
HISTORIA FIRMY
 2005 – Rozpoczęcie działalności WoMa Solution.

 2006 – Realizacja pierwszego w Polsce cyklu szkoleń półotwartych, organi-

zowanych bezpośrednio w zakładzie produkcyjnym – do dnia dzisiejszego 

zrealizowano 7 edycji cyklu Certyfikowany Praktyk TPM, w trakcie których 

przeszkolonych zostało ponad 250 osób. Kolejna, VIII edycja planowana jest 

na rok 2015.

 2006 r. – Realizacja pierwszego zagranicznego projektu – Takata Petri – oddział 

w Rumunii.

 2012 r. – Organizacja pierwszej konferencji TPM EXCELLENCE.

 2013 r. – Wprowadzenie na rynek szkoleń z cyklu Logistyka w Utrzymaniu Ruchu.

 2013 r. – Powołanie Klubu TPM, czyli darmowych spotkań tematycznych dla 

wszystkich zainteresowanych tematyką TPM.

 2014 r. – Nawiązanie współpracy z firmą Milliken & Company. Od dnia 1 maja 

2014 r. firma WoMa Solution jest oficjalnym, certyfikowanym, niezależnym 

partnerem wykonawczym firmy Milliken.

POSIADANE CERT YFIKAT Y

 TPM Practitioner Certificate Program – PRODUCTIVITY Inc, New Orlean – USA

 KAIZEN Manager Certificate – KAIZEN Institute Global, Bad Homburg – Niemcy

 Diagnostyka wibroakustyczna maszyn i urządzeń – Pruftechnik Wibrem, Wrocław

 Lean Manufacturing Simulation – WCTT – Politechnika Wrocławska, Legnica

 Konserwacja urządzeń pneumatycznych i systemów sterowania – FESTO Polska, Warszawa

 Profesjonalny trener – Firma 2000 Sp. z o. o., Warszawa

FILOZOFIA DZIAŁANIA
Wierzymy, że zarządzanie inżynierią utrzyma-

nia ruchu i niezawodnością środków trwałych jest 

podstawą do osiągnięcia celów każdej organizacji, 

dlatego od 2005 r. doradzamy i szkolimy nieustan-

nie dbając o rozwój kompetencji technicznych 

uczestników naszych szkoleń. Nie działamy jednak 

standardowo. Poprzez wsparcie merytoryczne, 

coaching oraz pomoc w podejmowaniu wyzwań 

wspieramy przedsiębiorstwa w procesie wdrażania 

TPM. Pomagamy zrozumieć mocne i słabe strony, 

szanse, a także zagrożenia istniejące w przedsiębior-

stwie. Dla założyciela WoMa Solution, Wojciecha 

Mączyńskiego, doświadczonego konsultanta, 

szkolenie innych to pasja zrodzona z wieloletniej 

pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

DANE ADRESOWE
WoMa Solution Wojciech Mączyński

ul. Arkadia 8, 67-100 Nowa Sól

www.womasolution24.com

www.konferencjatpm.pl

ZASIĘG DZIAŁANIA
WoMa Solution prowadzi szkolenia i projekty doradcze na terenie całego 

kraju, a także za granicą, m.in. w Rumunii, Rosji, na Węgrzech, we Włoszech, 

w Stanach Zjednoczonych. Do głównych obszarów działalności *rmy 

należą szkolenia oraz doradztwo dla służb utrzymania ruchu.

PROFIL DZIAŁALNOŚCI
Głównym pro*lem działalności *rmy są szkolenia i projekty doradcze zwią-

zane z działalnością operacyjną przedsiębiorstw. Firma posiada wieloletnie 

doświadczenie poparte praktyką we wdrażaniu narzędzi podnoszenia 

produktywności w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Specjalnością 

WoMa Solution są szkolenia, warsztaty oraz doradztwo z zakresu Mainte-

nance Management prowadzone według *lozo*i Kaizen. Firma prowadzi  

również projekty autorskie, których celem jest opracowanie i pomoc we 

wdrożeniu kompleksowego systemu zarządzania eksploatacją obiektów 

technicznych oraz optymalizacji procesów UR.
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WOJCIECH MĄCZYŃSKI – RELIABILITY AND 
MAINTENANCE PRACTITIONER, WOMA SOLUTION

W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić zakład bez działu utrzymania ruchu. 

Działu, który jest na każde zawołanie, jak oddział ratunkowy wzywany do miejsca, gdzie 

wystąpiło niepożądane zdarzenie – psująca wszelkie plany operacyjne awaria. Po jej 

usunięciu wszyscy są zachwyceni, że pracownicy DUR tak szybko zadziałali i że dalej 

można realizować wyznaczone cele. Chwała DUR trwa niestety krótko – do pierwszego 

spotkania, podczas którego analizowane są wskaźniki pokazujące poziom kosztów za 

dany okres rozliczeniowy. Podczas spotkania okazuje się, że DUR jest niestety głównym 

winowajcą słabych wyników. Jest jak piąte koło u wozu, obciąża ten wóz i go spowalnia. 

Pytanie, czy faktycznie tak to wygląda? 

Na to pytanie jest tylko jedna odpowiedź – DUR jest kołem, ale nie piątym, tylko tym 

niezbędnym, które pozwala, aby wóz mógł w miarę szybko kontynuować swoją podróż 

nawet wtedy, gdy jedno z czterech pozostałych odmówi posłuszeństwa. Problem polega 

na tym, żeby to dodatkowe koło było użyte nie w momencie niepożądanego zdarze-

nia, ale w sposób zaplanowany i przewidywalny. Moja praca jako konsultanta polega 

właśnie na tym, aby pomóc �rmom postrzegać DUR nie jako balast, ale jako coś, co jest 

niezbędne w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Coś, co jest innowacyjne, przewidywalne 

i profesjonalne w swoim działaniu. W oparciu o dane gromadzone w przedsiębiorstwach 

zmieniamy obraz i funkcjonowanie systemu zarządzania obsługą techniczną ukierunko-

waną na niezawodność. Kiedy słyszę pytanie: „Czym jest utrzymanie ruchu w nowocze-

snym przedsiębiorstwie?” – moja odpowiedź jest niezmienna od wielu lat: „UR jest to 

niezbędny koszt, jaki należy ponieść, aby zakład mógł produkować i zarabiać pieniądze.”

PRODUKT Y I USŁUGI
 Cykl Certyfikowany Praktyk TPM 

(7 szkoleń dwudniowych) 

 Cykl Logistyka w Utrzymaniu Ruchu 

(5 szkoleń jednodniowych otwartych) 

 Szkolenia zamknięte dostosowane do potrzeb klienta 

 Klub TPM (cykliczne darmowe spotkania) 

 Konferencja TPM EXCELLENCE (spotkania praktyków mające 

na celu prezentację osiągniętych wyników oraz dyskusję 

na temat problemów i możliwości ich rozwiązywania)

 Konsultacje i doradztwo w zakresie optymalizacji proce-

sów produkcyjnych i utrzymania ruchu

DZIAŁANIA POZABIZNESOWE (CSR)

 Darmowe spotkania dla klientów w ramach Klubu TPM

 Wykłady gościnne na uczelniach wyższych

 Wykłady dla stref ekonomicznych na zaproszenie osób 

zarządzających

 Wsparcie i konsultacje dla studentów; konsultacje i pomoc 

przy pisaniu prac magisterskich/doktorskich

 Wystąpienia na konferencjach naukowych

 Rzeczowe wspieranie potrzebujących szkół, przedszkoli
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