
GATES POLSKA

Cytując klasyka „Pieniądze to nie wszystko” 

czyli jak zaangażować pokolenia XYZ w 

system Ciągłego Doskonalenia

Przygotowane przez:

Jarek Kuhn & zespół GPS Legnica
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KRÓTKA AGENDA
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1. Gates Polska

2. Dlaczego pokolenie XYZ ?

3. GPS & Nasz System Sugestii

- Zespół – zarówno dział GPS jak i moduł Kaizen

- Regulamin 

- System rejestracji pomysłów

4. Jakie zmiany nas spotkały, jak zmienił się GPS, wizja, moduły

5. Kilka przypadków, co nam się udało, a co..zawiodło, dlaczego?

6. Krótkie podsumowanie jak zaangażować zespół  
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Zatrudnienie : 750 pracowników

Pieć Obszrów Produkcyjnych

System pracy : 7 dniowy, 24 h

Roczna produkcja:

- 17 mln / 4700 SKUs pasków

- 7k ton / +80 SKUs mieszanek gumowych

- 4 mln / +800 SKUs kits

- -weże 

Dział Rozwoju Dział DC & KITS Dział Mikser& PRP Dział Paskownia

GATES POLSKA

Dział Węży
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NASZE PRODUKTY I ICH ZASTOSOWANIE 

Tensioners

Water Pumps

Synchronous Belts V–Belts
Systemy 

Przenoszenia 

Napędu

Hydraulic 

Assemblies

Hose Management

& ServicesCouplings

Systemy 

Przenoszenia 

Płynów

Micro V–Belts

Industrial

Industrial Transfer

KITS
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POKOLENIA BB, X,Y, Z (CC) O CO CHODZI???
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Baby boomers osoby 

urodzone w latach 1946-1964, 

powojenne pokolenie wyżu 

demograficznego

Pokoleniem Z - urodzeni od 

1990 roku. Wielu z nich dopiero 

wchodzi na rynek pracy lub 

jeszcze studiuje

Pokolenie X to synowie i córki 

baby boomersów  - urodzeni 

pomiędzy  1965 - 1979

Pokolenie Y jest najlepiej  

wykształconą generacją , są 

urodzeni w latach 1980-1989. 

To nasi Rodzice, dziadkowie

Cenią:

- Warunki pracy

- Stabilność firmy

- Stabilność ich zatrudnienia

- Planuja swoje prywatne sprawy

- Lojalni

- Nie zmieniaja pracy

To Ja  i być 

może większość z nas na tej sali.

Czasami określani jako „woły”, 

„Frankowicze”

- Zaczynają dbać o zdrowie

- Cenią sobie podział praca / 

dom

- Pieniądze to już nie wszystko

Na rynku 

pracy 

%

Na rynku 

pracy 

%

To mogą być synowie i córki BB.

Pomiedzy 30-40.

Wśród nich co druga osoba ma 

dyplom wyższej uczelni, zna 

języki obce, chętnie korzysta z 

technologii.

- Są wielozadaniowi

- Robią to co ich interesuje

- Priorytet to warunki finansowe

-Oj ciężko stać sie ich 

autorytetem

Na rynku 

pracy %

To nasza młodzież , to część 

naszego społeczeństwa poniżej 

30. 

Zamiast „Z” czasami nazywana 

pokoleniem „C” 

Dlaczego” 

"connect, communicate, change„

To jest otwarta księga i nasze 

wyzwanie.

Zdolni ale z drugiej strony nie 

pewni swojej wartości

„skoczkowie” – jak ich utrzymać?

Jak to nie było internetu...?

Na rynku 

pracy %
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GPS  

Gates Production System

- jest wdrażany od początku naszej historii w Legnicy, pomagali nam koledzy z naszych zakładów w Europie.

- nie jest systemem na „dostawkę” jest zbieżny z polityką firmy i funkcjonującymi systemami BHP, JAKOŚCI.

- Zmieniał się podczas zmian inwestorów, przeżył kilku Dyrektorów.

- Rozwijany został przez kilku koordynatorów GPS ale ich wszystkich coś łączy.

Adam Jarek Ada
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GATES PRODUCTION SYSTEM

Koorydnator GPS & Zespół  GPS 

Ma „NAS”.... Ma „NARZĘDZIA”

Mają „PLECY” 

Materiał Flow

FIFO

KANBAN

Standard Work

Standard Work Card

Communication

Communication boards

PPS

Ishikawa & 5why?

PDCA

DMAIC

Kaizen

Winner’s Circle

Quick Kaizen

Error Proofing

Poka Yoka

D1 program

TPM

5S & VISUAL FACTORY

Kamiszibai board

T-card

SMED

CO time analysis

Standarizations Tools 
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MODUŁ KAIZEN - SYSTEM SUGESTII
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POMYSŁY  „SOFT”  Baza „POMYŚLUCH” 

Pomysły pobudząjące – pozwalające się uczyć 

widzieć straty. 

- REGULAMIN

- System „Pomyśluch” do pomysłów „SOFT”   

- System Winner’s Circle do pomsłów „HARD”

REGULAMIN POMYSŁY  „HARD”  Baza „ Winner’s Circle ” 

Pomysły przynoszace zyski finansowe –

powiazace z inwestycjami
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SYSTEM SUGESTII

Nasz system sugestii ma na imię „Pomyśluch”

Prosty Formularz Program rejestracji pomysłów Statystyki

- Kto zgłasza pomysł

- Jaki obszar ?

- Czego dotyczy ?

- Czy sa oszczędności?

- Kto realizuje? 

- Identyfikacja nr pomysłu 

- Decyzje, terminy , koszty

- Jeżeli powód odrzucenia to dlaczego?

- Zakładany termin realizacji

- Losowanie nagród

- Statystyki w zależności od statusu

- Statystki na linie 

- Na operatora 

- Wykorzystanie do celów auditowych
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SYSTEM SUGESTII

REGULAMIN

Musi być jasny, klarowny oraz dostępny dla wszystkich  pracowników

Co uwzglednilismy w naszym regulaminie:

1) Ściśle określa terminy rozpatrywania wniosków

2) Zasady przyznawania nagród miesięcznych

3) Zasady dodatkowych nagród kwartalnych:

• W kategorii BHP

• W kategorii „ślepy traf”

• W kategorii „brygadziści” 

• W kategorii „najlepszy pomysł”

4) Zasady przyznawania nagród rocznych

5) Dodatkowa część regulaminu odnośnie zasad celebracji „Ciagłego 

Doskonalenia”

- Imprezy integracyjne

- Nagrody na pierwszy kaizen

6) Dodatkowy punkt okreslający zasady funkcjonowania systemu Winners Circle

7) Nagrody na projekty Six Sigma
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SYSTEM SUGESTII
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CHEMY WIĘCEJ, WIĘCEJ I WIECEJ

1 ROK ...100 KAIZENÓW...

2 ROK..500 KAIZENÓW...

3 ROK ...450 KAIZENÓW..

4 ROK ...400 KAZENÓW...

LECIMY W DÓŁ.. WHY??
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Kaizeny – muszą być” tego oczekuje firma, tego oczekuja klienci, tego oczekują auditorzy.

Pewnego dnia podczas analizy wyników widzimy że nie przyrastają nam zgłoszenia pomysłów..

Tłumaczenia generalnie spadły na niczym, więc padło stwierdzenie .... 

...... Jarku robiliśmy ankiety, mamy oceny roczne ale 

zaplanuj warsztaty PPS, zapytaj co MOTYWUJE a co 

DEMOTYWUJE, jak zaangażować naszych pracowników, 

masz na to trzy miesiące.......

SYSTEM SUGESTII: DLACZEGO SIĘ ZATRZYMALIŚMY?

"Zaangażowanie pracowników" 

jest miarą emocjonalnego i intelektualnego związku 

pracowników z organizacją, bazującą na działaniu 

pracowników na rzecz organizacji”

...... Jasne , boss bedzie przed czasem....

Tylko sprawdzę w google co to jest zaangażowanie

...... E, łatwizna .... Tylko kiedy, kogo mi dadzą do 

warszatów i jak to mierzyć....pierwsze podejście porażka
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PO ...4 MIESIĄCACH PADŁ FEEDBACK

FIRMA PRODUKCYJNA

PRAKTYCZNE WYKORZYSTANE 

WIEDZY ZE STUDIÓW

Po pierwsze projekt nazwaliśmy „Co nas kręci,  co nas podnieca”

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY

STABILNOŚĆ FIRMY

MOŻLIWOŚĆ SZKOLEŃ

I ROZWOJUDOSKONALENIE 

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH

PRESTIŻ FIRMY

PRACA W KORPORACJI

Oczywiście były również minusy pracy w Gates ale finalnie zespół postanowił skoncentrować sie na 4 akcjach:

W celu rozwijania tego co było na plus:                       W celu redukcji minusów:

- Akademia Gates - Rola Managera

- Kultura Organizacyjna Firmy

- Sponsoring -
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„S” JAK SPONSORING – ROZWIJAMY PLUSY
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„Sponsoring”

- Program tylko dla Naszych pracowników.

- Możemy wspierać tylko zdrowy tryb życia lub działalność kulturalną

- Wnioski muszą zgłaszać nasi pracownicy
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NAGRODY NIE TYLKO FINANSOWE: CELEBRACJE CI

https://www.facebook.com/gatespolska/

https://www.facebook.com/gatespolska/
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ROZWIJAMY PLUSY: SZKOLENIA – AKADEMIA GATES
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Akademia Gates to program szkoleniowy dla  pracowników administracji. 

W ramach Akademii Gates są szkolenia:

- twarde jak języki obce, excel.

- miękkie jak: zarządzania stresem, prowadzenia prezentacji oraz organizacji czasu. 

Obecnie program zmienił swoje oblicze i jest „eXplore”
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NAGRODY NIE FINANSOWE: GADŻET ZA PIERWSZY POMYSŁ
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JAK ZAANGAŻOWALIŚMY ZESPÓŁ W REDUKCJE KOSZTÓW
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KOSZTY TO PRZECIEŻ ZADANIE MANAGERA

NIECH SZUKA ☺

WIĘC JAK WCIAGNAĆ WSZYSTKICH 

INŻYNIERÓW OPERATORÓW I DO TEGO TRZY POKOLENIA?
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FIRMAmusi przynosić zyski

Projekt: „śmietnik się pyta!?” czyli redukujemy koszty materiałów

Jaro, 

Kierownik Imprezy

(koordynator CI)

Wicia, 

Ekspert od Zadymy

(proces inzynier)

Iruś, 

Niezrozumiały Geniusz

Dyrektor Produkcji

Patryczek

Słodki i niezrozumiały

(Mistrz Produkcji)
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Jarku, A zatem, przysięgam że 

Nas nie zawiodę, nie tylko nie 

zawiodę, ale powiodę ku 

zwycięstwu i chwale.

Albowiem we are the 

champions !

Patryk - Mam tutaj w części 

głowowej najprawdziwszy 

pomysł. Tak, to z całą 

pewnością jest pomysł. To 

ja go mam. Ja! 

Irek, Jestem 

elastyczny, ale w 

sprawie Odpadu 

obowiązuje zero 

tolerancji

1

2
3

PROJEKT: „ŚMIETNIK SIĘ PYTA!?”
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Pokazaliśmy prawdziwe koszty

Patryk czy Ty 

wiesz ile tutaj 

jest kasy ???

Nie, aż boję się 

zapytać ..!

Kg kordu: 

XX zl !!!

1 Kg gumy średnio 

: 

XX zl

Kg topingu: 

XX zl

Owijka średnio to: 

XX zl / kg

XX zl / m

1 m paska to 

srednio: XX zl 

4

PROJEKT: „ŚMIETNIK SIĘ PYTA!?”
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Analiza / audit Narzędzia 

Analiza

przez 

zespół 

PROJEKT: „ŚMIETNIK SIĘ PYTA!?”
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EFEKT „ŚMIETNIK SIĘ PYTA?!”

23
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EFEKT POMYSŁÓW TWARDYCH - „WINNERS CIRCLE” 

https://www.youtube.com/watch?v=36QrXavmtgE

Oczywiście mamy też nagrody finansowe np samochody ☺

https://www.youtube.com/watch?v=36QrXavmtgE
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JAK ZAANGAŻOWAĆ ZESPÓŁ NASZYM ZDANIEM
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- Przykład musi iść góry, cały managment musi być „zaangażowany”

- Musimy wiedzieć % kto jest w naszym zespole, wiek, płeć, narodowościowość.

- Musimy się „zmieniać” , musimy pytać i robić ankiety

- Musimy uczyć zespół jak korzystać z narzędzi które mamy , pokazujmy to co mamy fajnego !

- Nie bójmy się przekazywać pozytywnego feedback’u

- System musi być regularnie pobudzany i „odświeżany”

- System musi dostosowywać się do obecnej sytuacji na rynku pracy 

- Pokażmy ze zespół może tworzyć kulturę zakładu

- Podkreślajmy zaangażowanie naszych pracowników

- Badźmy transparetni , w kosztach nagrodach

- LEAN / Kazien / system sugestii - musi być widoczna jago konieczność w życiu zakładu nie może być 

jeszcze jednym dodatkowym systemem, to muszą być nasze realne narzędzia pracy
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Kontakt z nami: 

https://www.facebook.com/gatespolska

Jarek:  jaroslaw.kuhn@gates.com

Dziękujemy

Jarek & GPS team

https://www.facebook.com/gatespolska/
https://www.facebook.com/gatespolska/

