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BURY SP. Z O.O.       

REFERENCJE
     info@staworzynski.com
     +48 22 290 5544
     www.staworzynski.com

Pan Paweł Staworzyński reprezentujący firmę DPG Staworzyński przeprowadził dla firmy 
BURY Sp. z o.o. szkolenia w praktyce:

1. Oprymalizacja montażu i balansowanie pracy z wykorzystaniem narzędzi MTM i diagramów
W ramach tego szkolenia przeprowadzono optymalizację pracy na jednej z linii montażowych 
w wyniku czego nastąpił znaczny wzrost wydajności pracowników przy jednoczesnej poprawie 
ergonomii stanowisk pracy. Dzięki zastosowaniu analiz MTM i wprowadzeniu zasady “ekonomiki 
ruchów elementarnych” zostały wyeliminowane zbędne czynności. Ponadto wiedza praktyczna 
pozwoliła na dalszą samodzielną kontynuację w/w działań przez zespół naszych pracowników.

2. Optymalizacja wewnątrzzakładowego przepływu materiału.
Przeprowadzono szkolenie i praktyczne ćwiczenia, których efektem został zoptymalizowany 
przepływ materiału, wdrożono metodę przepływu „milk-run” oraz przy zastosowaniu metod 
analizy ruchów elementarnych transpo�u wewnętrznego wyeliminowano zbędne czynności. 
Dzięki opracowaniu nowej metody sukcesynie obniżany jest poziom zapasu materiałów w toku 
produkcyjnym oraz skracany jest czas przepływu.  

Niniejszym polecam Pana Pawła Staworzyńskiego i jego firmę jako rzetelnego pa�nera do 
współpracy w zakresie optymalizacji funkcjonowania kluczowych procesów przedsiębiorstwa 
(logistyka, produkcja, planowanie, zarządzanie przez cele).

Robe� Kowalczyk
Kierownik Pionu Produkcji 11.12.2012 



ELECTROPOLI - GALWANOTECHNIKA SP. Z O.O.      

REFERENCJE
     info@staworzynski.com
     +48 22 290 5544
     www.staworzynski.com

Pan Paweł Staworzyński współpracuje z naszą firmą Electropoli-Galwanotechnika od kilku lat w zakresie optymalizacji kluczowych 
procesów wewnętrznych naszego przedsiębiorstwa. W ramach naszej dotychczasowej współpracy wspierał nas jako Trener i doradca 
w zakresie:

1. Kształtowanie i optymalizacja przepływu materiału: Przeprowadzone zostało przez Pana Pawła szkolenie w rzeczywistym 
projekcie z zastosowania kompleksowej metodyki optymalizacji transpo�u wewnętrznego (metody MTM, tabele transpo�owe, 
normowanie czasów). Dzięki wsparciu Pana Pawła skutecznie wdrożyliśmy przepływ materiału wg zasady „milk-runner’a”, zasto-
sowaliśmy kalkulacje czasochłonności czynności dzięki którym dokładnie zostało obliczone obciążenie poszczególnych pracow-
ników. Działania te przyczyniły się na znaczną optymalizację kosztów obsługi transpo�u wewnętrznego (poprawa efektywnego 
wykorzystania pracowników i redukcja ilości wykorzystywanych środków transpo�u).

2. Zastosowanie zasad ekonomiki ruchów elementarnych: Przekazana została praktyczna wiedza w zakresie analiz i optymalizacji 
ruchów elementarnych na przykładzie obsługi jednej z linii lakierniczych. Dzięki temu poprawiono ergonomię i wyeliminowano 
zbędne ruchy elementarne pracowników zawieszając i zdejmujących detale przy w/w linii.

3. Optymalizacja zintegrowanego systemu planowania - rozwój i optymalizacja ERP: Przeprowadzona została analiza stanu obecne-
go funkcjonalności i wykorzystania naszego systemu ERP. Na podstawie niniejszej analizy wskazane zostały słabe punkty w wykorzy-
staniu i funkcjonalności naszego systemu poprzez przeprowadzenie wspólnych warsztatów opracowany został optymalny model zin-
tegrowanego planowania, które zostało zaakceptowane do dalszego wdrożenia (modyfikacja w systemie ERP i nowe metody pracy).

Podsumowując naszą dotychczasową współpracę stwierdzam, że Pan Paweł jest wysokiej klasy specjalistą o szerokim spektrum 
wiedzy i doświadczenia praktycznego w zakresie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstw. Rzetelność i i pro-
fesjonalizm przekłada się na owocną współprace miedzy nami. Polecam Pana Pawła i jego firmę jako sprawdzonego pa�nera 
biznesowego w w/w/ zakresie. Krystian Szypka

Dyrektor Generalny, Członek Zarządu 11.12.2012



FLEXTRONICS
LOGISTICS POLAND SP. Z O.O.

REFERENCJE
     info@staworzynski.com
     +48 22 290 5544
     www.staworzynski.com

Rekomendujemy firmę Doradztwo Przemysłowo Gospodarcze Paweł Staworzyński, jako profe-
sjonalnego pa�nera biznesowego. Współpracujemy z Panem Pawłem Staworzyńskim  w zakresie 
optymalizacji procesów logistycznych oraz produkcyjnych.

Dotychczasowa współpraca daje nam podstawy do twierdzenia, że Firma ta doskonale poradzi 
sobie z zagadnieniami w podobnym zakresie, a także na płaszczyźnie związanej z rekrutacją na 
stanowiska menagerskie.

Adam Jezierski
Operation & IT Manager



HUTCHINSON     

REFERENCJE
     info@staworzynski.com
     +48 22 290 5544
     www.staworzynski.com

Firma DPG Staworzyński w 2011 roku przeprowadziła dla naszej firmy szkolenie w praktyce z za-
kresu optymalizacji przepływu materiału i logistyki wewnątrzzakładowej. Podczas szkolenia 
z powodzeniem przekazano metodykę realizacji projektów logistycznych w oparciu o konkret-
ne przypadki z naszego zakładu. Dzięki w/w wsparciu udało się zrealizować z powodzeniem 
projekt, którego efektem są następujące korzyści:

.   redukcja kosztów i pracochłonności transpo�u wewnątrzzakładowego,

.   zoptymalizowanie wielkości zapasów w toku produkcyjnym,

.   skuteczne przygotowanie procesu produkcyjnego do wdrożenia systemu przepływu

.   materiału wg zasady „milk- runner”,

.   poprawa bezpieczeństwa pracy przez redukowanie na hali produkcyjnej transpo�u

.   z wykorzystaniem wózków czołowych.

Niniejszym polecamy firmę Pana Staworzyńskiego jako wiarygodnego i sprawdzonego pa�nera do 
współpracy w zakresie optymalizacji kluczowych wewnętrznych przedsiębiorstw produkcyjnych.

Rafał Trzeciak
Production Manager 20.11.2012   



Tomasz Magryn
Kierownik Logistyki Zakładowej

MAN BUS SP. Z O.O.

REFERENCJE
     info@staworzynski.com
     +48 22 290 5544
     www.staworzynski.com

Firma „Doradztwo Przemysłowo Gospodarcze Paweł Staworzyński” na początku roku 2012 zreali-
zowała warsztaty praktyczne w zakresie zastosowania narzędzi analizy i optymalizacji procesów 
logistycznych i magazynowych dla firm produkcyjnych. Trenerem prowadzącym był Pan Paweł 
Staworzyński. Warsztaty przeprowadzone były w sposób fachowy i bardzo dopasowany do po-
trzeb naszej firmy. Jest to bezwzględnym potwierdzeniem faktu bogatej wiedzy i doświadcze-
nia. Zważywszy na powyższy fakt mogę w 100% polecić w/w firmę do współpracy w szkoleniach, 
projektach optymalizacyjnych i rekrutacyjnych.



MAN BUS SP. Z O.O.

REFERENCJE
     info@staworzynski.com
     +48 22 290 5544
     www.staworzynski.com

Paweł Staworzyński, obecnie właściciel firm DPG oraz BestHunter.pl współpracował w latach 
2007-2008 z firmą MAN Bus w Sadach k. Poznania. W tym czasie przeprowadził zespołem inży-
nierów specjalistyczny projekt optymalizacji i pomiaru czasochłonności wszystkich operacji 
montażu autobusów MAN.

Zespół projektowy osobiście sam zrekrutował, wyszkolił i nadzorował pod kątem prawidłowo-
ści realizacji projektu. W wyniku tego projektu powstały również dedykowane do produkcji 
naszej firmy kalkulatory czasochłonności zmiennych operacji montażowych.

Do dnia dzisiejszego inżynierowie MAN Bus wykorzystują wcześniej przygotowane kalkulatory.
Współpraca z Panem Pawłem Staworzyńskim jest praktycznym potwierdzeniem jego profesjo-
nalnego podejścia do realizowanych zadań.

Współpraca z firmą Pana Staworzyńskiego z pewnością wielokrotnie zaowocuje wieloma pro-
jektami usprawniającymi jak i rekrutacyjnymi w których już obecnie wykorzystuje swoją szeroką 
wiedzę i doświadczenie w organizacji kluczowych procesów biznesowych.

Tomasz Skupień
Kierownik Modułu Przygotowania Produkcji MAN Bus Sp. z o.o.



MAN TRUCKS SP. Z O.O.

REFERENCJE
     info@staworzynski.com
     +48 22 290 5544
     www.staworzynski.com

Firma Doradztwo Przemysłowo - Gospodarcze Paweł Staworzyński, współpracuje z firmą MAN 
Trucks Sp. Z o.o. w zakresie usprawnienia strategicznej optymalizacji procesów logistycznych, co 
wpływa na procesy produkcyjne.

Potwierdzam również faktyczną wiedzę praktyczną i teoretyczną Pana Pawła Staworzyńskiego, 
który jest w stanie w pełni wykorzystać ją w procesach rekrutacyjnych na najwyższe stanowiska 
menagerskie.

Piotr Ślusarski
Kierownik Działu Logistyki



MTM POLSKA SP. Z O.O.

REFERENCJE
     info@staworzynski.com
     +48 22 290 5544
     www.staworzynski.com

Pan Paweł Staworzyński w latach 2006-2010 pełniąc funkcję Prezesa Zarządu, Kierownika Pro-
jektów oraz Trenera przeprowadził szereg szkoleń i projektów w zakresie optymalizacji proce-
sów produkcyjnych, około produkcyjnych i administracyjnych. Merytoryczne zagadnienie obej-
mowaly szeroko pojętą tematykę usprawnień, wdrażania narzędzi analitycznych MTM, filozofii 
Lean Manufacturing, standaryzacji procesów i poprawy efektywnego wykorzystania zasobów 
przedsiębiorstwa (pracowników, maszyn, środków transpo�u i materiału).

Wszystkie projekty były realizowane z powodzeniem a inżynierowie oraz kierownicy projektów 
(ponad 20 osób), którzy przez Pana Starzyńskiego zostali zrekrutowani i wyszkoleni do potrzeb 
tych projektów zdobyli uznanie w wielu międzynarodowych koncernach na terenie Polski, Nie-
miec, USA i Rosji.

Niniejszym polecam Pana Staworzyńskiego oraz jego zespół BestHunter jako wiarygodnego 
i sprawdzonego pa�nera biznesowego w projektach rekrutacyjnych jak i działalności doradczo- 
szkoleniowej obejmującej tematykę optymalizacji procesów.

Krzysztof Cieśla
Kierownik i Inżynier Projektów optymalizacyjnych (2008-2011) w MTM Polska sp. z o.o.
obecnie Kierownik Produkcji w Wielton S.A. 

11.10.2012



WIELTON S.A.

REFERENCJE
     info@staworzynski.com
     +48 22 290 5544
     www.staworzynski.com

Firma „Wielton S.A.” współpracowała z po�alem BestHunter.pl w zakresie rekrutacji pracowni-
ków na stanowiska: Kierownik Wydziału Produkcyjnego, Kierownik Działu Planowania oraz Inży-
nier Optymalizacji Produkcji. Do zadań należało znalezienie potencjalnych kandydatów o bardzo 
ściśle określonym profilu, wstępna selekcja i rekomendacja najlepszych z nich. Rekomendowani 
przez BestHunter.pl kandydaci zostali zatrudnieni w firmie Wielton S.A. i pracują już od kilku do 
kilkunastu miesięcy, realizując swoje zadania.

BestHunter wyróżnia się indywidualnym podejściem do potrzeb klienta, dobrą znajomością 
branży produkcyjnej oraz dużym zaangażowaniem w cały proces rekrutacji.

Z przyjemnością rekomendujemy BestHunter.pl jako pa�nera w rekrutacji wyspecjalizowanych 
pracowników.

Andrzej Szczepek 
Prezes Zarządu 1.10.2012

Joanna Cesarz 
Kierownik Działu Zatrudnienia i Płac



EURO KONSORCJUM

REFERENCJE
     info@staworzynski.com
     +48 22 290 5544
     www.staworzynski.com

Rekomendujemy firmę BestHunter.pl – Grupa Staworzyński, jako profesjonalnego pa�nera              
w zakresie  wsparcia w procesach rekrutacji. W/w Firma przeprowadziła dla nas z powodzeniem 
rekrutację bezpośrednią do dwóch wskazanych doświadczonych specjalistów zajmujących się 
marketingiem i sprzedażą.

Niniejszym polecamy Firmę BestHunter.pl.

Ba�osz Kuffel
EURO KONSORCJUM



VOSS AUTOMOTIVE POLSKA SP. Z O.O.

REFERENCJE
     info@staworzynski.com
     +48 22 290 5544
     www.staworzynski.com

W okresie październik- listopad 2011 roku firma DPG Staworzyński (BestHunter.pl) przeprowa-
dziła na zlecenie VOSS Automotive Polska Sp.z.o.o. projekt rekrutacyjny na stanowisko Kierowni-
ka Działu Utrzymania Ruchu. Proces rekrutacyjny był przeprowadzony sprawnie, w uzgodnionym 
zakresie metod rekrutacyjnych jak i przewidywanego zakresu obowiązków. Kandydat spełnił 
nasze wymagania.

Poza oczekiwanym poziomem świadczonych przez Firmę DPG Staworzański usług, cenimy sobie 
zaangażowanie i bezkonfliktowość. Skuteczność działania w zakresie procesu rekrutacji sprawia, 
że możemy polecić usługi Firmy DPG Staworzyński wszystkim zainteresowanym.

Mirosław Suchojad
Członek Zarządu

Witold Telążka
Członek Zarządu



ZAKŁADY DRZEWNE DOBIEGNIEW SP. Z O.O.

REFERENCJE
     info@staworzynski.com
     +48 22 290 5544
     www.staworzynski.com

Grupa DPG Staworzyński z powodzeniem zrealizowała dla w/w firmy proces rekrutacji na stano-
wiska: Technologa i Kierownika Produkcji. Rekrutacja została przeprowadzona wg zasady bezpo-
średniego poszukiwania (Direct Search).

Niniejszym polecamy Firmę DPG Staworzyński jako skutecznego pa�nera biznesowego. 

Jarosław Zieliński
Kierownik Zarządu 28.09.2012



VULCAN SP. Z O.O.

REFERENCJE
     info@staworzynski.com
     +48 22 290 5544
     www.staworzynski.com

Pan Paweł Staworzyński z ramienia firmy „Doradztwo Przemysłowo- Gospodarcze Paweł Stawo-
rzyński” przeprowadził dla gminy miejsko-wiejskiej Szydłowiec wspólnie ze specjalistami firmy 
VULKAN  projekt opracowania optymalnego modelu funkcjonowania nowo tworzonej jednostki 
- „Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty”. Jednostka ZEiFO powstała z połączenia  Wydziału Edu-
kacji, który znajdował się w strukturze urzędu gminy i Administracji Oświaty – dotychczasowej 
jednostki obsługi finansowej oświaty.

Kluczowym zadaniem Pana Staworzyńskiego w tym projekcie było przekazanie firmie VULCAN 
wiedzy i metodyki realizacji projektów reorganizacyjnych w procesach administracyjnych w trak-
cie realizacji usługi na rzecz konkretnego klienta.

W wyniku przeprowadzonego projektu opracowany został model nowej jednostki (ZeiFO), któ-
rego wdrożenie przyniesie istotne oszczędności w budżecie jednostki samorządu terytorialne-
go oraz poprawi efektywność zarządzania i obsługi finansowej szkół i przedszkoli.
           
Opierając się na naszej dotychczasowej współpracy, stwierdzamy, że firma „Doradztwo Przemy-
słowo- Gospodarcze Paweł Staworzyński” jest pa�nerem rzetelnym i godnym polecenia do 
współpracy. Pan Staworzyński posiada bogatą wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji pro-
jektów i szkoleń o szeroko pojętej tematyce modelowania i optymalizacji procesów.

Mariusz Tobor
Menadżer Działu Doradztwa 13.02.2013



ONNINEN SP. Z O.O.

REFERENCJE
     info@staworzynski.com
     +48 22 290 5544
     www.staworzynski.com

Współpracując z firmą DPG Staworzyński w 2013 roku przeprowadziliśmy w głównym centrum logistycznym Onninen szkolenia oraz 
projekt z zakresu optymalizacji i normowania czasochłonności obsługi procesów w/w centrum. Głównym celem współpracy było:

1.  Opracowanie optymalnego modelu funkcjonowania transpo�u wewnętrznego i przepływu materiału w obszarze zakładu Zle-
ceniodawcy - opracowanie optymalizacji layoutu.
2. Zbudowanie narzędzia do kalkulacji (tabela transpo�owa) zapotrzebowania na personel i środki transpo�u - naniesienie tras 
transpo�owych na layout.
3. Obliczenie za pomocą stworzonej tabeli transpo�owej zapotrzebowania na personel i środki transpo�u dla opracowanego 
optymalnego modelu.
4. Przetransferowanie „know-how” w zakresie metodyki realizacji projektów optymalizacji i standaryzacji procesów transpo�u wewnętrznego.
5. Usprawnienie funkcjonowania transpo�u wewnętrznego w zakresie poprawy jakości, terminowości i efektywnego wykorzystania zasobów 
(pracownicy, środki transpo�u i powierzchnia) z wykorzystaniem narzędzi do analiz ruchów elementarnych MTM (MTM dane logistyczne).
6. Weryfikacja wskaźników efektywności pracy pracowników magazynu.
7. Przeprowadzenie serii szkoleń z zakresu zastosowania technik normowania czasów pracy  w logistyce i magazynach połączonych 
z zagadnieniami poprawy motywacji pracowników.
8. Stworzenie i wdrożenie aplikacji dedykowanej służącej do zarządzania:
- kluczowymi wskaźnikami, w tym m.in. efektywnością czasu pracy
- naliczania i rozliczania premii w oparciu o stosowane wskaźniki efektywności i jakości,
- zmianami w standardach przepływu materiału (tabele transpo�owe i tabele czasochłonności czynności standardowych).

Dotychczasowa współpraca przebiegała zgodnie z założeniami a wszystkie podejmowane działania przez DPG Staworzyński reali-
zowane były z maksymalną starannością i najwyższym profesjonalizmem. W związku z wysoką jakością usługi współpracujemy 
nadal oraz planujemy dalszą współpracę z firmą DPG Staworzyński. Niniejszym w pełni polecamy do współpracy firmę Pana Sta-
worzyńskiego, która skutecznie realizuje swój cel nadrzędny - „zadowolenie klienta przez najwyższą jakość usług”. Władysław Czuj

Dyrektor Logistyki

18.06.2013



TMT SP. Z O.O.

REFERENCJE
     info@staworzynski.com
     +48 22 290 5544
     www.staworzynski.com

Firma DPG Staworzyński współpracuje z nami od maja 2013 roku wspierając firmę TMT w zakre-
sie kompleksowego wdrożenia systemu opa�ego na filozofii Lean Management. Współpraca 
polega na wsparciu procesu wdrożeniowego w formie szkoleń praktycznych, warsztatów, konsul-
tacji oraz operacyjnego wsparcia w rozwiązywaniu konkretnych przypadków. Proces wdrażania 
jest realizowany nieustannie i dzięki wspólnemu zaangażowaniu zespołu naszej firmy oraz firmy 
DPG Staworzyński uzyskaliśmy już znaczące wzrosty poprawy efektywności procesów.

Współpraca nasza nadal jest kontynuowana a nasze dotychczasowe pozytywne wspólne do-
świadczenia są podstawą do jednoznacznego stwierdzenia, że współpraca z Panem Stawo-
rzyńskim i jego firmą jest jak najbardziej godna polecenia. Krótko podsumowując firma DPG 
Staworzyński to rzetelne podejście,m bogate doświadczenie, szeroka wiedza w zakresie Lean 
Management (w tym m.in. 5S, TPM, SMED, OFE, kaizen) i zarządzania przez cele, umiejętności 
definiowania i wdrażanie kluczowych wskaźników efektywności oraz zasad ekonomiki i ruchów 
elementarnych. Potrafi skutecznie przekonywać i motywować pracowników do zaangażowania 
w proces ciągłego ulepszania oraz wdrażania filozofii Lean Management. Polecamy firmę DPG 
Staworzyński jako sprawdzonego pa�nera biznesowego.

TMT Sp. Z o.o.
Prezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

12.09.2013



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

REFERENCJE
     info@staworzynski.com
     +48 22 290 5544
     www.staworzynski.com

Pan Paweł Staworzyński reprezentując firmę DPG Staworzyński przeprowadziła szkolenie w czerw-
cu 2013 r. z zagadnień dotyczących optymalizacji i etatyzacji pracy procesów administracyjnych. 
Szkolenie zatytułowane „Lean Office MTM w administracji publicznej” przeprowadzono na zasa-
dzie „treningu w praktyce” obejmując oczywisty projekt etatyzacji pracy całego Depa�amentu ds. 
PO Kapitał Ludzki liczącego ponad 100 pracowników obejmujących procesy przygotowania, wery-
fikacji wniosków o dofinansowanie, przyznawania i rozliczania dotacji unijnych oraz informacji i pro-
mocji. Niniejsze szkolenie objęło następujące zagadnienia:

.   filozofia Lean Management,

.   tworzenie wa�ości dodanej,

.   definicja i eliminacja głównych źródeł marnotrawstwa,

.   modelowanie i optymalizacja procesów

.   kalkulacja czasochłonności pracy wg metody MTM,

.   normowanie czasów pracy,

.   tworzenie katalogów czasów czynności standardowych,

.   obliczanie zmiennego obciążenia pracą,

.   etatyzacja.

Sposób realizacji szklenia (teoria przekładana na praktyczne ćwiczenia) w znaczny sposób 
przyczynił się do zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznej osób biorących udział w szkoleniu. 
Zdobyte umiejętności usprawniły dalsze prace nad projektem etatyzacji w/w depa�amentu. 
Powyższe szkolenie w pełni spełniło nasze oczekiwania, a podejście i wiedza trenera były na 
wysokim poziomie merytorycznym. Polecam firmę Pana Staworzyńskiego jako sprawdzonego i wia-
rygodnego pa�nera w zakresie szkoleń i projektów optymalizacyjnych procesy administracyjne.

Agata Rutkowska
Zastępca Dyrektora 12.08.2013
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Edelmann Poland Sp. z.o.o. Jest częścią Grupy Edelmann skupiające kilkanaście zakładów produkcyj-
nych na cłaym świecie. Firma specjalizuje się w produkcji opakowań dla przemysłu kosmetycznego 
i farmaceutycznego. Firma Edelmann Poland posiada wdrożony i ce�yfikowany Zintegrowany 
system Zarządzania (ISO 9001:2008, iso 14001:2004, ISO 15378, FSC).

Ze względu na rosnące wymagania rynkowe i konieczność wzrostu konkurencyjności podjęto 
decyzję o wdrożeniu programu doskonalącego procesy biznesowe. W tym celu, w roku 2016 
Edelman Poland Sp. z.o.o., nawiązała współpracę z Firmą Doradztwo Przemysłowo-Gospodar-
cze Staworzyński reprezentowaną przez Pana Pawła Staworzyńskiego w zakresie:

.   wdrożenia wskaźnika OEE dla potrzeb optymalizacji systemu podnoszenia efektywności

.   wykorzystania parku maszynowego;

.   możliwość uzyskania skutecznej poprawy organizacji i zarządzania produkcją;

.   metod zwiększenia ilość usprawnień istniejących procesów;

.   budowy zaangażowania wszystkich pracowników w proces optymalizacji produkcji;

.   wsparcia we wdrożeniu Lean Manufacturing (w odniesieniu do metod i narzędzi a także samej 

.   filozofii i „zdrowego podejścia” Lean Management);

.   wsparcia we wdrażaniu systemu zarządzania przez cele MBO.

Na podstawie dotychczasowej współpracy, możemy stwierdzić, że Firma DPG Staworzyński 
posiada wszystkie kompetencje w zakresie kompleksowej optymalizacji kluczowych procesów 
produkcyjnych. Niniejszym polecamy Firmę DPG jako wiarygodnego i sprawdzonego pa�nera 
w optymalizacji procesów produkcyjnych, a także wdrażania filozofii Lean Management.

EDELMANN POLAND SP. Z O.O.

Magdalena Gieras
Manager ds. Polityki Personalnej i Rozwoju 25.07.2016
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Firma DPG reprezentowana przez Pana Staworzyńskiego od kilku lat współpracuje z naszą firmą 
Solaris Bus & Coach S.A. w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych, normowania czasów 
oraz wdrażania filozofii Lean Management. W tym czasie podjęliśmy szereg istotnych działań 
ukierunkowanych na usprawnienia w obszarach produkcyjnych, które wpływają na poprawę sku-
teczności funkcjonowania procesów wewnętrznych firmy Solaris Bus & Coach S.A.

Firma DPG Staworzyński posiada bogate doświadczenie w ww. zakresie i wysokie kompetencje 
w zakresie kompleksowej optymalizacji.

Niniejszym polecamy Firmę DPG jako wiarygodnego i sprawdzonego pa�nera w optymalizacji 
procesów biznesowych.

Paweł Kaczalski
Członek Zarządu 18.01.2016
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Firma DPG Staworzyński przeprowadziła dla naszej firmy szkolenie oraz konsultacje w 2015 
roku w zakresie wdrożenia systemu opa�ego na filozofii Lean Management. Współpraca pole-
gała na wsparciu procesu wdrożeniowego w formie szkoleń praktycznych i konsultacji. Proces 
wdrażania jest realizowany nieustannie i dzięki wspólnemu zaangażowaniu zespołu oraz firmy 
DPG Staworzyński uzyskaliśmy już znaczące wzrosty poprawy efektywności procesów.

Krótko podsumowując firma DPG Staworzyński to rzetelne podejście, bogate doświadczenie, 
szeroka wiedza w zakresie Lean Management (w tym m. in.5S,TPM, SMED, OEE, kaizen)                         
i zarządzania przez cele, umiejętności definiowania i wdrażanie kluczowych wskaźników efek-
tywności oraz zasad ekonomiki ruchów elementarnych.

Polecamy firmę DPG Staworzyński jako sprawdzonego pa�nera biznesowego.

Jakub Niczuk
Prezes 14.12.2015
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Firma Doradztwo Przemysłowo- Gospodarcze Paweł Staworzyński w latach 2012/2013 współ-
pracowała z firmą MAN Truck Sp.z .o.o. w zakresie wsparcia optymalizacji procesów logistycz-
nych. W tym czasie Pan Staworzyński reprezentując firmę DPG wraz ze swoimi współpracowni-
kami świadczył pomoc w zakresie optymalizacji logistyki wewnętrznej i optymalizacji zapasów. 
Przeprowadził w tym zakresie szkolenia jak i również analizy procesów zakupowych realizowa-
nych bezpośrednio przez spółkę produkcyjną jak i również procesów zakupowych realizowanych 
przez MAN Accounting Center Sp. z. o. o. w Poznaniu.  Celem projektu była poprawa funkcjono-
wania logistyki wewnętrznej i optymalizacji zapasów.

Opierając się na naszej dotychczasowej współpracy stwierdzamy, że firma Doradztwo Przemysło-
wo-Gospodarcze Paweł Staworzyński jest pa�nerem rzetelnym i godnym polecenia do współpra-
cy. Trenerzy posiadają bogatą wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji projektów i szkoleń 
o szeroko pojętej tematyce modelowania i optymalizacji procesów.

Piotr Ślusarski
Kierownik Działu Logistyki
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W 2017 roku firma Dorardztwo Przemysłowo-Gspodarcze Paweł Staworzyński przeprowadziła 
dla naszej firmy szkolenie z zakresu optymalizacji planowania produkcji w integracji ze sprzedażą 
i zakupami.
Szkolenie przeprowadzone było w sposób profesjonalny i dopasowany do potrzeb firmy. Trener 
prowadzący Paweł Staworzyński wykazał się szeroką wiedzą i bogatym doświadczeniem z zakre-
su omawianej tematyki, treści były przekazane w sposób przystępny i zrozumiały, a atmosfera 
szkolenia sprzyjała wymianie doświadczeń.

Uczestnicy otrzymali fachowo opracowane materiały szkoleniowe, które stanowią cenne wska-
zówki do dalszego doskonalenia.

mgr inż. Wojciech Gutowski
Dyrektor Logistyki 14.05.2018
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W 2017 roku firma Doradztwo Przemysłowo Gospodarcze Paweł Staworzyński przeprowadziła 
w naszej firmie audyt wewnętrzny efektywności kluczowych procesów przedsiębiorstwa wraz 
z opracowaniem propozycji kompleksowej poprawy konkurencyjności firmy.
Na podstawie zebranych informacji i wniosków opracowane zostały propozycje zmian uspraw-
niających obejmujące kompleksowo kluczowe problemy oraz wskazane kierunki możliwych 
usprawnień krótkoterminowych oraz długoterminowych co stanowi potencjał do dalszego do-
skonalenia.
Zespół projektowy pod kierownictwem Pana Pawła Staworzyńskiego wykazał się dużą wiedzą, 
profesjonalizmem oraz znajomością zagadnień związanych z szeroko pojętą optymalizacją pro-
cesów przedsiębiorstwa oraz tematyką Lean Management, a wnioski z audytu zostały przedsta-
wione w sposób ciekawy i szczegółowy.

Cezary Kwasiborski
Dyrektor Spółki 22.05.2018
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W marcu 2018 roku nasi pracownicy uczestniczyli w 2-dniowych warsztatach "Normowanie 
Czasów Pracy - analiza ruchów elementarnych" organizowanych przez Doradztwo Przemysło-
wo-Gospodarcze Paweł Staworzyński. Szkolenie przeprowadzone było w sposób profesjonalny 
i dopasowany do potrzeb firmy. Trener prowadzący Paweł Staworzyński wykazał się szeroką 
wiedzą i bogatym doświadczeniem z zakresu omawianej tematyki, treści były przekazane w 
sposób przystępny i zrozumiały, a atmosfera szkolenia sprzyjała wymianie doświadczeń. 
Uczestnicy otrzymali fachowo opracowane materiały szkoleniowe, które stanowią cenne wska-
zówki do dalszego doskonalenia.

Polecamy pana Pawła Staworzyńskiego jako cenne wsparcie w rozwoju organizacji i kompe-
tencji pracowniczych.

Cezary Kwasiborski
Dyrektor Spółki 22.05.2018
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W kwietniu 2018 roku nasi pracownicy uczestniczyli w warsztatach zamkniętych pt. "Szkolenie z 
zakresu optymalizacji logistyki wewnątrzzakładowej w połączeniu z ERGO Lean Management" 
oraz "Szkolenie z zakresu zarządzania magazynem i zapasami w połączeniu z ERGO Lean Mana-
gement." organizowanych przez Doradztwo Przemysłowo-Gospodarcze Paweł Staworzyński.

Szkolenie przeprowadzone było w sposób profesjonalny i dopasowany do potrzeb firmy. Trener 
prowadzący Paweł Staworzyński wykazał się szeroką wiedzą i bogatym doświadczeniem z zakre-
su omawianej tematyki, treści były przekazane w sposób przystępny i zrozumiały, a atmosfera 
szkolenia sprzyjała wymianie doświadczeń. Uczestnicy otrzymali fachowo opracowane materiały 
szkoleniowe, które stanowią cenne wskazówki do dalszego doskonalenia.

W związku z dotychczasową współpracą polecamy firmę DPG Staworzyński jako rzetelnego 
pa�nera.

Sylwia Jakubowska
Dyrektor Operacyjny
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Firma Doradztwo Przemysłowo-Gospodarcze Paweł Staworzyńki w latach 2010-2012 realizowała 
kompleksowe wsparcie dla firmy Wielton S.A. w zakresie optymalizacji produkcji, logistyki, plano-
wania i zakupów. Na podstawie zebranych informacji i wniosków opracowane zostały propozycje 
zmian usprawniających obejmujące kompleksowo kluczowe problemy oraz wskazane kierunki 
możliwych usprawnień krótkoterminowych oraz długoterminowych.

Dzięki wdrożeniu metod analitycznych/statystycznych z wykorzystaniem m.in. klasyfikacji ABC 
XYZ zwiększyliśmy rotacje zapasów ponad 3-krotnie.

Zespół projektowy pod kierownictwem Pana Pawła Staworzyńskiego wykazał się dużą wiedzą, 
profesjonalizmem oraz znajomością zagadnień związanych z szeroko pojętą optymalizacją pro-
cesów przedsiębiorstwa oraz tematyką Lean Management.

W związku z naszą dotychczasową współpracą polecamy firmę DPG Staworzyński jako rzetelnego 
pa�nera.

Paweł Wolny
Kierownik Zakupów WIELTON S.A 17.05.2018
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W czerwcu 2018 roku nasi pracownicy uczestniczyli w 3-dniowych warsztatach zamkniętych pt. 
„Normowania czasów pracy z wykorzystaniem wybranych metod.” organizowanych przez Doradz-
two Przemysłowo-Gospodarcze Paweł Staworzyński na terenie naszego zakładu.

Szkolenie przeprowadzone było w sposób profesjonalny i dopasowany do potrzeb firmy. Trener 
prowadzący Paweł Staworzyński oraz jego asystenci wykazali się szeroką wiedzą i bogatym do-
świadczeniem z zakresu omawianej tematyki, treści były przekazane w sposób przystępny i zro-
zumiały, a atmosfera sprzyjała wymianie doświadczeń.

Ponadto uczestnicy otrzymali fachowo opracowane materiały szkoleniowe, które stanowią cenne 
wskazówki do dalszego doskonalenia.

Radosław Gościmski
Dyrektor Finansowy ZEBRA Sp. z o.o.

25.09.2018
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W 2017 roku firma Doradztwo Przemysłowo-Gospodarcze Paweł Staworzyński przeprowadziła 
w naszej firmie projekt optymalizacji logistyki wewnątrzzakładowej. Na podstawie zebranych 
informacji i wniosków opracowane zostały wdrożone zmiany usprawniające obejmujące kom-
pleksowo logistykę wewnątrzzakładową. Dodatkowo zostały nam wskazane kierunki możli-
wych usprawnień krótkoterminowych oraz długoterminowych co stanowi potencjał do dalsze-
go doskonalenia.

Dzięki wdrożeniu rozwiązań opracowanych przez DPG Staworzyński, udało nam się osiągnąć 
następujące korzyści:
.   optymalizacja procesu logistyki w naszej firmie
.   zadowalająca efektywność na operacjach "zasilania"
.   zdobycie doświadczenia podczas współpracy z członkami firmy
Doradztwo Przemysłowo-Gospodarcze Paweł Staworzyński
.   potencjał do dalszego doskonalenia w innych procesach

Zespół projektowy pod kierownictwem Pana Pawła Staworzyńskiego wykazał się dużą wiedzą, 
profesjonalizmem oraz znajomością zagadnień związanych z szeroko pojętą optymalizacją pro-
cesów przedsiębiorstwa oraz tematyką Lean Management.

Maciej Kubas
Kierownik Analizy Pracy

Józef Piekarski
Kierownik Produkcji

Józef Kaszyca
Dyrektor Zakładu

24.09.2018
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Miałem przyjemność uczestniczyć w szkoleniu DPG Staworzyński nt. „Organizacja i normowanie 
czasu pracy” w 2013. Na szkoleniu przedstawiono obrazowo tematykę przygotowania, pomiaru, 
obliczeń i wprowadzenia normowania. Wszystkie zagadnienia można było omówić na konkret-
nych warunkach naszej firmy.

Po szkoleniu pełni zapału zabraliśmy się do pomiarów, prób i usprawnień w naszym dziale pro-
dukcyjnym. Staraliśmy się wciągnąć zespół pracowniczy w prace przygotowawcze, aby uniknąć 
oporu. Nie obyło się bez kilku zgrzytów i niepowodzeń, ale po ok. 3 miesiącach dokładnych po-
miarów ustaliliśmy „nasze” nowe normy. O zgrozo mieliśmy wrażenie, że coś poszło nie tak, bo 
nowe normy mocno przewyższały dotychczasowe. Padło stwierdzenie „to niewykonalne – ale 
zanim porzucimy temat to chociaż spróbujemy”… i poszło. Okazało się po ok. 1-2 miesiącach, że 
wyliczone przez nas normy są w większości wykonywane – a nawet przekraczane. Wydajność 
pracy po małych usprawnieniach wzrosła nawet o 60%. 

Idąc za ciosem udało nam się wprowadzić system motywacyjny (premiowy) bazujący na uzyski-
wanych indywidualnych wydajnościach pracy – więc obyło się bez większych oporów ze strony 
załogi. Staramy się na bieżąco wprowadzać zmiany w naszym systemie elektronicznego pomiaru 
czasu, aby uczciwie obliczać i nagradzać wykonanie założonych norm.

Gorąco polecam firmę DPG Staworzyński jako rzetelnego pa�nera w zakresie szkoleń i doradz-
twa biznesowego, posiadającego bogatą wiedzę i praktyczne doświadczenie w w/w tematyce.

Tomasz Mielcarek
Mistrz Produkcji Konserw

24.04.2018
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W 2018 roku firma DPG Staworzyński przeprowadziła w naszej firmie audyt wewnętrzny efektyw-
ności kluczowych procesów przedsiębiorstwa wraz z opracowaniem propozycji kompleksowej 
poprawy konkurencyjności firmy.

Na podstawie zebranych informacji i wniosków podczas diagnozy stanu obecnego, opracowane 
zostały propozycje zmian usprawniających obejmujące kompleksowo kluczowe problemy oraz 
wskazane kierunki możliwych usprawnień krótkoterminowych, jak i długoterminowych co stano-
wi potencjał do dalszego doskonalenia.

Zespół projektowy pod kierownictwem Pana Pawła Staworzyńskiego wykazał się szeroką wiedzą, 
profesjonalizmem, znajomością zagadnień związanych z szeroko pojętą optymalizacją procesów 
przedsiębiorstwa oraz skutecznym wdrażaniem rozwiązań z zakresu Lean Management.

Marcin Jakubowski
Dyrektor ds. Techniczno-Produkcyjnych



GRAMMER AUTOMOTIVE POLSKA SP. Z O.O.

REFERENCJE
     info@staworzynski.com
     +48 22 290 5544
     www.staworzynski.com

W grudniu 2018 roku nasi pracownicy uczestniczyli w 2-dniowych warsztatach zamkniętych pt. 
„Normowania czasów pracy - teoria i praktyka” organizowanych przez Doradztwo Przemysłowo-
-Gospodarcze Paweł Staworzyński na terenie naszego zakładu.

Szkolenie przeprowadzaone było w sposób profesjonalny i dopasowany do potrzeb firmy. Trene-
rzy prowadzący - Paweł Staworzyński oraz Przemysław Pawluk wykazali się szeroką wiedzą i bo-
gatym doświadczeniem z zakresu omawianej tematyki, treści były przekazane w sposób przystęp-
ny i zrozumiały, a atmosfera szkolenia sprzyjała wymianie doświadczeń. Ponadto uczestnicy otrzy-
mali fachowo opracowane materiały szkoleniowe, które stanowią cenne wskazówki do dalszego 
doskonalenia.

W związku z dotychczasową współpraca polecamy firmę DPG Staworzyński jako rzetelnego 
pa�nera

Aleksandra Worek
Kierownik Personalny
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Z przyjemnością rekomendujemy współpracę z firmą Doradztwo Przemysłowo-Gospodarcze 
Paweł Staworzyński w zakresie realizowania szkoleń i warsztatów.

W grudniu 2018 nasi pracownicy uczestniczyli w warsztatach pt.: „Normowanie czasów pracy - 
teoria i praktyka” w siedzibie firmy. Szkolenie odbyło się zgodnie z zakresem a DPG Staworzyński 
zaprezentowało się jako rzetelny i profesjonalny organizator szkoleń. Trenerzy Paweł Staworzyń-
ski oraz Przemysław Pawluk wyróżnili się wysoką wiedzą i kompetencjami w zakresie omawianej 
tematyki, wykazali otwa�ość i gotowość do wyjaśnienia problemów i wątpliwości a omawiane 
treści były przekazane w sposób przystępny i zrozumiały w atmosferze, która sprzyjała wymianie 
doświadczeń.

Wysoka efektywność zajęć, przygotowanie merytoryczne oraz fachowo opracowane materiały 
miały wpływ na zadowolenie uczestników, co wynika z wysokiej ogólnej oceny warsztatów jak i po-
zwoli na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. 

Polecamy firmę DPG Staworzyński jako cenne wsparcie w rozwoju organizacji i kompetencji pra-
cowniczych.

Joanna Sadowska-Zapała
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich



MOSTOSTAL-ZABRZE

REFERENCJE
     info@staworzynski.com
     +48 22 290 5544
     www.staworzynski.com

W 2017 roku firma Doradztwo Przemysłowo-Gospodarcze Paweł Staworzyński przeprowadziła 
w naszej firmie audyt efektywności kluczowych procesów raz z opracowaniem propozycji kom-
pleksowej poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Na podstawie zebranych informacji i wniosków zostały wdrożone zmiany usprawniające obej-
mujące kompleksowo obszar produkcji. Dodatkowo zostały nam wskazane kierunki możliwych 
usprawnień krótkoterminowych oraz długoterminowych co stanowi potencjał do dalszego do-
skonalenia.

W wyniku tych działań w 2018 roku zrealizowany został również kompleksowy projekt pilotażowy 
w wybranym obszarze produkcyjnym. Stworzony został kalkulator nakładów robocizny dla wielu 
zmiennych.

Zespół projektowy pod kierownictwem Pana Pawła Staworzyńskiego wykazał się dużą wiedzą, 
profesjonalizmem oraz znajomością zagadnień związanych z szeroko pojętą optymalizacją pro-
cesów przedsiębiorstwa oraz tematyką Lean Management.

Michał Szymusiński
Dział Rozwoju i Inwestycji



WISS WAWRZASZEK SPÓŁKA Z O.O.

REFERENCJE
     info@staworzynski.com
     +48 22 290 5544
     www.staworzynski.com

W 2017 roku firma Doradztwo Przemysłowo-Gospodarcze Paweł Staworzyński przeprowadziła 
w naszej firmie audyt efektywności kluczowych procesów raz z opracowaniem propozycji kom-
pleksowej poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Na podstawie zebranych informacji i wniosków zostały wdrożone zmiany usprawniające obejmu-
jące kompleksowo dział konstrukcyjny. Dodatkowo zostały nam wskazane kierunki możliwych 
usprawnień krótkoterminowych oraz długoterminowych co stanowi potencjał do dalszego do-
skonalenia.

W wyniku tych działań zrealizowany został również kompleksowy projekt opracowania optymal-
nych przepływów procesów zdefiniowanych w dziale konstrukcyjnym.

Zespół projektowy pod kierownictwem Pana Pawła Staworzyńskiego wykazał się dużą wiedzą, 
profesjonalizmem oraz znajomością zagadnień związanych z szeroko pojętą optymalizacją pro-
cesów przedsiębiorstwa oraz tematyką Lean Management.



DENSO THERMAL SYSTEMS POLKA SP. Z O.O.

REFERENCJE
     info@staworzynski.com
     +48 22 290 5544
     www.staworzynski.com

W 2017 roku firma Doradztwo Przemysłowo-Gospodarcze Paweł Staworzyński przeprowadziła 
w naszej firmie projekt optymalizacji logistyki wewnątrzzakładowej. Na podstawie zebranych 
informacji i wniosków opracowane zostały wdrożone zmiany usprawniające obejmujące kom-
pleksowo logistykę wewnątrzzakładową. Dodatkowo zostały nam wskazane kierunki możli-
wych usprawnień krótkoterminowych oraz długoterminowych co stanowi potencjał do dalsze-
go doskonalenia.

Dzięki wdrożeniu rozwiązań opracowanych przez DPG Staworzyński, udało nam się osiągnąć 
następujące korzyści:
.   zostały wdrożone zmiany usprawniające, obejmujące kompleksowo logistykę wewnątrzzakaładową
.   została opracowana optymalizacja częsci lay-out zakładu
.   zadowalającą efektywność na operacjach „zasilania”
.   zdobycie doświadczenia podczas współpracy z członkami firmy DPG Staworzyński

Zespół projektowy pod kierownictwem Pana Pawła Staworzyńskiego wykazał się dużą wiedzą, 
profesjonalizmem oraz znajomością zagadnień związanych z szeroko pojętą optymalizacją pro-
cesów przedsiębiorstwa oraz tematyką Lean Management.

Maciej Kubas
Kierownik Analizy Pracy

Józef Piekarski
Kierownik Produkcji

Józef Kaszyca
Dyrektor Zakładu

14.05.2019



PROFIM SP. Z O.O.

REFERENCJE
     info@staworzynski.com
     +48 22 290 5544
     www.staworzynski.com

W 2018 roku firma Doradztwo Przemysłowo-Gospodarcze Paweł Staworzyński rozpoczęła w 
naszej firmie projekt optymalizacji produkcji i logistyki wewnątrzzakładowej. W ramach zakoń-
czonego już Etapu I zostały przeprowadzone następujące działania:
1. Ekspercka weryfikacja przepływów głównych strumieni transpo�owych wewnątrzzakładowych.
2. Oszacowanie częstotliwości przepływów na głównych strumieniach transpo�owych.
3. Sporządzenie tabeli transpo�owej zawierającej w/w przepływy.
4. Analiza możliwości optymalizacji.
5. Opracowanie propozycji usprawnień, naniesienie wstępnych zmian (wersja robocza) na layout 
-(logistyka, materiał + stanowiska produkcyjne)
6. Wspólne omówienie i weryfikacja podczas jednodniowej burzy mózgów. Naniesienie ewentual-
nych poprawek.
7. Przekazanie poprawionego layoutu wraz z listą szacowanych korzyści i ostateczna weryfikacja.
8) Przekazanie ostatecznej wersji layoutu do wdrożenia.

Na podstawie zebranych informacji i wniosków opracowane zostały wdrożone zmiany usprawnia-
jące obejmujące kompleksowo logistykę wewnątrzzakładową. Dodatkowo zostały nam wskazane 
kierunki możliwych usprawnień krótkoterminowych oraz długoterminowych.
Obecnie prowadzony jest etap II i III w/w projektu, podczas którego wypracowane są dalsze 
usprawnienia.  Zespół projektowy pod kierownictwem Pana Pawła Staworzyńskiego wykazał się 
dużą wiedzą, profesjonalizmem oraz znajomością zagadnień związanych z szeroko pojętą opty-
malizacją procesów przedsiębiorstwa oraz tematyką Lean Management.

Dyr. ds. Technologii i Innowacji



WIELTON S.A.

REFERENCJE
     info@staworzynski.com
     +48 22 290 5544
     www.staworzynski.com

Firma Doradztwo Przemysłowo-Gospodarcze Paweł Staworzyńki w latach 2010-2012 realizowała 
kompleksowe wsparcie dla firmy Wielton S.A. w zakresie optymalizacji produkcji, logistyki, plano-
wania i zakupów. Na podstawie zebranych informacji i wniosków opracowane zostały propozycje 
zmian usprawniających obejmujące kompleksowo kluczowe problemy oraz wskazane kierunki 
możliwych usprawnień krótkoterminowych oraz długoterminowych.

Dzięki wdrożeniu metod analitycznych/statystycznych z wykorzystaniem m.in. klasyfikacji ABC 
XYZ zwiększyliśmy rotacje zapasów ponad 3-krotnie. Na poprawę efektywności logistyki we-
wnątrzzakładowej miała wpływ optymalizacja layoutów zakładu.

Zespół projektowy pod kierownictwem Pana Pawła Staworzyńskiego wykazał się dużą wiedzą, 
profesjonalizmem oraz znajomością zagadnień związanych z szeroko pojętą optymalizacją pro-
cesów przedsiębiorstwa oraz tematyką Lean Management.

W związku z naszą dotychczasową współpracą polecamy firmę DPG Staworzyński jako rzetelnego 
pa�nera.

Paweł Wolny
Kierownik Zakupów WIELTON S.A



ONNINEN SP. Z O.O.

REFERENCJE
     info@staworzynski.com
     +48 22 290 5544
     www.staworzynski.com

W 2013 roku firma DPG Staworzyński przeprowadziła w naszej firmie audyt wewnętrzny efektywności procesów logistycznych 
i magazynowych.

W ramach realizacji audytu zostały wykonane następujące działania:

1. Diagnoza stanu obecnego sposobu organizacji pracy i realizacji kluczowych procesów.
2. Opracowanie propozycji usprawnień ukierunkowanych na poprawę efektywności i jakości procesów.
3. Przedstawienie propozycji wprowadzenia i weryfikacji kluczowych wskaźników.

Na podstawie zebranych informacji i wniosków zostały wdrożone zmiany usprawniajace obejmujące kompleksowo logistykę 
wewnątrzzakładową. Dodatkowo zostały nam wskazane kierunki możliwych usprawnień krótkoterminowych oraz długotermi-
nowych co stanowi potencjał do dalszego doskonalenia.

Zespół projektowy pod kierownictwem Pana Pawła Staworzyńskiego wykazał się dużą wiedzą, profesjonalizmem oraz znajo-
mością zagadnień związanych z szeroko pojętą optymalizacją procesów przedsiębiorstwa oraz tematyką Lean Management.

Władysław Czuj
Dyrektor Logistyki



WINKELMANN SP. Z O.O.

REFERENCJE
     info@staworzynski.com
     +48 22 290 5544
     www.staworzynski.com

W 2017 roku firma Doradztwo Przemysłowo-Gospodarcze Paweł Staworzyński przeprowadziła w naszej firmie projekt opty-
malizacji logistyki wewnątrzzakładowej
W ramach zakończonego już Etapu I zostały przeprowadzone następujące działania:
1. Naniesienie tras transpo�owych na layout.
2. Sporządzenie tabeli transpo�owej i wypełnienie o wszystkie występujące trasy.
3. Przypisanie zdefiniowanych tras do poszczególnych referencji i operacji produkcyjnych.
4. Przypisanie do poszczególnych referencji rodzajów pojemników/opakowań transpo�owych.
5. Przypisanie do poszczególnych referencji optymalne ilości sztuk w opakowaniu pomiędzy poszczególnymi operacjami (dla 
referencji A z klasyfikacji ABC - dokładnie, dla referencji pozostałych - poprzez szacowanie i porównywanie na zasadzie podo-
bieństw).
6. Analiza statystyczna w oparciu o dane historyczne i planowanie wielkości produkcji za dostarczone okresy produkcyjne.
7. Sporządzenie klasyfikacji ABC XYZ.
8. Obliczenie zakładanych ilości kursów na poszczególnych trasach.
9. Sporządzenie diagramów Blocha-Schmigalli dla 2 wariantów przepływu materiału i optymalnego rozłożenia layoutu.
10. Opracowanie koncepcji przepływów i z wykorzystaniem różnych możlwości organizacji przepływów (m.in. milk runner, 
kanban, pull, push, supermarkety, JIT/JIS, ABC XYZ)
11. Przygotowanie 2 różnych wariantów layoutów (blokowanie z rozkładem tras i powierzchni na stanowiska) z różnym zasto-
sowanie w/w metod.
12. Kalkulacja czasów metodą MTM logistyka - nakładów robocizny potrzebnych na obsługę logistyki.
13. Przygotowanie propozcyji niezbędnych zmian do 2 opracowanych wariantów.
14. Wyliczenie oszczędności - koszty robocizny obsługi przepływu i zajmowana powierzchnia stanu docelowego vs stan 
obecny.
15. Przedstawienie propozycji 2 alternatywnych rozwiązań, omówienie, wspólna weryfikacja, naniesienie poprawek w miarę 
konieczności i ostateczna akceptacja ze strony Zleceniodawcy.
16. Przekazanie do wdrożenia - zamknięcie etapu przedwdrożeniowego.
17. Wsparcie wdrożeniowe.

Na podstawie zebranych informacji i wniosków opracowane zostały wdrożone zmiany usprawniające obejmujące komplekso-
wo logistykę wewnątrzzakładową. Dodatkowo zostały nam wskazane kierunki możliwych usprawnień krótkoterminowych 
oraz długoterminowych. Zespół projektowy pod kierownictwem Pana Pawła Staworzyńskiego wykazał się dużą wiedzą, pro-
fesjonalizmem oraz znajomością zagadnień związanych z szeroko pojętą optymalizacją procesów przedsiębiorstwa oraz te-
matyką Lean Management.



BURY SP. Z O.O.       

REFERENCJE
     info@staworzynski.com
     +48 22 290 5544
     www.staworzynski.com

W 2017 roku firma Doradztwo Przemysłowo-Gospodarcze Paweł Staworzyński przeprowadziła 
w naszej firmie projekt optymalizacji logistyki wewnątrzzakładowej.

W ramach projektu zostały przeprowadzone następujące działania:
1) Omówienie możliwych metod organizacji magazynów, i przepływu materiału wewnątrzzakła-
dowego (m.in. optymalizacje funkcjonowania magazynu, narzędzia pracy, skanery, kompletacje, 
pick by voice, wykorzystanie WMS, milk runner, kanban, pull-push, supermarkety, JIMIS, składo-
wanie chaotyczne, ABC, inwentaryzacje ciągłe, wskaźniki efektywności i terminowości wykony-
wania zadań),
2) Analiza danych systemowych w których zapisywany jest ruch materiału,
3) Konstrukcja tabeli transpo�owej,
4) Optymalizacja layoutu powierzchni produkcyjnej,
5) Przygotowanie propozycji zmian usprawniających wraz z kalkulacjami opłacalności wdrożenia.

W ramach realizacji niniejszego projektu skorzystaliśmy również ze wsparcia przez wykwalifiko-
wanych inżynierów i asystentów w zakresie działań operacyjnych projektu. Są to osoby z do-
świadczeniem w operacyjnych działaniach projektowych takich jak pomiary, szkice, obserwacje, 
nagrania wideo, analizy czasów metodami MTM, zestawienia, statystyki.

Dzięki temu dodatkowemu wsparciu uzyskaliśmy możliwość skrócenia czasu wdrożenia wypra-
cowanych rozwiązań.

Robe� Kowalczyk
Dyrektor Operacyjny 16.05.2019 


