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ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚĆI OPERATORA 

LOGISTYCZNEGO  – CASE STUDY



Groupe CAT - silna i rozwijająca się firma

Vehicle Division

1.7M

8,9M

PRZYGOTOWANYCH AUT

PRZEWIEZIONYCH AUT

1,350 M€ OBROTU

120 PLATFORM

2,600 WAGONÓW

1,700 POJAZDÓW

Groupe CAT

1,700M€ OBROTU

200 PLATFORM

27 KRAJÓW 

9,000 PRACOWNIKÓW 02/2019

Cargo Division

80 PLATFORM

21M

7M PRZESYŁEK

200,000 M2 POWIERZCHNI

100,000
DOSTARCZONYCH 

MOTOCYKLI

DOSTARCZONYCH PACZEK

350M€ OBROTU



Kompleksowy pakiet rozwiązań 
logistycznych CAT LC

Dystrybucja 
Krajowa

Spedycja 
krajowa i 
międzynarodowa

Transport 
między-
narodowych 
przesyłek 
drobnicowych

Logistyka 
magazynowa

NightCAT –
ekspresowe 
dostawy nocne

BikeCAT –
logistyka 
jednośladów

Inbound –
logistyka 
komponentów 
do produkcji

GlassCAT –
logistyka szyb 
samochodowych

Transport 
morski 
i lotniczy

Transport 
intermodalny

Transport
ponad-
normatywny

Usługi agencji 
celnej

USŁUGI
OFERTA 

DLA PRZEMYSŁU
USŁUGI TRANSPORTU 

TOWAROWEGO

TopCAT –
dostawy 
ekspresowe



Dystrybucja krajowa: 
ogólnopolska sieć połączeń

Fakty i liczby

Liczba pojazdów 
zaangażowanych 
w dystrybucję: 492 dziennie

Liczba połączeń liniowych: 
152 dziennie 

Liczba dostaw: 
20 063 dziennie

Waga przesyłek: 
9 964 ton miesięcznie

Liczba paczek w obsłudze: 
346 tys. miesięcznie

9 rok ciągłego doskonalenia 
procesów: 
Kultura Lean w CAT od 2011 roku



DPC POLSKA
ZACZNIJMY OD DLACZEGO?

Wierzymy, że 

 firmy są w stanie tak szybko się rozwijać, jak szybko są w stanie się 

uczyć, 

 pracownicy kwestionując status quo wpływają na rozwój swój jak 

i przedsiębiorstwa, w którym pracują

Lean: 

 Uczenie się poprzez identyfikacje marnotrawstw i zwiększanie 

wartości. 

Strategia Lean: 

 Ciągły rozwój na każdym poziomie organizacji poprzez 

rozwiazywanie problemów (budowanie przewagi 

konkurencyjnej). 



DPC POLSKA
PODEJŚCIE?

KONTEKST 
BIZNESOWY

STRATEGIA LEAN

OCENA 
POTENCJAŁU

KIERUNKI 
ROZWOJU

WDROŻENIE 
ZMIAN

Refleksja strategiczna na temat misji wizji i celów strategicznych 
w formie warsztatów z udziałem Kadry Zarządzającej

Analiza Stanu Obecnego w celu uzyskania porozumienia co do poziomu 
efektywności procesów w wybranym obszarze i oceny potencjału usprawnień

Warsztaty obejmujące opracowanie rekomendacji i planu wdrożenia zmian na 
bazie wyników i rekomendacji wypracowanych w fazie Konsensusu

Działania projektowe realizowane według planu wdrożenia zmian oraz zgodnie z 
ustalonym harmonogramem

REALIZACJA CELÓW 
STARTEGICZNYCH

ANGAŻOWANIE 
PRACOWNIKÓW 



Dlaczego wprowadzamy kulturę 
LEAN w CAT LC Polska

 Budujemy kulturę ciągłego doskonalenia procesów.

 Chcemy wykorzystywać potencjał naszych pracowników

koncentrując się na ich rozwoju.

 Tworzenie prostych i przejrzystych struktur w przedsiębiorstwie.

 Usprawniamy procesy dla naszych klientów poprawiając przy 

tym konkurencyjność organizacji. 



ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

STOSOWANA METODYKA

W DPC stosujemy pragmatyczną metodykę zarządzania projektami 

wypracowaną na bazie wieloletnich doświadczeń we wdrażaniu 

zmian w procesach operacyjnych i transformacji firm, która umożliwia: 

 podział obowiązków i dobranie ról pomiędzy uczestnikami projektu,

 sprawne zarządzanie i monitorowanie realizacji poszczególnych 

etapów na tle uzgodnionego harmonogramu, 

 identyfikację i eliminację ryzyka związanego z osiągnięciem 

wyznaczonego celu,

 sprawne informowanie interesariuszy o statusie i postępach w 

pracach projektowych,

 systematyczne dokumentowanie ustaleń i podjętych decyzji w 

trakcie organizowanych spotkań Zespołu Projektowego oraz 

Komitetów Sterujących.



Filary Lean w CAT LC Polska

Warsztaty 

doskonalenia 

Odprawy 

pracowników

Zarządzanie 

problem 

/solving

Rozwój 

kompetencji 

Lean Leader

SKUTECZNE USPRAWNIANIE 

PROCESÓW

Koszty Konkurencyjność Jakość



Kaskadowanie Filarów Lean 

Działania Lokalne

Działania Lokalne

Działania Centralne

Działania Centralne Lean Master

Właściciel 
Filaru

Lean Leader 
oddziału 

Pracownicy

Właściciel 
Filaru

Lean Leader 
oddziału

Pracownicy

Właściciel 
Filaru

Lean Leader 
oddziału 

Pracownicy

Właściciel 
Filaru

Lean Leader 
oddziału

Pracownicy



Warsztaty doskonalenia

 Warsztaty doskonalące w każdym oddziale CAT

 Uczestnictwo w warsztatach osób z poza procesu

 Cykl ciągłego doskonalenie po przez duże i małe warsztaty  

 Coroczne warsztaty w każdym oddziale CAT 

 Realizacja warsztatów z klientami we wspólnych procesach

 Unifikowane metoda przygotowania i prowadzenia warsztatu



Warsztaty doskonalenia

Ciągłe Doskonalenie 

Warsztaty Lean

Analiza stanu 

obecnego
Standaryzacja 

Procesów

Warsztaty 

Wdrożeniowe

Szkolenia Lean



System Zarządzania Efektywnością

SZE to metoda kaskadowania celów do najniższego poziomu w 

organizacji, gdzie Liderzy wraz z pracownikami budują strukturę 

spotkań, aby cyklicznie omawiać wyniki oraz definiować  i 

rozwiązywać napotkane problemy. System ten jest w całości 

oparty na zwizualizowanych wskaźnikach operacyjnych, strukturze 

spotkań i metodologii rozwiazywania problemów. 

6 Kroków SZE:

 Opracowanie lub parafraza Celów strategicznych firmy.

 Kaskadowanie celów strategicznych firmy na niższe szczeble 

organizacji.

 Opracowanie indywidulanych KPI do każdego celu 

wynikającego z procesu.

 Opracowanie i implementacja systemu regularnego 

raportowania stopnia realizacji celów z wykorzystaniem odpraw 

pracowniczych.

 Opracowanie systemu rozwiazywania problemów

 Coaching dla managerów i liderów.



Odprawy pracownicze

 Codzienna odprawy w każdym oddziel CAT pracownicza >200 

osób

 Określona struktura odpraw pracowniczych 

 Zestandaryzowany layout tablic we wszystkich oddziałach

 Analiza i rozwiązywanie problemów dnia poprzedniego 

 Ciągłe doskonalenie prowadzenia odpraw pracowniczych

GODZINY SPOTKAŃ: 

1 zmiana 10:00

2 zmiana 17:00

3 zmiana 21:00

CZAS SPOTKANIA:                          10-15min 

CZĘSTOTLIWOŚĆ:                     CODZIENNIE 

LOKALIZACJA: TABLICA ZESPOŁU / PLATFORMA

CELE:

- ANALIZA POPRZEDNIEGO DNIA

- WYKONANIE VS PLAN

- OMÓWIENIE PROBLEMÓW OSTATNICH 24H

AGENDA :

1. ANALIZA DNIA POPRZENIEGO

2. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

3. PLAN NA DZIŚ

5min

5min

5min

PRZED SPOTKANIEM :

- UZUPEŁNIANIE DANYCH PLAN/WYKONIANIE 

(HARMONOGRAM PRACY)

REZULTATY SPOTKANIA

- PLAN DZIAŁAŃ DZIENNY

Agenda odprawy pracowników (Boardmeeting) - Codzienne

LISTA OBECNOŚCI (OBOWIĄZKOWA)

1. DYSPOZYTOR

2. PRACOWNIK BIUROWY                                                                           

3. BRYGADZISTA MAGAZYNOWY                                                              

4. MAGAZYNIERZY DANEJ ZMIANY

ZASADY ZEBRANIA :

1. Otwarta i szczera komunikacja pomiędzy uczestnikami

2. Pełne zaangażowania podczas prezentowania wyników

3. Elastyczność i wsparcie każdego planu rozwoju

4. Koncentracja na rozwiązywaniu problemów

5. Nastawienie na pracę w zespole

6. Początek i koniec spotkania zgodnie z czasem



Zarządzanie Problem/Pomysłem

 Konsolidacja i analiza Pomysłów/Problemów w poszczególnych 

oddziałach

 Klasyfikacja Pomysłów/Problemów połączone z centralizacją 

wraz z nadawaniem statusów

 Dzielenie się rozwiązaniami/ Best Practice między oddziałami 

 Standaryzacja wypracowanych rozwiązań we wszystkich 

oddziałach

 Każdy pracownik może zapisać problem na tablicy 



Rozwój kompetencji Lean Leader

 Wybór oraz szkolenie osób w każdym oddziale do krzewienia 

kultury Lean 

 Rola i zadania jasno zdefiniowane i zakomunikowane

 Transferowanie wiedzy, szkolenia pracowników

 Organizacja mini warsztatów usprawniających procesy 

 Wymiana doświadczeń pomiędzy „Lean Leader”



Wpływ Lean na CAT LC Polska

 Zmiana nastawienia pracowników 

Z nastawienia ” tego się nie da zrobić . . . ” na  „To da się zrobić, jeśli . . . ”

„W grupie osób z różnych lokalizacji mamy szerszą perspektywę, możemy 
działać skuteczniej” Grzegorz

„Pomysły który wydają się być najbardziej abstrakcyjne najszybciej można 
wdrożyć i przynoszą największe efekty” Wojtek 

 Podejście procesowe do problemów 

 Otwartość do testowania nowych rozwiązań

 Transfer wiedzy pomiędzy oddziałami poprzez uczestnictwo w procesie 
innego oddziału 

 Otwartość do testowania nowych rozwiązań 

 Zmian Kultura pracy na  ”Bez winy”: - no blame culture

 Identyfikacja i elimanacja procesów nieprzynoszących wartości 



Wyniki wdrażania filarów
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za uwagę


