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WYSOCE EFEKTYWNE 

PRAKTYKI PRACY  
 

Golden Idea System jest jedną z inicjatyw mających na 

celu ciągłe doskonalenie wszystkich obszarów działania 

firmy i zwiększenie zaangażowania wszystkich 

pracowników. Celem systemu jest humanizacja miejsca 

pracy, wyeliminowanie zbyt ciężkiej pracy, uczenie 

pracowników przeprowadzania eksperymentów w pracy 

przy użyciu metod naukowych oraz wykrywania i 

eliminowania marnotrawstwa w procesach biznesowych. 

 To train all company about Leap Tools  

 Explaining Add on valueExplaining Methot of 

reducing waste 

 İmplemeting Problem Solving Methods 

 5S Visiual managenet ofwork araes 

 Smed ,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cele Golden Idea System  

 Zaangażowanie wszystkich w organizacji od góry do dołu struktury organizacyjnej 
 Kształcenie umiejętności dzielenia problemów na mniejsze elementy w celu ułatwienia ich 

rozwiązania 

 Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem tworząc wspólne " Information and Experience 

Archive" 

 Integracja Individual Suggestion System w celu osiągniecia zamierzonych wyników 

OPIS PRZYPADKU: Fokker Elmo Turkey 

CHARAKTERYSTYKA FIRMY 
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Działalność: Systemy połączeń elektrycznych    
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System Golden Idea gwarantuje natychmiastowe rezultaty. Zamiast skupiać się na 

ulepszeniach na dużą skalę, co niesie ze sobą konieczność dużych inwestycji, Kaizen 

pozwala skupić się na kreatywnym inwestowaniu, które rozwiązuje wiele małych 

problemów. 

Ten system obejmuje każdego pracownika w procesie zmian - głównie w małych, 

wprowadzanych stopniowo zmianach. Umożliwia także identyfikację problemów we 

własnym obszarze funkcjonowania, rozwiązywanie ich we własnym zakresie i 

zmianę w standardach, co chroni przed ponownym pojawieniem się problemu w 

przyszłości. 

 

 

 Zasady Golden Idea 

 Etapy cyklu PDCA (Plan-Do-Check-Act) muszą być dokładnie wdrożone 

 Jakość, efektywność i bezpieczeństwo pracy muszą zawsze znajdować się na pierwszym planie, 

a wyniki Kaizen nie mogą mieć negatywnego wpływu na żaden z tych elementów 

 Fakty naukowe muszą zawsze stanowić podstawę 

 Konieczne jest zastosowanie podejścia “Następny proces to konsument”  

Korzyści Golden Idea System 
 Zmniejszenie marnotrawstwa– efektywniejsze wykorzystanie zasobów, 

podobnie jak umiejętności pracowników 

 Pracownicy są bardziej zadowoleni – mają bezpośredni wpływ na to, co robią. 

 Zwiększenie przywiązania do firmy– członkowie zespołu mają wkład w pracę i są 
bardziej skłonni do przykładania się do własnej pracy 

 Wzrost konkurencyjności– wzrost wydajności przyczynia się do produkcji i 
poprawy jakości produktów 

 Większa satysfakcja klientów – wynikająca z produktów o wyższej jakości i 
mniejszej ilości błędów 

 Lepsze rozwiązywanie problemów– patrzenie na procesy z perspektywy 
rozwiązań umożliwia pracownikom ciągłe rozwiązywanie problemów 

 Udoskonalone zespoły – wspólne rozwiązywanie problemów pomaga budować i 
rozwijać istniejące zespoły. 
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