
Magazyn bomb i skład narkotyków 
– co może zaskoczyć w logistyce 
wewnętrznej



Nazywam się 
Marek Krasiński

Reprezentuję ProdMasters – specjalistów ds. 
podnoszenia produktywności

Dzień dobry!
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Kim jesteśmy?

ProdMasters to 
esencja połączenia 
PDCA Group i 
AKAT Consulting
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Kim jesteśmy?

15

Od tylu lat istniejemy na rynku

100+

Pomogliśmy ponad 100 
firmom definiując im strategie
rozwoju

8000+

Zrealizowaliśmy ponad 8 000 
godzin szkoleniowych dla 
naszych klientów
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20 000+

Tyloma zrealizowanymi 
godzinami doradczymi 
możemy się pochwalić

Networking

Należymy do największych 
organizacji biznesowych, 
którym przynosimy milionowe 
kontrakty

Nauka

Współpracujemy z wiodącymi 
uczelniami



“

Nie można zarządzać czymś, 
czego się nie mierzy

Peter Drucker
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Case 1
Planista produkcji jako…

1
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Zadania planisty produkcji
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1 3 5

642

Pobranie zlecenia załadunku
Znalezienie kierowcy i 

samochodu
Pobranie dokumentów po 

załadunku

Znalezienie magazyniera Weryfikacja statusu załadunku Zamknięcie zlecenia



Wyniki pomiarów

◉ 15 000 – 18 000 kroków dziennie

◉ 1,5 h w ruchu

◉ 5 osób w dziale

◉ 1 875 h rocznie oni chodzą! To ok. 234 dni roboczych

◉ Etat+ za ok. 100 000 PLN chodzi…

A wystarczyło to zmierzyć i kupić komunikator
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1 000 zł kosztu
Jednorazowego

100 000 zł oszczędności
W każdym roku
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Case 2
Zmiana inlogów

2
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Case
Brygadzistka czy runnerka?

3
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Wyniki pomiarów

◉ 14 000 kroków na zmianę --> 10,4 km

◉ Przemieszczanie = nieobecność na stanowisku

◉ 17% muda ruchu
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1 dzień pracy
Reorganizacja regałów

70% redukcji zbędnego ruchu
Każdego dnia
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Case 4
Poszukiwane pole odkładcze
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◉ Nieoptymalny układ dróg 
transportowych

◉ Zastawione drogi transportowe 
(np. montaż wiązarów wydłuża 
dostawę elementów z CNC do 
montażu ścian)

◉ Odwożenie wiązarów -
poszukiwanie wolnego miejsca

◉ Odwożenie wiązarów 
pojedynczo, ponieważ nie ma 
dostępnych pól odkładczych



Bomby i narkotyki
Czyli nietypowe zaskoczenia w logistyce wewnętrznej
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Bomby i narkotyki
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Fakty / Liczby / Dane
Co jest jednocześnie i często i rzadko?
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Darmowa rejestracja, zero spamu

◉ www.getrevue.co/profile/marek-krasinski

Zapraszam!
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Czy ktoś ma pytania?
Skontaktuj się ze mną!

◉ marek.krasinski@pdca.org.pl.pl
◉ kom: +48 601 750 799
◉ linkedin.com/in/marekkrasinski/

Dziękuję!
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