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Benchmark tours - pod kątem optymalizacji procesów i redukcji kosztów 

 
Fabryka Adient Seating, Siemianowice Śląskie 

16. maja 2023 

 
Zakład powstał w 2006 roku, zaś w 2018 roku uruchomiliśmy 
produkcję w drugiej hali produkcyjnej. W naszych dwóch halach 
produkcyjnych w Siemianowicach Śląskich zajmujemy się produkcją 
metalowych struktur i mechanizmów do foteli samochodowych. W 
halach mieszczą się główne wydziały produkcyjne: tłocznia i 
narzędziownia, lakiernia oraz spawalnie i montaże. Nowoczesne 
konstrukcje stalowe i mechanizmy struktur foteli samochodowych 
powstają dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii w obszarach 
tłoczenia stali, spawania laserowego, lakierowania kataforetycznego 
oraz różnorodnych procesów montażu na stanowiskach ręcznych, 
półautomatycznych jak i w pełni zautomatyzowanych. Obecnie 
produkujemy części metalowe do siedzisk oraz prowadnice dla niemal 
wszystkich największych producentów samochodowych na świecie. 
 
09:30 – 12:30 benchmark tour 
Około 13:00 lunch 
 

Fabryka Orifarm, Łyszkowice 
14. czerwca 2023 

 
Zakład w Łyszkowicach swoją długoletnią działalnością produkcyjną 
umacnia pozycję Orifarm zarówno w Polsce, jak i na świecie. Jest to 
nowoczesna wytwórnia farmaceutyczna, gdzie stosowane są bardzo 
wysokie standardy wytwarzania leków. Zakład w ostatniej dekadzie 
przechodził rozbudowy. W 2014 roku dotychczasowy kompleks 
powiększył się o 3-kondygnacyjny budynek produkcyjny oraz w pełni 
zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania o imponującej 
wysokości 32 m. W 2019 roku rozbudowana została część produkcyjna 
budynku Form Płynnych, zakupione zostały 3 nowe linie produkcyjne, 
a cały obszar został zmodernizowany i dostosowany do najnowszych 
wymogów dotyczących serializacji produktów leczniczych. W 
Zakładzie stosowane są najnowsze rozwiązania techniczne, które 
zwiększają efektywność pracy, czego przykładem są automatyczne 
wózki samojezdne. 

09:30 – 12:30 benchmark tour 
Około 13:00 lunch 

Fabryka ABB, Aleksandrów Łódzki 
15. czerwca 2023 

 
ABB jest wiodącą globalną firmą technologiczną, działającą w 
obszarach elektryfikacji, robotyki, automatyki i systemów 
napędowych. Tworzymy inteligentne rozwiązania dla firm z sektorów 
użyteczności publicznej, przemysłu oraz transportu i infrastruktury. 
Udowadniamy, że dzięki technologiom cyfrowym można zwiększać 
produktywność i wydajność zmniejszając jednocześnie zużycie energii 
i emisję w skali globalnej. W Zakładzie Napędów w Aleksandrowie 
Łódzkim produkowane są Napędy DC, SN, konwertery dla farm 
wiatrowych, przekształtniki Bordline czy systemy wzbudzania. W 
fabryce zainstalowano zautomatyzowany system logistyczny 
wykorzystujący m.in. wózek samojezdny AGV oraz rozwiązanie pick-
by-light. 

09:30 – 12:30 benchmark tour 
Około 13:00 lunch 
 
Fabryka Tenneco (Federal Mogul Bimet), Gdańsk 

5. lipca 2023 

 
Federal-Mogul Bimet S.A. jest jednym z największych i najstarszych 
pracodawców Trójmiasta i częścią światowej korporacji zatrudniającej 
na całym świecie ok 80 tys. pracowników. Fabryka specjalizuje się w 
produkcji łożysk ślizgowych, taśm bimetalowych i proszków brązu. 
Wytwarzane półpanewki główne i korbowodowe stosowane są w 
silnikach: samochodów wyścigowych, samochodów osobowych oraz 
ciężarowych, maszyn budowlanych i rolniczych. Zakład produkuje i 
dostarcza oryginalne wyroby OE (original equipment) o najwyższej 
jakości dla najbardziej znanych marek motoryzacyjnych, korzysta z 
unikalnych i najbardziej zaawansowanych technologii. Na terenie 
zakładu umiejscowiona jest też Akademia Lean w której pracownicy za 
pomocą gier i symulacji w sposób praktyczny poznają narzędzia i 
techniki LEAN. Każdego roku zakład produkuje 50mln półpanewek 
oraz 5mln tulejek. 

09:30 – 12:30 benchmark tour 
Około 13:00 lunch

 



       

                 
    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena obejmuje: 
Uczestnictwo w benchmark tour, lunch, transport do/z fabryki 
spod określonych hoteli 

 
 

Lean Experience Business Institute 
ul. Pogodna 11E/16,  15-354 Białystok     |     NIP: 543-201-05-16 

www.leanexperience.pl    |    info@leanexperience.pl    |     Tel.: 537 999 908 | 

Benchmark Adient – 1390 pln netto 
Benchmark Orifarm – 1390 pln netto 
Benchmark ABB – 1390 pln netto 
Benchmark Orifarm + ABB – 2090 pln netto 
Benchmark Tenneco – 1390 pln netto 
 
 
* Kwota netto, do ceny należy doliczyć 23% VAT 
 

Uczestnicy:  
1. Imię Nazwisko………………………………………………………………………………… 
Stanowisko:…………………………………………………………………………………………
Telefon/e-mail: ……………………………………..…………………………………………… 
……………………………………..……………………………………………………………………. 
Benchmark………….………………………………………………….Data…………………… 
 
2. Imię Nazwisko………………………………………………………………………………… 
Stanowisko:…………………………………………………………………………………………
Telefon/e-mail: ……………………………………..…………………………………………… 
……………………………………..……………………………………………………………………. 
Benchmark………….………………………………………………….Data…………………… 
 
3. Imię Nazwisko………………………………………………………………………………… 
Stanowisko:…………………………………………………………………………………………
Telefon/e-mail: ……………………………………..…………………………………………… 
……………………………………..……………………………………………………………………. 
Benchmark………….………………………………………………….Data…………………… 
 
4. Imię Nazwisko………………………………………………………………………………… 
Stanowisko:…………………………………………………………………………………………
Telefon/e-mail: ……………………………………..…………………………………………… 
……………………………………..……………………………………………………………………. 
Benchmark………….………………………………………………….Data…………………… 
 
5. Imię Nazwisko………………………………………………………………………………… 
Stanowisko:…………………………………………………………………………………………
Telefon/e-mail: ……………………………………..…………………………………………… 
……………………………………..……………………………………………………………………. 
Benchmark………….………………………………………………….Data…………………… 
 
6. Imię Nazwisko………………………………………………………………………………… 
Stanowisko:…………………………………………………………………………………………
Telefon/e-mail: ……………………………………..…………………………………………… 
……………………………………..……………………………………………………………………. 
Benchmark………….………………………………………………….Data…………………… 
 
7. Imię Nazwisko………………………………………………………………………………… 
Stanowisko:…………………………………………………………………………………………
Telefon/e-mail: ……………………………………..…………………………………………… 
……………………………………..……………………………………………………………………. 
Benchmark………….………………………………………………….Data…………………… 
 
8. Imię Nazwisko………………………………………………………………………………… 
Stanowisko:…………………………………………………………………………………………
Telefon/e-mail: ……………………………………..…………………………………………… 
……………………………………..……………………………………………………………………. 
Benchmark………….………………………………………………….Data…………………… 
 
 
 

pieczęć, data i podpis 

 
Osoba do kontaktu: 
 
Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Stanowisko ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefon: ……………………………………E-mail:………………………………………………………………….. 
 
Osoba upoważniona przez Zakład do akceptacji: 
 

Imię i Nazwisko, Stanowisko:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Dane do faktury: 
 
Firma: …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
NIP: ………………………………………………………….. Adres:  …………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

REGULAMIN ZGŁOSZENIA: 
1. Warunkiem uczestnictwa w benchmark tour jest przesłanie do organizatora 
wypełnionego zeskanowanego formularza e-mailem na: 
info@leanexperience.pl 
2. Płatności należy dokonać najpóźniej 14 dni po benchmark tour na konto 
organizatora Lean Experience Business Institute. 
Numer konta: MBANK   20 1140 2004 0000 3902 7949 4295 
3. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu 
potwierdzenie otrzymania zgłoszenia na adres e-mail wskazany w formularzu. 
4. W przypadku odwołania zgłoszenia przed rozpoczęciem benchmark tours 
należy uiścić opłatę równą 50% kosztów zamówienia. Odwołanie uczestnictwa 
na 21 i mniej dni przed wydarzeniem i/lub nie pojawienie się na wydarzeniu, 
nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% wartości zamówienia. 
Odwołanie zgłoszenia powinno  być dokonane w formie pisemnej. Możliwe 
jest zgłoszenie  zastępstwa uczestnika inną osobą. 
5. Najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed wydarzeniem organizator wyśle 
wszelkie niezbędne informacje organizacyjne. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w programie i 
zmiany ekspertów oraz hoteli (o tym samym standardzie) z przyczyn 
niezależnych od organizatora, a także zastrzega sobie prawo do odwołania 
wydarzenia z przyczyn niezależnych. 
7.Przesłanie formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych przez Lean Experience Business Institute w 
celu obsługi Państwa zgłoszenia, korespondencji a także obsługi szkolenia. 
LEBI nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom. 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Lean Experience Business Institute z siedzibą w 
Białymstoku, przy ul. Pogodnej 11e/16. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi 
szkolenia i/lub przedstawienia ofert szkoleń i konferencji organizowanych przez LEBI. Państwa dane nie 
będą przekazywane innym podmiotom. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
prawo ich aktualizacji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wszelkie pytania 
polityki prywatności związanej z RODO prosimy kierować pod adres e-mail: ADO@le-bi.pl 

 


