
Jak poprawiliśmy efektywność 
w firmie rodzinnej o 32%

Andrzej Krótki                  Bartłomiej Urban



KimDlaczego mam prawo o tym mówić?

+ 100 firm i projektów (KGHM, RABEN)

+ 20% wydajności - e-commerce

+ 4,7 mln zł oszczędności - huta

Książka “Skuteczny Lider Lean”



KimDlaczego mam prawo o tym mówić?



Bohaterowie:)

Bartłomiej Urban
Prokurent & Starszy Sukcesor

Maciej Urban
Dyrektor Produkcji & Młodszy Sukcesor



Od czego zaczynaliśmy
   Jaką drogę przeszła POLTRA?



Czym się zajmuje?



Jakim branżom pomaga?



POLTRA w liczbach

31 lat doświadczenia

100 osobowy zespół

1 650 aktywnych klientów

95% eksport -> USA

200 tysięcy pozycji narzędzi

24 h dostawa do klienta 



1. Zbudowanie na nowo kultury organizacyjnej

2. Rozwój pracy zespołowej opartej o liczby 

3. Usprawnienia i poprawa efektywności 

przy zmianie pokoleniowej w firmie:)

 

Jakie było wyzwanie Sukcesorów?



● Zaangażowaliśmy zespół w usprawnienia, żeby je tworzył

Jak wyglądały usprawnienia



● Wprowadziliśmy wskaźniki i odprawy dla poprawy komunikacji 

i wyników

Jak wyglądały usprawnienia



Ale zanim udało się wdrożyć wskaźniki - wyzwania

● “Ale po co tyle liczb?”

● “Teraz będą nas oceniać”

● “Będzie wyścig szczurów”

● “Nie róbmy z siebie korpo”



Jak sobie poradziliśmy z tymi wyzwaniami

● Budowanie świadomości zespołu: rozmowy indywidualna 

+ warsztaty zespołowe

● Budowanie Kultury organizacji, wartości firmy 

● Rozmowy i wspólne decyzje oparte na liczbach i danych

● Przestrzeń na błędy i niedoskonałości: uczymy się każdego 

dnia



Jak wyglądały usprawnienia



Jak wyglądały usprawnienia



● Wprowadziliśmy przejrzystość finansową: koszty i wyniki 

dostępne dla zespołu

Jak wyglądały usprawnienia



● Mapujemy i standaryzujemy procesy, żeby oszczędzać czas/$

Jak wyglądały usprawnienia



● Automatyzujemy i pół-automatyzujemy przepływ informacji

Jak wyglądały usprawnienia



● Inspirujemy pracowników do pomysłów i usprawnień

Jak wyglądały usprawnienia



● Budujemy zgrany zespół i klimat współpracy także poza firmą

Jak wyglądały usprawnienia



Jakie dało to efekty

● Wzrost przychodów o 36% rok do roku

● Długoterminowa poprawa efektywności o 32% w 

Szlifiernii

● Przyspieszony proces wycen dla Klientów z 5 dni do 24h

● + 1050 godzin oszczędności pracy specjalistów w skali 

roku



Jakie macie pytania? :)



Zapraszamy do kontaktu:)

Bartłomiej Urban
Prokurent & Starszy Sukcesor

+48 601 168 121
burban@poltra.pl

Maciej Urban
Dyrektor Produkcji & Młodszy 
Sukcesor

+48 606 935 765
maciej.urban@poltra.pl

Andrzej Krótki
Współzałożyciel i Prezes Zarządu

+48 602 787 440
andrzej.krotki@leantowin.pl


