


Dobrą wiadomością jest to, że istnieją sposoby, 
aby zmniejszyć te wyzwania, a nawet wyeliminować 
te ukryte koszty. W tym przewodniku przyjrzymy się 
łatwym zmianom, które możesz wprowadzić w swojej 
firmie, aby zwiększyć produktywność. 

Brzmi znajomo? 

Mniej niż 1/3 wszystkich projektów jest 
realizowanych na czas i w budżecie

70% firm zgłasza, że w ostatnim roku miała 
co najmniej jeden nieopłacalny projekt

Średnio co miesiąc na placach budowy traci się 
sześć aktywów, co może spowodować stratę 
w wysokości 36 000 zł rocznie dla Twojej firmy

30% placów budowy twierdzi, że marnują czas 
na szukanie narzędzi i sprzętu

Niektóre z głównych wyzwań stojących przed 
branżą budowlaną to kontrola kosztów, zgodność 
z przepisami, bezpieczeństwo i higiena pracy, oraz 
zarządzanie i zapewnienie odpowiedniej liczby 
wykwalifikowanych pracowników. W branży, w której 
coraz bardziej brakuje wykwalifikowanych ludzi, 
jeszcze ważniejsze jest upewnienie się, żejeszcze ważniejsze jest upewnienie się, że Twoi 
pracownicy są jak najbardziej produktywni, aby 
sprostać wyzwaniu związanemu z wydajnością. 

W gospodarce zależnej od rozwoju budownictwa, 
usługi budowlane mają kluczowe znaczenie dla 
poprawy produktywności  kraju. Więc, co go 
powstrzymuje?

Nieefektywność procesów, nieplanowane koszty
i nieproduktywni pracownicy to powszechne wyzwania 
w sektorze budowlanym, ponieważ ponad 90% 
światowych projektów infrastrukturalnych  jest 
opóźnionych lub nadbudżetowych.1

Produktywność w budownictwie jest niezmienna 
od dziesięcioleci. Pomimo tego, że jest jedną 
z największych branż na świecie, jej wydajność 
pozostaje w tyle za innymi branżami, wzrastając 
w tempie zaledwie 1% w porównaniu z 2,8% 
w całej gospodarce światowej i 3,6% w przypadku 
pprodukcji. W rzeczywistości, według badań 
przeprowadzonych przez McKinsey Global, 
wydajność pracy pracowników jest teraz taka 
sama jak 20 lat temu! 

JAK ZMNIEJSZASZ PRODUKTYWNOŚĆ 
W BRANŻY BUDOWLANEJ

WPROWADZENIE







1  https://www.hilti.pl/#contact

Analiza pozwoli Ci zidentyfikować obszary, które można naprawić 
w twojej firmie. Na przykład warto pomyśleć o wprowadzeniu 
nowych rozwiązań w celu wyeliminowania niedokładnych arkuszy 
kalkulacyjnych lub przejścia z narzędzi przewodowych na 
bezprzewodowe, aby poprawić bezpieczeństwo i zwiększyć 
produktywność na miejscu pracy.

Posiadasz wiele zapasowych narzędzi lub rzadko używanych 
narzędzi (najprawdopodobniej kupowanych w ostatniej chwili, 
aby zastąpić brakujące lub uszkodzone narzędzia)

Zgubiłeś lub skradziono Ci narzędzia

Masz problemy z kontrolowaniem lokalizacji swoich narzędzi 
(nieaktualne i niedokładnie wypełnione arkusze kalkulacyjne)

Pracujesz bez odpowiednich zabezpieczeń od 
pyłu, zwiększając ryzyko choroby

Masz niebezpieczne lub uszkodzone narzędzia, 
które zwiększają ryzyko wypadków przy pracy

Możesz stwierdzić, że:

Chociaż może to wydawać się czasochłonne zadanie, odkrywanie 
niektórych ukrytych kosztów  parku narzędziowego pomoże Ci 
obliczyć, ile faktycznie kosztuje całkowity okres użytkowania 
narzędzi, a co ważniejsze, znajdziesz obszary do poprawy .

Następnie, aby zrozumieć pełny koszt parku narzędzi, 
ważne jest, aby wziąć pod uwagę wszystkie czynniki 
i procesy, które przyczynią się do określeniach właściwych 
kosztów narzędzi. Oprócz spojrzenia na koszty zakupu, 
można uwzględnić koszty naprawy lub dostawy, a także 
zidentyfikować wszelkie zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa 
lub policzyć czas zmalub policzyć czas zmarnowany czekając na naładowanie baterii.

W Hilti pracują eksperci gotowi do 
przeprowadzenia tej analizy w celu 
zidentyfikowania wszelkich wyzwań 
w Państwa firmie w ramach naszej 
usługi analizy produktywności.

Dowiedz się więcej na temat 
usługi analizy produktywności1



Porozmawiaj z jednym z naszych ekspertów na 
temat tego, jak możemy Ci pomóc w poprawie 
zdrowia i bezpieczeństwa w Twojej firmie3

W SAMYM 2019 R. ZGŁOSZONO 83205 OSÓB
POSZKODOWANYCH W WYPADKACH PRZY PRACY,
Z CZEGO W SAMYM SEKTORZE BUDOWNICTWA
ODNOTOWANO AŻ 222975 DNI NIEZDOLNOŚCI
DO PRACY2. INWESTYCJE W BEZPIECZEŃSTWO 
I HIGIENĘ PRACY (BHP) MAJĄ ZASADNICZE 
ZNACZENIE DLA POPRZNACZENIE DLA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA 
I WARUNKÓW PRACY.

2  https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-2019-roku-dane-wstepne,3,38.html
3  https://www.hilti.pl/#contact

1  https://www.glenigan.com/market_analysis/construction-industry-forecast

Oprócz oczywistego wpływu na poszkodowanego 
pracownika, jego stanu zdrowia i bezpieczeństwa, 
istnieją konsekwencje na kilku innych poziomach: 
produktywność, kwestie prawne i szkody 
wizerunkowe dla firmy.

Nasz cel nie dotyczy tylko naszych produktów, usług 
i działań, ale nawiązuje do podejścia do zdrowia, 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska poprzez Hilti 
i odzwierciedla wielką odpowiedzialność, jaką czujemy 
wobec naszych pracowników, klientów, partnerów 
i dostawców, reszty społeczeństwa i środowiska.

W Hilti nasz cel – z pasją rozwijamy entuzjazm Klientów 
i budujemy lepszą przyszłość – odzwierciedla naszą strategię 
korporacyjną i koncentruje się na zrównoważonym tworzeniu 
wartości poprzez przywództwo i zróżnicowanie.

W związku z tym, wskazane jest, aby mieć jasny plan 
w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem 
na miejscu pracy, a także współpracować z zespołami 
i dostawcami w poszukiwaniu możliwości zminimalizowania 
ryzyka do jak najniższego poziomu.

Dla firmy te kwestie mogą mieć negatywny wpływ na 
reputację i utrudniać produktywność oraz koncentrację 
na pracy. 

ale incydent może mieć również negatywny 
wpływ na pozostałych pracowników, powodować niepokój, 
niezadowolenie z pracy, zdenerwowanie szczególnie 
w przypadku powtarzających się sytuacji narażających 
zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

Co więcej, często istnieją niematerialne konsekwencje 
niestosowania się do przepisów BHP, które dotykają 
poszkodowanych pracowników, współpracowników 
i ostatecznie całej firmy. Osoba będąca ofiarą wypadku 
bezpośrednio odczuwa konsekwencje, 

Sytuacje takie jak: nieobecność pracownika, przerwy
w procesach produkcyjnych, reorganizacj
i i/lub przywrócenia pracy, wymiana uszkodzonego 
materiału/sprzętu, utrata zamówień/klientów, koszty 
administracyjne , rekrutacja i dodatkowe wynagrodzenie 
dla pracowników tymczasowych, zwiększone składki 
ubezpieczeniowe, mogą mieć negatywny wpływ na ubezpieczeniowe, mogą mieć negatywny wpływ na 
wydajność firmy i wyniki finansowe.

ZARZĄDZANIE 
BEZPIECZEŃSTWEM 
I RYZYKIEM

Sektor budowlany będzie się stale rozwijał1, więc będzie to satysfakcjonujące miejsce pracy, jednak istnieją kluczowe 
zagrożenia, które muszą być odpowiednio zarządzane. Niezależnie od tego, czy rozważasz praktyczne kwestie, 
takie jak zdrowie, bezpieczeństwo lub kradzież, czy też szersze zagrożenia, takie jak rosnący niedobór umiejętności, 
ważne jest, aby mieć plan, który pomoże złagodzić te wyzwania dla Twojej firmy - wszystko to może mieć duży 
wpływ na ogólną produktywność.
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1  https://www.hilti.pl/#contact

Dzięki ponad 75-letniemu doświadczeniu  Hilti 
nasi eksperci w dziedzinie produktywności pomogli 
tysiącom klientów Hilti zidentyfikować możliwości 
optymalizacji i usprawnienia parku maszyn oraz 
zdigitalizować sposób zarządzania ich aktywami, 
aby zredukować koszty do minimum i zwiększyć 
ogólną pogólną produktywność.

Gotowy żeby zacząć?
Porozmawiaj z ekspertem1

Biorąc te wszystkie argumenty pod uwagę, 
możesz mieć poczucie, że nie wiesz od czego 
zacząć. Jednak zbadanie  kluczowych elementów 
produktywności  w miejscu pracy może pomóc 
w określeniu obszarów, w których możesz oszczędzić 
sporo czasu. Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość 
- nie musisz tego - nie musisz tego robić na własną rękę.

Nasi eksperci w dziedzinie produktywności mogą 
pomóc w określeniu możliwości optymalizacji 
i usprawnienia parku narzędzi oraz digitalizacji 
sposobu zarządzania narzędziami, aby zminimalizować 
ukryte koszty i zwiększyć ogólną produktywność. 
Pomożemy Ci wprowadzić zmiany, które pozwolą 
Ci zwiększyć pCi zwiększyć produktywność, oraz zredukować koszty.

W JAKI SPOSÓB HILTI MOŻE 
POMÓC CI ZWIĘKSZYĆ 
PRODUKTYWNOŚĆ


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

