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Jesteśmy firmą konsultingową i wspieramy naszych klientów od 2002 roku. 
Pracujemy w trybie projektowo-szkoleniowym. Realizujemy projekty  
i programy związane z poprawą wewnętrznej sytuacji w organizacjach. 

OPTYMALIZACJA 
PROCESÓW 

ORGANIZACJI 

DEDYKOWANE 
SYSTEMY 

PRODUKCYJNE 

REDUKCJA 
KOSZTÓW 

PROJEKTOWANIE 
LAYOUTÓW 

FABRYK 

SZKOLENIA 
TRENERÓW 

WEWNĘTRZNYCH 

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI 



3 



4 

ZAUFALI NAM 

„Podczas wielu wspólnie realizowanych projektów firma LUQAM wykazała się dużym 
profesjonalizmem oraz zaangażowaniem w prowadzone działania. Wiedza oraz 
doświadczenie konsultantów przekładają się bezpośrednio na jakość prowadzonych działań i 
zaspokajają nasze oczekiwania. Polecamy firmę LUQAM jako rzetelnego oraz profesjonalnego 
partnera.” 

„Realizowany projekt namacalnie przyczynia się do sukcesu naszej firmy, stawia na rozwój oraz 
 w perspektywie czasu na znaczną poprawę konkurencyjności rynkowej. Pozytywnie wpłynął  
także na morale w naszej firmie oraz zaangażowanie pracowników.  Z  przyjemnością możemy 
rekomendować LUQAM jako wiarygodnego partnera, który poprzez realizowane działania 
nakierowuje firmy takie jak nasza na sukces.” 
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JAK DZIAŁAMY? 

PROJEKTY 

SZKOLENIA 
STUDIA  

PODYPLOMOWE 
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GRUPA PROJEKTÓW OPTYMALIZACYJNYCH 
Projekty te bazują na stopniowym podnoszeniu poziomu poszczególnych narzędzi Lean 
Manufacturing w firmach i rywalizacji w walce o tytuł lidera w danej kategorii i branży. 

Liga Mistrzów 5S to program, 
którego celem jest identyfikacja 
obszarów z potencjałem do 
poprawy oraz zbudowanie 
fundamentu optymalizacji 
zgodnie z koncepcją lean 
management.  Program 
umożliwia wdrożenie metody 
5S na najwyższym poziomie, a co 
najważniejsze  – na stałe.  

TPM Champion to roczny projekt 
ukierunkowany na skuteczne i 
dopasowane do organizacji 
wdrożenie i doskonalenie TPM. 
Program skierowany jest do firm, 
którym zależy na maksymalizacji 
dostępności krytycznych urządzeń 
oraz eliminacji awarii. 

SMED Challenger to półtoraroczny 
projekt, podczas którego 
wdrażane jest systemowe 
podejście do SMED, gwarantujące 
trwałą zmianę w czasie 
przezbrojeń.  Projekt pozwala na 
skrócenie czasu przezbrojeń oraz 
wzrost elastyczności  i 
efektywności produkcji.  
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PROJEKTY DUŻE 
 

 
 

Company Production  
System 

   CPS to projekt przeznaczony dla firm produkcyjnych, 
który umożliwia budowę systemu operacyjnego, 

będącego fundamentem rozwoju Organizacji. Pozwala on 
na stałe utrzymać efekty działań optymalizacyjnych.  

Dzięki wdrożeniu systemu realizacja strategii 
 w obszarze operacyjnym staje się efektywna.  

Ponadto organizacja zostaje wyposażona  
w  autonomiczny system produkcyjny 

oraz własną akademię szkoleniową 

Company Excellence System to produkt 
przeznaczony dla firm usługowych oraz 

firm realizujących swoje zadania w 
przestrzeni biurowej. 

Company Excellence  
System  

Company Excellence System to dedykowany 
danej firmie projekt koncentrujący się w obszarze 

budowania kultury organizacyjnej. Jego celem 
jest poprawa jakości  i efektywności zadań 
wykonywanych przez pracowników, oraz 

procesów realizowanych przez firmę. 

Projektowanie layoutów 
fabryk 

Optymalizacja procesu 
zakupowego 

Projekty dedykowane 
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ANALIZY 
 

Analiza przepływu 
 
Pozwala  
• uzyskać rzetelne informacje na temat czasu 

trwania i wydajności procesu, 
• zaplanować zmiany procesu, tak aby usunąć 

straty. 
 

Analiza technicznych kosztów 
wytworzenia 

 
Pozwala: 
• zweryfikować rzeczywisty koszt wytworzenia 

produktu w stosunku do kosztu założonego, 
• optymalizować koszty produkcji. 

 

Analiza efektywności pracy 
 
Pozwala: 
• ustalić strukturę wykorzystania czasu pracy w 

Twojej organizacji, 
• wyraźnie zwiększyć efektywność pracy. 

 

Analiza efektywności procesu zakupów 
 
Pozwala: 
• zidentyfikować możliwość poprawy 

efektywności zakupowe, 
• optymalizować wykorzystanie narzędzi w już 

funkcjonującym zespole zakupowym. 
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SZKOLENIA 
 
 

STUDIA 
PODYPLOMOWE 
 
 

• Ponad 60 doświadczonych 
trenerów 

• Tysiące przeszkolonych osób 
• 95 programów szkoleń z 

zakresu: 
 
 
 
 

• 4 uczelnie wyższe w Krakowie,  
Warszawie, Poznaniu i Lublinie 

• 10 kierunków, między innymi: 
 
 
 
 

LEAN MANAGEMENT 

SIX SIGMA I PROJEKTY 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA 

NARZĘDZIA I TECHNIKI 

MENADŻERSKIE I KOMUNIKACJA 

LEAN SIGMA ACADEMY 

QUALITY MBA 

AUTOMOTIVE QUALITY EXPERT 

STRATEGIE ZAKUPOWE I SOURCING 

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ 
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www.luqam.com 
kontakt@luqam.com 

Kraków  
ul. Kamieńskiego 47 

30-644 
12 296 49 31 

Gdańsk 
ul. Trzy Lipy 3 

80-172 
58 782 45 33 

http://www.luqam.com/

