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▪ HR’owiec z wykształcenia

▪ 9 lat w HR

▪ 4 lata w „miękkim” HR

▪ HRBP

▪ 4 lata rekrutacje i AC

▪ od 3 lat Continuous Improvement

▪ Warsztaty wszelkiego rodzaju ☺

▪ Systemy Sugestii

▪ TPM

O prowadzącym …



Neapco Europe Sp. z o.o.
▪ Branża motoryzacyjna

▪ Opolszczyzna

▪ Produkcja półosi napędowych i odlewów aluminiowych

▪ Główni Klienci: BMW, Ford, GM, Daimler itp.

▪ Zatrudnienie: ok 1000 osób

O mojej firmie …
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Systemy sugestii w Neapco 
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Prawie modelowy cykl życia systemu sugestii

} } } }
Etap I Etap II Etap III Etap IV

Etap I Coś nowego? Sprawdźmy 
co to za system i jak działa. 
Faza szybkiego wzrostu aktywności

Etap II Stabilizacja i zbieranie „nisko wiszących
owoców”

Etap III Pierwsze spadki. Kończą się nam pomysły
i nie wiemy gdzie szukać kolejnych

Etap IV Wdrożyliśmy co mieliśmy wdrożyć, nie przychodzi
nam do głowy nic nowego. Tracimy motywację 
i zaangażowanie 
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Przypadek KAIZEN w Neapco - wyniki?

Przerwy urlopowe

4358 pomysłów w ciągu 3,5 roku
3,5 pomysłów dziennie

Start KAIZEN w Funkcjach Wspierających



„Chwalimy się”

12 największymi błędami
Jakie popełniliśmy …



Błąd 1

Brak Continuous Improvement w systemie mającym być 
fundamentem dla Continuous Improvement

Nasze błędy:
▪ Teraz to już „samograj”, skoro do tej pory działa dobrze
▪ Po co zmieniać/udoskonalać skoro działa dobrze?
▪ Lepsze jest wrogiem dobrego

Co zmieniliśmy:
▪ Słuchamy opinii pracowników – szczególnie tych najbardziej aktywnych w KAIZEN
▪ Traktujemy zmiany w systemie jako szansę na impuls do działania i do komunikacji o systemie
▪ Stagnacja skutkuje brakiem zainteresowania więc ciągle musi się coś dziać
▪ Wprowadzamy zmiany bo chcemy by mówiono o KAIZEN



Błąd 2

Niewystarczające wsparcie dla zespołów i indywidualnych pracowników 

Nasze błędy:
▪ Przekazujemy pracownikom system sugestii i mówimy „nic tylko korzystać”
▪ Twierdzimy, że jeśli będą problemy to Kierownik / Lider zespołu sam je rozwiąże
▪ Przekazujemy cały system sugestii pod opiekę jednej osoby w firmie

Co zmieniliśmy:
▪ Opieramy funkcjonowanie KAIZEN na 3 osobach: zgłaszającym pomysł, kierowniku tej osoby

i tzw. opiekunie KAIZEN
▪ Opiekun KAIZEN jest osobą pierwszego kontaktu we wszystkich tematach KAIZEN dla 

wszystkich pracowników w danym zespole
▪ Starannie wyszukujemy ludzi do roli opiekunów KAIZEN – stawiamy na kompetencje miękkie
▪ Mamy wystarczającą liczbę opiekunów KAIZEN by nie wpaść w pułapkę zrzucenia KAIZEN na 

koniec listy priorytetów
▪ Opiekun KAIZEN mobilizuje kierownika a kierownik mobilizuje opiekuna KAIZEN ☺



Błąd 3

Stawiamy kierownikom obszarów cele ile pomysłów ma być zgłoszonych 
w ich obszarach

Nasz błąd:
▪ Cel „100 pomysłów na rok”

Co zmieniliśmy:
▪ Uważamy, że JAKOŚĆ jest ważniejsza od ILOŚCI
▪ Chcemy by kierownicy pracowali na aktywowaniu nieaktywnych zamiast wyciskaniu 

jeszcze większej ilości pomysłów z osób i tak już aktywnych w systemie
▪ Stawiamy cele „podnieś o x% aktywność w swoim zespole”

27%
Aktywność w 
całej firmie

8%
Najmniej 
aktywny 
zespół

90%
Najbardziej 

aktywny 
zespół

* - dane z VI sezonu KAIZEN (styczeń-czerwiec 2019)



Błąd 4

Poszukiwanie oszczędności finansowych to najważniejszy cel Systemu Sugestii

Nasze błędy:
▪ Przekaz: twój pomysł powinien dać firmie oszczędności finansowe!
▪ To podejście faworyzuje w systemie sugestii wąską grupę pracowników
▪ To podejście może być przytłaczające i bardzo niedostępne dla pracowników ze stanowisk 

produkcyjnych
▪ To podejście zachęca do uprawiania „kreatywnej księgowości”
▪ Poświęcamy czas na zbieranie danych i liczenie oszczędności

Co zmieniliśmy:
▪ Nie pytamy „ile Twój pomysł zaoszczędza pieniędzy” … pytamy „Co Twój pomysł usprawnia w 

Twojej pracy / w Twoim procesie” 
▪ Pomysły mają eliminować MUDA – eliminując MUDA, w tle i tak generujemy oszczędności
▪ Nie poświęcamy czasu na zbieranie danych i liczenie oszczędności – wolimy ten czas poświęcić 

na pracę z ludźmi na GEMBA i odpowiednie zaopiekowanie się pomysłami



Błąd 4 c.d.

Poszukiwanie oszczędności finansowych to najważniejszy cel Systemu Sugestii



Błąd 5

Komitet Systemu Sugestii i decyzje o pomysłach podejmowane za zamkniętymi drzwiami

Nasze błędy:
▪ Akceptowanie / odrzucanie pomysłów w zaciszu biura kierownika
▪ Feedback do pracownika poprzez zapisanie komentarza na formularzu zgłoszenia pomysłu lub 

w mailu czy przez telefon … lub brak feedbacku
▪ Brak uwzględnienia zgłaszającego pomysł w procesie decyzyjnym
▪ Funkcja KOMITETU SYSTEMU SUGESTII

Co zmieniliśmy:
▪ Rozmawiamy o pomyśle z pomysłodawcą z nie z formularzem
▪ Pytamy o problem/MUDA na który odpowiedzią jest zgłoszony pomysł
▪ Idziemy na GEMBA i tam rozmawiamy o pomysłach
▪ Decyzje podejmujemy na miejscu a feedback udzielamy w rozmowie
▪ Dajemy sobie szanse by w rozmowie wprowadzić kosmetyczne zmiany do pomysłu
▪ Na GEMBA umawiamy się na sposób wdrażanie pomysłu
▪ Święte trio w KAIZEN: Zgłaszający pomysł, Kierownik, Opiekun KAIZEN
▪ Idź i zobacz! Zapytaj dlaczego! Okaż szacunek!



Błąd 6

Nagrody w formie finansowej

Nasze błędy:
▪ Wypłacamy nagrody za pomysły w formie finansowej
▪ Tam gdzie pojawiają się pieniądze (cyfry) pojawiają się emocje a 

czasami zazdrość
▪ Pieniędzy „nie widać” i w związku z tym nie są marketingowe

Co zmieniliśmy:
▪ Nagradzamy pracowników punktami za pomysły – punkty można 

wymienić na nagrody
▪ Nagrody są z najwyższej półki (markowe)
▪ Pokazujemy dostępne nagrody w najbardziej widocznym miejscu w 

firmie – używamy ich jako elementu MARKETINGOWEGO
▪ Regularnie dodajemy nowe nagrody do systemu – ma się dziać



Błąd 7

Brak DYNAMIKI

Nasze błędy:
▪ Rzeczy (decyzje, wdrożenia, komunikacja) dzieją się bardzo wolno
▪ Jeśli się „nie dzieje” – ludzie się zniechęcają

Co zmieniliśmy:
▪ Pracownicy nie powinni czekać na decyzje o zatwierdzeniu/odrzuceniu pomysłu dłużej niż tydzień
▪ Faworyzujemy SAMOREALIZACJĘ jako metodę wdrażania pomysłów i dajemy pracownikom wszystko co im 

potrzeba by chcieli sami wdrażać pomysły (Warsztat KAIZEN)

59%
pomysłów zostało 

wdrożonych 
metodą 

samorealizacji



Błąd 8

Brak EFEKTYWNOŚCI

Nasze błędy:
▪ Jeśli akceptujemy pomysły a następnie długo ich nie wdrażamy – zniechęcamy 

pracowników
▪ Wydłużające się w nieskończoność procesy wdrażania pomysłów

Co zmieniliśmy:
▪ KPI – Efektywność liczony dla każdego zespołu KAIZEN (pomysły wdrożone vs 

pomysły zgłoszone). Cel postawiony na poziomie 80%
▪ Dajemy pracownikom możliwość SAMOREALIZACJI – przyśpiesza nam to proces 

wdrażania pomysłów i rozwija ludzi

83%
Efektywność 

KAIZEN w 
całej firmie

71%
Najniższa 

Efektywność 
KAIZEN

98%
Najwyższa 

Efektywność 
KAIZEN



Błąd 9

Brak ZAANGAŻOWANIA

Nasze błędy:
▪ Przekazujemy „to” w ręce zespołu od Systemu Sugestii
▪ Brak zaangażowania Managementu firmy
▪ Brak zaangażowania Kierowników / Liderów
▪ Brak zaangażowania Opiekunów KAIZEN
▪ … sprawia, że potencjalni pomysłodawcy także nie są zaangażowani

Co zmieniliśmy:
▪ „Zaangażowanie jest wtedy, gdy poświęcamy na coś czas”
▪ Jeśli każdy poziom organizacji nie pokaże zaangażowania to nie mamy prawa 

liczyć na zaangażowanie pracowników



Błąd 10

Wysoko postawiona poprzeczka – czyli czego oczekujemy od Systemu 
Sugestii?

Nasze błędy:
▪ Oczekujemy dużych usprawnień
▪ Oczekujemy spektakularnych efektów
▪ Stawiamy oczekiwania powyżej realnych możliwości naszych pracowników
▪ Stawiając wysoko poprzeczkę sprawiamy, że system nie jest dla wszystkich

Co zmieniliśmy:
▪ Małymi krokami w stronę doskonałości. Podstawa naszego systemu sugestii. 

Wbudowaliśmy to nawet w nasze logo ☺
▪ Dużo małych kroków!
▪ Szanujemy punkt widzenia pracownika. Często to co pozornie wygląda jak 

błahostka, dla pracownika jest ogromnym usprawnieniem
▪ Nauczyliśmy się, że czasami wśród małych kroków prędzej czy później pojawią się 

takie pomysły, które zaskakują efektami. Nagradzamy takie pomysły



Błąd 11

System Sugestii nie jest widoczny w firmie

Nasz błąd:
▪ Słaby lub brak MARKETINGU

Co zmieniliśmy:
▪ Robimy MARKETING z wszystkiego z czego się da:

▪ Z nagród
▪ Z szczególnie ciekawych pomysłów
▪ Z szczególnie aktywnych zespołów
▪ Z szczególnie aktywnych KAIZEN’owców
▪ Z wyników – KPI
▪ Z milestonów – np. pierwszy 1000 pomysłów itp.
▪ Z tematów kwartału



Błąd 11 c.d.



Błąd 12

„Sztywniacki” system sugestii

Nasz błąd:
▪ Sztywniacko ustawione zasady dla Systemu Sugestii odstraszają

Co zmieniliśmy:
▪ System sugestii musi być „fun”
▪ „Fun” i „Grywalizacja” to metody na przyciągnięcie pokolenia Y i młodszych
▪ Przykład: RYWALIZACJA między zespołami KAIZEN w Neapco oparta o liczbę 

wdrożonych pomysłów KAIZEN w przeliczeniu na 1 pracownika w zespole
▪ Imprezy integracyjne będące nagrodą dla zwycięskich zespołów



Podsumowanie wyników: 3,5 roku funkcjonowania

4358
Pomysłów 

zgłoszonych w 
firmie

3306
Pomysłów 

wdrożonych

66%
Udział 

samorealizacji we 
wdrożeniach

27%
Aktywnych 

pracowników w 
ostatnim sezonie

3,5
Pomysłów 

zgłoszonych 
dziennie

* - dane z dnia 29.11.2019



Dziękuję za uwagę!
Kontakt:

Tomasz Wiendlocha
tomasz.wiendlocha@neapco.com


