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KRAKÓW 

 
Niepowtarzalna atmosfera Krakowa przyciąga jak magnes, szczególnie wyczuwa się to na kosmopolitycznym, krakowskim 

Rynku, jednakże w ostatnich latach również liczne zaułki tego miasta, które dotychczas znacznie rzadziej były odwiedzane  przez 
turystów decydują o niepowtarzalności tego miejsca. Przyjezdnym podobają się klimatyczne uliczki, małe kawiarnie i ogromna 
ilość zabytków. Można wracać do tego miasta niezliczoną ilość razy i za każdym razem odkryć coś nowego, pięknego  
i niespotykanego w skali kraju. Kraków to przede wszystkim miasto artystów i młodych ludzi, to właśnie oni tworzą tutaj ten 
niecodzienny klimat. Najbardziej znaną, a przy tym najpiękniejszą trasą w Krakowie jest Droga Królewska, biegnąca od 
Barbakanu poprzez Rynek na Wawel, który stanowi perełkę wśród polskich zabytków historii. Wracając warto przejść się ulicą 
Kanoniczną, która ukazuje wspaniałe kamienice i uroczy zakamarek Krakowa, jakich zresztą tu nie brakuje. Kraków co roku 
odwiedza ponad 8 milionów osób i każdy się zgodzi, że to najbardziej popularne wśród turystów miasto. W 1978 roku Stare 
Miasto Krakowa wraz z Wawelem, Kazimierzem i dzielnicą Stradom zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa Unesco.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZKOLENIE I 
 

Podstawy Lean Management - Akredytowanie szkolenie Lean Elementary 
 

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu z Podstaw Lean Management. Szkolenie to daje możliwość poznania 
najpopularniejszej w dzisiejszym biznesie koncepcji zarządzania. Szkolenie otwiera drzwi do wspaniałej przygody związanej ze 
szczupłym zarządzaniem. Głównymi celami szkolenia są: 
• Zapoznanie uczestników z podstawowymi założeniami najpopularniejszej koncepcji zarządzania we współczesnym 

biznesie. 
• Poznanie przez uczestników głównych założeń Lean Management oraz podstawowych narzędzi. 
• Przekazanie uczestnikom wskazówek dotyczących wykorzystania Lean Management w codziennym życiu prywatnym i 

zawodowym. 
• Szkolenie adresowane jest do wszystkich, którzy chcą poznać podstawy Lean Management - jednej z najpopularniejszych 

koncepcji zarządzania we współczesnym biznesie. Uczestnicy szkolenia przeniosą się też na chwilę do Japonii, której nie 
można poznać z filmów czy książek. 
 
                            dr Marek Krasiński 

PARTNER ZARZĄDZAJĄCY W PDCA GROUP, ADIUNKT W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE 
WROCŁAWIU ORAZ W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU, TRENER I KONSULTANT 
LEAN MANAGEMENT. Autor książek na temat kulturowych uwarunkowań wykorzystania koncepcji, 
metod i narzędzi lean management oraz doskonalenia organizacji poprzez system kaizen. Trener i 
konsultant. Jest także wykładowcą w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz w Uniwersytecie 
Przyrodniczym we Wrocławiu. Posiada certyfikaty PDCA Group Lean Trainer, OpEx Six Sigma Green Belt, 
Prince2 Foundation, Audytor 5S.  
 



SZKOLENIE II 
 

Kaizen w pracy i życiu - jak efektywnie korzystać z systemu sugestii 
 

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu z tworzenia i zarządzania Systemami Sugestii oraz z korzystania z filozofii 
ciągłego doskonalenia (Kaizen) w życiu i w pracy. System Kaizen oparty na założeniach filozofii Kaizen stanowiący część koncepcji 
Kaizen w zarządzaniu, stworzonej w japońskiej firmie Toyota i spopularyzowanej przez Masaaki Imai w 1986 r. po publikacji jego 
książki pt. Kaizen. The Key to Japan’s Competitive Success. 
 
Głównymi celami szkolenia są: 
 
• Zapoznanie uczestników z podstawowymi założeniami koncepcji Kaizen 
• Przekazanie uczestnikom dobrych praktyk dotyczących tworzenia i zarządzania systemami sugestii 
• Poznanie korzyści jakie osiągnęły przedsiębiorstwa w Polsce wdrażając programy sugestii 
• Kaizen w życiu codziennym - czy warto o tym myśleć? 
• Wykonanie pracy dobrze za pierwszym razem - czy tylko w firmie prowadząc biznes? czy również życie codzienne? 

 
Jan M. Janiszewski 
EKSPERT W ZAKRESIE WDROŻEŃ KONCEPCJI LEAN MANAGEMENT. PRACOWNIK NAUKOWY W 
ZAKŁADZIE ZARZĄDZANIA INNOWACJAMI W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE.  
Autor licznych artykułów i opracowań z zakresu kaizen, lean management, zarządzania jakością 
oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych. Organizator konferencji, wizyt 
benchmarkingowych w kraju i za granicą (Niemcy, Czechy, Włochy, Holandia, Wielka Brytania, 
Japonia) i szkoleń z zakresu lean management. Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania 
Produkcją oraz Stowarzyszenia Lean Management Polska (komisja rewizyjna). 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Program wyjazdu 
 
21 października 
 
Zakwaterowanie uczestników w Q Hotel Plus Kraków. Dzień szkoleniowy 
rozpoczniemy od oficjalnego spotkania o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej. 
Rozpoczęcie pierwszej części szkolenia. O godzinie 14:00 lunch w restauracji 
hotelowej Qualita. Po lunchu odbędzie się druga część szkolenia. Czas wolny na 
odpoczynek. Następnie spacerkiem udamy się w stronę Rynku, gdzie odbędzie 
się powitalna kolacja w niepowtarzalnym miejscu i to nie tylko na miarę 
Krakowa, ale w skali całej polskiej gastronomii - Enoteka Pergamin. Restauracja 
usytuowana jest w zabytkowej kamienicy na Trakcie Królewskim, gdzie niegdyś 
żył i pracował Wit Stwosz. Autorskie menu degustacyjne to połączenie 
niekonwencjonalne i niebanalne, które łączy wiele pasji właścicieli do wina i 
jedzenia z całego świata, ale przede wszystkim szacunku do regionalnych 
polskich produktów. Mowa tu o mięsiwach, serach produkowanych z należytą 
starannością od pokoleń, przez co mają swój niezwykły, wysublimowany smak. 
Kolacja w akompaniamencie wina. Sommelier dobierze dla Państwa wina tak 
aby całość stała się celebracją.  Powrót do hotelu. Nocleg. 
 
 
22 października 
 
Po śniadaniu w hotelu, udamy się do bardzo popularnej wśród krakowskiej 
bohemy i studentów, dzielnicy Kazimierz. Będąc w Krakowie nie można jej 
pominąć. Jest to historyczna dzielnica żydowska, która znana jest na całym 
świecie. To tu co roku na ulicy Szerokiej odbywał się Festiwal Kultury Żydowskiej 
„Szalom na Szerokiej”. W dzielnicy tej są dobrze zachowane synagogi m.in. 
Synagoga Stara, Synagoga Tempel i Remu. Jedną z nich będziemy mieli okazję 



zwiedzić. Wszystko to oraz niepowtarzalna aura tego miejsca na chwilę 
przeniesie nas w świat judaizmu. Około godziny 12:30 będzie przerwa na lunch 
we własnym zakresie (sugerowane miejsce: Hevre – bardzo klimatyczny bar, 
kawiarnia w dawnej synagodze z pysznym piwem). Po lunchu około godziny 
14:00 - 14:30 przejedziemy autokarem do Wieliczki, gdzie o godzinie 15:00 
rozpoczniemy wraz z przewodnikiem dwugodzinne zwiedzanie Kopalni Soli  
w Wieliczce. Jest to jedna z najsłynniejszych polskich atrakcji na świecie, którą 
rocznie odwiedza ponad milion turystów z całego świata. Po zwiedzaniu wrócimy 
do Krakowa, gdzie udamy się na wspólną kolację na Barce na Wiśle pod 
Wawelem. Powrót do hotelu. Nocleg.   
 
23 października  
 
Po pysznym śniadaniu w hotelu, zapraszamy na tematyczne zwiedzanie 
Krakowa.  Mimo, że zdecydowana większość z Państwa na pewno zna miasto 
choć trochę, to chcemy Państwa zabrać nieznanymi dotąd szlakami pokazując 
nowe oblicze Krakowa. Ponadto takie zwiedzanie będzie przyjemnym 
urozmaiceniem i pozostawi nas w klimacie i scenerii tego magicznego miejsca 
(wycieczki: „Kraków ezoteryczny”, „Kawiarniane życie Krakowa”, „Belle 
epoque”, „Kraków kryminalny”). O godzinie 13:00 przerwa na lunch. O godzinie 
14:00 udamy się na zwiedzanie podziemnego miasta (Podziemia Rynku). Pod 
powierzchnią Rynku pomiędzy Sukiennicami a kościołem Mariackim, na 
głębokości kilku metrów kryje się prawdziwy skarbiec wiedzy o przeszłości 
Krakowa. Zwiedzenie rozpoczniemy o godzinie 14:00 i potrwa około 2,5 godziny. 
Jest to całkowicie nowe, multimedialne muzeum, które już skradło serca 
turystów.  Koniec wspólnego zwiedzania przewidujemy około godziny 18:00. 
Chętne osoby mogą dokupić dodatkowy nocleg w hotelu Q Hotel Plus Kraków i 
przedłużyć swój pobyt do weekendu.   
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Q Hotel Plus Kraków  
**** 

Q Hotel Plus Kraków to nowoczesny i doskonale wyposażony hotel. Jest to świetne miejsce dla osób chcących poznać miasto  
i zobaczyć jego najważniejsze zabytki. Położenie tuż przy Wiśle sprawia, że z hotelu roztacza się wspaniały widok na Wawel oraz Kościół na Skałce. 
Zaledwie krótki spacer dzieli naszych Gości od Bulwarów Wiślanych, Kazimierza i Starego Miasta.  

Hotel zapewnia wygodny wypoczynek w klimatyzowanych pokojach, wyposażonych między innymi w telewizor z płaskim ekranem oraz 
bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do Internetu. Odpowiadając na oczekiwania Gości, szczególnie tych podróżujących w celach służbowych, 
wszystkie pokoje posiadają sejf na laptop oraz biurko. Dużym atutem hotelu jest bezpośrednie sąsiedztwo Centrum Kongresowego ICE. Hotel 
posiada trzy duże sale konferencyjne, kompleksowo wyposażone, rozdzielone ruchomymi ściankami. Takie rozwiązanie daje możliwość łączenia ich 
ze sobą w efekcie czego można stworzyć jedną wielką przestrzeń konferencyjną. Ponadto w hotelu znajdują się dwie mniejsze sale szkoleniowe 
zlokalizowana na parterze. Śniadania i lunche serwowane są w restauracji „Qualita”, która może pochwalić się wieloma prestiżowymi wyróżnieniami 
z kulinarnego świata. Wszystko dzięki niepowtarzalnej jakości dań, które Szef Kuchni komponuje ze świeżych, regionalnych produktów najwyższej 
jakości. Wnętrze restauracji jest urządzone nowocześnie i elegancko. Połączenie przeszklonych elementów i jasnych kolorów sprawia, że 
pomieszczenie dosłownie żyje. Podświetlona ściana prezentująca pejzaż Krakowa nie pozwala zapomnieć, że jest się gościem królewskiego miasta. 
Dodatkowym atutem, który szczególnie docenią zmotoryzowani Goście, jest prywatny parking podziemny.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



CENA: 1630 PLN/os.  

Dopłata do jedynki: 175 PLN 
 

Cena zawiera: 

• 8 godzinne szkolenie z zakresu Lean Managementu lub Kaizen w pracy i w życiu do wyboru prowadzone przez doświadczonych trenerów 
• Opłaty za sale konferencyjne  
• Zakwaterowanie w Q Hotel Plus Kraków 4* w terminie 21.10 - 23.10.2020 r. ze śniadaniami  
• Lunch w hotelu pierwszego dnia podczas szkolenia (2 dania + deser)  
• Kolację w znanej Restauracji Enoteka Pergamin (2 dania + deser, wliczone napoje bezalkoholowe i kieliszek wina/piwko na osobę)  
• Kolację w klimatycznej Restauracji Stefan Batory nad Wisłą przy Wawelu (Przystawka + 2 dania + deser)  
• Wszystkie przejazdy autokarem dnia 22 października  
• Wejściówki do zwiedzanych obiektów, w tym do Wieliczki  
• Lokalnych przewodników  
• Zestaw słuchawkowy Tour Guide System 
• Opiekę przedstawiciela biura „Rapala”  
• Obsługa programu przez aplikację mobilną 
• Ubezpieczenie KL, NW  

 

Cena nie zawiera: 

• Lunchu 22 października  
• Lunchu 23 października  
• Parkingu hotelowego 
• Dodatkowych napojów do kolacji  
• Wydatków własnych 

 
Istnieje możliwość zakupu imprezy jako usługi szkoleniowej.  
Wówczas cena wynosi 1650,00 PLN netto + 23% VAT, a wystawcą FV jest PDCA Group 



                                                                                         Dlaczego Biuro Podróży „Rapala”? 
 
• Jesteśmy rodzinną firmą z 27 letnim doświadczeniem 
• Mamy w kadrze ponad 10 doświadczonych doradców 
podróży, którzy pracują z nami od wielu lat 
• Na rynku wyróżniają nas: znajomość oferty, otwarta 
komunikacja z klientem i dbałość o szczegóły  
• Każdy program tworzymy indywidualnie od podstaw po 
starannym wybadaniu potrzeb klienta  
• Zarażamy pasją do świata i zachęcamy do jego poznawania 
wszystkimi zmysłami  
• Aktualnie posiadamy 4 biura stacjonarne, a obszarem naszej 
działalności jest cały świat  
• W 2016 roku zostaliśmy wyróżnieni jako najlepsze Biuro 
Podróży w Polsce 
• W 2018 roku nagrodzono nas Świdnickimi Gryfami oraz 
nagrodą Wybitna Osobowość Roku  

Agnieszka Rąpała  
Creative Director  
ul. Pułaskiego 8 
58-100 Świdnica 
 
mail: a.rapala@biurorapala.pl    
mobile: 601 475 266 
www.podrozerapala.com.pl  

Weronika Rąpała  
Travel Designer 
ul. Pułaskiego 8 
58-100 Świdnica 
  
 
mail: w.rapala@biurorapala.pl    
mobile: 726 233 322 
www.podrozerapala.com.pl  


