
STAUFEN. 

TWÓJ PARTNER NA DRODZE DO NAJLEPSZYCH WYNIKÓW 



Najlepsze wyniki są celem, a drogą do osiągnięcia celu jest 

transformacja Lean 

Restrukturyzacja i zmiana 

strategii 
 

 Zmiana Kultury Zarządzania 

 Poprawa efektywności 

 Analiza firmy 

 Zmiana strategii 

 Globalny Łańcuch Dostaw 

 Rozwój Organizacyjny 

 

 

Stabilne wyniki 

Doskonalenie funkcji firmy 

 
 

   

   

   

   

 Lean w Administracji 

 Doskonała Jakość 

 

 

Doskonałość 

operacyjna 

Rozwój w kierunku Lean 

Enterprise 
 

 Misja Lean 

 Struktury Lean 

 Zdefiniowane procesy 

 Przywództwo Lean 

 Projektowanie Lean 

 Systemy dodające wartość 

Wysoka wydajność   

w całej firmie 

 

Transformacja Lean 

Zobacz. Naucz się. 

Rozwijaj. Zastosuj. 

Lean w Produkcji 

Lean w Sprzedaży 

Lean w R&D 

Lean w Zakupach 
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Podstawowa  koncepcja i czynniki sukcesu 

Nasze projekty prowadzą do wymiernych i trwałych rezultatów 

Integracja i szkolenie pracowników 

podczas warsztatów 

Zarządzanie w kulturze Lean 

(Shopfloor Management) 

Wymierne efekty dla dalszego 

rozwoju przedsiębiorstwa 

Szybkie i widoczne wyniki w 

obszarach pilotażowych 

Kompleksowe podejście do 

trwałych rezultatów 

Wdrożenie zasad Lean we 

wszystkich obszarach działań 
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Transformacja Lean to nieustanny rozwój pracowników i zmiana 

kultury zarządzania poprzez wzajemne oddziaływanie  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naucz się. 
Dzielimy się naszą wiedzą. 

Szkolimy ponad 1500 osób rocznie. 

Zobacz. 
Otwieramy dla Państwa bramy fabryk. 

Możliwość odwiedzenia fabryk naszych 

BestPractice Partnerów. 

Rozwijaj. 
Zapewniamy postępy i utrzymanie 

rezultatów poprzez wsparcie 

managementu. 

Nasi doświadczeni pracownicy oferują 

wsparcie w formie coachingu. 

Zastosuj. 
Zapewniamy szybkie rezultaty 

projektu, wymierne wyniki. 

Pracujemy nad 400 projektami w ponad 

200 firmach rocznie. 
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Zobacz. 

Otwieramy dla Państwa bramy fabryk 

 

Z pomocą naszych BestPractice Partnerów oferujemy Państwu 

możliwość zobaczenia doskonałych transformacji Lean.  

Organizujemy wizyty polegające na wymianie doświadczeń, na zasadzie 

benchmarkingu. 

 

Wizyty BestPractice – wizyty w zakładach, w których skutecznie 

wdrożone zostały wybrane narzędzia i metody Lean Management.  

 

Partnerzy w Polsce: 

Partnerzy globalnie: 
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http://www.pama.it/de/bohrwerke-und-bearbeitungszentren/1-0.html


Naucz się. 

Dzielimy się naszą wiedzą 

 

Szkolimy ponad 2000 specjalistów i menedżerów w ciągu roku w ramach 

szkoleń otwartych naszej Akademii, oraz szkoleń zamkniętych 

dedykowanych konkretnym firmom. 

  Analiza potrzeb szkoleniowych  

  Projektowanie szkoleń pod indywidualne potrzeby firmy 

  Programy szkoleniowe trwające od 1 do 3 dni dotyczące wszystkich   

    metod Lean 
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Naucz się. 

Azymut Lean – cykl spotkań wspierających wymianę doświadczeń 

 Azymut Lean to cykl spotkań przeznaczonych dla najwyższej kadry kierowniczej, który ma na celu 

krzewienie kultury Lean w Polsce oraz wymianę doświadczeń między fascynatami i specjalistami w 

dziedzinie optymalizacji procesów. 

 Uczestnicy mają okazję wysłuchać rad i wskazówek prelegentów, którzy maja już za sobą wdrożenie 

podstawowych zasad Lean, a następnie podczas rozmów w specjalnie do tego przeznaczonych przerwach 

podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat skutecznego przekonania pracowników do korzyści 

płynących z Lean Management. 
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Zastosuj. 

Zapewniamy szybkie rezultaty projektu, wymierne wyniki 

 

Każda zmiana wymaga jasnego planu osiągnięcia celu - przekonujemy ludzi stabilnymi wynikami. 

 

  Analiza sytuacji wyjściowej 

  Opracowanie stanu idealnego i rzeczywistego 

  Stworzenie planu działania (road map) 

  Wdrożenie i rozwój 

  Stworzenie wewnętrznego systemu doskonalenia organizacji 
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Rozwijaj. 

Zapewniamy postępy i utrzymanie rezultatów poprzez wsparcie managementu 

 

„Go & See” (Idź i Zobacz) to filozofia zarządzania w kulturze Lean. Marnotrawstwo i obszary potencjalnych 

usprawnień znajdują się w miejscach tworzenia wartości.  

Zarządzanie w kulturze Lean (Shopfloor Management) oferuje zbiór zasad, które zapewniają jeszcze bardziej 

efektywne procesy. 

  Wprowadzenie centrów informacyjnych i systemu wskaźników 

  Trwała komunikacja ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich odchyleń 

  Wprowadzenie kultury i metodologii rozwiązywania problemów 

  Zarządzanie zespołem i zarządzanie projektem 

  Coaching i rozwój menedżerów według zasady mentor-podopieczny 

  Rozwój kultury i wydajności zarządzania 
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Aby poprowadzić firmę na szczyt,  

musisz mieć doświadczenie w zdobywaniu najlepszych wyników 

 Nasi konsultanci posiadają wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w firmach 

produkcyjnych oraz posiadają szeroką wiedzę dotyczącą zarządzania projektami z najlepszych firm 

konsultingowych. 

 Nasi koledzy mają średnio około 35 lat; posiadają umiejętności społeczne, są przekonujący  

i silnie dążą  do realizacji celów. 

 Zespół Staufen stale pracuje nad rozwijaniem metod i umiejętności z wielu dziedzin. 

 Nasi specjaliści dzielą się doświadczeniem w zakresie umiejętności kierowniczych i trenerskich.         

Są także coachami i wiarygodnymi partnerami w zakresie projektowania i wdrażania rozwiązań 

dopasowanych specjalnie dla Twojej firmy. 
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Aby móc doradzać na całym świecie potrzebna jest obecność na 

rynku międzynarodowym 

Jesteśmy obecni na całym świecie. 

Z naszych 13 biur pracujemy nad projektami prowadzonymi w 25 krajach w 14 językach.  

 

Brazylia. 

Włochy. 

Polska. 

Szwajcaria. 

Chiny. 

Niemcy. 

Stuttgart Wrocław 

Winterthur 

Mediolan 

Sao Paulo 

Shenyang 

Szanghaj 

Hong Kong 

Beijing 

Współpraca z 

Dr. Marcusem 

Chao 

USA. Współpraca z 

Dr Jeffrey’em 

K. Likerem  

i Billem 

Constantino 

(W3 Group, 

LLC) 

Kolonia 

Praga 

Bratysława 

Budapeszt 
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Przy wymaganiu najlepszej wydajności, wyniki muszą być stabilne  

Rozwój sprzedaży w milionach € (Grupa) Rozwój zatrudnienia (Grupa) 

Nagrody STAUFEN.AG Nagrody STAUFEN.POLSKA 
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Nasi klienci to nasze najlepsze referencje w wielu branżach 

Klienci według branż 

Klienci według wielkości 
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10% 

9% 

14% 

21% 

21% 

25% 

Inne 

Przetwarzanie metalu 

Elektronika 

Lotnictwo 

Motoryzacja 

Maszyny 

23% 

20% 

38% 

19% 

> 5.000 

1.000 - 5.000 

100 - 1.000 

< 100 

Wielkość  firm (w milionach  €  obrotu) 

http://www.bhtc.com/index.htm
http://www.volkswagen.de/de.html
http://www.smtcl.com/
http://www.delfortgroup.com/
http://www.mennekes.de/home.html
http://www.lindner-group.com/de_DE/home.html


Nasi klienci to nasze najlepsze referencje w wielu branżach 
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Klient: Lokalizacja 

PL, Rzeszów 

 Wiele różnych budynków 

 Podział funkcjonalny 

 Czas realizacji produkcji  śr. 11 dni 

(poza kontrolą) 

 Wysokie zapasy 

 Niejasne przepływy materiału 

 Długie drogi transportowe 

 Cała produkcja pod jednym dachem 

 Organizacja według strumieni 

wartości 

 Czas realizacji produkcji max. 4 dni 

 Ograniczenie zapasów 

 Jasny przepływ i krótkie drogi 

transportowe 

 

 

+28% 

-63% 

- 5% 

Produktywność 

Czas realizacji 

produkcji 

Całkowite 

koszty 

produkcji 

Po + Rezultaty Przed 

Branża i produkty 

AGD, odkurzacze i 

sprzęt kuchenny 

- 42% 
Powierzchnia 

całkowita 

Planowanie fabryk 

Projektowanie nowej fabryki zorientowanej na przepływ 



Nasi klienci to nasze najlepsze referencje w wielu branżach 
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Lean Production 

Warsztaty skracania czasów przezbrojeń - SMED 

Klient: Branża i produkty 

Tworzywa sztuczne, 

obróbka i konstrukcje 

Lokalizacja 

PL, Łódź 

 

 Brak standardów przezbrojenia 

 Czas przezbrojenia 41min 23 sek. 

Po Rezultaty Przed 

Czas 

przezbrojenia* 

+ 

- 72% 

 Poprawa organizacji narzędzi 

 Opracowanie listy kontrolnej przezbrojenia 

 Opracowanie tacy do przezbrojeń 

 Czas przezbrojenia 11min 23 sek. 

 

 
* Po 5 dniowych warsztatach SMED 



Nasi klienci to nasze najlepsze referencje w wielu branżach 
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Program szkoleniowy MNPS 

Rozwój i wdrożenie programu szkoleniowego dla systemu produkcyjnego* 

 
Klient: Branża i produkty 

Automotive, ciężarówki 

Lokalizacja 

PL, Niepołomice 

-75 % 

Produktywność 

Czas realizacji 

Powierzchnia 

Rezultaty 

 x 4 

- 80% 

Przeszkolono 30 osób kadry 

kierowniczej oraz 300 pracowników 

produkcyjnych 

Wyszkolono 3 wewnętrznych 

trenerów 

+ 

* Warsztaty prowadzone w trakcie 

programu szkoleniowego 



Nasi klienci to nasze najlepsze referencje w wielu branżach 
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Lean Production 

Projekt optymalizacji procesów podmontażu* 

Klient: Branża i produkty 

Automotive, autobusy i 

podwozia 

Lokalizacja 

PL, Starachowice 

 Czas realizacji produkcji  13 dni 

 Częste zmiany planów 

 Zapas wyrobów gotowych 9 dni 

 zapasy przeterminowane 

 Produkcja w partiach 

 System pchany 

 Czas realizacji produkcji 5 dni 

 Plan bez zmian 

 Planowanie na zasadzie „pull” 

 Produkcja w przepływie 

 System Kanban 

 

-63% 

- 72% 

- 68% 

Produktywność 

Czas realizacji 

Brakujące 

części 

Zapasy 

wyrobów 

gotowych 

Po Rezultaty* Przed + 

+15% 

* W ciągu 3 miesięcy 



ROZUMIEMY WASZE WYZWANIA I ZAPEWNIAMY REZULTATY. 

STAUFEN.POLSKA 

Doradztwo.Akademia.Inwestycje 

Sp. z o.o. 

 

Ul. Strzegomska 138 

54-429 Wrocław 

+48 71 349 14 30 

 
www.staufen.pl 
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