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BT Wrocław jako część globalnego przedsiębiorstwa

Bombardier 
Inc.

Bombardier 
Aerospace

Bombardier 
Transportation

~30 000 pracowników

zakłady produkcyjne 

inżynierskie w 28 krajach

~40 000 pracowników

60 zakładów produkcyjnych 

i inżynierskich w 27 

krajach. 
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Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o. 
Historia i tradycje fabryki we Wrocławiu

• 1838 - G.Linke startuje z działalnością produkcyjną

• 1912 – utworzenie Linke Hoffman Werke

• 1945 – start produkcji w państwowej fabryce 

Państwowa Fabryka Wagonów ‘Pafawag’ 

• 1996 – podpisanie kontraktu z PKP na dostawę 50 najnowocześniejszych lokomotyw 

elektrycznych

• 1997 – prywatyzacja, Adtranz przejmuje większość udziałów Pafawagu

• 2001 - Bombardier kupuje akcje od Adtranz, rejestracja

Bombardier Transportation Polska sp. z o.o.

Ilość produktów po 1945: 

• 2,300 lokomotyw elektrycznych

• 1,700 jednostek elektrycznych

• 5,500 przedziałów pasażerskich 

• 139,000 przedziałów towarowych

• 300,000 wózków towarowych

• 2,600 wózków pasażerskich

• 2,000   wózków lokomotywowych

• over 2,000   nowoczesnych lokomotyw dla klientów 

z Europy, Ameryki Północnej, Azji i 

Afryki

• over 15,000  nowoczesnych wózków do lokomotyw, 

tramwajów, metra
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Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o. 
Mapa
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Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o. 
Kompetencje i Jakość
Główne kompetencje:

▪ Produkcja nadwozi lokomotyw, ram wózków dla wszystkich typów pojazdów szynowych oraz innych elementów konstrukcji spawanych

Możliwości techniczne/ technologiczne:

▪ Montaż konstrukcji stalowych, włączając w to spawanie robotem, śrutowanie, lakierownie, detale do produkcji (głównie z outsourcingu - cięte 

laserowo bądź przy użyciu plazmy, gięte, obrabiane mechanicznie), obróbka na maszynach CNC

Klienci:

▪ Koleje: Deutche Bahn, Trenitalia, Polskie koleje, Greek Railways, French Railways as SNCB and RATP

▪ Inne firmy z zakresu konstrukcji spawanych

▪ Certyfikaty Zintegrowanego Systemu Jakościowego:

• ISO 9001  - certyfikat Systemu Jakościowego

• ISO 14001 – certyfikat Systemu Ochrony Środowiska

• OHSAS 18001 – certyfikat Systemu Bezpieczeństwa Pracy

• IRIS- Standard dla przemysłu kolejowego

• EMAS - Eco-management and Audit Scheme certificate 

• DIN EN 15085 / EN ISO 3834-2  / ISO 14731 / EN 287-1 / EN 1418 certyfikaty Spawalnicze QS 

• DIN 6701 certyfikat Klejenia Klasy A1

• dodatkowo firma wdrożyła BOS (Bombardier Operating System), który łączy Lean Manufacturing, Kaizen, 5S, itp. elementy jak i również inne 

narzędzia w jeden system jakościowo-produkcyjny używany we wszystkich zakładach Bombardiera

Używane materiały:

▪ Stal węglowa, stal nierdzewna, stal odlewana
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Lista bieżących projektów

Nadwozia projektów lokomotywowych
Klienci: DB, Akiem, Railpool, HSA, Metrans, Israel

Status projektów:  Faza Start-up:       Israel AC3

Produkcja seryjna:  DC, DE, ME, AC3, 

Zakres prac: Spawanie i lakierowanie nadwozi

Nadwozia pociągów pasażerskich: ET 490 S-Bahn Hamburg

Klient: DB

Status projektu: Start produkcji seryjnej w czerwcu 2016 

Zakres prac: Spawanie i lakierowanie na gotowo nadwozi, montaż okien

Ramy wózków

Klienci: DB, RATP, other local authorities e.g. 

Status projektów: Produkcja seryjna: MF2000 (produkcja ukończona 10.2016), Haramain (produkcja ukończona 10.2016), BR Platform, 

Flexx Power Universal; Essen retrofit

Zakres prac: Produkcja ram wózków dla następujących typów pojazdów szynowych: lokomotywy, tramwaje, pociągi wysokich prędkości

ICx
Klient: DB

Status projektu: Faza Start-up:        Małe podzespoły do podwozia, podwozie, części skrajne podwozia, część środkowa podwozia, ściany boczne, segmenty ścian, 

montaż nadwozi, lakierowanie na gotowo, montaż okien

Produkcja seryjna:                            Ściany tylnie, Kabiny, ramy wózków (restart w Czerwcu)

Zakres prac:                                       Spawanie komponentów dla projektu, montaż końcowy nadwozia, lakierowanie na gotowo, montaż okien,  

nowy zakres prac: klejenie i spawanie laserowe

Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o.
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Systemy ciągłego doskonalenia były tworzone by udoskonalić 
realizację wyrobów

Fragment historii programów Lean w Bombardier Transportation

1997

Six Sigma

2006

BOS Lean 
Manufacturing 

w BT

2011

BOS Q6

2008

Achieving 
Excellence 

System 

(AES)

w 
Bombardier 
Aerospace

2000

Lean 
Manufacturing

1967

Bombardier 
Manufacturing 

System

SMB

2012

BOS@Cell

2013

BOS SL6

2014

Achieving 
Excellence 

System 

(AES) - start w 
Bombardier 

Transportation

2015

BOS SL6E

2017

Achieving 
Excellence 

System 

(AES) 2.0
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Systemy ciągłego doskonalenia były tworzone by udoskonalić 
realizację wyrobów

•Zdefiniowanie Filarów BOS, 

elementów, wymagań oraz bazy 

do corocznych assessmentów

•Utworzenie Organizacji BOS 

•10 zakładów w systemie BOS

Stworzenie systemu BOS w 

wyniku problemów w 

realizacji  projektów. System 

miał dotyczyć części 

Operations

Fragment historii programów Lean w Bombardier Transportation

2005- 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015+

•22 zakłady z systemie BOS

•Wdrożenie Najlepszych Praktyk

•Zdefiniowanie mierników i celów dla 

Operations

•Start Warsztatów Kaizen

•Steering Commetee BOS 

•35 zakłady w systemie BOS

•Pierwsza rewizja arkuszy 

assessmentowych

•Między dywizyjny i multi-

funkcjonalny zespół 

assessorów

•Wdrożenie Narzędzia 

Raportującego BT - BTRT

•Assessment co 2 lata + self-

assessment

•BOS SteCo w Zakładach wraz z 

wizytami na produkcji

•+4 dodatkowe zakłady w systemie 

BOS

•Focus na kompetencjach Change 

Leadership

•Druga rewizja arkuszy 

assessmentowych

•Start programu BOS Q6

•Szkolenia Świadomość BOS

•Szkolenia Praktyk Lean BOS, 

Ekspert i Master - Certyfikacja

•Standardy BT

•Uzgodnienie mierników dla 

produkcji

•Obowiązkowe self-assessmenty

•39 zakłady w systemie BOS

•Standardowy proces stawiania 

celów

•Start szkoleń z zakresu BOS i Lean 

dla Praktyków

•Start programu BOS SL6

•Trzecia rewizja arkuszy 

assessmentowych

•Assessmenty pełne i self-

assessmenty

•Rewizja arkuszy oceny BOS@Cell

•Zespołowe i między-funkcyjne 

tablice PDCA

Six Sigma działała w firmie 

razem z systemem SMB, 

który w szczegółowy sposób 

określał jak realizować 

kolejne kroki realizacji 

projektów

•Kolejne zakłady wdrożone w BOS 

Q6 i BOS SL6

•Rewizja wymagań BOS SL6

•Czwarta rewizja arkuszy 

assessmentowych

•Praca nad Toolboxem BOS SL6

•Pierwsze zakłady BT w systemie 

AES 

•Start programu BOS SL6E

•Start Toolboxa BOS SL6E

•Kolejne zakłady w systemie 

BOS Q6 i BOS SL6E

•Kolejne zakłady w systemie 

AES
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Czym jest BOS?

System Operacyjny Bombardiera (Bombardier Operating System - BOS) to wsparcie dla 

Doskonałości Operacyjnej, która oznacza:

Wysoka 

Produktywność

Najlepszy w 

klasie 

bezpieczeństwa

Najniższe 

poziomy 

zapasów

Krótki czas 

dostawy

Najwyższa 

Jakość 

Procesowa          

i Produktowa

▪ Pełna sukcesów obsługa naszych Klientów, w oparciu o nasze Wartości, które są wyrażane w 

naszych codziennych działaniach, na podstawie jasnych wytycznych

▪ Te wytyczne są wdrażane poprzez zintegrowany system procesów leanowych, które dostarczają 

nadzwyczajnych wyników dla naszych klientów oraz udziałowców
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Pięć filarów BOS które wskazują nam jak pracować

Standardization
“Ustalam cele i standardy, które pomagają nam dostarczać”

Jakość w Procesie
“Nie akceptuję - nie wytwarzam i nie wysyłam defektów”

People Involvement
“Wiem jaki jest mój wkład w produkty światowej klasy”

Krótki cykl realizacji
“Otrzymuję właściwy materiał, we właściwym miejscu, o właściwej porze”

Continuous Improvement
“Działam lepiej każdego dnia”

• Wymagania jakościowe produktu
• Przygotowanie procesu
• Kontrola w ramach procesu
• Feedback / Feed forward
• Zarządzanie procesem jakości

• Optymalizacja przebiegu procesu/
podejścia ‚pull’ i pakowanie
• Zarządzanie łańcuchem dostaw
• Logistyka materiałów
• Optymalizacja obciążenia produkcyjnego
• Zarządzanie zapasami

• Koncepcja zespołu
• Bezpieczne i ekologiczne miejsce pracy
• Komunikacja i realizacja misji / wizji
• Zarządzanie kompetencjami
• Zarządzanie warsztatem produkcyjnym

• Zarządzanie poprzez Takt
• Praca Standaryzacja pracy
• Zarządzanie wizualne
• Organizacja miejsca pracy

• Planowanie doskonalenia w Firmie
• Rozwiązywanie problemów i 
przekazywanie problemów na wyższy szczebel
• System ciągłego doskonalenia
• Doskonalenie projektu produktu
• Doskonalenie procesu operacyjnego
• Totalne utrzymanie ruchu (TPM)
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Ustalanie celów w organizacji

Bombardier Inc. 

Cele i inicjatywy

Wszyscy pracownicy

Cele i inicjatywy

W
y
n

ik
i

Mierniki oraz cele dla organizacji są 

ustalane najwyższym poziomie i 

kaskadowane do poziomów poniżej

Wyniki z poszczególnych poziomów 

dają nam wynik dla całej organizacji

Dzięki jasnemu określeniu celów oraz 

analizie współzależności mierników i 

celów osiągamy poprawę współpracy 

między poszczególnymi funkcjami i 

angażujemy poszczególne poziomy 

organizacji

Meaningful metrics aligned with Bombardier’s objectives throughout the organization. 

C
e
le
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Główne wskaźniki mierzenia efektywności w organizacji

Wraz z nadejściem BOS’a oraz BTRT pojawiły się standardowe mierniki mierzenia sukcesu.

Były one podzielone na 4 kategorie:

1. Ludzie

2. Jakość

3. Czas realizacji

4. Koszty

W ramach kategorii znajdują się takie mierniki jak:

1. Ilość dni bez wypadku; poziom absencji chorobowej

2. Ilość błędów na pudło; ilość błędów znalezionych przez klienta

3. Dostawy na czas; produkcja na czas

4. Koszty niezgodności jakościowych; godziny zdane na wyrób

Target 2012 

YE
Target YTD Actual YTD Status YTD

OSHA Incident Rate 

(cases per 200.000 h)

Number of SGM Safety Tours

BOS@Cell

Best Practices Implementation

Open Issues at Shipment per 

Product Shipped

Inter-Site Escapes per delivery

External Escapes per delivery

Non-Conformity Cost

(Total Cumul. YTD)

Productivity

(Improvement vs Budget)

On Time Delivery

Supplier

On Time Delivery

Ex-Works

On Time Delivery

Customer Acceptance

Kaizen Events

BOS Deployment Plan Status

C
o

s
t

Coverage in Days of Production

P
e

o
p

le
R

e
s

p
o

n
s

iv
n

e
s

s

Business 

Plan 

Category
KPI Name

Status Year To Date

Q
u

a
li
ty

KPI Report - Site Management Summary

Incident rate 12 Month R.

Number of SGM Safety Tours + First 

Line Management
YTD

Near Misses + Dangerous Situations 

closed vs reported
YTD 

Control of Risks: Completion of 

Action Plan
YTD

Absenteeism BC Monthly

Absenteeism WC Monthly

NCC/Sales POC %

NCC CB Product Realisation YTD

Inter-site Escapes per Delivered 

Product Unit
Number/Unit

RFT Monthly

OTD Exworks Monthly

OTD Exworks Units Monthly

Missing Parts Monthly

5% Improvement on BTG (ROP) Monthly

Risks evolution (ROP) Monthly

Cost of Operations mEUR

Throughput Time Calendar days

Total MIT Turns/year

Production WIP mEUR

Built WIP mEUR

ISC Coverage Days

ESC Coverage Days

H
S

E
Q

u
a

li
ty

L
e

ft
-S

h
if

t

Gate Review status

P
e

o
p

le
D

e
li

v
e

ry
C

a
s

h
 &

 C
o

s
t

Ewolucja 

BTRT

BTRT w 2012

BTRT w 2018
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Główne wskaźniki mierzenia efektywności w organizacji

▪ Na podstawie standardowych mierników (z BTRT) oraz celów dla całego zakładu w danym roku, stawiane są 

cele działowe i indywidualne.

▪ Cele działowe mierzone są na tablicach PDCA działu, a także poprzez wyniki projektów w BTRT.

▪ Cele indywidualne pracowników stawiane są przy użyciu narzędzia PMP (Performance Management Process)

Mierzenie efektywności działów i pracowników

Wzór tablicy PDCA dla działu/ funkcji Ocena pracowników (PMP) wykonywana w 

systemie BTalent
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Tablice PDCA, wizualizacja wyników

Wizualizacja wyników w zakładzie BT we Wrocławiu odbywa się w następujący sposób:

1. Dla poszczególnych działów - na tablicach PDCA tych działów

2. Dla poszczególnych zespołów produkcyjnych - na tablicach PDCA tych zespołów

3. Dla zakładu - na tablicach PDCA zakładu; poprzez BTRT

4. Wybrane mierniki - wyniki są prezentowane na spotkaniach kwartalnych kierownictwa z załogą

Tablica PDCA zakładu Tablica PDCA działu Tablica PDCA zespołu 

operacyjnego

Tablica PDCA zespołu 

produkcyjnego
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Jak pracujemy by osiągać cele

Od poziomu najwyższego kierownictwa zakładu do poziomu lidera obowiązują standardy oraz rutyny w ramach których 

przeglądane są wyniki dla danego obszaru oraz osoby, a także kaskadowane są informacje

Standardy pracy najwyższego kierownictwa:

1. Codzienne spotkania eskalacyjne

2. Cotygodniowe przeglądy wyników projektów

3. Cotygodniowe spotkania kierownictwa zakładu

4. Comiesięczne przeglądy wyników na tablicach PDCA Zespołów Operacyjnych

5. Comiesięczne przeglądy wyników BTRT

6. Co kwartał - spotkanie z załogą

7. Co pół roku przegląd PMP z podwładnymi

Standardy pracy kierowników:

1. Codzienne spotkania eskalacyjne

2. Cotygodniowe przeglądy wyników projektów

3. Cotygodniowe spotkania działu

4. Cotygodniowe przeglądy wyników działów

5. Comiesięczne przeglądy wyników BTRT

6. Co pół roku przegląd PMP z podwładnymi
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Jak pracujemy by osiągać cele

Standardy pracy Liderów Zespołów Produkcyjnych:

1. Codzienne spotkanie z Zespołem Produkcyjnym

2. Codzienny przegląd wyników

3. Codzienna aktualizacja wyników

4. Coroczny przegląd PMP z podwładnymi

Standardy pracy Zespołów Operacyjnych:

1. Codzienne spotkania zespołu

2. Codzienne spotkania eskalacyjne

3. Cotygodniowe przeglądy projektów

4. Cotygodniowe przeglądy wyników zespołu

I II I II I II I II I II

1.

 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1.

I II I II I II I II I II

1.

2.

3.

4.

5.

6.

CzwartekPoniedziałek

Sprawdż oznaczenie wyrobów niezgodnych  - 

WSTRZYMANE-jeśli występują

 Sprawdż czy przyrządy, urządzenia i stanowiska pracy 

zostały wyczyszczone zgodnie z TPM i 5S

Sprawdż czy zostały wykonane zadania dnia dzisiejszego

CODZIENNE DZIAŁANIE  

                                                                                                                    Zaznacz kiedy zadanie wykonane

Piątek

PiątekCzwartekŚroda

Wtorek Środa

                                                                                                                    Zaznacz kiedy zadanie wykonane

Czwartek

Sprawdż czy na obszarze występują sytuacje potencjalnie 

niebezpieczne

Przypomnij pracownikom o selekcji odpadów

Sprawdż aktualność listy problemów zapisywanych na 

tablicy PDCA

                       Zaznacz kiedy zadanie wykonane

Rozdziel zadania między pracowników.

Sprawdz z zespołem obecność pracowników                               

( Urlopy, chorobowe, inne )

Omów plan produkcji na dzien dzisiejszy.                       

Przypomnij pracownikom o konieczności stosowania 

ochron osobistych zgodnie z BHP

PiątekWtorek

Sprawdż czy masz wszystko co potrzebne do pracy (ludzie, 

materiał, przyrządy, dokumentacja)

Zaplanuj prace na stanowiskach krytycznych

Określ potrzeby wsparcia od ZO

ŚrodaPoniedziałek
CODZIENNE DZIAŁANIE   -  Spotkanie powitalne

Sprawdź czy podesty i pomosty są sprawne, 

nieuszkodzone w odpowiednim stanie technicznym
Sprawdź czy narzędzia do prostowania: młotki rozpory  są 

w odpowiednim stanie technicznym i mają stosowne 

zabezpieczenia

WtorekPoniedziałek

CODZIENNE DZIAŁANIE  -  Spotkanie pożegnalne

Przegląd celów i wyników

Sprawdż czy wszystkie urządzenia zostały odłaczone od 

mediów

Przekaż pracownikom bieżącą informację w tym 

wypadkową

Sprawdz zapisy jakościowe na przewodnikach procesów

Upewnij się,że wszystkie narzędzia i materiały znajdują się 

na swoich miejscach

Arkusz do codziennych spotkań 

Lidera z Zespołem
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Spotkania i informacje - droga dwukierunkowa

Sposób kaskadowania informacji w przedsiębiorstwie to droga w obie strony. Pierwsza droga to przekazywanie 

informacji „z góry do dołu” w cyklu cotygodniowym. Druga to eskalowanie problemów „z dołu do góry” w cyklu 

cotygodniowym.

Spotkanie 

Kierownictwa 1 x tydz.

Spotkanie z działem

1 x tydz.

Spotkanie z Zespołem 

Operacyjnym

1 x tydz.

Spotkanie z Zespołem 

Produkcyjnym

1 x tydz.

Spotkanie Zespołu 

Produkcyjnego

codziennie

Spotkanie Zespołu 

Operacyjnego

codziennie

Spotkanie Eskalacyjne 

codziennie
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Spotkania i informacje - droga dwukierunkowa

Jednym z marnotrawstw w każdej organizacji jest zła komunikacja/ plotka.

Tylko poprzez właściwe przekazywanie informacji na każdy poziom w zakładzie możliwe jest uniknięcie 

rozprzestrzeniania się nieprawdziwych informacji, które mogą doprowadzić do pogorszenia wyników.

Jednocześnie należy pamiętać, iż tylko poprzez wspólną pracę i rozmowę możemy poznać swój zespół, jego 

możliwości i problemy. A problemy szybko ujawnione to szansa by szybko zareagować. 

Budowanie pracy zespołowej oraz zaangażowania, a co najważniejsze zaufania, to proces długotrwały i trudny. 

Niemniej jednak w ten sposób pomagamy w osiąganiu wyników zakładu.

Różne formy komunikacji - gazetka, newsletter, spotkania kwartalne, śniadania z prezesem -

to wszystko dodatkowe sposoby by zapewnić przepływ informacji na wszystkich poziomach                                     

Śniadanie z Prezesem -

możliwość na 

swobodną wymianę 

poglądów i dyskusję
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Chcąc rozmawiać o shopfloor management musimy zacząć od BOS i BOS@Cell

BOS@Cell

Jednym z podprogramów jakie zostały uruchomione w ramach BOS, był program BOS@Cell, który dotyczył tylko 

produkcji.

Wymagania w ramach BOS@Cell jasno określały co należy spełnić by osiągnąć poszczególne poziomy 

dojrzałości w programie. Jednak wykonanie było znacznie bardziej skomplikowane.

Tablice PDCA, na których prezentowano wyniki danego obszaru były na końcu ścieżki wdrażania Team Concept

(Pracy Zespołowej).

Jako pierwsze z działań należało określić jak chcemy by działał Team Concept w naszym zakładzie, następnie 

rozpisać konkretne kroki i rozpocząć je wdrażać - w skrócie:

1. Wybrać i nominować Liderów Zespołów Produkcyjnych

2. Zdefiniować Zespoły Produkcyjne i Zespoły Operacyjne

3. Przeszkolić wszystkie obszary w ramach BOS i BOS@Cell
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Tablice PDCA - narzędzie do zarządzania miernikami ZP

Proces wdrożenia tablic PDCA dla Zespołów Produkcyjnych wymagał uzgodnień dla takich tematów jak:

1. Rodzaje mierników 

2. Sposobów raportowania

3. Spotkania Lidera z Zespołem Produkcyjnym na rozpoczęcie i zakończenie zmiany

4. Przekazywanie informacji na wyższy poziom

5. Raportowanie problemów i sposób eskalacji (Andon)

6. Wyglądu tablicy

7. Informacji dodatkowych

8. Sposobu przekazywania informacji i wydruków do Zespołów Produkcyjnych

9. Itd.. Itp..
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Tablice PDCA - narzędzie do zarządzania miernikami ZP

Elementy tablicy PDCA Zespołu Produkcyjnego Standardowe formatki dla poszczególnych mierników



© Bombardier Inc. or its subsidiaries. All rights reserved.21

Tablice PDCA - narzędzie do zarządzania miernikami ZP

Elementy tablicy PDCA Zespołu Produkcyjnego

Codziennie Lider ZP, bądź 

osoba delegowana z ZP, 

zaznaczała status dla danego 

dnia w poszczególnych 

kategoriach, np. jeśli w danym 

dniu nie osiągnięty był plan 

produkcji to dany dzień był 

zaznaczany na czerwono. 

Jeśli status był czerwony 

należało uzupełnić listę 

problemów

Lista problemów była uzupełniania zawsze 

gdy status dnia był czerwony, bądź gdy 

zaistniała sytuacja mogła zagrozić 

osiągnięciu celu. Na listę trafiały głównie 

problemy z którymi nie mógł sobie 

samodzielnie poradzić Lider ZP

Kolejnym krokiem było poinformowanie 

osoby z listy o problemie oraz wywieszenie 

żółtej flagi

Osoba do której zgłoszono problem, 

zobowiązana było do fizycznego 

‚odebrania’ problemu na produkcji, a 

następnie jego rozwiązanie. Po 

rozwiązaniu problemu należało 

uzupełnić informację na tablicy
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Shopfloor management - korzyści

Wdrożenie shopfloor managementu poprzez BOS@Cell dało nam wiele pozytywnych efektów:

1. One roof concept - Zespół Operacyjny zlokalizowany blisko produkcji, mający wspólne cele

2. Zespoły Produkcyjne znające swoje cele w poszczególnych kategoriach, oceniane poprzez osiągane wyniki

3. Zmotywowani Liderzy ZP, którzy zarządzają swoim zespołem bardziej efektywnie i wiedzą jak eskalować 

problemy

4. Widoczne problemy i ścieżka ich eskalacji

5. Wizualnie prezentowane wyniki, w standardowy sposób, na wszystkich poziomach organizacji - od Zespołów 

Produkcyjnych do wyników całego zakładu

6. Nastawienie poszczególnych funkcji i poziomów na wsparcie i rozwiązywanie problemów
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Co teraz?

Aktualnie rozpoczęliśmy wdrażanie systemu AES (Achieving Excellence System), który jest ewolucją względem 

systemu BOS i BOS@Cell. Ten system wdrażany jest we wszystkich obszarach i funkcjach nie tylko w 

Operations. Dzięki temu jeszcze sprawniej uda nam się rozwiązywać problemy oraz planować i wykonywać 

projekty w bardziej efektywny i ‚zgrany’ sposób.

AES jest dla Operations aktualizacją i kolejnym krokiem w osiąganiu dokonałości.
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Q&A?
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