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WYSOCE EFEKTYWNE 

PRAKTYKI PRACY  
 

FTB od marca 2013 r. realizuje program o nazwie 

"Lisi Excellence Achievement Program” (LEAP 

Project)". Projekt LEAP jest realizowany 

równolegle z programem HPWP i ma na celu 

zaangażowanie pracowników we wszystkie 

programy na wszystkich szczeblach w firmie. 

 To train all company about Leap basics. 

 Presentation of the Leap Tool of reducing 

waste 

 İmplemeting Problem Solving Methods 

 5S Visiual managenet ofwork araes 

 Smed ,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele LEAP  

 Szkolenie wszystkich pracowników w zakresie podstaw programu LEAP  

 Poznanie i zrozumienie podstaw LEAP 

 Integracja wartości, postaw i sposobów myślenia, aby zapewnić zmianie pomyślne zakończenie. 

 Rozumienie, w jaki sposób różne narzędzia i projekty funkcjonują wspólnie w spójnym systemie 

zarządzania. 

 Nowy rodzaj komunikacji i struktury raportowania! 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS PRZYPADKU: FTB Lisi Aerospace 

CHARAKTERYSTYKA FIRMY 

Zatrudnienie: 555 pracowników Rok złożenia: 2001 

Działalność: Łączniki do samolotów   

Lokalizacja: Izmir, TURCJA Właściciel:  
Lisi – Fastener 
Technology  

 

www.hipair.eu        

Serkan Kayan, dyrektor finansowo-administracyjny; "Pracownik fizyczny uważa, że obciążenie 

pracą i wykonane prace są nieproduktywne, ponieważ tempo pracy zwolniło. Przeciwnie, jest to 

wynikiem lepszego systemu i skuteczności! Liczba pracowników nie zmieniła się znacząco od 2013 

roku. Jednak ze względu na zwiększoną efektywność produkcji zwiększyła się marża zysku.” 

 

 5 zasad programu LEAP 

 Wyeliminowanie marnotrawstwa, przeróbek i innych powtarzających się błędów na wszystkich 

szczeblach poprzez ustalenie przyczyny i rozwiązanie problemu u źródła 

 Wykazywanie zorientowanej na postęp postawy wobec pracy 

 Postrzeganie spraw z różnych punktów widzenia: Trzy fakty: obserwowanie rzeczywistości z 

perspektywy oddolnej razem z pracownikami uczestniczącymi w procesie 

 Wprowadzenie standardów pracy wypracowanych przez pracowników produkcyjnych, a także 

sprawdzanie i doskonalenie tych standardów 

 W sprawach rutynowych pomyśl: HSE, jakość, a następnie produkcja 
 

10 1postaw  

Jakie są narzędzia LEAP?  

 Plan A3, strategia 

 Zarządzanie wizualne 5S 

 Zarządzanie w oparciu o 

rozwiązywanie problemów 

 SMED,  

 Zarządzanie standardami  

WorkShop 

 Kanban 

 TPM 

Co to jest LEAP?  LEAP to: 

 Stan umysłu 

 Praca w zespole 

 Dążenie do doskonałości 

 Zestaw narzędzi przydatny i dostosowany do 

miejsc pracy 

 Podejście Grupy LISI do realizacji celów 

produkcyjnych 

 

10 postaw: 

 Wiedzieć jak zadawać pytania o tendencyjne pomysły 

 Działać zamiast wyjaśniać co nie może być zrobione 

 Finansowanie we wszystkie pomysły i informacje istniejące w firmie 

 Powiadamianie o pojawieniu się problemu i jego korygowaniu 

 Postrzeganie każdego problemu jako daru 

 Osiągnięcie 60% założonego celu  zamiast dążenie do perfekcji 

 Po prostu rób rzeczy i używaj zdrowego rozsądku 

 Opieraj się na faktach obsrwowanych i mierzalnych 

 Nie ile to kosztuje, ale ile to potrwa 

 Rozwój nie ma granic 
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