
Optymalizacja procesów 
produkcji, logistyki 
i magazynowania

Kontakt

Zapraszamy do naszego 
biura w Poznaniu:
Malta Office 
ul. Antoniego Baraniaka 88E, 
Budynek F 
61-131 Poznań

T: +48 61 625 1100 
F: +48 61 625 1101

Pozostałe lokalizacje: Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice i Toruń.  
Więcej szczegółów na: www.GrantThornton.pl/kontakt/

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają jedynie charakter ogólny i poglądowy. Nie stwarzają one stosunku 
handlowego ani stosunku świadczenia usług doradztwa odatkowego, prawnego, rachunkowego lub innego profesjonalnego 
doradztwa. Przed podjęciem jakichkolwiek działań należy skontaktować się z profesjonalnym doradcą w celu uzyskania porady 
dostosowanej do indywidualnych potrzeb.

Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. dołożyło wszelkich starań, aby informacje znajdujące się w niniejszym dokumencie 
były kompletne, prawdziwe i bazowały na wiarygodnych źródłach. Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi 
jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w nich oraz błędy wynikające z ich nieaktualności.Grant Thornton 
Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi także odpowiedzialności za skutki działań będące rezultatem użycia tych informacji.

Jolanta Jackowiak
Partner 
Konsulting

T +48 61 625 1253 
M +48 601 934 173 
E jolanta.jackowiak@pl.gt.com

Agnieszka Łasek
Specjalista ds. organizacji 
Konsulting

T +48 61 625 1230 
M +48 609 930 163 
E agnieszka.lasek@pl.gt.com

Obniżenie poziomu zapasów, 
kosztów transportu i dystrybucji

Zwiększenie wydajności pracy 
w magazynie i na produkcji 
(wytworzysz więcej przy tych 
samych zasobach)

Obniżenie pracochłonności  
i kosztów logistyki i produkcji

Poprawa jakości i efektywności procesów

Poprawa cash flow i rentowności sprzedaży

Zwiększenie stopnia wykorzystania 
powierzchni magazynowych

Zwiększenie dostępności 
komponentów do produkcji

Zwiększenie dostępności 
wyrobów gotowych i poprawa 
terminowości dostaw do klientów

Korzyści 
optymalizacji



Jak podejść do optymalizacji?

Kiedy warto 
przyjrzeć się 

procesom?
Planowanie ekspansji 

sprzedaży lub wdrażanie 
nowych produktów

Nadmierne zapasy, wysokie koszty 
transportu, niezadowalająca 

rentowność działalności operacyjnej

Niewystarczająca powierzchnia 
magazynów lub hal produkcyjnych

Planowanie budowy nowego magazynu 
lub hali produkcyjnej

Opóźnienia w dostawach do odbiorców

Trudności z zatrudnieniem i utrzymaniem pracowników

Planowanie wdrożenia systemów informatycznych

Potrzeba zwiększenia  
mocy produkcyjnych

Definiowanie Projektu
(ang. Define)D

Mapowanie i Pomiary
(ang. Map and Measure)M

Faza Analityczna
(ang. Analyze)A

Wypracowanie i Wdrożenie Rozwiązań
(ang. Improve)I

Faza Kontroli Wyników
(ang. Control)C

Projekt przeprowadzony zostanie zgodnie 
z metodyką DMAIC. 

Metodyka ta stanowi ustrukturyzowany zbiór narzędzi i metod 
analitycznych służących do mapowania i analizy procesów oraz 
określenia przyczyn źródłowych ich nieefektywności. 

DMAIC zapewnia usystematyzowane podejście do definiowania 
i implementacji rozwiązań, które trwale podnoszą efektywność 
procesów. 

Nazwa metodyki pochodzi od pierwszych liter pięciu faz projektu:

Szanowni Państwo

Jolanta Jackowiak
Partner 

Grant Thornton

Przedsiębiorstwa coraz częściej konkurują nie 
tyle produktami, co doskonałością operacyjną, 
efektywnością zarządzania i niskim poziomem kosztów. 
Obserwujemy wzrost oczekiwań klientów w zakresie skracania 
czasu realizacji zamówień oraz poprawy jakości dostaw.

Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom, warto w pierwszej kolejności 
przyjrzeć się procesom produkcji, magazynowania i logistyki.

Przez wielu przedsiębiorców obszary te traktowane  
są wyłącznie jako miejsce powstawania kosztów.  
Tymczasem wiemy, że na rynku wygrywają Ci, którzy 
potrafią dostrzec w nich potencjał do osiągnięcia 
przewagi konkurencyjnej.

Dlatego w Grant Thornton wypracowaliśmy podejście,  
które pozwala na obniżenie kosztów oraz podniesienie  
efektywności procesów przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do współpracy.
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