiska. 
4. WYKONUJE CZYNNOŚCI ZMIERZAJĄCYCH DO ZAWARCIA UMÓW:  

1. Zabezpieczenia, zbycia albo nabycia praw  autorskich.  

2. Zabezpieczenia, zbycia albo nabycia praw do wynalazku, wzoru przemysłowego 

lub patentu.  

3. Najmu lub dzierżawy nieruchomości albo ich części.  

4. Innych  niż określone w pkt. 1 –3, mających za przedmiot prawo autorskie, prawo 

do wynalazku, patentu lub wzoru przemysłowego.  

5. Współpracujemy z rzecznikiem patentowym.  

Organizuje i prowadzi  WARSZTATY doradcze, SPOTKANIA i KONFERENCJE    
dla instytucji, przedsiębiorstw i osób prywatnych zarówno otwarte jak i zamknięte. Szczególnie dla 
racjonalizacji pracowniczej (dla związków zawodowych) innowacji i propagowania węgla 
kamiennego jako źródła energii przez popularyzację: 

D. Nowatorskich technologii zgazowania i wytwarzania energii. 
E. Bez emisyjnych  lub niskoemisyjnych elektrowni węglowych. 
F. Badao i rozwoju koncepcji technologii wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej i innych 

składników bezpośrednio w złożu (pod ziemią) 

III. Firma rozwija swoją działalnośd w zakresie pośrednictwa na rynku obrotu 

nieruchomościami w oparciu o licencję nr 17765. 
           WYKONUJEMY CZYNNOŚCI ZMIERZAJĄCE DO ZAWARCIA UMÓW:  

               1. Nabycia lub zbycia praw do nieruchomości.  

               2. Nabycia lub zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu  

                  mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu    

                  jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.  

               3. Najmu lub dzierżawy nieruchomości albo jej części.  

               4. Innych  niż określone w pkt. 1 –3, mających za przedmiot prawo do   

                 nieruchomości lub jej części.  
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              WPÓŁPRACUJEMY Z NOTARIUSZAMI.  

              Przygotowujemy i aktualizujemy stan dokumentów do zawarcia niezawodnych  

              i      wiążących umów.  

              WPÓŁPRACUJEMY Z BANKAMI KREDYTUJĄCYMI TRANZAKCJE.  

              DUŻĄ WAGĘ KŁADZIEMY NA PROMOCJĘ KAŻDEJ OFERTY  

              Zapewniamy: BOGATĄ LISTĘ POSZUKUJĄCYCH  

                      OGŁOSZENIA –prasa, internet, gabloty, banery  

                      AGENCJE WSPÓŁPRACUJĄCE  

 

KLIMEX-3 jest koordynatorem Klastra Rozwoju Produktów, Procesów i Usług 

 "FABRYKA INNOWACJI". 
 
Celem każdego naszego działania jest wspólne osiągnięcie wyznaczonych, 
mierzalnych celów, rozwiązywanie bieżących problemów dla zapewnienia 
skutecznego,  efektywnego działania i konkurencyjności rynkowej, a nie pisanie 
nieczytanych  książek! 
 
Szczegóły usług uzgadniamy w całości z kierownictwem zleceniodawcy    w aspekcie 
metodyki, narzędzi i czasochłonności. Grono naszych partnerów, z którymi 
realizujemy projekty zapewnia skuteczność podejmowanych przedsięwzięć. W tym 
zakresie współpracujemy nie tylko z uczeniami krajowymi, ale również praktykami  
europejskiego życia gospodarczego, samorządowego  i nauki w Europie.  

 
 

4. TEMATYKA,  CELE  i TERMINY PLANOWANYCH KONFEERENCJI 
 
Planowane działania formułują następujące tematy konferencji: 
 

1. Prezentacja tematów planowanych do realizacji w ramach działań klastra  
w perspektywie 2014-15 . 

Cel:  
a) rekrutacja partnerów realizacji projektów z członków klastra, poza nim, patronów i 

sponsorów, zleceniodawców- klientów- odbiorców,  
b) ustalenie zakresu projektów,  
c) ustalenie źródeł pozyskania środków na działania, Komercjalizacja projektów  

do 10. 09. 2014r.   
d) metod i planu realizacji. 

Działania:  

Rekrutacja sponsorów, patronów,  zleceniodawców- klientów- odbiorców, 

realizujemy jak długo to jest możliwe, aby dotrzeć do zainteresowanych odbiorców,- 

to jest , - do terminu    Konferencji. 

     Wspólna realizacja projektów zgodnie z ustalonym na konferencji planem. 
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   Planowany  termin Konferencji:  od 15.11.2014r. do 15.03.2015r.    
 

2. Proeuropejskość, a tematy aktywności, cele i strategie działań 
innowacyjnych. 

 
Cel: Definiowanie standardów innowacyjnych działań proeuropejskich takich jak: 
nakierowanie na cele zgodne z polityką unii europejskiej i realizacja celu integracji 
europejskiej, jej spójności i zrównoważony rozwój krajów, regionów, przedsiębiorstw. 
i dla wykluczania działań anty europejskich nastawionych na absorbowanie środków 
bez określania celu lub z celami „antyeuropejskimi”. 
Ustalanie terminów realizacji i kosztów osiągania określonych celów zgodnie ze 
strategią i rozporządzeniami PE stalą ewaluacją przygotowywanych i realizowanych 
projektów. 
Standardy procesów różnych faz rozwoju i implementacji innowacji. 
Wspólna realizacja projektów zgodnie z ustalonym na konferencji planem 
Nakierowanie na osiąganie efektów ekonomicznych przedsięwzięć, w określonej 
perspektywie czasowej i odpowiednia relacja kosztu rozwoju koncepcji 
długoterminowych na każdym szczeblu dysponowania środków publicznych. 
  
Działania : 

A) rekrutacja partnerów realizacji z członków klastra, poza nim, patronów i sponsorów 
do  terminu    Konferencji. 

B) pozyskanie źródeł środków na działania do 15.09.2014r, 
C) rekrutacja zleceniodawców- klientów- odbiorców,  

       ustalenie zakresu projektu, metod i planu realizacji.  
 
 . 
    Planowany termin Konferencji:  01.11.2014 r.  do 30.01. 2015 

 
 

3.   Rola związków zawodowych ,  dla procesów  rozwoju i innowacji szczególnie 
w przedsięwzięciach z udziałem środków publicznych, a techniki moderacji pracy 
grupowej jako metodyka szukania optymalnych sposobów rozwiązania bieżących 
problemów. 

 
Cel: Definiowanie metod i zasad działań wspólnych pracowników i pracodawców w 
procesach racjonalizacji, innowacji w  przedsięwzięciach szczególnie – publicznych i 
w firmach z udziałem środków publicznych. Problematyka  ochrony praw autorskich 
pracowników, grup pracowniczych w interesie stałego rozwoju produktów, procesów 
przedsięwzięć, dla zapewniania konkurencyjności firm.  
Ustalanie terminów realizacji i kosztów osiągania określonych celów - zgodnie ze 
strategią i zakresem tematów. 
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Współpraca, a obrona  pracowników, działania dla wzmocnienia konkurencyjności i 
stabilności przedsięwzięć i zatrudnienia pracowników. 
Wspólna realizacja projektu zgodnie z ustalonym na 1 konferencji planem. 
Nakierowanie na osiąganie efektów ekonomicznych przedsięwzięć, w określonej 
perspektywie czasowej i odpowiednia relacja kosztu rozwoju koncepcji 
długoterminowych na każdym szczeblu dysponowania środków publicznych. 
Standardy procesów różnych faz rozwoju i implementacji innowacji. 
 
Działania : 

A)  rekrutacja dla realizacji z członków klastra, poza nim, patronów i sponsorów, 
B)  pozyskanie źródeł środków na działania, do 15.09.2014 r. 
C) rekrutacja zleceniodawców- klientów- odbiorców,  

ustalenie zakresu projektu, metod i planu realizacji.  . 
D) warsztaty otwarte, organizacja i realizacja warsztatów zamkniętych zgodnie z 
potrzebą Klienta w tym zakresie. , 

 
 

      Planowany termin Konferencji:  od 03.12.2014 r. do  30.01.2015r. 

  
4.  Racjonalizacja, innowacyjność, droga od pomysłu do biznesu  (jak zainicjować  
tworzenie wartości intelektualno-wzorniczych  i  stale rozwijać produkty i procesy) 
dla zapewniania stałego  rozwoju i stabilnej pozycji rynkowej, a techniki moderacji 
pracy grupowej jako metodyka szukania optymalnych sposobów rozwiązania 
bieżących problemów. 
 

          Cel: Ustalanie metod działań w procesach racjonalizacji, innowacji  
          w  przedsięwzięciach. Motywowanie do racjonalizacji, a problematyka  
          ochrony praw autorskich pracowników, grup pracowniczych w interesie 
          stałego rozwoju produktów, procesów przedsięwzięć, dla zapewniania 
          konkurencyjności firm. Organizacja. planowanie projektów i procesów  
          działania, terminów realizacji i kosztów osiągania określonych celów  
         - zgodnie ze strategią i zakresem  tematów. 
         Popularyzacja praktyki systemowych działań od rejestru pomysłów do 
          systemów stałego ulepszania produktów i realizowanych 
         projektów. Wspólna realizacja projektów zgodnie z określonymi zasadami. 

Nakierowanie na osiąganie efektów ekonomicznych przedsięwzięć, w określonej 
perspektywie czasowej i odpowiednia relacja kosztu rozwoju koncepcji 
długoterminowych na każdym szczeblu dysponowania środków publicznych. 
Standardy procesów różnych faz rozwoju i implementacji innowacji. 
Metodyka definiowania projektów i procesów działania, terminów realizacji i kosztów 
osiągania określonych celów - zgodnie ze strategią i zakresem tematów. 

         Od rejestru pomysłów do systemów stałego ulepszania produktów  
         i realizowanych procesów przez ustalanie organizacji, planu działań logistyczno  
        - zarządczych i implementacyjnych innowacji i stałego rozwoju w firmie, 
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Działania :. 

 
A) rekrutacja dla realizacji z członków Klastra, poza nim, patronów i sponsorów, 
B) pozyskanie źródeł środków na działania, do 15.09.2014 r. 
C) rekrutacja zleceniodawców- klientów- odbiorców,  

ustalenie zakresu projektu, metod i planu realizacji.   
D) warsztaty otwarte, organizacja i realizacja warsztatów zamkniętych zgodnie z 
potrzebą Klienta w tym zakresie. , 

 
 

Planowany termin Konferencji:  od 03.12.2014 r. do  30.01.2015r. 

 
 

5.  Proinnowacyjność Systemów Zarządzania i metody kreowania, projektowania, 
prototypowania-implementacji nowych produktów  
i procesów, a techniki moderacji pracy grupowej jako metodyka szukania 
optymalnych sposobów rozwiązania bieżących problemów.   

 
Cel: Definiowanie metod, zasad i wartości SZ działań wspierających w 
przedsięwzięciach racjonalizację, innowacje procesowe, produktowe,  usługowe i 
marketingowe  w  przedsięwzięciach.   Motywowanie do racjonalizacji, pracowników, 
grup pracowniczych w interesie stałego rozwoju produktów, procesów przedsięwzięć, 
dla zapewniania konkurencyjności firmy. 
Wspólna realizacja projektów zgodnie z ustalonym na konferencji planem 
Nakierowanie na osiąganie efektów ekonomicznych przedsięwzięć, w określonej 
perspektywie czasowej i odpowiednia relacja kosztu rozwoju koncepcji 
długoterminowych na każdym szczeblu dysponowania środków publicznych. 
Standardy procesów różnych faz rozwoju i implementacji innowacji 
Zarządzanie - podstawowym kreatorem postępu w organizacji. 
 

A) rekrutacja dla realizacji z członków klastra, poza nim, patronów i sponsorów, 
B) pozyskanie źródeł środków na działania, do 15.09.2014 r. 
C) rekrutacja zleceniodawców- klientów- odbiorców,  

ustalenie zakresu projektu, metod i planu realizacji.  . 
D) warsztaty otwarte, organizacja i realizacja warsztatów zamkniętych zgodnie z 
potrzebą Klienta w tym zakresie.   

 
    Planowany termin Konferencji:  od 03.12.2014 r. do  30.02.2015 r. 

 

.  
 

6.  Klasyka kierowania i zarządzania przedsięwzięciami, innowacjami, zmianami,  
tendencje kształtowania systemów zarządzania procesami i projektami, a techniki 
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moderacji pracy grupowej jako metodyka szukania optymalnych sposobów 
rozwiązania bieżących problemów. 

 
Cel: Systematyka, standardy metod, zasad i wartości SZ dla podnoszenia 
efektywności, konkurencyjności i rozwoju przedsięwzięć. Budowa SZ 
zorganizowanych stałych zmian, motywowanie do stałej optymalizacji  
i racjonalizacji, pracowników, grup pracowniczych w interesie stałego rozwoju 
produktów, procesów przedsięwzięć, dla zapewniania konkurencyjności firmy. 
Zarządzanie procesowe i projektami podstawowym kreatorem postępu w organizacji. 

         Nakierowanie na osiąganie efektów ekonomicznych przedsięwzięć,  

          w określonej perspektywie czasowej i odpowiednia relacja kosztu rozwoju  

           koncepcji długoterminowych na każdym szczeblu dysponowania środków  

            publicznych. Zarządzanie procesowe i projektami podstawowym kreatorem  

           postępu w organizacji. Standardy procesów zarządzania i administracji           

Działania : 
 

A) rekrutacja dla realizacji z członków Klastra, poza nim, patronów i sponsorów, 
B) pozyskanie źródeł środków na działania, do 10.09.2014 r. 
C) rekrutacja zleceniodawców- klientów- odbiorców,  

ustalenie zakresu projektu, metod i planu realizacji.  . 
D) warsztaty otwarte, organizacja i realizacja warsztatów zamkniętych zgodnie z 
potrzebą Klienta w tym zakresie.   

  
    Planowany termin Konferencji:  14.11.2014r. do 15.03.2015r,  

 

 7.  Szczupłe zarządzanie (ang. lean management) zastosowanie   
      w przedsiębiorstwach produkcyjnych i innych, w procesach  i  realizowanych 
     projektach, a techniki moderacji pracy grupowej jako metodyka szukania 
     optymalnych sposobów rozwiązania bieżących problemów. 
 

Cel: Systematyka, standardy metod, zasad i wartości SZ dla podnoszenia 
efektywności, konkurencyjności i rozwoju przedsięwzięć. Budowa SZ 
zorganizowanych stałych zmian, motywowanie do stałej optymalizacji  
i racjonalizacji, pracowników, grup pracowniczych w interesie stałego rozwoju 
produktów, procesów przedsięwzięć, dla zapewniania konkurencyjności firmy. 
Zarządzanie procesowe i projektami podstawowym kreatorem postępu w organizacji. 
Wspólna realizacja projektów zgodnie z ustalonym na konferencji planem. 
Nakierowanie na osiąganie efektów ekonomicznych przedsięwzięć, w określonej 
perspektywie czasowej i odpowiednia relacja kosztu rozwoju koncepcji 
długoterminowych na każdym szczeblu dysponowania środków publicznych. 

            Standardy procesów zarządzania i administracji. 
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Działania : 
A) rekrutacja dla realizacji z członków klastra, poza nim, patronów i sponsorów, 
B) pozyskanie źródeł środków na działania, do 15.09.2014 r. 
C) rekrutacja zleceniodawców- klientów- odbiorców,  

ustalenie zakresu projektu, metod i planu realizacji.  . 
D) warsztaty otwarte, organizacja i realizacja warsztatów zamkniętych zgodnie z 
potrzebą Klienta w tym zakresie. , 

 
 

   Planowany  termin Konferencji:  od 15.11.2014 do 30.03. 2015 

 
 
     8.  Podstawy zarządzania projektami. Praktyka zarządzania projektami. Rola 
autorytetów, konsorcja, monopolu działań, a konkurencyjność podmiotów. 
 
         Cel: Popularyzacja, standardów, metod, narzędzi, zasad systemowego 

          kreowania,       organizacji, planowania, implementacji i nadzoru projektów.  

          Budowa metodyki zorganizowanych stałych zmian, motywowania do stałej  

          optymalizacji i racjonalizacji, pracowników, grup pracowniczych w interesie   

         stałego rozwoju produktów, procesów przedsięwzięć, dla zapewniania  

         konkurencyjności firmy.  

 
Działania : 

A) rekrutacja dla realizacji z członków klastra, poza nim, patronów i sponsorów, 
B) pozyskanie źródeł środków na działania, do 20.09.2014 r. 
C) rekrutacja zleceniodawców- klientów- odbiorców,  

ustalenie zakresu projektu, metod i planu realizacji.  . 
D) warsztaty otwarte, organizacja i realizacja warsztatów zamkniętych zgodnie z 
potrzebą Klienta w tym zakresie. , 

 
 

     Planowany termin Konferencji: od 15.10.2014 do  30.03 2015  

 
 9.  Logistyka dla Przemysłu. standardy, systematyka 
 i kompatybilność  systemów przepływu ludzi, maszyn, urządzeń, narzędzi, 
materiałów i komponentów, środków finansowania w przedsięwzięciach. Systemy 
logistyczne  w produkcji, usługach, handlu i dystrybucji. Waga standardów 
organizacji  i planowania procesów logistycznych dla  współdziałania. Zintegrowane  
systemy IT ERP w przestrzeni R3 np. SAP, a standardy procesów, procedur i zadań 
 

Cel: Popularyzacja, standardów, metod, narzędzi, zasad systemowej organizacji, 
planowania, realizacji i nadzoru procesów logistycznych. Budowa metodyki 
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zorganizowanych łańcuchów logistycznych. Zarządzanie rozwojem procesów, 
produktów, usługi i projektami - podstawowym kreatorem postępu w organizacji 
procesów logistycznych. . 

         Standardy procesów zarządzania i administracji, logistyki produkcji, handlu 
         I dystrybucji.           

 
Działania : 

A) rekrutacja dla realizacji z członków klastra, poza nim, patronów i sponsorów, 
B) pozyskanie źródeł środków na działania, do 15.09.2014 r. 
C) rekrutacja zleceniodawców- klientów- odbiorców,  

ustalenie zakresu projektu, metod i planu realizacji.   
D) warsztaty otwarte, organizacja i realizacja warsztatów zamkniętych zgodnie z 
potrzebą Klienta w tym zakresie.   

. 
    Planowany termin Konferencji:  od 03.12.2014 r. do  30.01.2015r. 

 

 
 10. Informatyka w zarządzaniu, organizacji, planowaniu, realizacji procesów 
administracji, usług, sterowania i kontroli i innych szczególnie w wspólnych  
przedsięwzięciach. 
 

Cel: Popularyzacja, standardów, metod, narzędzi, zasad systemowej organizacji, 
planowania, realizacji i nadzoru procesów logistycznych. Budowa metodyki 
zorganizowanych łańcuchów logistycznych. Zarządzanie rozwojem procesów, 
produktów, usługi i projektami - podstawowym kreatorem postępu w organizacji 
procesów logistycznych. . 

         Standardy procesów zarządzania i administracji, logistyki produkcji, handlu 
         I dystrybucji.           

 
Działania : 

A) rekrutacja dla realizacji z członków klastra, poza nim, patronów i sponsorów, 
B) pozyskanie źródeł środków na działania, do 10.09.2014 r. 
C) rekrutacja zleceniodawców- klientów- odbiorców,  

ustalenie zakresu projektu, metod i planu realizacji.   
D) warsztaty otwarte, organizacja i realizacja warsztatów zamkniętych zgodnie z 
potrzebą Klienta w tym zakresie.   
 

Planowany termin Konferencji:  08.10.2014 r. do 30.03.2015 
 

 

11.  Popularyzacja OZE, optymalizacja zużycia energii oraz węgla jako źródła 
energii. 
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       Cel: Popularyzacja, technik technologii, zasady organizacji, planowania, 
realizacji i nadzoru procesów kreowania, implementacji i marketingu. Budowa 
metodyki zorganizowanych łańcuchów logistycznych. Zarządzanie rozwojem 
procesów, produktów, usług i projektami - podstawowym czynnikiem postępu w 
organizacji rozwoju OZE. . 

         Standardy procesów zarządzania i administracji, logistyki produkcji, handlu 
         I dystrybucji i  finansowania innowacji w zarządzaniu energią.           

 
    Działania : 

A) rekrutacja dla realizacji z członków klastra, poza nim, patronów i sponsorów, 
B) pozyskanie źródeł środków na działania, do 15.09.2014 r. 
C) rekrutacja zleceniodawców- klientów- odbiorców,  

ustalenie zakresu projektu, metod i planu realizacji.   
D) warsztaty otwarte, organizacja i realizacja warsztatów zamkniętych zgodnie z 
potrzebą Klienta kreowania, zarządzania i realizacji projektów w tym zakresie.   

 
      Planowany termin Konferencji:  od 20.10.2014 r. do  30.01.2015 r. 

 
12. Techniki i technologie zmniejszania lub eliminowania zagrożenia środowiska,  
 
 

       Cel: Popularyzacja  technik, technologii, zasady i metody organizacji, 
planowania, realizacji i nadzoru procesów kreowania, implementacji i marketingu 
rodzimych technik i technologii ochrony środowiska. Budowa metodyki 
zorganizowanych łańcuchów działań w tym zakresie. Zarządzanie rozwojem 
procesów, produktów, usług i projektami - podstawowym czynnikiem postępu w 
organizacji rozwoju technik i technologii ochrony środowiska. . 

         Standardy procesów zarządzania i administracji, logistyki produkcji, handlu 
         I dystrybucji i  finansowania innowacji w zarządzaniu energią.           

 
    Działania : 

A) rekrutacja dla realizacji z członków klastra, poza nim, patronów i sponsorów, 
B) pozyskanie źródeł środków na działania, do 25.09.2014 r. 
C) rekrutacja zleceniodawców- klientów- odbiorców,  

ustalenie zakresu projektu, metod i planu realizacji.   
D) warsztaty otwarte, organizacja i realizacja warsztatów zamkniętych zgodnie z 
potrzebą Klienta kreowania, zarządzania i realizacji projektów w tym zakresie.   

 
Termin Konferencji:  16.10.2014 do 30.03. 2015 
 

13. Strategia rozwoju rodzimej inżynierii medycznej, rozwój podmiotów gosp. 
koncypowania, projektowania i produkcji oraz marketing od prostych artykułów 
wyposażenia, placówek NFZ, przychodni, gabinetów, aptek, sal szpitalnych 
zabiegowych, operacyjnych do specjalistycznych narzędzi i urządzeń. 
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Cel: Definiowanie tematów i zasad działań  podmiotów w procesach racjonalizacji, 
innowacji   szczególnie – w jednostkach publicznej służby zdrowia i w jednostkach z 
udziałem środków publicznych dla preferowania polskiej myśli technicznej i polskiej 
przedsiębiorczości. Problematyka  konkurencyjności małych  firm z dużymi 
korporacjami i koncernami. Wspólne działania w obrębie prawa drogą realizacji 
określonych funkcji małych jednostek gospodarczych przy ograniczonych kosztach 
jednostek osiągania określonych celów – zachowania konkurencyjności rynkowej. 
Współpraca, a obrona  polskich partnerów i dostawców, działania dla wzmocnienia 
konkurencyjności i stabilności przedsięwzięć i zatrudnienia pracowników w Polsce.   
Nakierowanie na osiąganie efektów ekonomicznych i celów przedsięwzięć, w 
określonej perspektywie czasowej i odpowiednia relacja kosztu rozwoju koncepcji 
długoterminowych na każdym szczeblu dysponowania środków publicznych. 
Standardy procesów różnych faz rozwoju i implementacji innowacji. 
 
Działania : 

A)  rekrutacja dla realizacji z członków klastra, poza nim, patronów i sponsorów, 
B)  pozyskanie źródeł środków na działania, do 30.09.2014 r. 
C) rekrutacja zleceniodawców- klientów- odbiorców,  

ustalenie zakresu projektu, metod i planu realizacji.  . 
D) warsztaty otwarte, organizacja i realizacja warsztatów zamkniętych zgodnie z 
potrzebą Klienta w tym zakresie. , 

 
    Planowany termin Konferencji:  21.10.2014 r .do  15. 03. 2015r. 

 
14.Spóldzielczość wspólnotą działań  konkurencyjnych mśp w zakresie kształtowania 
standardów, poprawy efektywności i wspólnych przedsięwzięć równych podmiotów 
gospodarczych. 

 
Cel: Definiowanie metod i zasad działań wspólnych pracowników, spółdzielców  i 
równych podmiotów w procesach racjonalizacji, innowacji w  przedsięwzięciach 
szczególnie – publicznych i w firmach z udziałem środków publicznych. 
Problematyka  konkurencyjności małych  firm z dużymi korporacjami i koncernami. 
Wspólne działania w obrębie prawa spółdzielczego drogą realizacji określonych 
funkcji małych jednostek gospodarczych przy ograniczonych kosztach jednostek 
osiągania określonych celów – zachowania konkurencyjności rynkowej. 
Współpraca, a obrona  pracowników - spółdzielców, działania dla wzmocnienia 
konkurencyjności i stabilności przedsięwzięć i zatrudnienia pracowników.   
Nakierowanie na osiąganie efektów ekonomicznych i celów przedsięwzięć, w 
określonej perspektywie czasowej i odpowiednia relacja kosztu rozwoju koncepcji 
długoterminowych na każdym szczeblu dysponowania środków publicznych. 
Standardy procesów różnych faz rozwoju i implementacji innowacji. 
 
Działania : 
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A)  rekrutacja dla realizacji z członków klastra, poza nim, patronów i sponsorów, 
B)  pozyskanie źródeł środków na działania, do 25.08.2014 r. 
C) rekrutacja zleceniodawców- klientów- odbiorców,  

ustalenie zakresu projektu, metod i planu realizacji.  . 
D) warsztaty otwarte, organizacja i realizacja warsztatów zamkniętych zgodnie z 
potrzebą Klienta w tym zakresie. , 

 
   Planowany  Termin Konferencji:  24.10.2014 do 15.03.2015 

 

15. Kultura – wielo religijność, - narodowość historyczna, Regionu Śląskiego 
i infrastruktura aglomeracji, miast i miejscowości. 
 

Cel: Popularyzacja wiedzy historycznej regionu jego wielonarodowości i dziedzictwa  
infrastruktury, świątyń, cmentarzy, pomników, i całej zabytkowej architektury. 
Zainteresowanie młodszych mieszkańców regionu historią miejsca, w którym żyją, w 
celu budowania podstaw szacunku do dokonań i pracy poprzedników.   

       
 
Działania : 

A)  rekrutacja dla realizacji z członków klastra, poza nim, patronów i sponsorów, 
B)  pozyskanie źródeł środków na działania, do 30.09.2014 r. 
C) rekrutacja zleceniodawców- klientów- odbiorców,  

ustalenie zakresu projektu, metod i planu realizacji.  . 
D) warsztaty otwarte, organizacja i realizacja warsztatów zamkniętych zgodnie z 
potrzebą Klienta w tym zakresie.  

 
    Planowany termin Konferencji: 29.10.2014  do 30.03. 2015 r. 

 
16. Prawidłowa gospodarka nieruchomościami, - zasób nieruchomości, jego 
historyczna geneza i strategia wykorzystania tego zasobu materialnego dziedzictwa 
regionu, miast i miejscowości. Praktyka gospodarowania  w różnych 
miejscowościach.  
 

Cel: Popularyzacja wiedzy o infrastrukturze miast, miejscowości regionu, jego 
wielonarodowości i dziedzictwa  infrastruktury, a źródła finansowania gospodarki 
nieruchomościami, zabytkowej architektury, budynków i budowli. Zainteresowanie 
młodszych mieszkańców regionu historią miejsca, w którym żyją, w celu budowania 
podstaw szacunku do dokonań i pracy poprzedników.   

            Ustawa o Gospodarce Nieruchomościami a praktyka, 
 
Działania : 

A)  rekrutacja dla realizacji z członków klastra, poza nim, patronów i sponsorów, 
B)  pozyskanie źródeł środków na działania, do 30.09.2014 r. 
C) rekrutacja zleceniodawców- klientów- odbiorców,  
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ustalenie zakresu projektu, metod i planu realizacji.  . 
D) warsztaty otwarte, organizacja i realizacja warsztatów zamkniętych zgodnie z 
potrzebą Klienta w tym zakresie.  

 
    Planowany termin Konferencji: 20.10.2014r.  do 30.03. 2015 r. 

 
5.   TEMATYKA  I CEL WARSZTATÓW OTWARTYCH     
                                                                                                                                       
Warsztaty  OTWARTE    -  Tematy warsztatów otwartych:  
                Symbol  /    Temat  

 
WTU  /    Warsztaty w zakresie pragmatycznych technik uczenia się. 
 
WTK  /    Podstawy techniki komputerowej. Organizujemy treningi dla różnych grup wiekowych. 
 
SPLM 1 / Organizacja i przeprowadzanie szkoleń zawodowych dla pracowników logistyki materiałowej. 
                
SAP 1  /   Podstawy SAP  dla  menadżerów i pracowników logistyki. Dostosowujemy szkolenia do stanowisk i 
organizacji procesów logistyki zakładów. Organizacja i prowadzenie szkoleń w zakresie systemów 
oprogramowania i otoczenia peryferyjnego w zależności od celów i realizowanych procedur, zgodnie z 
potrzebami zleceniodawcy od małych firm posiadających jednostkowe komputery po sieci z SAP R3. 
 
CAD/CKD  /   Organizacja kursów kreślenia,projektowania i konstruowania i ich realizacja w różnych 
oprogramowaniach  CAD i oraz w zakresie programowania obrabiarek - CKD. 
 
PSWI  /      Podstawy systemowego tworzenia wartości  intelektualnej przedsiębiorstwa ,a prawa autorskie 
pracowników. 
 
OSINJ  /   Organizacja i realizacja szkoleń instruktorów nauki jazdy wszystkich kategorii. 
 
KDK   /    Przeprowadzanie kursów doskonalenia kierowców,- przewoźników osób i innych towarów. 
 

PSD  /  Proinnowacyjne systemy zarządzania, administracji, procesów i usług,  

                zmian (wartości, zasady, metody i rezultaty) Stałe optymalizowanie struktur  

               organizacyjnych,   procesów. Elementarz systemu efektywnego działania. 

KZP  /   Klasyka kierowania i zarządzania przedsięwzięciami, innowacjami, zmianami,  

              a tendencje kształtowania systemów zarządzania procesami i projektami. 
LM       Szczupłe zarządzanie (ang. lean management) zastosowanie   

             w przedsiębiorstwach produkcyjnych i innych, w procesach  i  realizowanych 

             projektach 

 OSSD  /  Organizacja sieciowego systemu działań administrowania, zarządzania,  

                i kontroli. Optymalizacja procesów administracyjno - zarządczych.  

 

 PDI  /   Planowanie działań innowacyjnych, inicjowanie racjonalizacji i innowacyjności  

               w firmie - metodyka ustalania standardów  i  kryteriów oceny pomysłów i  rezultatów  

 

 DSI  /  Działanie sieciowe implementacji innowacji i projektów racjonalizatorskich  
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 MPD  /  Management procesów działania przegląd metod planowania, działania i kontroli  

 

  SPnt  /  Spójność procesów, narzędzi, technik zarządzania organizacji, instytucji lub firmy albo 

                przedsięwzięcia  (standardy i metodyka, dokumentowania procesów, usług i  ich zmian)  

 WP   /   WYSTĄPIENIA PUBLICZNE - trening dla nieśmiałych i zawodowców 

            

TMDP / Techniki moderacji, pracy grupowej dla postępu-kreowania racjonalizacji i innowacji, 

rozwiązywania bieżących problemów. 

 

LP  /   Zarządzanie Przepływami, Zasobami - Magazynem i Logistyka Przedsięwzięć. 

 

ZD  / ZARZĄDZANIE DOSTAWCAMI. Szkolenie dla Działu Zakupów 

 

ZCM  /   ZARZĄDZANIE CZASEM, - DLA MENEDŻERÓW 

 

PAOR /   Prawne Aspekty Obsługi Reklamacji po ZMIANACH w 2014 

 

5S - System organizacji miejsca pracy jako element lean manufacturing, a praktyka 

 

NNZP  /   KAIZEN. 5S, PVM, Gniazda Produkcyjne i OPF, KANBAN, SMED, TPM -  nowoczesne 

narzędzia zarządzania produkcją i analogia dla innych procesów przedsięwzięcia. 

Cel :   szkoleń – warsztatów tematycznych oraz  wystąpień publicznych: 

               Celem naszych działań jest wspieranie Proeuropejskiego działania nakierowanego na 

szerzenie tendencji integracji europejskiej, spójności i zrównoważonego  rozwoju wszystkich 

regionów.   

Uczestnicy mają  poznać / udoskonalić swój warsztat narzędzi pracy, technik, polepszyć i 

wytrenować umiejętność wystąpień publicznych, 

mają poznać metody, narzędzia, pomoce  lub techniki uczenia się, trenowania procedur i 

czynności dla optymalizacji, efektywności - wydajności, jakości i skuteczności działania. 

Nasze Warsztaty Kształtują zarówno zagadnienia dotyczące autoprezentacji (własne ciało, 

głos, dobór słów), a także strukturę i formę swoich wystąpień. 

Koncentrujemy się na tym, jak wykorzystując różnorodne techniki uatrakcyjnić swoje 

wystąpienie, być przekonującym i skutecznie trafiać do odbiorców. 

Nasze Warsztaty koncentrują się na metodach, narzędziach, technikach skutecznego 

zarządzania szczególnie ludźmi, jako siły napędowej  postępu, racjonalizacji i innowacyjnych 

przedsięwzięć. Uczymy metod projektowania produktów, usług i optymalizacji procesów. 

Propagujemy systemy stałego implementowania zmian,(racjonalizacji, innowacji  ) 

procesowych  i produktowych w firmach i instytucjach. 

http://mail.mailnews.pl/c/mkcub8dggb/alk1upvw2k/
http://mail.mailnews.pl/c/4ofeoq1imt/alk1upvw2k/
http://mail.mailnews.pl/c/50uvsj644b/alk1upvw2k/
http://mail.mailnews.pl/c/50uvsj644b/alk1upvw2k/
http://mail.mailnews.pl/c/4hvvhh766x/alk1upvw2k/
http://mail.mailnews.pl/c/exu7swc08b/alk1upvw2k/
http://mail.mailnews.pl/c/b60mdzqypj/alk1upvw2k/
http://mail.mailnews.pl/c/b60mdzqypj/alk1upvw2k/
http://mail.mailnews.pl/c/m4gpft2ar7/alk1upvw2k/
http://mail.mailnews.pl/c/m4gpft2ar7/alk1upvw2k/
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 5.   ZAKRES  I CELE WARSZTATÓW ZAMKNIĘTYCH      
                                                                         
Typowe tematy warsztatów to 
ZW /zarządzanie, wartościami-zasobami, procesami i projektami 
        1. Powody stosowania zarządzania wartościami i procesami,   
        2. Wartości, zasady, metody  i narzędzia zarządzania wiekiem pracowników a rezultaty. 
        3. Działania kierownicze czy system zarządzania dla  skutecznego działania i osiągania celów?   
        4. Korzyści  proinnowacyjnych systemów działania. 
        5. Czynniki sukcesu wdrożenia zarządzania działaniem pracowników, a ich życie duchowe.   

ISRP  / Implementacja systemu racjonalizacji pracowniczej 

Zbudowanie podstaw tworzenia bazy wartości intelektualnej instytucji. Wdrożenie systemowego 

budowania bazy pomysłów, wniosków racjonalizatorskich lub innowacji usług, procesów, 

organizacji i marketingu, zasad wyceny wniosków i tworzenia systemu stałego realizowania zmian w 

instytucji. Budowa bazy pomysłów, wniosków racjonalizatorskich, innowacji produktowych, 

usługowych, procesowych, marketingowych, organizacyjnych oraz zasad dokumentowania, realizacji 

zmian. 

LP /  Logistyka przepływów wartości- ludzi, środków finansowych i maszyn i urządzeń oraz 

materiałów i komponentów. 

LM  / Szczupłe zarządzanie (ang. lean management) , a delegowanie kompetencji  

i odpowiedzialności  

 

6.   SPOSÓB USTALANIA ZAKRESU I CELU WARSZTATÓW ZAMKNIĘTYCH. 
 
Warsztaty ZAMKNIĘTE   tworzymy, by wskazad metody rozwiązao konkretnych zgłaszanych 
problemów w przedsiębiorstwach. Dysponując rozległą bazą nie tylko naukowców określonych 
kierunków uczelni w kraju i za granicą mamy szeroką listę pragmatyków działao biznesowych,  
logistyki,  zarządzania i administracji i innych dziedzin, z którymi wykonujemy opracowania 
konkretnych tematów dla realizacji określonych potrzeb Klientów. 
Warsztaty te opracowujemy z Kierownictwem Klienta, aby ich zakres, metody,  czas trwania oraz 
mierzalne cele dostosowad do potrzeb zleceniodawcy. 
 
 7.   PRACE PROJEKTOWE – KONCEPCJE PRODUKTÓW I USŁUG, OPTYMALIZACJA PROCESÓW, 
            -KONSTRUKCJA,  DOKUMENTACJA, PROTOTYPOWANIE, PRZYGOTOWANIE PRODUKCJI,  
            IMPLEMENTACJA  PROJEKTÓW. 
 
Podstawowa częśd naszej oferty obejmuje  twarde działanie. 
W gronie naszych partnerów dokonujemy prac projektowych w wszystkich fazach rozwoju i 
implementacji racjonalizacji produktowej i procesowej  
Zbudowane przez trzy lata grono partnerów pozwala na rozpatrzenie możliwości podjęcia 
opracowania różnych projektów w różnych fazach od budowania koncepcji, projektowania i budowy 
konstrukcji do prototypowania, przygotowania produkcji i urynkowienia. 
Z naszymi partnerami projektujemy meble, obiekty małej architektury, konstrukcje, komponenty 
produktów, części maszyn i konstrukcji nowe produkty, a również nowe usługi. 
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Dokonujemy audytu systemów, procesów i procedur. 
 
 Wykonujemy    Ewaluacje Projektów zgodnie z Rozporządzeniem nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 

r. Rady Unii Europejskiej ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. 
Wykonujemy (ewaluacje projektu, działania, priorytetu lub programu)  
(ewaluacje strategiczna lub operacyjna)  
ewaluacja są dokonywana (ex-ante, mid- term, ex-post, on-going).  
 
8.   RENTOWNOŚD WARSZTATÓW  DORADCZYCH                                                                                              
Celem każdego naszego działania jest   osiągnięcie wyznaczonych, mierzalnych celów, dla 
bezpośredniej poprawy problemowej i efektywności działania, a nie pisanie książek, których 

treści zawierają wszystkim znane slogany i w końcu są przedmiotem recyklingu ! 
 
SZCZEGÓŁY NASZYCH USŁUG OBEJMUJĄ: 
Stałe Działanie we współpracy z zainteresowanym kierownictwem, kadrą menadżerską dla 
ciągłego właściwego realizowania zakresu zleconych działao i wspólnego ustalania wniosków 
 i metod proponowanych, opracowywanych działao rozwiązujących problemy. 
AUDYT PROCESÓW realizowanych przez  określone komórki, badanie powiązao procesowych realizowanych  
przez różne komórki i stanowiska oraz ustalanie wniosków optymalizujących realizowane procesy. 
PROBLEMATYKĘ ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI,  
KIEROWANIA  ROZMÓW Z PRACOWNIKAMI  I ZARZĄDZANIA WIEKIEM I KWALIFIKACJAMI 
WSPÓŁPRACOWNIKÓW. 
PRACA ZESPOŁOWA W PRAKTYCE i METODY GRUOPWEGO KREOWANIA NOWYCH ROZWIĄZAO   
DOSKONALENIE KOMPETENCJI KADRY KIEROWNICZEJ,  MENADŻERSKIEJ 
5S  W ADMINISTRACJI,  Zasady Kaizen,  KVP W ADMINISTRACJI i pracy biurowej i usługach.   
Stosujemy rozwiązania, które w wieloletniej praktyce zawodowej w szeroko pojętej definicji optymalizacji logistyki 

procesów zadao i czynności znalazły  wymierne efekty ekonomiczne i poprawę warunków pracy pracowników 

Dokonujemy transferu sprawdzonego  know-how i wspólnie z kierownictwem jednostek poszukujemy optymalnych 

rozwiązao. Proponowane nasze usługi w  Polsce  cechuje ta sama wysoka jakośd, jak w Niemczech i innych krajach na 

świecie, a zastosowane rozwiązania cechuje skutecznośd i stabilnośd wdrożeo. 
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Wartości                :  
ŚREDNI CZAS PRACY TRENERÓW  4 dni  
UZYSKIWANE EFEKTY 

OSZCZĘDNOŚCI CZASU  

15%  

ŚREDNI KOSZT USŁUGI 

DORADCZEJ  

2 000 zł  

MIESIĘCZNE OSZCZĘDNOŚCI 

DLA KLIENTA W WYNIKU 
ZASTOSOWANIA NASZYCH 
METOD  * 

600 zł  

ZWROT NAKŁADÓW W 

CIĄGU  

3,33 MIESIĄCA  

 

SZCZEGÓŁY  OFERTY USTALAMY PO POZNANIU KONKRETNYCH TEMATÓW LUB 
PROBLEMÓW i POZNANIU CELÓW DZIAŁAŃ   

 PRZYKŁADOWA REALIZACJA 
1.  Analiza obecnego stanu stanowisk pracy,  pomieszczeo, instalacji,  wykorzystania  pomieszczeo i ich 

wyposażenia  w aspekcie wykonywanych na nich  zadao  i realizowanych procesów i jednostkowych czynności 

oraz wymogów określonych obowiązującymi  przepisami   oraz  zestawianie obecnie realizowanych 

czynności, funkcji, ról i odpowiedzialności   pracowników.  Zdefiniowanie realizowanych procesów, w celu 

ustalenia zasad systematycznego wdrażania  5 s i Kazein w określonych działach i jednostkach . 

2.Ustalenie wspólnie z kierownictwem organizacji  celów , zadao ( szczególnie dbałości o maszyny, narzędzia, 

przyrządy i inne wyposażenie,  czystośd,  ład i porządek na stanowisku pracy   pracowników)  i  terminów  ich  

realizacji  na stanowiskach pracy,  ustalenie standardów  stanowisk pracy i opracowanie zasad podstawowych 

systemu realizowanej  produkcji , opartych na 10 złotych zasadach głównych działao wszystkich 

współpracowników, głównych zasadach,  metodach i  rezultatach  .   

3.Wdrożenie elementarnych zasad systemu zarządzania i administrowania , opartych na 10 złotych zasadach 

systemowych działao wszystkich współpracowników. -  przez warsztaty szkoleniowe i  porady  na 

stanowiskach pracy oraz  kontrola realizacji ustaleo. Prezentacja stanu początkowego i  stanu po zakooczeniu 

projektu. Oszacowanie koocowych efektów dla Klienta. Umowa zlecenie ustali  zakres prac usługowych 

zleceniobiorcy na rzecz zleceniodawcy dotyczących: 

 stanowisk pracy ich stanu obecnego, 
 zakresu zmian stanu docelowego z podaniem terminów, warunków i celów realizacji, 
 prac  wdrożeniowych doradczo-warsztatowo  na każdym stanowisku  objętym projektem- zleceniem. 

Na wykonywanie przez zleceniobiorcę prac usługowych, zakresu opracowao i szkoleo umowa określi: 

- szczegóły zakresu i formy opracowania, analizy stanu obecnego określonych stanowisk pracy, obecnie 
realizowanych czynności , opis funkcji, ról i odpowiedzialności  kierowników  działów, grup   
oraz pracowników,  terminy realizacji poszczególnych opracowań  i czynności, zasady ich odbioru oraz 

terminy płatności za 3 etapy projektu.  
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 . 

REALIZOWANE DZIAŁANIA  

 Kalendarz Działań Sierpień Wrzesień Październik 

Umowa, Prezentacja ////     

Analiza stanu obecnego    /////////     

Planowanie o. docelowego.          //////     

Budowa o. docelowego                ///                                          ////////   

Warsztaty z  pracownikami      ///////////   

Wdrożenie systemu   
            
//////        

Analiza funkcjonowania     ////////// 

Korekty            /////// 

Zamknięcie projektu                  //// 
 
Wszystkie szczegóły przyjętych do realizacji projektów ustali dwustronnie sprecyzowana umowa. 
 

DANE KONTAKTOWE  

INFORMACJI UDZIELA : Henryk KLIMEK 

Henryk KLIMEK z  naszej strony ustala szczegóły ram organizacyjnych,  planu działao,  koordynuje 
realizację przyjętych umową zadao i zobowiązao:   

Klimex-3 Sp. z  o. o.   

Biuro :41-902 Bytom, ul. Pułaskiego 3/1   

NIP: 6262956814   

Regon: 241351744   

KRS: 0000338624 

Program  i  organizacja 

Henryk Klimek 

Tel.: +48 32 282 18 48 
 

Tel. kom. : 516-508-928 
 

  
 

E-mail: biuro_klimex@poczta.neostrada.pl 

                                                                                                 
henryk_klimek@neostrada.pl 

 

W załączeniu: 
1. Harmonogram Konferencji. 
2. Harmonogram Warsztatów Otwartych. 

mailto:biuro_klimex@poczta.neostrada.pl
mailto:henryk_klimek@neostrada.pl

