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W dobie globalizacji bardzo istotną rolę odgrywa logistyka. Dotyczy to nie tylko
funkcjonowania pojedynczych przedsiębiorstw, lecz także gospodarki krajowej
i światowej – obserwujemy zjawisko konkurowania już nie tyle pojedynczych przedsiębiorstw, ile całych łańcuchów dostaw. Tempo rozwoju współczesnej gospodarki
sprawia, że firmy zmuszone są nieustannie wprowadzać coraz to nowsze rozwiązania.
To innowacje napędzają postęp rynku. Przedsiębiorstwa prześcigają się w poszukiwaniu innowacji na rynku usług logistycznych, a co za tym idzie – technologie rozwijają
się w zawrotnym tempie.
Systemy logistyczne stały się dzisiaj tym obszarem gospodarowania, który na bazie
technologii informacyjno-komunikacyjnych zmierza ponad podziałami geograficznymi
i organizacyjnymi ku integracji przedsiębiorstw. Ma to na celu takie kształtowanie łańcuchów dostaw, aby zapewnić realizację obsługi logistycznej na jak najwyższym poziomie. Zadaniem nadrzędnym jest integracja tych działań. Potrzeba integracji wskazuje
w rozbudowanych organizacjach na tworzenie globalnych struktur logistycznych. Zarządzanie łańcuchem dostaw (Supply Chain Management – SCM) generalnie, a planowanie łańcucha dostaw (Supply Chain Planning – SCP) w szczególności wywołuje duże
zainteresowanie ze strony przedsiębiorstw. Zainteresowanie tymi koncepcjami wiąże
się ze wzrostem konkurencyjności (np. w dużych sieciach dystrybucji) oraz poszerzaniem się wspólnego rynku (np. otwieranie ogólnoeuropejskich sieci sklepów), a także
rozwojem nowych form dystrybucji (e-commerce). W takich warunkach odpowiednio
zorganizowany łańcuch dostaw przesądza o sukcesie przedsiębiorstwa.
Klienci są bardziej świadomi swoich potrzeb, a oczekiwania klientów rosną i stają
się coraz bardziej wyrafinowane. Dzięki globalizacji otrzymujemy z jednej strony dostęp do szerokiego asortymentu produktów i usług, a z drugiej strony konkurencyjność tych produktów i usług jest coraz wyższa. Pojawiają się coraz to nowsze modele
dystrybucji, dzięki którym konsumenci otrzymują informację o produkcie/usłudze.
Z modelu klasycznej dystrybucji przechodzimy do modelu omnichannel distribution.
Często klienci nie są świadomi swoich potrzeb i potrzeby te są kreowane – np. w wypadku najnowszych telefonów komórkowych.

5

Innowacyjność jest dziś synonimem postępu i nowoczesności w każdym obszarze
– od sfery społecznej, poprzez system edukacyjny, do sfery gospodarczej. W nauce
i gospodarce poszukuje się nowych rozwiązań, które przyczyniłyby się do uzyskania
przewagi konkurencyjnej na rynku, a tym samym podniosły poziom rozwoju gospodarczego i społecznego oraz zapewniły wysoką jakość życia. „Innowacja to różnica
pomiędzy liderami i naśladowcami” – mawiał Steve Jobs, słynny prezes firmy Apple.
W dzisiejszych czasach zdecydowana większość przedsiębiorstw, w tym firm logistycznych, zdeterminowana jest do wdrażania innowacji: produktowych, technicznych,
technologicznych i organizacyjnych. Przedsiębiorstwa nastawione są na tworzenie
wartości dla klienta, który coraz bardziej świadomego i wymagającego. Rosną wymagania odbiorców co do czasu realizacji usług dostaw, ich dostępności i rzetelności.
Obserwuje się zjawisko związane z indywidualizacją produktów i usług – krótkie
cykle życia, ale szeroka oferta asortymentowa. Wdrażane innowacje mają charakter
„zrównoważoności” – są zgodne ze strategią zrównoważonego rozwoju. Wśród trendów rozwojowych wskazać można na logistykę odzysku i logistykę zwrotów.
Dostęp do informacji jest coraz bardziej powszechny. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają na dostęp do systemu w dogodnym miejscu i czasie. Zmienia
to obraz tradycyjnego handlu, biznesu, administracji, edukacji dzięki wprowadzeniu
e-commerce, e-biznesu, e-administracji, e-learningu i wielu innych rozwiązań. Istotne
jest to, że są to rozwiązania na ogół powszechnie dostępne, ale dopiero ich umiejętne
wdrożenie i połączenie w jeden spójny system pozwoli uzyskać korzyści synergii.
Prezentowana publikacja podejmuje szerokie spektrum problematyki dotyczącej
systemów logistycznych w gospodarowaniu, aspektów innowacyjności w logistyce
na poziomie operacyjnym, przez poziom strategiczny, aż po trendy w logistyce globalnej. W oddawanej do rąk czytelników drugiej części zeszytów naukowych „Przedsiębiorczości i Zarządzania” znalazło się 30 artykułów, których autorami są przedstawiciele różnych ośrodków naukowych z całej Polski. Autorzy prezentują wyniki
prowadzonych badań własnych, opisy studiów przypadku oraz rozważania koncepcyjne i formułowanie modeli symulacyjnych.
Mamy nadzieję, że publikacja dostarczy zainteresowanym środowiskom naukowym i praktykom wiedzy o trendach i aktualnych koncepcjach zarządzania logistycznego, a prezentowane teksty spotkają się z Państwa życzliwym przyjęciem.
Krzysztof Witkowski
Sebastian Saniuk
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Wstęp
Współczesne wyzwania wobec zarządzania łańcuchem dostaw w niestabilnym otoczeniu XXI w. wywierają silną presję na menedżerach zarządzających procesami biznesowymi, zwłaszcza że coraz częściej mają one charakter turbulencji, czyli gwałtownych zmian w zewnętrznych i wewnętrznych warunkach działania przedsiębiorstw
mających wpływ na ich wyniki [Szymański 2012, s. 22]. W uwarunkowaniach XXI w.
strategia została zdefiniowana jako „dynamiczny proces pokonywania trudności, jakie
przedsiębiorstwo napotyka na drodze swojego rozwoju” [Romanowska 2009, s. 19].
Niniejsze podejście do strategii determinuje coraz wyższą dynamikę zarówno podejmowania decyzji, jak i realizacji działań, zbliżoną w możliwie największym stopniu
do zmian zachodzących w czasie rzeczywistym. W rezultacie kształtuje ono potrzebę
coraz wyższej elastyczności przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw. W literaturze przedmiotu elastyczność łańcucha dostaw jest definiowana jako zdolność do reakcji, adaptacji lub dopasowania do wewnętrznych i zewnętrznych zmian, którą współtworzą
współpracujące przedsiębiorstwa [Kumar, Anunay i Samuel 2015, s. 773].
Skuteczność realizacji strategii elastycznych łańcuchów dostaw w coraz większym
stopniu zależy od pozyskiwania i zaawansowanej analizy danych oraz wykorzystywania jej wyników w celu podejmowania decyzji i działań dopasowanych do zmian.
W odpowiedzi na eksplozję ilości i różnorodności danych w gospodarce cyfrowej
XXI w. rozwijają się koncepcje i narzędzia takie jak Big Data i Advanced Analytics, które służą nie tylko gromadzeniu i przechowywaniu, lecz także ich analizie m.in. z wykorzystaniem zaawansowanych zdolności analitycznych Business Intelligence. W celu
wykorzystania ich potencjału w zarządzaniu łańcuchami dostaw przedsiębiorstwa zaczęły inwestować w wieże kontroli (control towers), by tworzyć i rozwijać umiejętność
rozpoznawania wczesnych sygnałów o zmianach – zarówno tych mających charakter
ryzyka o potencjalnie negatywnym wpływie na ciągłość działalności, jak i tych stanowiących szanse na nowe możliwości jej rozwoju.
Celem artykułu jest prezentacja funkcji wież kontroli w zarządzaniu globalnymi
łańcuchami dostaw. Szacuje się, że przynajmniej 10 spośród 25 globalnych, wiodących przedsiębiorstw zarządzających najbardziej konkurencyjnymi łańcuchami dostaw na świecie według rankingu Gartner Supply Chain Top 25 posiada wieżę kontroli.
Są wśród nich: Unilever, Procter & Gamble, Samsung Electronics, Cisco, Colgate-Palmolive, Coca-Cola, Walmart, Lenovo Group, Kimberly-Clark i Caterpillar [Van Does8

burg 2015].
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Autorzy wykorzystali pierwotne i wtórne źródła informacji. W ramach kwerendy
źródeł w języku polskim nie zidentyfikowali żadnej publikacji o funkcjonowaniu wież
kontroli, zatem w ich charakterystyce odwołali się do źródeł obcojęzycznych. W studiach przypadków wykorzystali zarówno wyniki kwerendy źródeł, jak i informacje
zgromadzone podczas wizyty studyjnej w przedsiębiorstwie. Idea wież kontroli jest
stosunkowo nową koncepcją, dlatego zakres artykułu obejmuje istotę ich działalności i potencjalną rolę w zarządzaniu globalnymi łańcuchami dostaw oraz wskazuje
przyszłe kierunki badań.

Koncepcja Big Data w praktyce
Stosunkowo nowa koncepcja, jaką jest Big Data, w coraz większym stopniu wpływa
na funkcjonowanie łańcuchów dostaw. Idea zbioru danych charakteryzowana na
początku jej rozwoju za pomocą trzech atrybutów – 3V takich jak: wysoka dynamika przyrostu (volume), szybki strumieniowy napływ (velocity) oraz duża różnorodność
(variety), podlega obecnie wielu przemianom definicyjnym, których efekt uzależniony jest przede wszystkim od kontekstu, w jakim Big Data rozwija się w danej organizacji [Richey Jr, Morgan, Lindsey-Hall, Adams 2016, s. 717]. Warto odnieść się do
jednej z niewielu polskich definicji, według której zbiory danych Big Data „jednocześnie charakteryzują się dużą objętością, różnorodnością, strumieniowym napływem
w czasie rzeczywistym, zmiennością, złożonością, jak również wymagają zastosowania innowacyjnych technologii, narzędzi i metod informatycznych w celu wydobycia
z nich nowej i użytecznej wiedzy” [Franczyk, Korczak, Tabakow 2014, s. 141].
Istotą Big Data jako potencjalnego źródła przewagi konkurencyjnej nowoczesnych przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw jest odpowiednie wykorzystanie gromadzonych danych. Możliwość ich rejestrowania, przechowywania, agregowania i analizowania w celu pozyskania potrzebnej wiedzy staje się obecnie wyzwaniem dla
organizacji [Sanders 2016, s. 26]. Podkreślenie praktycznej roli Big Data w łańcuchach
dostaw wymaga koncentracji nie tylko na samej bazie danych, lecz także na sposobie
pozyskiwania z niej pożądanych informacji. W tym celu stosowane są zaawansowane
narzędzia analityczne określane mianem Big Data Analytics (BDA). Proces ich wykorzystywania do badania potencjału Big Data ma na celu identyfikację informacji (np.
ukrytych wzorców, nieznanych dotychczas korelacji, itp.) pomocnych w podejmowaniu trafnych dla organizacji decyzji [Chen, Preston, Swink 2015, s. 5]. Na skutek cią-
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głego zwiększania możliwości gromadzenia danych oraz podejmowania coraz większych inwestycji w aktywa analityczne, przedsiębiorstwa mogą również przekazywać
do systemu polecenia podejmowania decyzji bez konieczności ich weryfikacji przez
pracowników.
W świetle tych stwierdzeń należy zaznaczyć, że Big Data bez analityki stanowi wyłącznie obszerną bazę danych. Z kolei analityka bez danych pozostaje tylko matematycznym i statystycznym narzędziem. Osiągnięcie korzyści z Big Data w praktycznym
wymiarze wymaga połączenia obu czynników, które w efekcie mogą istotnie oddziaływać na zarządzanie procesami biznesowymi w łańcuchach dostaw.

Fenomen wież kontroli
Mając na uwadze konieczność zapewnienia wysokiej jakości danych i informacji, które mogą być wykorzystywane w podejmowaniu decyzji i zarządzaniu procesami biznesowymi, globalne przedsiębiorstwa zaczynają tworzyć i wykorzystywać wieże kontroli. Zyskują one szczególny wymiar w gospodarce cyfrowej, którą charakteryzuje:
dostęp do coraz większej ilości danych oraz rozwijające się możliwości ich wymiany
na platformach online, np. w chmurze obliczeniowej. Należy jednak odnotować, że
jednocześnie cyberatak i utrata danych – według wyników badań Business Continuity Institute w Zurychu – są postrzegane przez menedżerów jako największe rodzaje
ryzyka dla zarządzania łańcuchami dostaw w perspektywie najbliższych 5 lat [Alcantara i Riglietti 2015, s. 17].
Wieża kontroli odgrywa w praktyce biznesowej rolę centralnego hubu, którego
działanie opiera się na technologiach, organizacji i procesach potrzebnych do gromadzenia i wykorzystywania danych w zarządzaniu łańcuchem dostaw w celu zapewnienia jak najwyższej przejrzystości dla podejmowania krótko- i długookresowych
decyzji zgodnych z celami strategicznymi przedsiębiorstwa [Van Doesburg 2011, s. 4].
Idea funkcjonowania wieży kontroli polega na centralizacji zarządzania informacjami
pochodzącymi z systemów informatycznych partnerów współpracujących w łańcuchach dostaw w jednym miejscu – na platformie lub w hubie danych. Do integracji
różnych systemów jest wykorzystywane odpowiednie oprogramowanie – middleware software. Służy ono do połączenia platformy wieży kontroli z systemami takimi jak np. ERP – Enterprise Resource Planning, WMS – Warehouse Management System,
10
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GTM – Global Trade Management, APS – Advanced Planning and Scheduling [Cooke
2014, ss. 118–119]. Oprócz technologii wieże kontroli integrują procesy, które zapewniają przepływ produktów z miejsc ich pochodzenia do miejsc przeznaczenia, do
ostatecznych konsumentów, niezależnie od złożoności globalnej sieci dostaw [Aberdeen 2014, s. 3].
Celem integracji systemów i procesów jest przede wszystkim zapewnienie
przejrzystości i elastyczności poprzez dynamiczne wykorzystywanie wysokiej jakości informacji w planowaniu, podejmowaniu decyzji i realizacji działań najbardziej
korzystnych dla uczestników łańcuchów dostaw. Centralizacja danych i informacji
pozwala na koordynację i unikanie suboptymalizacji. Każde przedsiębiorstwo podejmuje decyzję o utworzeniu wież kontroli i samodzielnym zarządzaniu nimi lub
o outsourcingu w tym zakresie na rzecz dostawców technologii lub operatorów
logistycznych rozwijających odpowiednie rozwiązania technologiczne [Biederman
2013, ss. 41–45].
W zależności od poziomu dojrzałości wyróżniono cztery etapy w rozwoju wież
kontroli w łańcuchu dostaw [Bentz 2014, s. 39]:
•

etap 1 – przedsiębiorstwa przede wszystkim reagują na zdarzenia, a podstawową rolą wież kontroli jest ograniczenie lub zapobieganie ich negatywnego
wpływowi,

•

etap 2 – przedsiębiorstwa dostrzegają współzależności między funkcjami
i podejmują integrację procesów i systemów IT między nimi, a wieże kontroli
wspomagają zarządzanie integrujące funkcje biznesowe, dostarczają analizy
danych, scenariuszy działań i kluczowych wskaźników osiągnięć na tym poziomie,

•

etap 3 – przedsiębiorstwa rozwijają podejście procesowe w całym łańcuchu
dostaw, a wieże kontroli wspierają zarządzenie nie tylko funkcjami, lecz także
procesami biznesowymi,

•

etap 4 – następuje rozwój zarządzania wartością w łańcuchu dostaw, a rola
wież kontroli polega na jej optymalizacji poprzez zastosowanie zaawansowanych metod analizy danych i wykorzystywanie jej wyników.

Istotność wież kontroli w zarządzaniu łańcuchem dostaw można wykazać na
trzech poziomach zarządzania [Van Doesburg 2011, s. 8]:
•

strategicznym – zapewnia kontrolę nad konfigurowaniem sieci dostaw,

•

taktycznym – umożliwia proaktywne planowanie zakupów, operacji i dystrybucji zgodnie z popytem,
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•

operacyjnym – wspiera na bieżąco zarządzanie funkcjami biznesowymi takimi jak np. zarządzanie transportem, zapasami czy monitoring drogi przesyłek.

Wieże kontroli są pomocne w zarządzaniu łańcuchem dostaw przede wszystkim
poprzez gromadzenie i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym, generowanie
sygnałów wskazujących źródła i rodzaje zmian, analizę ryzyka, przeprowadzanie symulacji, rozwój scenariuszy działań, a w efekcie dostarczanie krytycznych informacji
dla realizacji strategii zarządzania, podejmowania decyzji i doskonalenia kluczowych
wskaźników [Accenture 2014, s. 3]. W szczególności akcentuje się znaczenie fenomenu wież kontroli w zarządzaniu ryzykiem w globalnych łańcuchach dostaw [Cooke
2014, s. 117], ponieważ poprzez integrację pozwalają na koordynację reakcji współpracujących przedsiębiorstw wobec negatywnych zdarzeń.

Rola wież kontroli w zarządzaniu łańcuchem dostaw na
przykładzie branży FMCG
Próba identyfikacji i analizy działalności wież kontroli w globalnych łańcuchach dostaw przeprowadzona przez autorów na podstawie kwerendy źródeł obejmującej
zarówno literaturę przedmiotu, jak i materiały opublikowane przez przedsiębiorstwa
doprowadziła do konstatacji, że największa grupa globalnych firm wykorzystujących
wieże kontroli prowadzi działalność w branży dóbr szybko rotujących (fast moving
consumer goods) – FMCG.

Wieże kontroli w łańcuchach dostaw produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Łańcuchy dostaw produktów leczniczych i wyrobów medycznych charakteryzują
się wysokim stopniem złożoności ze względu na fakt, że ich dostępność jest istotna zarówno dla klientów instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Niezwykle ważne
jest, aby produkty spełniające określone standardy były dostarczane ich odbiorcom
w odpowiednim czasie. Niewłaściwa dystrybucja farmaceutyków nie tylko wpływa
negatywnie na satysfakcję konsumentów czy reputację firm, lecz także może się stać
12
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go. Przepływ leków jest związany z licznymi specyficznymi problemami i wyzwaniami
w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Można tu wskazać: ścisłe przepisy prawne, rządowe regulacje cen, bezpośredni model sprzedaży, duże zróżnicowanie produktowe czy
trudności w prognozowaniu cyklu życia produktów [Yousefi i Alibabaei 2015, s. 1300].
Koncepcja wieży kontroli staje się więc szczególnie istotna w odniesieniu do omawianej branży. Wykorzystywanie scentralizowanych i wystandaryzowanych danych
umożliwia proaktywne zarządzanie oraz podejmowanie decyzji na podstawie informacji pozyskiwanych w czasie rzeczywistym. Wieże kontroli w przemyśle farmaceutycznym poprzez integrację systemów wewnętrznych i zewnętrznych prowadzą do
szeregu usprawnień procesowych. Zgodnie z badaniami McKinsey & Company integracja przepływu informacji w przemyśle farmaceutycznym prowadzi do redukcji
kosztów średnio o 5% oraz zmniejszenia poziomu zapasów o 10%, a także wzrostu
sprzedaży przeciętnie o 6% [Altran 2013, s. 12]. Wymiana informacji w farmaceutycznym łańcuchu dostaw wspieranym przez nowoczesne technologie informatyczne
przekłada się na większą elastyczność, niezawodność, a także odporność na zagrożenia.

Wieże kontroli w łańcuchu dostaw P&G
Możliwości integracji systemów zarządzania procesami biznesowymi w łańcuchu
dostaw dostrzegła także firma P&G, będąca globalnym liderem rynku produktów
szybko rotujących, FMCG. Jej celem jest wykorzystywanie zintegrowanych platform
tzw. Business Spheres do jednoczesnej ogólnej optymalizacji różnych funkcji i procesów biznesowych. Obecnie firma posiada 40 połączonych ze sobą platform na całym
świecie. Zostały one zaprojektowane i są obsługiwane przez P&G Global Business Services. Firma przyjęła założenie, że zarządzanie łańcuchem dostaw w czasie rzeczywistym może generować korzyści takie jak: wzrost sprzedaży o 1–2%, zwiększenie
marż o 2–5%, poprawa efektywności zarządzania aktywami o 5–10% [Banker 2015].
Źródłem wymienionych korzyści jest przede wszystkim szybkie odkrywanie nowych
możliwości i reagowanie na zmiany rynkowe. Zaawansowane narzędzia analityczne
Business Sufficiency przetwarzają terabajty danych, a systemy Business Intelligence
dostarczają informacje wykorzystywane w podejmowaniu decyzji, mając pozytywny
wpływ na rozwój działalności biznesowej P&G. Narzędzia analityczne wskazują wyjątki, przygotowują projekcje zdarzeń i opracowują scenariusze. Ponadto sieć wież
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kontroli umożliwia wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy zespołami zarządzającymi poszczególnymi kategoriami produktów, jednostkami biznesowymi i regionami
geograficznymi. Menedżerowie P&G mają dostęp i wykorzystują te same dane w skali globalnej. Firma odnotowała wymierne efekty integracji informacji poprzez wieże
kontroli w postaci 25% redukcji poziomu zapasów w globalnym łańcuchu dostaw
[Procter & Gamble 2015].

Wpływ integracji systemów informatycznych we
współpracy z operatorami logistycznymi na zarządzanie
procesami biznesowymi
Koncepcja integracji systemów partnerów biznesowych oparta na koncepcji wieży
kontroli oddziałuje bezpośrednio na większość procesów biznesowych. Efekty zastosowania tego typu rozwiązania są szczególnie widoczne na przykładzie procesów związanych z zakupami i organizacją dostaw, magazynowaniem oraz logistyką dystrybucji.
Firma Dachser – jeden ze światowych liderów branży logistycznej – dostrzegając nadchodzące wyzwania rynkowe, zdecydowała się na wykorzystanie koncepcji
wieży kontroli. Podejmując w 2012 r. współpracę z przedsiębiorstwem TRW – dostawcą z branży motoryzacyjnej – Dachser rozpoczął realizację projektu ścisłej integracji informatycznej oddziałów obu firm [Dachser 2013, s. 6]. W efekcie rola operatora logistycznego została rozbudowana do tego stopnia, że został on zaangażowany
w obsługę klienta już na poziomie otrzymywanych przez niego zamówień. Wszelkie
informacje o zleceniach nadchodzących do firmy TRW zaczęły jednocześnie trafiać do
oddziału Dachsera w Hamburgu, pełniącego funkcję wieży kontroli. Zaletą tego rozwiązania stała się możliwość szybkiego i transparentnego działania operatora, który
może na bieżąco planować dostawy, z wyprzedzeniem informując odpowiednie oddziały firmy o rozmiarze popytu na usługi logistyczne ze strony TRW. Działając centralnie, z poziomu wieży kontrolnej, operator logistyczny może podejmować decyzje o sposobie realizacji przewozu oraz elastycznie dostosowywać działania do jego
przebiegu, tworzyć dokumenty niezbędne w procesie spedycji czy też monitorować
dostawy. Efekty szerokiej integracji informatycznej obu firm wskazują na praktyczny
wymiar sukcesu rozwijającej się koncepcji wież kontroli.
Podobny przykład budowania współpracy z operatorem logistycznym stanowi
14

platforma myRaben.com, stanowiąca również pomyślną próbę wykorzystania po-

Rola wież kontroli w zarządzaniu globalnym łańcuchem dostaw

tencjału wieży kontroli w zarządzaniu procesami logistycznymi przez Grupę Raben.
Powstała ona na bazie nowoczesnej platformy modelowania Mendix dostępnej
w chmurze obliczeniowej, która umożliwia organizacjom współpracę z pracownikami, klientami i partnerami biznesowymi. Łączy ona wiele różnych modułów, które
mogą być dowolnie dodawane, elastycznie kształtując funkcjonalność danej aplikacji.
Operator logistyczny rozwija funkcje platformy myRaben.com głównie na potrzeby zarządzania przepływami informacji związanych z obsługą zleceń magazynowych
i transportowych, monitorowaniem statusów ich realizacji oraz z bieżącą komunikacją z użytkownikami, w tym z udostępnianiem im dokumentów i raportów. MyRaben.
com zapewnia bieżące aktualizowanie informacji poprzez integrację z systemami
WMS i TMS Grupy Raben. Użytkownicy platformy tworzą różne grupy i posiadają odpowiednie profile w systemie: klient, klient klienta, klient sieci, klient holdingu, klient
partnera oraz klient anonimowy (odbiorca przesyłki). Z platformy korzysta ponad
10 tys. zarejestrowanych użytkowników, generuje ona ok. 1,3 tys. wiadomości na minutę [Trębicki i Kępiński 2016, s. 26]. Miejsce i rola Grupy Raben w sieciach dostaw
klientów ilustrują koncepcję wieży kontroli. Przepływ informacji obejmuje dokumenty elektroniczne w całym procesie obsługi, w tym m.in. zlecenia magazynowe, zlecenia transportowe, listy przewozowe, potwierdzenia wysyłki i dostarczenia, faktury
oraz wymianę e-maili [Kępiński 2016, s. 11], zapewniając przejrzystość w zarządzaniu
procesami logistycznymi.

Podsumowanie
Koncepcja wież kontroli zyskuje współcześnie na znaczeniu z jednej strony z powodu
rosnących wyzwań wobec zarządzania łańcuchami dostaw w niestabilnym otoczeniu
XXI w., a z drugiej strony ze względu na możliwości wykorzystania koncepcji i narzędzi rozwijających się w erze gospodarki cyfrowej takich jak np. Big Data oraz Advanced Analytics. Tworzenie wież kontroli i stopniowe wykorzystywanie ich potencjału
jest obecnie wyróżnikiem globalnych przedsiębiorstw. Na poziomie strategicznym
pomagają one osiągać wyższą przejrzystość i elastyczność w zarządzaniu łańcuchami
dostaw. Umożliwiają pomiar i zarządzanie KPIs za pomocą jednej platformy na poziomie globalnym. Pod względem taktycznym prowadzą do usprawnień w procesach
biznesowych i kluczowych efektów takich jak np.: poprawa efektywności zarządzania
aktywami, zmniejszenie poziomów zapasów i redukcja kosztów czy zwiększenie marż
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i wzrost sprzedaży. Poza tym dostarczają informacje istotne na poziomie operacyjnym, wykorzystywane np. w planowaniu dostaw, spedycji i transporcie.
Pozytywne doświadczenia globalnych przedsiębiorstw, które dotychczas utworzyły własne wieże kontroli lub korzystają z wież kontroli we współpracy z operatorami logistycznymi, prowadzą do wniosku, że stanowią one inicjatywę wartą rozważenia w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Należy jednak dostrzec pewne bariery w ich
tworzeniu jak choćby: konieczność znacznych inwestycji w ICT i zaawansowane narzędzia analityczne, trudność integracji różnych systemów wykorzystywanych przez
uczestników łańcuchów dostaw czy ryzyko związane z otwartym dzieleniem się danymi i informacjami.
Autorzy są świadomi pewnych ograniczeń w prezentacji podjętej tematyki w niniejszym artykule. Problematyka dotycząca roli wież kontroli jest nowym zagadnieniem w literaturze i nowatorskim przedsięwzięciem w praktyce biznesowej znajdującym się obecnie w fazie rozwoju. Wymaga ona zatem w przyszłości pogłębionych
badań skoncentrowanych na znaczeniu wież kontroli m.in. dla rozwoju integracji
i strategii elastycznych łańcuchów dostaw. Interesującym kierunkiem badań może
być także określenie roli liderów globalnych sieci dostaw w ich tworzeniu. Z pewnością potencjalnym obszarem badawczym pozostaje również potencjał możliwości zastosowania nowoczesnych technologii cyfrowych za pomocą platform control towers.
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Wstęp
Oczekiwania klientów, wymagania rynkowe czy też zmienność otoczenia to elementy
mające decydujący wpływ na działania podejmowane przez przedsiębiorstwa. Organizacje zmuszone są w sposób intensywny i ciągły dostosowywać się do określonych
wymagań, a także implementować bądź doskonalić systemy zarządzania pozwalające na podnoszenie efektywności operacyjnej. Wspomniana efektywność operacyjna
przedsiębiorstw polega przede wszystkim na optymalizacji wykorzystania zasobów
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przy realizacji procesów produkcyjnych. Jest to nic innego jak stosunek nakładów
do osiąganych efektów. W myśl zasady racjonalnego gospodarowania efektywność
operacyjna formułowana jest w dwóch wariantach: wydajnościowym (maksymalizacja efektu) i oszczędnościowym (minimalizacja nakładu) [Matwiejczuk 2000, s. 27].
Pomiar efektywności możliwy jest między innymi poprzez wskaźniki rentowności
i produktywności organizacji czy analizę wydajności. Efektywność można również
określić za pomocą: sprawności, którą określa się jako działanie we właściwy sposób
i skuteczności związanej z celem w kontekście tego, czy cel przyjęty do realizacji jest
właściwy [Pierścieniak 2011, s. 337]. Osiągnięta sprawność i skuteczność działalności
operacyjnej bezpośrednio przekładają się na wzrost wydajności pracy, niwelowanie
strat, obniżenie ponoszonych kosztów i skracanie istniejących cykli produkcyjnych.
Przedsiębiorstwo nie ma możliwości osiągnięcia założonych wyników bez wdrożenia rozwiązań organizacyjnych i technicznych odnoszących się stricte do planowania i przeprowadzania procesu produkcyjnego oraz funkcjonowania całej organizacji.
Ciągłe doskonalenie procesów oraz efektywne wykorzystywanie zasobów jest niezbędne do optymalizacji oraz racjonalizacji działalności przedsiębiorstwa i uzyskania
przewagi konkurencyjnej. W celu wyprzedzania konkurencji oraz dostosowywania
się do oczekiwań nabywców organizacje tworzą własne modele i formy zarządzania,
które pozwalają im na osiągnięcie innowacyjności działań, szybką reakcję na zmiany w otoczeniu, a także minimalizację kosztów oraz strat w trakcie realizacji standardowych procesów produkcyjnych. Przykładem tego rodzaju działań jest Bombardier
Operations System (BOS), który jako strategia operacyjna ma za zadanie zapewnienie
bezbłędnej realizacji projektów oraz pobudzenie do ciągłego doskonalenia procesów. Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie orientacji i struktury BOS oraz
przedstawienie efektów wdrożenia w oddziale w Katowicach.

Podążanie w kierunku filozofii Lean Management
Podnoszenie efektywności operacyjnej przedsiębiorstw ma odzwierciedlenie w doskonaleniu systemów zarządzania. To poprzez wdrażanie odpowiednich metod i narzędzi organizacja jest w stanie sukcesywnie osiągać zamierzone cele. Jedną z dominujących koncepcji zarządzania jest Lean Management, która może być traktowana
jako filozofia zarządzania przedsiębiorstwem, nowa organizacja przedsiębiorstwa lub
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też jako system koncepcji i metod zarządzania [Myszkowska, Tomkowiak 2012, s. 11].
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Koncepcja Lean Management to zbiór narzędzi i technik pozwalających na zaprojektowanie i realizację procesów wytwórczych, aby robić więcej przy coraz mniejszych
zasobach ludzkich, materialnych, czasowych i terytorialnych [Bednarek 2007, s. 33].
Obejmuje szereg intensywnych i wielowymiarowych działań odnoszących się do
wszelkich sfer przedsiębiorstwa. Lean Manufacturing/Lean Production jest natomiast
częścią filozofii Lean Management odnoszącą się bezpośrednio do tzw. szczupłej produkcji, czyli unikania wszelkiego rodzaju operacji, które nie dodają wartości. Wartość
dla klienta jest to z kolei wyrób oczekiwany przez niego, za który jest on gotów zapłacić, przygotowany w procesie wytwarzania, gdzie wyeliminowane zostały straty
i maksymalnie skrócono czas przejścia pomiędzy zamówieniem klienta a dostawą
[2016]. Strukturę Lean tworzy zespół praktyk i sposobów zarządzania (takich jak np.:
5S, Kaizen, Just in Time, Kanban, SMED – Single Minute Exchange of Die, TPM – Total Productive Maintenance – Kompleksowe Utrzymanie Ruchu, VSM – Value Stream Mapping
– Mapowanie Strumienia Wartości [Wolniak 2013, s. 526]) mający na celu określenie
i tworzenie wartości oraz produktów wymaganych przez klienta, ciągłe doskonalenie
procesów i respektowanie pracowników. Dopełnieniem filozofii jest stworzenie oraz
ukształtowanie efektywnego i sprawnego łańcucha zarówno dostaw, jak i dystrybucji
wyrobów oraz możliwe szybkie dostosowywanie strategii przedsiębiorstwa do zmian
otoczenia, zwłaszcza zwiększania innowacyjności w dopasowaniu procedur do szybko zmieniających się oczekiwań i potrzeb klientów [Kaczmarek-Kurczak, Kaczmarek
2012, s. 25].
Tendencje polskich przedsiębiorstw do implementacji rozwiązań Lean Management pojawiły się na początku lat 90. XX w. Inicjatorem zmian były przede wszystkim
międzynarodowe korporacje posiadające swoje oddziały również na ziemiach polskich. Wytyczne korporacyjne zobowiązywały przedsiębiorstwa do wdrażania odpowiednich metod i raportowania wyników. Dodatkową motywacją stała się chęć poprawy realizowanych procesów i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw.
Początkowo działania firm skoncentrowane były na jednostkowych, małych projektach, w ramach kilku procesów jednocześnie. Ich głównym celem była poprawa wydajności stanowisk pracy oraz uzyskanie regularności procesów za pomocą metod 5S
i TPM. Następnie wprowadzano warsztaty Kaizen. Dalszy rozwój kadry zarządzającej
pozwolił na przebudowę struktur organizacyjnych oraz wykorzystanie kompetencji
niższej kadry kierowniczej, co bezpośrednio przełożyło się na wyeliminowanie błędów
związanych z brakiem spójności działań w ramach kilku procesów prowadzonych jednocześnie. Rysunek 1 przedstawia ewolucję projektów z zakresu Lean w Polsce.
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Rysunek 1. Nacisk na różne elementy Lean Management wśród firm wdrażających
tę koncepcję w ciągu ostatnich 10 lat1

Źródło: Lean Enterprise Institute Polska2 http://lean.org.pl/minione-10-lat-ruchu-lean-w-polscewnioski-i-perspektywy/2/ [dostęp 10.08.2016]

Metody oraz narzędzia wykorzystywane w ramach koncepcji Lean Management
stały się dostępne dla wszystkich uczestników rynku. Niezależnie od powódek firmy przystępowały do implementacji poszczególnych narzędzi, często podpatrując
ich funkcjonowanie u partnerów biznesowych. Decydującym czynnikiem był tutaj
czas, ponieważ gdy mamy do czynienia z pracą ludzką: czy to fizyczną, czy umysłową, wprowadzanie ulepszeń organizacji powinno się odbywać stopniowo [Adamiecki
1938, s. 52]. Rozwój koncepcji Lean w wielu firmach był odmienny, dlatego też niektórzy z liderów branż stworzyli własną formę systemu zarządzania oraz plany wdrożeń
na podstawie istniejących już technik.

24

1 Przedstawiony przebieg zmian ma wyłącznie charakter orientacyjny i w odniesieniu do konkretnych
przypadków mógł zostać przesunięty nawet o kilka lat.
2 Lean Enterprise Institute Polska (LEI Polska) – organizacja powstała w 2006 r., zajmuje się praktycznym
transferem tematyki Lean Management na grunt krajowego przemysłu i usług. Od 2007 r. członek
i założyciel międzynarodowej sieci Lean Global Network. Zajmuje się: prowadzeniem programów badawczych, warsztatów szkoleniowych, audytów, analiz biznesowych i analiz operacyjnych, doradztwem,
prowadzeniem wydawnictwa z zakresu Lean Management.
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Struktura Bombardier Operations System (BOS)
Jednym z koncernów, który opierając się na filozofii Lean Management stworzył, a następnie wdrożył system zarządzania operacyjnego, był Bombardier3. Bombardier
od 2007 r. prowadzi działania na rzecz doskonalenia procesów. Stworzona strategia
Bombardier Operations System (BOS) stanowi zespół pięciu zasad przekładających
się na wyniki biznesowe przedsiębiorstwa. Strategia stanowi clou perfekcyjności operacyjnej, a jej pełne wdrożenie i zastosowanie zapewni ciągłą i bezbłędną realizację
projektów. Zamierzeniami koncernu jest zwiększenie produktywności i efektywności
kosztowej, jakości i innowacyjności, wdrożenie zasad i narzędzi w zakresie rozwiązywania problemów i konfliktów, optymalizacja procesów, integracja planowania
i przepływu dokumentacji, monitorowanie na bieżąco wszelkich procesów. Metody
te pozwalają na osiągnięcie wartości dodanej zarówno dla klientów, jak i dla całej
organizacji. Nadrzędnym założeniem BOS jest zwiększenie przejrzystości funkcjonowania procesów poprzez definiowanie kluczowych wskaźników wydajności oraz mierzalnych celów na wszystkich poziomach organizacji. Każdy z zakładów jest rozpatrywany jako forma „organizacji uczącej się”, dającej możliwość dalszego doskonalenia
oraz motywującej do niego. Bombardier Operations System został stworzony przede
wszystkim z myślą o działaniach i procesach produkcyjnych. System pracy zaproponowany w BOS umożliwia szybki i dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa i prowadzi
do uelastycznienia działań. Na rysunku 2 znajduje się struktura systemu wraz z pięcioma podstawowymi filarami zarządzania operacyjnego.

3 Bombardier jest jednym z wiodących producentów nowoczesnych rozwiązań w zakresie lotnictwa oraz
transportu kolejowego. Początki firmy sięgają roku 1927. Firma specjalizowała się wówczas w produkcji
skuterów śnieżnych. Później nastąpiła dywersyfikacja działalności i wyodrębniono dwa kluczowe obszary
działalności: Aerospace oraz Transportation. Obszar Aerospace zajmuje się konstrukcją, produkcją,
obsługą i serwisem odrzutowców biznesowych i różnego typu samolotów. Bombardier Aerospace
posiada lokalizacje na całym świecie i zatrudnia ponad 34 tys. pracowników. Grupa Aerospace w 2014 r.
odnotowała przychody na poziomie 20,1 mld euro. Obszar Transportation posiada 63 miejsca produkcji
i inżynierii w 26 krajach i 18 centrów serwisowych zatrudniających łącznie ponad 39,5 tys. pracowników
na całym świecie. Bombardier Transportation jest światowym liderem w branży kolejowej. Swoje działania
koncentruje na tworzeniu rozwiązań kolejowych, od kompletnych pociągów, po podsystemy, usługi
serwisowe, integrację systemów i sygnalizacji.
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Rysunek 2. Struktura i filary Bombardier Operations System

Źródło: Materiały Bombardier.

Jednym z nadrzędnych realizowanych założeń opracowywanych oraz realizowanych jest prowadzenie inwestycji pozwalających na uzyskanie wartości dla klientów. Dostarczenie wyrobu zgodnego z oczekiwaniami klienta stanowi najważniejszy
aspekt działalności przedsiębiorstwa. Stosowane metody i narzędzia pozwalają na
dodawanie wartości poprzez budowanie sprawnych i efektywnych procesów oraz eliminacji marnotrawstwa. BOS ma na celu: „efektywną obsługę klienta, która stanowi
podstawę wartości w codziennych działaniach wyrażonych w jasnych zasadach przewodnich (filarach). Zasady są stosowane dzięki kompleksowemu systemowi procesów zgodnych z zasadami lean, pozwalających na zapewnienie najlepszych wyników
Klientom i akcjonariuszom” [Materiały Bombardier].
Budowanie efektywności operacyjnej koncern Bombardier oparł na pięciu filarach, jakimi są: jakość, krótki cykl realizacji, zaangażowanie ludzi, standaryzacja oraz
ciągłe doskonalenie. Każdy z nich stanowi kwintesencję działań podejmowanych
w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej oraz zadowolenia klienta. Filary BOS
stanowią swoisty skrócony plan działań napędzający zobowiązanie pracowników
oraz kadry zarządzającej do dostarczenia najlepszych i innowacyjnych rozwiązań.
Pierwsza z nich – jakość – jest nieodzowną cechą wyrobów. Odpowiednia jakość produktów musi być utrzymywana na każdym etapie procesu produkcyjnego. Kontrola każdej sztuki wyrobu eliminuje ewentualne defekty oraz straty finansowe. Krótki
czas realizacji oznacza, że procesy oraz produkty realizowane są i dostarczane zgodnie z zasadą 7W. Niezmiennie istotne jest dążenie do skrócenia wszelkich czynności
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i procesów od momentu złożenia zamówienia przez klienta, poprzez cykl produkcyj-
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ny, aż po dostawy wyrobu gotowego. Realizacja procesów nie byłaby możliwa gdyby
nie zaangażowanie pracowników. Udział kadry w przedsięwzięciach i szkoleniach,
ich dobra wola czy motywacja pozwalają na rozwiązywanie problemów oraz rozwój
przedsiębiorstwa, ponieważ filozofia Lean polega na stworzeniu kultury ciągłego
doskonalenia opierającej się na zaangażowaniu wszystkich pracowników [Byfuglien,
Torsten, Trolie 2013, ss. 253–260]. Kolejnym filarem jest standaryzacja, która ma maksymalnie uprościć realizację procesów oraz zapewnić optymalizację na stanowiskach
pracy, jednocześnie pozwalając na powszechne i wielokrotne stosowanie przyjętych
praktyk w wielu oddziałach. Za ciągłe doskonalenie uważa się podejście oparte na
zasadzie elastyczności oraz zespole dobrych praktyk. Ciągłe uczenie się, szkolenie
oraz wzajemne motywowanie pozwala na usprawnienie procesów oraz racjonalizację działań z biegiem czasu.

Postępy wdrożenia Bombardier Operations System
Głównym celem BOS jest skupienie wysiłków na przepływie pracy i ciągłym eliminowaniu marnotrawstwa ze wszystkich aspektów działań organizacji, ze szczególnym
uwzględnieniem działalności operacyjnej i zastępowaniem go wartością dodaną
dla klienta. Zgodnie z przyjętymi procedurami co roku konieczne jest przeanalizowanie realizowanych procesów wpływających na powstanie produktów i usług oraz
ich efektywności. Ocena i klasyfikacja poszczególnych oddziałów dokonywana jest
na podstawie określonych parametrów realizacji poszczególnych filarów oraz oceny
w skali od 0 do 4 (0 – poziom bazowy, 1 – poziom inicjujący, 2 – poziom działający, 3
– poziom doskonały, 4 – klasa światowa). Tak szczegółowo sformułowane i rozwinięte
zadania dla każdego działania są kluczem do skutecznego osiągnięcia celów organizacji [Mizuno 1988, s. 74]. Poniżej przedstawione zostały wyniki oddziału z Katowic
z lat 2008 i 2014 w porównaniu z celami i wynikami z lat 2010 i 2015.
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PI-1
PI-2

SLT-4
SLT-5

SLT-3

SLT-2

SLT-1

BIQ-1
BIQ-2
BIQ-3
BIQ-4
BIQ-5

BiQ
SLT
PI
STD
CI

Jakość w procesie
Krótki cykl realizacji
Zaangażowanie ludzi
Standaryzacja
Ciągłe doskonalenie
Jakość w procesie
Wymogi realizacji projektu
Przygotowanie procesu
Kontrola w ramach procesu
Wymiana i przekazywanie informacji
Zarządzanie procesem jakości
Krótki cykl realizacji
Optymalizacja przebiegu procesu PULL i pakowania
Zarządzanie łańcuchem dostaw (zewnętrzny
łańcuch logistyczny)
Logistyka materiałów (wewnętrzny łańcuch
logistyczny)
Optymalizacja obciążenia produkcyjnego
Zarządzanie stanem zapasów
Zaangażowanie ludzi
Koncepcja zespołu
Bezpieczne i ekologiczne miejsce pracy

Ogólny wynik BOS

Tabela 1. Poziom realizacji filarów BOS

2,3
1,7
1,3
1,1
2,4

1,1

1,2

1,0

Wynik
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1,2
1,2
1,4
1,3
1,0
0,9
1,2
1,8
1,0
1,2
0,6
1,6
1,4

2,5
1,6
2,2
2,0
2,8

1,9

1,3
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2,6
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1,3
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1,5
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1,7
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2,7
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2,5
3,4
2,6
2,6
2,5
2,2
2,5
2,7
2,3
2,6
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2,7
3,5
3,6
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Cel 2015 r.

3,4
2,3
3,7
3,7
3,8

2,9

2,0

2,3

Wynik
2015 r.
2,8
2,7
2,6
3,7
2,6
2,7
2,7
2,6
2,6
2,4
2,8
3,0
2,6
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Komunikacja i realizacja misji/wizji
Zarządzanie kompetencjami
Zarządzanie warsztatem produkcyjnym
Standaryzacja
Zarządzanie poprzez „takt”
Standaryzacja pracy
Zarządzanie wizualizacją
Organizacja miejsc pracy
Ciągłe doskonalenie
Planowanie doskonalenia w firmie
Rozwiązywanie problemów i przekazywanie ich
na wyższy szczebel
System ciągłego doskonalenia
Doskonalenie projektu produktu
Doskonalenie procesu operacyjnego
Utrzymanie produkcji

Źródło: Materiały Bombardier.
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Źródło: Materiały Bombardier.

Rysunek 3. Wyniki audytu w latach 2008 i 2015
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Bombardier Operations System został przekazany do poszczególnych oddziałów
w roku 2007, a już w roku 2008 dokonana została pierwsza ocena realizacji poszczególnych filarów oraz procesów. Łączny wynik oddziału w Katowicach wynosił zaledwie 1,2, co oznacza poziom inicjujący. Najniższą ocenę uzyskał filar ciągłego doskonalenia, który uwidocznił ewidentne braki związane z utrzymaniem produkcji oraz
rozwiązywaniem problemów. Ocena pozwoliła na scharakteryzowanie istniejącego
cyklu produkcyjnego, określenie wąskich gardeł oraz uwidocznienie problemu z produkcją potokową. Graficzne porównanie wyników znajduje się na rysunku 3.
Wyniki w 2015 r. kształtują się na poziomie 2,8, co nadal określane jest poziomem
działającym. Na przestrzeni siedmiu lat największej poprawie uległ poziom zaangażowania ludzi. Aktywizacja oraz umożliwienie rozwoju pracowników odzwierciedla
motywację do pracy. Uruchomienie „Szkoły liderów” – programu mającego na celu
wymianę wzajemnych doświadczeń i wzorców oraz szkolenie personelu produkcyjnego, jak i kadry kierowniczej pozwoliło na rozwój umiejętności oraz poszerzenie
horyzontów. Działania indywidualne podejmowane przez pracowników wpłynęły na
optymalizację i standaryzację stanowiska pracy oraz wprowadzenie usprawniających
zmian organizacyjnych. Do podstawowych metod oraz narzędzi wdrożonych i wykorzystywanych w poszczególnych oddziałach należą: Total Quality Management,
5S, koła jakości Kaizen, Poka-Yoke – system eliminowania defektów, Boardmeeting,
wewnętrzny program promujący koncepcje pracowników, zestawy celów dla procesów i pracowników, tablice i książki wizualizacyjne. Ponadto wykorzystywane są:
mapy strumieni wartości, diagram Pareto, raport A3 czy wykres Ishikawy. Wszystkie
działania w ramach organizacji wykonywane są w myśl tzw. cyklu PDCA, czyli cyklu
Deminga (Zaplanuj – Wykonaj – Zbadaj – Zastosuj). Znaczną poprawę odnotowano
również w zakresie kształtowania oraz koordynacji procesów. Na podstawie osiągniętych wyników konieczne jest określenie przyczyn, które są czynnikami wpływającymi
na określone efekty lub charakterystyki [Asaka, Ozeki 1990, ss. 149–150].

Podsumowanie
Oferowanie wysokiej jakości produktów i usług jest ściśle związane z działalnością
i funkcjonowaniem każdego przedsiębiorstwa. Efektywność procesów oraz forma
zarządzania definiuje oraz klasyfikuje organizacje. Szybkość i sposób reakcji na potrzeby oraz oczekiwania klienta określa poziom obsługi, a także osiągane zyski. Pro-
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wadzenie inwestycji w optymalizację oraz racjonalizację procesów staje się koniecznością, dlatego też koncern Bombardier, pragnąc być liderem w zakresie produkcji
nowoczesnych urządzeń, zmodernizował oraz wprowadził rozwiązania z zakresu planowania, kształtowania, a w konsekwencji organizacji i koordynacji procesów zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji swoich wyrobów.
Bombardier Operations System jest swoistym systemem operacyjnym przedsiębiorstwa zapożyczającym metody i narzędzia z filozofii Lean Management. Poszczególne filary BOS stanowią punkt wyjścia do budowania filozofii jakości procesów
produkcyjnych. BOS nie tylko oznacza sposób rozwiązywania problemów, lecz także
stanowi zmianę podejścia do pojawiających się problemów. Uczy zaangażowania,
otwartości i dążenia do doskonałości. Po wdrożeniu metod i wykorzystaniu narzędzi
Lean wzrosła efektywność indywidualna oraz wskaźniki wydajności produkcji. Nastąpiło utrzymanie przewagi konkurencyjnej, pozyskanie nowych rynków, wzrost jakości
procesów, a także obniżenie kosztów projektów. Wzrost – poprzez eliminację marnotrawstwa umożliwił również obsługę większej liczby zamówień przy takich samych
zasobach. Wdrożenie wymienionego systemu wpisuje się zatem w logikę zarządzania
wartościami korporacyjnymi Bombardiera. Dzięki temu znacznie wzrasta szybkość reakcji na potrzeby klientów oraz efektywność realizowanych procesów.
BOS został wdrożony we wszystkich oddziałach i obejmuje cały system produkcyjny, począwszy od przygotowania produkcji, poprzez wytworzenie produktu, aż do
momentu sprzedaży gotowego wyrobu. Jest to system podstawowych zasad przydatny liderom i pracownikom w codziennej pracy i stanowi zbiór dobrych praktyk.
Wyznacza wartości zarówno dla kierownictwa, jak i pracowników. Stanowi również
swoisty język porozumienia pomiędzy oddziałami korporacji.
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Wstęp
Współczesne przedsiębiorstwa, dążąc do zwiększenia elastyczności rynkowej i poprawy konkurencyjności, chętnie korzystają z zaawansowanych technologii informatycznych. Gotowe aplikacje z reguły nie spełniają indywidualnych wymogów, w związku
z tym tworzone są aplikacje dostosowane do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa.
Każda aplikacja IT powstaje wg określonego schematu. Na początku analizuje się
przedmiotowy zakres działalności w celu sformułowania funkcjonalności oprogramowania, uwzględniając istniejące ograniczenia. W wyniku przeprowadzonych analiz powstaje specyfikacja wymagań aplikacji. Następnie określa się plan działania w postaci
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podziału na podzakresy i następuje faza projektowania i implementowania, czyli tworzenia oprogramowania. Tworzenie oprogramowania najczęściej odbywa się z użyciem
metod strukturalnych polegających na opracowaniu graficznych modeli aplikacji i wymaga rozbudowanej dokumentacji projektowej wykorzystywanej w fazie implementowania. Implementowanie to proces przekształcania specyfikacji aplikacji w działający
program na postawie projektu. Kolejnym etapem jest testowanie potwierdzające, że
stworzone oprogramowanie jest zgodne ze specyfikacją i oczekiwaniami klienta. Bardzo często zdarza się, że aplikacja, choć wygodna, pod względem wydajności pozostaje nieefektywna. Konsekwencją może być znaczne spowolnienie, a także zatrzymanie
procesów klienta powodujące znaczne koszty, co generalnie jest niedopuszczalne.
W celu sprawdzenia aplikacji wykorzystuje się różnego rodzaju testy. Testy te są mniej
lub bardziej kosztowne i mogą być czasochłonne dla producenta oprogramowania.
Kolejnym etapem jest przygotowanie dokumentacji aplikacji i szkolenie użytkowników. Oprogramowanie ewoluuje, aby spełniać zmieniające się potrzeby użytkowników. Po wprowadzeniu zmian system ponownie musi zostać zweryfikowany. Tak więc
w cyklu tworzenia oprogramowania proces testowania zajmuje mniej więcej 15%
czasu. Jest to jeden z najważniejszych etapów tworzenia oprogramowania.
Artykuł ma na celu wskazanie zysku czasowego podczas sprawdzenia krytycznych ścieżek w procesie testowym.

Typy testów oprogramowania
Testowanie jest nierozerwalnym elementem powstawania systemów informatycznych. Pozwala zmierzyć jakość tworzonego oprogramowania wyrażoną przez liczbę
znalezionych usterek zarówno dla funkcjonalnych, jak i niefunkcjonalnych wymagań
i atrybutów oprogramowania. Jego celem jest wykonywanie kodu przy zadanych
wejściowych i określonych stanach w celu wykrycia ewentualnych błędów. Ma na
celu potwierdzenie wykonania określonego kodu zgodnie z założeniami projektowymi. Trzeba pamiętać o tym, że nie ma możliwości przetestowania wszystkich dopuszczalnych danych wejściowych lub wyjściowych programu. Liczba potencjalnych
przypadków testowych może być ogromna i nie zawsze dałoby się ustalić wszystkie
możliwe kombinacje.
Wyróżniane są dwie podstawowe techniki projektowania testów. Są to techniki
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białoskrzynkowe oraz czarnoskrzynkowe.
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W testowaniu metodą czarnej skrzynki nie wykorzystuje się żadnych informacji
o wewnętrznej strukturze testowanego systemu. Test ten bada tylko aspekt funkcjonalny systemu. Najistotniejszym celem jest otrzymanie wyników na określone dane
wejściowe, czyli wykrycie i zdefiniowanie warunków, w których wynik nie jest zgodny
ze specyfikacją. Testy metodą czarnej skrzynki zazwyczaj obejmują [Glenford 2005,
ss. 24–25, Pawlak 2014, ss. 131–135]:
•

sprawdzanie poprawności interfejsu użytkownika,

•

sprawdzanie działania funkcji,

•

sprawdzanie poprawności walidacji,

•

sprawdzenie poprawności zakończenia programu.

W testowaniu białoskrzynkowym analizowany jest kod źródłowy aplikacji. Zaprojektowanie przypadków testowych umożliwia znajomość struktury kodu, jak również
danych wejściowych. Testowanie białoskrzynkowe zwane strukturalnym pozwala
zoptymalizować kod programu oraz wychwycić miejsca, w których są błędy.
Testy białoskrzynkowe sprawdzają [Glenford 2005, ss. 26-28, Pawlak 2014, ss. 136139]:
•

wewnętrzną strukturę modułów,

•

wydajność poszczególnych modułów,

•

funkcjonalności poszczególnych modułów,

•

czas reakcji.

Metodologia testowania białą skrzynką nie zaleca uczestnictwa w procesie wytwarzania oprogramowania osób zajmujących się testowaniem.
Proces testowania oprogramowania odbywa się na kilku poziomach. Z każdym
poziomem jest związany określony typ testu:
•

testy komponentów,

•

testy warstw,

•

testy wymagań,

•

testy manualne i automatyczne pod względem metody ich realizacji.

Testy komponentów, zwane jednostkowymi, odbywają się na najniższym poziomie – bezpośrednio na kodzie aplikacji [Patton 2002, s. 111]. Sprawdzają działanie
pewnego niewielkiego obszaru funkcjonalności testowanego kodu z określonymi danymi wejściowymi w celu zwrócenia oczekiwanych danych wyjściowych. Testy tego
typu najczęściej przeprowadzane są przez programistów używających do tego celu
wcześniej przygotowanych danych testowych. Udowodniają, że kod działa zgodnie
z założeniami programisty [Adam 2015, s. 73; Smiglin 2016, ss. 29–35].

37

Eugenia Busłowska, Marcin Baczewski

Aplikacje poddawane testowaniu są zbudowane ze współpracujących ze sobą
komponentów (zwanych modułami). Testy warstw zwane integracyjnymi są wykonywane w celu wykrycia defektów we współdziałaniu pomiędzy modułami lub systemami. Testy te sprawdzają, czy dane pomiędzy modułami są przekazywane poprawnie.
Wykorzystywane są do sprawdzania zgodności z projektem aplikacji oraz współpracy
wszystkich modułów [Glenford 2005, ss. 117–150, Pawlak 2014, ss. 66].
Testy systemowe weryfikują działanie aplikacji jako całości. Sprawdzają, czy dane
pomiędzy systemami są przekazywane poprawnie, czy wszystkie funkcje realizują
swoje zadania. Testy te pozwalają określić poziom bezpieczeństwa systemu, współpracę z innymi systemami oraz jego wydajność i szybkość działania [Adam 2015,
s. 78].
Testy wymagań oceniają stopień spełnienia wymogów wydajnościowych przez
system lub moduł. Może to być [Adam 2015, ss. 533-537, Glenford 2005, s. 157]:
•

badanie czasu odpowiedzi aplikacji,

•

badanie procesów pod kątem wykonywanych czynności,

•

porównywanie czasu odpowiedzi aplikacji przy różnym jej obciążeniu,

•

sprawdzanie reakcji systemu na utratę danych,

•

sprawdzanie, w jakim czasie są wykonywane zapytania kierowane do bazy
danych.

Testy wydajnościowe pozwalają przetestować aplikację, tak aby spełniała wymagania projektowe i dawała gwarancję odporności na przeciążenia [Adam 2015, s. 401].
Testowanie oprogramowania może się odbywać na dwa sposoby: manualnie
i automatycznie [Pawlak 2014, ss. 183–186]. Z reguły testowanie ręczne dotyczy testów funkcjonalnych, natomiast testy automatyczne stosuje się w testowaniu strukturalnym, testach regresyjnych (testach oprogramowania po wykonaniu zmian)
i akceptacyjnych (potwierdzających wykonanie oprogramowania odpowiedniej jakości). Tester na podstawie stworzonych skryptów może weryfikować jakość oprogramowania, wykorzystując wiedzę i logiczne myślenie. Postępując wg określonego
scenariusza może jednak popełniać błędy, co wynika ze słabości „czynnika ludzkiego”. Biorąc pod uwagę aspekt nieskończoności testowania i uzyskania większego
pokrycia dzięki maszynom, lepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie specjalnych
narzędzi, które wykonają zadany test zgodnie z określonymi parametrami. Sprawą
dyskusyjną jest więc wybór sposobu testowania. Zwykle decyzja, czy automatyzować i w jakim stopniu, podejmowana jest jednak na poziomie menadżerów, a nie
38

testerów oprogramowania.
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Automatyzacja testów
Automatyzacja z definicji jest procesem, który pozwala na znaczne ograniczenie lub
zastąpienie ludzkiej pracy fizycznej i umysłowej przez pracę maszyn działających na
zasadzie samoregulacji i wykonujących określone czynności bez udziału człowieka.
Proces testowania oprogramowania również można poddać automatyzacji. I to zarówno jeśli chodzi o testy funkcjonalne, dotyczące badania poprawności działania
pewnych obszarów oprogramowania, jak i testy niefunkcjonalne, badające wydajność i wiarygodność systemu. W wypadku testów niefunkcjonalnych jest to zazwyczaj jedyna możliwość sprawdzenia. Jako przykład można przyjąć testy obciążeniowe, których celem jest sprawdzenie, czy dany system wytrzyma równoczesne
korzystanie przez tysiąc użytkowników. Wydaję się, że manualnie jest to niemożliwe,
na pewno też koszt finansowy i czasowy takiej weryfikacji jest niezasadny. Wymagałoby to zebrania dużej liczby osób i poinstruowania ich co do wykonywania, najlepiej
synchronicznie, konkretnych scenariuszy. Dobrze byłoby też uzupełnić taki zespół
o osoby monitorujące i zbierające wyniki pracy systemu. Na koniec takie wyniki należałoby w odpowiedni sposób zinterpretować. Te wszystkie działania można w mniej
czasochłonny i bardziej ekonomiczny sposób zautomatyzować, a praca ponad tysiąca
osób zostałaby zastąpiona pracą jednego testera automatyzującego [Automatyzacja
testów systemowych 2016].
Należy wspomnieć też o tym, że testy automatyczne są bardzo dobrym uzupełnieniem testów manualnych. Często automatyzacja jest mylnie postrzegana jako
sposób na całkowite zastąpienie testów manualnych. Pewne obszary testowanego
oprogramowania powinny zostać testowane w sposób ręczny. Przyczyną jest fakt, że
komputery mają trudności z przetwarzaniem i interpretacją pewnych informacji, które są naturalne dla człowieka [Smiglin 2016, ss. 29–35].

Zalety stosowania automatyzacji
Automatyzacja testów ma z pewnością pozytywny wpływ na testowanie. W artykule przedstawione zostaną główne atuty tego procesu, które wpływają na całokształt
tworzonego projektu [Borland 2016].
Powtarzalność jest ważną zaletą wykonywania testów automatycznych. W wypadku realizacji skomplikowanego scenariusza przez człowieka niemożliwe jest wręcz
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wymuszenie powtarzania kroków w identyczny sposób za każdym razem. Na pewno
pojawią się różnice w czasie czy szybkości ich wykonywania. Mogą też zdarzyć się
różnice w kolejności ich wykonywania. Zachowania takie mogą mieć wpływ na wynik. Wraz z upływem czasu organizm człowieka się męczy, spada poziom koncentracji
i coraz trudniej jest się ustrzec błędów przy wykonywaniu ciągle tych samych kroków.
Prawidłowo przygotowany test automatyczny gwarantuje powtarzalność wykonywanych akcji z niewielkimi odchyleniami.
Systematyczność to kolejna pozytywna cecha automatów. Testy automatyczne
mogą być uruchamiane cyklicznie, np. wraz z codziennym budowaniem nowej wersji programowania. Do ich pracy czy uruchomienia nie jest wymagany nadzór człowieka. Może się też to odbywać w nocy, poza godzinami pracy biura. Dzięki temu na
początku kolejnego dnia uzyskujemy aktualny obraz jakości konkretnej wersji lub też
informację o tym, że dana funkcjonalność przestała działać.
Jeśli chodzi o szybkość i zyski czasowe, to testy automatyczne umożliwiają skuteczne przyśpieszenie cyklu testowania. Dzięki zautomatyzowaniu testów regresyjnych można zaoszczędzić dużo czasu, który można potem poświęcić na testowanie
nowych funkcjonalności wymaganych na danym etapie budowy systemu. Zamiast
powtarzać te same testy istniejących już funkcjonalności, które wykonywane były
w poprzednim etapie, zostaną one wykonanie automatycznie z zachowaniem przy
tym stałej dokładności.
Co do produktywności – testy automatyczne pozwalają zwiększyć obszar testowania, a więc także jego efektywność. Nie jest wymagane angażowanie nowych zasobów.
Raz napisane w poprawny sposób testy możemy uruchomić jednocześnie na różnych
platformach, pod różnymi przeglądarkami i środowiskami jednocześnie. Testy takie
mogą być wykorzystywane do nienadzorowanego testowania 24 godziny na dobę.
Doskonalenie estymacji to dodatkowy atut, który jest bardzo ważnym składnikiem planowania i organizacji testów. Istnieje możliwość określenia czasu wykonywania pojedynczego testu oraz całej grupy testów, co pozwala dokładniej planować
czas potrzebny na wykonanie testów danej wersji systemu.

Wady stosowania automatyzacji
Wymagana jest dogłębna analiza i wybór przypadków, które mają być zautomatyzo40

wane. Najpierw należy się upewnić, czy dany przypadek testowy jest prawidłowy.
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Późniejsze dostosowanie przypadku testowego do zmian aplikacji jest bardziej
kosztowne niż w wypadku manualnego odpowiednika. Dopiero poprzez kilkukrotne
jego przeprowadzenie koszty się zwracają i staje się on korzystniejszy pod względem
ekonomiczny od tego samego testu wykonywanego ręcznie.
Największa szansa na znalezienie błędu pojawia się podczas pierwszego uruchomienia testu. Kiedy zostanie on wykryty i poprawiony, zazwyczaj nie wystąpi on ponownie, dopóki kod testowanego fragment aplikacji nie ulegnie zmianie.
Test automatyczny pozbawiony jest inteligencji i wyobraźni, jaką dysponuje tester. Nie potrafi interpretować innych, nieokreślonych wcześniej w scenariuszu wyników. Nigdy nie wybiega poza swój scenariusz i nie sprawdza dodatkowych elementów. Nie zauważy też błędu w scenariuszu, który mógłby wychwycić tester manualny.
Tworzenie testów automatycznych wymaga bardziej wykwalifikowanego zespołu
testerów z umiejętnościami programowania.

Korzyści czasowe w procesie testowania wynikające
z zastosowania automatyzacji testów
Jedną z ważniejszych korzyści wynikających ze stosowania automatyzacji w procesie testowania jest zysk czasowy. Automatyzując testy funkcjonale, mamy możliwość
zbadania stanu poszczególnych obszarów aplikacji w znacznie krótszym czasie niż
w wypadku takiego sprawdzenia w sposób manualny. Automatyzacji poddawane są
nie tylko testy funkcjonalne, lecz także testy wydajnościowe. Głównym celem automatyzacji testów wydajnościowych jest sprawdzenie działania danego systemu pod
wpływem określonego obciążenia. Wykorzystuje się w tym celu narzędzia służące do
nagrywania, symulowania oraz rejestrowania, w jaki sposób dana aplikacja działa,
chodzi tutaj głównie o czas, w jakim odpowiada na postawione jej żądania.
Testy te stanowią bardzo ważny etap testowania oprogramowania. Możemy założyć następującą sytuację: ukończony system bezbłędnie zwraca nam oczekiwane
wyniki, można zrealizować wszystkie założone scenariusze, ale czas wykonywania
poszczególnych operacji jest bardzo długi. Takie zachowanie oprogramowania może
zniechęcać użytkowników do korzystania z tego akurat systemu. Jako przykład można przyjąć system sklepu internetowego. Szybki czas odpowiedzi ma tutaj duży
wpływ na atrakcyjność oferty konkretnego sklepu. Dlatego też należy sprawdzić
działanie systemu pod kątem wydajności w środowisku odwzorowującym produk-
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cyjne, zanim ostatecznie je tam wystawimy. Należy wtedy zasymulować jednoczesne
korzystanie z aplikacji przez wielu użytkowników. Co, gdybyśmy chcieli sprawdzić
wydajność aplikacji w czasie, kiedy korzysta z niej stu użytkowników jednocześnie?
Aby zrealizować taki test, należy przygotować sto komputerów, które będę obsługiwane przez stu użytkowników. Ręczne wykonanie takich testów wydajnościowych
jest praktycznie niemożliwe, a na pewno o wiele bardziej kosztowne i czasochłonne, dlatego też w celu ułatwienia i wierniejszego zasymulowania wymagane jest ich
zautomatyzowanie. Narzędzia umożliwiające tego typu czynności potrafią pracować
na wielu wątkach jednocześnie, umożliwiając dzięki temu przeprowadzanie współbieżnego lub równoległego wywoływania różnych operacji na testowanej aplikacji.

Porównanie czasu manualnego i zautomatyzowanego
wykonania scenariusza
Dzięki zautomatyzowaniu scenariusza manualnego nie tylko zyskujemy na czasie,
lecz także mamy pewność, że test ten może być wykonywany wielokrotnie za każdym
razem z identyczną dokładnością.
Do badania wykorzystana została przykładowa aplikacja realizująca klasyczny,
prosty projekt sklepu internetowego. Zawiera ona katalog produktów i powszechny
mechanizm koszyka w celu umożliwienia składania zamówień.
Wykonanie manualne i zautomatyzowane odbyło się z wykorzystaniem aplikacji
uruchomionej na tej samej maszynie. Scenariusz złożenia zamówienia w obu wypadkach był taki sami i składał się z następujących kroków:
1.

Wywołanie strony głównej sklepu internetowego,

2.

Losowe wybranie i dodanie pięciu produktów do koszyka,

3.

Kliknięcie przycisku w celu przejścia do etapu składania zamówienia,

4.

Wypełnienie informacji wymaganych do zamówienia takich jak: imię i nazwisko, dane adresowe oraz określenie, czy wymagana jest usługa pakowania,

5.

Kliknięcie przycisku w celu ostatecznego złożenia zamówienia,

6.

Sprawdzenie, czy komunikat zakończenia operacji jest poprawny,

7.

Przejście do strony z panelem logowania do skrzynki pocztowej,

8.

Próba wyszukania wiadomości e-mail odpowiadającej złożonemu zamówieniu,
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9.

Otwarcie wiadomości, jeśli została znaleziona,
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10. Usunięcie wiadomości,
11. Wylogowanie ze skrzynki pocztowej.
Rysunek 1 prezentuje zrzut ekranu ze zautomatyzowanego wykonania tego scenariusza.
Rysunek 1. Zautomatyzowany test składania zamówienia

Źródło: Opracowanie własne.

Czas potrzebny na realizację zautomatyzowanego scenariusza to w zaokrągleniu
31,81 s.
Rysunek 2 prezentuje zrzut ekranu z manualnego wykonania powyższego scenariusza.
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Rysunek 2. Manualny test składania zamówienia

Źródło: Opracowanie własne.

Czas potrzebny na manualne wykonanie scenariusza to w zaokrągleniu 102,10 s.
Wykres 1. Wykres porównujący czas wykonania scenariusza składania zamówienia

Źródło: Opracowanie własne.
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Wykres 1 podaje czasy wykonania scenariusza składania zamówienia w sklepie
internetowym w sposób manualny i zautomatyzowany. W tym wypadku różnica wynosi prawie 70 sekund, co daje czas mniej więcej 69% krótszy w wypadku zautomatyzowanym.

Decyzje o zastosowaniu automatyzacji
Automatyzacja testów nie zawsze jest konieczna, odpowiednia lub efektywna kosztowo. W wypadkach, w których decyzje o wprowadzeniu automatyzacji uwzględniają
oczekiwany zwrot z inwestycji, analiza może skierować nas do miejsca, gdzie automatyzacja testów może przynieść korzyści. Te korzyści najlepiej obliczyć poprzez porównanie kosztów i zysków osiągniętych dzięki automatyzacji testów nad testowaniem
ręcznym. Automatyzacja testów wynika ze stosowania metodyk Agile w wytwarzaniu
oprogramowania. Aby automatyzacja przynosiła zamierzone korzyści, trzeba skrupulatnie przeanalizować scenariusze, które powinny ulec automatyzacji. Nie ma znaczenia, jak dobrze zautomatyzujemy wariant testu, który nie wykrywa żadnego błędu.
Po automatyzacji nadal nie wykryje błędu. Najczęściej analiza sprowadza się do wyboru obszarów, w których nieprzewidywane są już żadne innowacje, a testy regresji
muszą być wykonane przy każdym wydaniu nowej wersji. Powinno się także automatyzować sprawdzanie kluczowych funkcjonalności systemu. Warto też automatyzacją obejmować scenariusze, w których osoby wykonujące testy ręcznie często się
mylą we wprowadzaniu danych po to, by wyeliminować tzw. „czynnik ludzki”. Inaczej
mówiąc, jeżeli w teście będzie 50 sprawdzeń różnych parametrów systemu, to osoba,
która wykonuje ten test po raz dwudziesty w ciągu miesiąca, wykona go niedokładnie. Automat za każdym razem będzie robił wszystkie te sprawdzenia ze stałą dokładnością. Wdrażając automatyzację w zespole testowym, nie można się liczyć z tym, że
spowodujemy zmniejszenie zatrudnienia testerów. Automatyzacja znacząco zwiększy liczbę wykonywanych sprawdzeń systemu, ale nigdy nie zastąpi pracy testerów
manualnych. Automatyzując testowanie, można znacznie zmniejszyć koszt związany
z dokładnym testowaniem. W tym samym czasie można wykonać większą liczbę przypadków testowych, czyli można dokładniej sprawdzić system. Automatyzacja testów
wpływa na ich ekonomiczność, ponieważ koszt automatycznego testu jest znacznie
mniejszy od przeprowadzenia go ręcznie. Niestety zautomatyzowane testy kosztują
więcej, jeśli chodzi o ich stworzenie i utrzymanie. Im lepiej się do tego przygotujemy,

45

Eugenia Busłowska, Marcin Baczewski

tym łatwiej będzie utrzymywać takie testy. Jeśli nie weźmiemy pod uwagę potrzeby
aktualizowania testów, to wystąpienie takiej konieczności spowoduje konieczność
poniesienia podobnego kosztu jak zautomatyzowanie przypadku od nowa.
W badaniach przeprowadzonych na wspomnianej aplikacji sklepu internetowego,
które miały na celu porównanie kosztu czasowego wykonania manualnego i zautomatyzowanego sprawdzenia krytycznych ścieżek, można stwierdzić, że w tym wypadku
zautomatyzowanie scenariuszy testowych przyniosło około 80% zysku czasowego.
Wykres 2. Wykres porównujący czas wykonania testów

Źródło: Opracowanie własne.

Podsumowanie
Proces tworzenia oprogramowania, niezależnie od jego przeznaczenia, wymaga weryfikacji na każdym etapie . Samo testowanie może być rozpatrywane w aspekcie procesu logistycznego. Artykuł [Worwa 2015] przedstawia proces testowania jako wieloetapowe przedsięwziecie wymagające logistycznego wsparcia. Świadczy to o bardzo
dużej złożoności całego procesu, a kompleksowe usługi testowania oprogramowania
sektora logistycznego są świadczone przede wszystkim przez firmy z bardzo dużym
doświadczeniem praktycznym i będące głównymi dostawcami tego typu oprogramowania.
Badania zostały zrealizowane w ramach pracy S/WI/3/13 i sfinansowane ze środ46

ków na naukę MNiSW.
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Wstęp
Przemysł naftowy to branża, w której realizacja projektów inwestycyjnych wymaga
ogromnych nakładów finansowych w każdej fazie życia projektu, od etapu poszukiwań, poprzez etap zagospodarowania złoża, eksploatacji do momentu wygaszenia
i rekultywacji terenu. Podstawowym źródłem finansowania takich inwestycji są zyski
ze sprzedaży produktu, czyli ropy/gazu. Największe firmy tego sektora na świecie
z powodzeniem inwestowały w poszukiwania i eksploatację przy wysokich cenach
ropy. Obecna sytuacja w gospodarce światowej, spowodowana spowolnieniem tempa wzrostu gospodarki chińskiej i polityką krajów OPEC, przyczyniła się do spadku
cen ropy, a to skutkuje faktem, że branża nie rozwija się tak dynamicznie, jak kilka lat
temu. Inwestycje w poszukiwania i eksploatację złóż nie są już tak atrakcyjne finansowo jak dawniej, o czym świadczy poziom stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału.
Dla światowych gigantów branży stopa zwrotu spadła z poziomu 21% w 2011 r. do
6% w roku 20152.
W ostatniej dekadzie obserwuje się duże zainteresowanie rynku energetycznego
gazem z łupków. Ten rodzaj gazu jest konkurencją dla wyczerpujących się złóż konwencjonalnych tego surowca. Wydobycie gazu łupkowego odmieniło rynek gazu
w USA i Kanadzie. Amerykański sukces inspiruje obecnie do intensywnych poszukiwań niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego w innych krajach, w tym w Europie
[Grossmann, Cafaro, Yang 2014]. Opłacalność wydobycia gazu z łupków zależy od warunków złożowych. Nawet w obrębie tego samego złoża opłacalność może się zmieniać – wewnętrzna stopa zwrotu IRR może się wahać od 1% do 48%3.
W artykule poddano analizie kosztowej jeden z etapów projektu inwestycyjnego
związanego z poszukiwaniem i eksploatacją gazu z łupków – zagospodarowanie złoża. Zbudowano model symulacyjny, za którego pomocą można określić koszty oraz
czas prowadzenia prac przygotowawczych oraz wierceń w dwóch różnych wariantach. Bazą budowy modelu była analiza różnego rodzaju kosztów i nakładów inwestycyjnych prowadzenia prac wiertniczych w istniejących odwiertach i na tej podstawie
opracowanie benchmarku. Należy podkreślić, że przedłożona analiza nakładów inwestycyjnych nie może być podstawą szerszych analiz ekonomicznych – nie uwzględnia
dodatkowych kosztów związanych z zakupem koncesji na prowadzenie prac poszukiwawczych, kosztów poszukiwań geofizycznych w rejonie zalegania złoża, wydatków
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2 Największe zachodnie firmy naftowe – Exxon Mobil, Chevron, Royal Dutch Shell, BP i Total.
3 Ocena Credit Suisse dla średniej ceny gazu 0,28 dol/m3.
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na budowę kopalni, tj. instalacji do oczyszczania kopaliny, węzła pomiarowo-sterującego, rurociągów ekspedycyjnych, węzła zasilania energetycznego itp.

Identyfikacja nakładów inwestycyjnych rozwiercania
złoża w łupkach
W cyklu życia projektu inwestycyjnego zagospodarowania i eksploatacji gazu z zasobów łupkowych można wyróżnić cztery główne etapy:
•

wybór i przygotowanie miejsca wykonania odwiertów,

•

wiercenie i szczelinowanie hydrauliczne,

•

eksploatacja (produkcja) i marketing,

•

„wygaszenie” eksploatacji i rekultywacja terenu.

Identyfikacja i oszacowanie nakładów inwestycyjnych rozwiercania złoża wierceniami pionowymi i poziomymi obejmuje dwa pierwsze etapy - przygotowanie miejsca wykonania odwiertów oraz wiercenie i szczelinowanie hydrauliczne – i uwzględnia dwa warianty zagospodarowania złoża. Poddano ocenie dwa warianty:
•

wariant I to zagospodarowanie złoża poprzez wykonanie sekwencyjne trzech
odwiertów poziomych,

•

wariant II to zagospodarowanie złoża poprzez wykonanie trzech odwiertów
poziomych oddalonych od siebie, z osobnymi zbiornikami wody i odpadów
oraz z dodatkową infrastrukturą.

Przez „zagospodarowanie” złoża należy rozumieć w niniejszej analizie tylko fragment obszaru objętego koncesją, który można rozwiercać alternatywnie – według
wariantu I lub wariantu II.
W celu oszacowania danych ekonomicznych, takich jak koszty i czas poszczególnych operacji związanych z wykonaniem odwiertu, posłużono się szacunkiem średnich nakładów i czasów dla odwiertów realizowanych w podobnych jednostkach
geologicznych. Uzyskanie wiarygodnych danych tego typu jest w obecnej sytuacji
bardzo trudne ze względu na ochronę danych oraz konkurencyjność rynku, tj. przetargi na wiercenia i inne prace związane z budową kopalni. W przedłożonej analizie
starano się maksymalnie zmniejszyć wpływ tych ograniczeń i trudności. W opracowaniu autorzy posłużyli się rzeczywistymi danymi kosztowymi dla odwiertów pionowych i poziomych, które udostępniły oddziały poszukiwawcze PGNiG, z poszanowaniem interesów tych jednostek. W celu oszacowania adekwatnych – z uwagi na
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specyfikę poszczególnych projektów – nakładów inwestycyjnych, gdy nie było możliwe precyzyjne określenie ich poziomu, posłużono się szacunkiem średnich nakładów
na wiercenie odwiertu. Przyjęte założenie umożliwia porównywalność alternatyw inwestycyjnych z zachowaniem właściwych proporcji pomiędzy najbardziej istotnymi
kategoriami nakładów finansowych na poszczególne warianty inwestycji.
Ze względu na trudność precyzyjnego określenia kosztów nowego otworu
w opracowaniu nazywanego odwiertem „wzorzec”, posłużono się benchmarkiem.
Do celów określenia kosztów realizacji odwiertu „wzorca” posłużono się ograniczoną liczbą danych pochodzących z polskich odwiertów, aczkolwiek są one rzetelne
i wiarygodne. Na ich podstawie założono podstawowe parametry placu budowy odwiertu:
•

długość drogi dojazdowej 570 m,

•

szerokość drogi 3,5 m,

•

droga wyposażona jest w cztery mijanki o jednakowej powierzchni,

•

okres budowy i eksploatacji drogi wynosi 120 dni,

•

wymiary placu budowy 100 m × 110 m.

W modelu symulacyjnym opisanym w dalszej części pracy założono, że eksploatacja drogi nie wymaga odśnieżania, pominięto także koszty związane z ewentualną
wycinką drzew i ich utylizacją, uwzględniono jedynie koszty koszenia traw.

Koncepcja modelowania operacji realizowanych
w ramach prac przygotowawczych na polu odwiertów
Dla rozpatrywanego problemu należy dobrać właściwy mechanizm umożliwiający
odpowiednie odwzorowanie poszczególnych operacji. W wypadku przedsięwzięcia,
jakim jest realizacja odwiertów, może to być zadanie przygotowania placu budowy.
W kategoriach konstrukcji modelu symulacyjnego operacja taka może być potraktowana jako proces obsługi w modelach kolejkowych z losowym bądź deterministycznym czasem obsługi. W przygotowywanym w środowisku symulacyjnym modelu
podstawowym elementem odwzorowującym operacje obsługi jest stacja obsługi
(workstation). Elementy tej klasy odwzorowują dowolne operacje obsługowe, produkcyjne lub procesowe realizowane wobec obiektów lub zadań przepływających
przez te elementy. Zadania przekazywane są do stacji obsługi z innych modułów za
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metrami procesu [Noche 1997]. Do podstawowych parametrów modelu stacji obsługi należy zaliczyć:
•

czasy operacji Toi zdefiniowane na liście dla każdego i-tego typu zadania
przydzielonego do realizacji do stacji;

•

czasy ewentualnych przezbrojeń Tpij występujących przy zmianie ustawień
elementu obsługi z przetwarzanego obiektu typu i na przetwarzany obiekt
typu j;

•

czasy ewentualnych operacji transportowych Tt wymaganych w trakcie procesu obsługi, szczególnie jeżeli jest to proces składający się z wielu etapów;

•

czasy związane z oczekiwaniem na pracowników Top niezbędnych do wykonania poszczególnych operacji;

•

informacje określające liczbę potrzebnych pracowników;

•

informacje dotyczące ewentualnej zmiany typu obiektów po realizacji obsługi.

Jeżeli potraktujemy operację obsługi jako transformację obiektu wejściowego
jednego typu (np. rozpoczęcie zadania) na obiekt wyjściowy innego typu (np. zakończenie zadania), to może zajść potrzeba odwzorowania takiej sytuacji w modelu badanego procesu. Omawiany element modelu – stacja obsługi – umożliwia przyjęcie
założenia o zmianie typu obiektu wyjściowego po zakończeniu operacji z określonym
prawdopodobieństwem p.
Całkowity czas obsługi Tto pojedynczego zadania realizowanego w stacji:

gdzie:
Toei – czas i-tej operacji elementarnej
Tpj – czas j-tej operacji przezbrojenia,
Topk – czas k-tego oczekiwania na pracownika,
Tal – czas l-tego zatrzymania/awarii podczas obsługi,
Tt – czas operacji transportowych realizowanych w zakresie procesu obsługi.
Gdy do realizacji procesu obsługi wymagany jest pracownik lub pracownicy,
wartość czasu oczekiwania na ich przybycie do miejsca operacji zależy od wybranej
strategii operacyjnej. Można rozpatrzyć dwa przypadki takich strategii: (1) do rozpoczęcia procesu obsługi wymagany jest jeden pracownik, (2) liczba pracowników
uczestniczących w procesie jest większa niż jeden. W pierwszym wariancie obiekt
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czeka w stacji obsługi na rozpoczęcie procesu do momentu przybycia pracownika,
któremu przydzielono zadanie. Drugi przypadek przewiduje określenie minimalnej
liczby pracowników Lprmin koniecznych do rozpoczęcia obsługi – czas oczekiwania jest
liczony do momentu pojawienia się ostatniego wymaganego pracownika albo maksymalnej liczby pracowników Lprmax – w tym wypadku czas oczekiwania określa się do
chwili przybycia pierwszego pracownika, a przybycie powoduje rozpoczęcie wykonywania operacji. W ostatnim przypadku całkowity czas procesu obsługi obiektu Tto
zależy także od liczby aktualnie dostępnych pracowników Lprakt:

Stacja obsługi jest elementem posiadającym jedno wejście oraz jedno wyjście
i w określonym czasie może przyjąć tylko jeden obiekt lub zadanie do realizacji. Zbiór
możliwych stanów SSO, w których może znajdować się element typu stacja obsługi,
jest następujący:

Podstawowym wskaźnikiem służącym do oceny procesów realizowanych w stacjach obsługi może być stopień wykorzystania stacji obsługi USO(t) w chwili t.

W wypadku analizy praktycznych problemów może być istotne gromadzenie bardziej dokładnych danych na temat czasów stanu, w jakim znajduje się element w danym momencie. Modele symulacji dyskretnej sterowanej zdarzeniami umożliwiają
precyzyjną rejestrację zdarzeń (które zachodzą w momencie zmiany stanu), dzięki
czemu istnieje możliwość dokładnej analizy każdego składnika całkowitego czasu
przebywania obiektu w elemencie (zob. rys. 1).
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Rysunek 1. Przykładowy udział czasów poszczególnych stanów w całkowitym czasie symulacji dla wybranej operacji / wybranego zadania realizowanego w stacji
obsługi

Źródło: Opracowanie własne.

Autorzy podkreślili, że analiza kosztów i czasu przedsięwzięcia inwestycyjnego
opiera się na ograniczonym dostępie do wiarygodnych i szczegółowych danych. Taka
sytuacja determinuje założenia metody symulacyjnej, tzn. zmienne losowe – koszty
wykonania otworów, koszty przygotowania placu budowy kopalni oraz czasy realizacji operacji technologicznych związanych z wierceniami i budową - można opisać
jednym z najprostszych rozkładów, czyli rozkładem trójkątnym. Na rysunku 2 przedstawiono funkcję gęstości takiego rozkładu. Rozkład trójkątny raczej w rzeczywistości
nie występuje, ale jest bardzo użyteczny przy podejmowaniu decyzji w warunkach
niepewności, gdy geolog lub ekonomista posiadają niewiele informacji o danym regionie czy strukturze geologicznej. Wystarczy wtedy, aby specjalista podał trzy liczby
dotyczące danego parametru:
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a — wartość minimalna (taka, że prawdopodobieństwo uzyskania mniejszej wartości jest bliskie zeru),
b — wartość najbardziej prawdopodobna,
c — wartość największa (taka, że prawdopodobieństwo jej przekroczenia jest bliskie zeru).
Rysunek 2. Funkcja gęstości rozkładu trójkątnego

Źródło: Opracowanie własne.

Przykładem takich danych może być koszt wykonania otworu, gdzie parametry
rozkładu oszacowano na podstawie kosztów realizacji odwiertów referencyjnych
oznaczonych literami A i B:
a — wartość minimalna to koszt wykonania otworu A,
b — wartość najbardziej prawdopodobna to koszt otworu „wzorca”,
c — wartość największa to koszt wykonania otworu B.
Tabela 1. Parametry rozkładu trójkątnego dotyczące kosztów odwiertu dla wzorca

Parametry rozkładu trójkątnego
OGÓŁEM KOSZT OTWORU

Odwiert A

Odwiert B

a
9 468 000 zł

c
29 149 000 zł

Odwiert
wzorzec
b
»21 380 000 zł

W analogiczny sposób zostały przygotowane dane dotyczące kosztów infrastruktury oraz czasy wiercenia otworu i prac przygotowania placu budowy kopalni - dane
dla odwiertu A i B były podstawą ustalenia parametrów rozkładu a i c, a dane odwiertu „wzorca” do najbardziej prawdopodobnego parametru rozkładu b.
56

Analiza założeń i identyfikacja parametrów modeli symulacyjnych prac wiertniczych w poszukiwaniu gazu ziemnego

Tabela 2. Parametry rozkładu trójkątnego dotyczące zmiennych związanych
z kosztami
Min (a)
200 000,00 zł

Koszty [zł]
Średnia (b)
229 818,00 zł

Max (c)
250 000,00 zł

600 000,00 zł

682 115,00 zł

750 000,00 zł

Nazwa
Koszt budowy drogi
Koszt przygotowania placu
budowy
Koszt wiercenia

9 468 000,00 zł 21 380 000,00 zł

29 149 000,00 zł

Model symulacyjny operacji i prac przygotowawczych
pola wiertniczego
W ramach badań zbudowano model symulacyjny w omawianym pakiecie symulacyjnym DOSMIS-3 [Bukowski, Karkula, Schiff 1999]. W modelu uwzględniono następujące etapy realizacji projektu:
•

•

Budowa drogi dojazdowej do placu wiertni:
•

zjazd z drogi publicznej – z płyt betonowych,

•

budowa zaplecza socjalnego i parkingu,

Budowa placu pod wiertnię:
•

zaopatrzenie w wodę, wywóz odpadów i zapewnienie przejezdności,

•

wykonanie i obmurowanie bodni,

•

rozbiórka placu, rekultywacja terenu, wykonanie drogi dojazdowej i placu manewrowego do głowicy w przypadku otworu pozytywnego,

•
•

elementy wyposażenia placu, roboty wykończeniowe,

Operacje wykonywania odwiertu.

W tabeli 3 zestawiono czasy operacji dla podstawowych etapów prac przygotowawczych i wiertniczych realizowanych w projekcie. Czasy te zostały wykorzystane
jako parametry modelu symulacji.
Tabela 3. Parametry czasów podstawowych operacji

Czas budowy drogi Tdc
Czas przygotowania placu budowy Tpc
Czas wiercenia Twc

min.
(a)
15
30
39

Czasy [dni]
Średnia
(b)
30
42
60

maks.
(c)
60
90
120
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Fragment modelu zrealizowanego w środowisku DOSIMIS-3 przedstawiono na
rysunku 3. Model składa się z kilku typów elementów, a do najważniejszych należą:
•

Źródło – to miejsce, w którym obiekty (np. zgłoszenia, ładunki, środki transportu, zadania do realizacji itp.) są generowane i pojawiają się w systemie.
Moduł może być uznany za element odpowiadający wejściu systemowemu.
Jego podstawowe zadanie to realizacja procesu generowania obiektów we
wskazanym miejscu w systemie – element może także imitować zachowania
dostawców surowców i półproduktów podczas symulacji łańcucha dostaw.
W prezentowanym modelu źródło pełni funkcję elementu inicjującego rozpoczęcie realizacji projektu. Jeżeli takich zadań odbywa się równocześnie
kilka, to można wykorzystać mechanizmy współbieżnego generowania zadań;

•

Spływ – odpowiada granicznemu miejscu w systemie, w którym obiekty kończą przepływ, a zadania są kończone. W określonym miejscu w systemie element typu spływ przyjmuje obiekty podlegające wcześniejszym procesom
zaimplementowanym w modelu symulacyjnym. Spływ może odwzorowywać
zachowanie rzeczywistych obiektów, np. magazynu wyrobów gotowych,
tymczasowego składu półproduktów, do którego trafiają wyroby po zakończeniu operacji na danym etapie procesu. Podczas trwania symulacji spływ
pracuje ze zdefiniowaną częstotliwością – oznacza to, że może przyjmować
obiekty tak często, jak jest to możliwe w rzeczywistych obiektach, których
pracę symuluje;

•

Stacja obsługi – w elemencie tym wykonywane są wszelkie operacje i zdefiniowane zadania. Podstawowym parametrem definiowanym lub obliczanym
w stacji roboczej jest czas operacji dla każdego typu zadania lub obiektu.
Dziewięć stacji obsługi (I–IX) pokazanych na rysunku 4 odwzorowuje poszczególne operacje przygotowania placu i prac wiertniczych;

•

Przerwa/awaria – element kontrolny odpowiedzialny za symulację wszystkich rodzajów przestojów w realizacji zadań i przebiegu pracy: przerw pracowników, awarii, czynności związanych z utrzymaniem maszyn i urządzeń.
Umożliwia symulację takich stanów, a wykorzystany do tego celu model stosuje parametry MTBF (Mean Time Between Failures) oraz MTTR (Mean Time To
Repair) opisujące czasy trwania i usuwania awarii.
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Rysunek 3. Fragment modelu symulacyjnego zbudowanego w środowisku Dosimis-3
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W przypadku większości modeli rzeczywistych systemów lub procesów logistycznych relacje między zmiennymi wejściowymi i wyjściowymi nie są ustalone (deterministyczne), lecz opisane przez rozkłady prawdopodobieństwa lub procesy stochastyczne. Modele takie wymagają wyrażenia cech probabilistycznych wyjścia modelu
przez np. analityczne wyznaczenie jego wartości oczekiwanej, wariancji, korelacji itp.
Często istnieje także potrzeba określenia rozkładów prawdopodobieństw dla zmiennych modelu i porównanie ich z rozkładami teoretycznymi. Uwagi te odnoszą się
także do rozpatrywanych w pracy operacji i zadań realizacji prac przygotowawczych
placu budowy i wiercenia.
W przygotowanym modelu wykorzystano mechanizmy generowania liczb pseudolosowych realizujących procesy stochastyczne o rozkładzie trójkątnym z wykorzystaniem tabel decyzyjnych (rys. 4).
Tabele decyzyjne są elementami modelu pozwalającymi na zaawansowane definiowanie warunków określających zachodzenie poszczególnych zdarzeń w systemie,
jak również dostosowanie dostępnych, ogólnych opcji poszczególnych modułów do
potrzeb symulowanej operacji. Dzięki zastosowaniu techniki tabel decyzyjnych możliwe jest odwzorowanie praktycznie każdego zachowania (algorytmu) modelowanego procesu. Programowanie odbywa się za pomocą prostego języka skryptowego
definiującego zmienne, warunki oraz akcje w specjalnie przygotowanym interfejsie
użytkownika [Palaniappan, Sawhney, Sarjoughian 2006].
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Rysunek 4. Tabela decyzyjna umożliwiająca odwzorowanie losowego czasu realizacji zadania – wiercenia
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Na rysunku 4 pokazano przykładowe wykorzystanie tabeli decyzyjnej w przedstawionym w pracy modelu – zadaniem tabeli było generowanie losowych czasów
operacji wiercenia zgodnie z przyjętym założeniem, że czas ten będzie podlegał rozkładowi trójkątnemu o zadanych parametrach. W przedstawionej tabeli mamy następujące elementy: (1) – zmienne inicjalizujące, parametry rozkładu trójkątnego, (2)
– warunek pojawienia się zadania (rozpoczęcie wiercenia), (3) – przy spełnieniu warunku (2) realizacja akcji – losowanie liczby pseudolosowej z rozkładu trójkątnego, (4)
– reguły decyzyjne – przypisanie odpowiednich akcji do odpowiednich warunków.
Rosnąca liczba wskaźników oceny procesów i konieczność ich prezentacji dla różnych
grup docelowych odbiorców modeli (decydenci, sponsorzy, zarządy przedsiębiorstw
itp.) stawia przed twórcami modeli symulacyjnych nowe wyzwania, także ukierunkowane na wykorzystanie różnych technik wizualizacji. Istotną cechą wielu współczesnych symulatorów, których praca opiera się na sterowaniu zdarzeniami dyskretnymi,
jest możliwość obserwacji realizacji procesów i przepływów na żywo. Możliwość taką
daje funkcja animacji dwuwymiarowej (2D), która okazuje się bardzo ważnym i pożytecznym narzędziem do walidacji modeli symulacyjnych, dodatkowo umożliwia ona
prezentację dynamicznego zachowania się modelu. Za pomocą narzędzia, jakim jest
animacja, można szybko wychwycić błędy w modelu czy sytuacje niepożądane, np.
blokady i spiętrzenia w realizacji zadań w modelowanym systemie. Zmienne stany
obiektów i zadań przepływających przez system są reprezentowane przez odpowiednio przedstawione wizualnie elementy graficzne (przykład modelu w trakcie animacji
pokazano na rysunku 5 – użytkownik ma możliwość obserwacji postępu realizowanych zadań w czasie). Technika animacji 2D umożliwia także szybkie wykrycie błędów
w modelu – projektant, obserwując przepływ obiektów, może na bieżąco weryfikować jego zgodność z przyjętymi na etapie budowy modelu założeniami.Zbudowany
model można poddawać dowolnym eksperymentom uwzględniającym zmiany parametrów modelu, struktury i sekwencji realizacji zadań, a po ich wykonaniu przeprowadzić analizę wyników symulacji. Jednym z efektów symulacji może być harmonogram dla poszczególnych elementów badanego systemu przedstawiony w postaci
wykresu Gantta (rys. 6).
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Rysunek 5. Obserwacja przebiegu realizacji projektu – animacja modelu
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Wnioski
Zdaniem autorów do rozwiązywania problemów z zakresu wspomagania decyzji
dotyczących sposobu wykonywania odwiertów na zadanym terenie można wykorzystać symulację dyskretną sterowaną zdarzeniami. Na potrzeby realizacji modeli
symulacyjnych opracowano dane dotyczące zarówno czasów, jak i kosztów budowy podstawowej infrastruktury placu wiertni oraz kosztów i czasu procesu wierceń.
Tego typu rzetelne dane są niezmiernie trudne do pozyskania, dlatego przyjęto ich
oszacowanie z wykorzystaniem zmiennych losowych o rozkładzie trójkątnym. Przeprowadzono badania symulacyjne dla dwóch wariantów prowadzenia prac wiertniczych.
Wiercenie kilku odwiertów z jednego miejsca pozwala na oszczędności związane z dzierżawą obszaru na wiercenia, dojazdem do placu wiertniczego, wykorzystaniem urządzenia wiertniczego, systemem krążenia płuczki wiertniczej, instalacją do
szczelinowania i oczyszczania płynów po szczelinowaniu. Główną pozycją generującą
koszty jest etap związany z fizyczną realizacją odwiertu. W wariancie pierwszym stanowią one mniej więcej 52% wszystkich kosztów, w wariancie drugim – 53%. Tak jak
się należało spodziewać, to na etapie budowy placu kopalni można by poszukiwać
znacznych oszczędności finansowych związanych z budową jednej drogi dojazdowej
oraz uzbrojeniem jednego obszaru wokół wiertni w wypadku wariantu, w którym
prowadzimy wiercenia poziome i pionowe z jednego placu budowy. Koszty te w wariancie pierwszym są o 60% mniejsze niż w wariancie drugim. W ogólnym porównaniu kosztów w wariacie pierwszym są one mniejsze o mniej więcej 5% niż w wariancie drugim. Zrealizowany model symulacyjny stanowić będzie bazę do opracowania
i realizacji badań symulacyjnych dotyczących kolejnych wariantów prowadzenia prac
przygotowawczych i wierceń. W przykładzie stanowiącym formę pilotażowego raportu dotyczącego identyfikacji i oceny nakładów inwestycyjnych dla rozwiercania złoża
węglowodorów wierceniami pionowymi i poziomymi autorzy wskazują kierunek oraz
sposoby dalszych badań i analiz umożliwiających optymalizację prac wiertniczych na
złożach gazu z pokładów łupków. Autorzy zwracają uwagę, że określenie nakładów
inwestycyjnych według zaproponowanej metodyki ma jedynie znaczenie poglądowe
i szacunkowe.
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Rysunek 6. Harmonogram realizacji projektu dla wariantu pierwszego

Analiza założeń i identyfikacja parametrów modeli symulacyjnych prac wiertniczych w poszukiwaniu gazu ziemnego

65

Alicja Byrska-Rąpała, Jerzy Feliks, Marek Karkula, Rafał Wiśniowski

Literatura
Bukowski L., Karkula M., Schiff K. (1999), Transport wewnątrzzakładowy – symulacja
z wykorzystaniem pakietu DOSIMIS-3. Logistyka, 6:36–38.
Grossmann I.E., Cafaro D.C., Yang L. (2014), Optimization Models for Optimal Investment, Drilling, and Water Management in Shale Gas Supply Chains, [w:] Eden M.R., Siirola J.D., Towler G.P., (Eds.), Computer Aided Chemical Engineering, Elsevier, Vol. 34.
Noche B. (1997), Simulation von Standardmodellen in der Logistik – Fortschritte in der
Simulationstechnik, [w:] ASIM 11. Symposium in Dortmund, Hrsg: A. Kuhn, S. Wenzel,
Dortmund. Vieweg Verlag.
Palaniappan S., Sawhney A., Sarjoughian H.S. (2006), Application of the DEVS
Framework in Construction Simulation, Simulation Conference, 2006. WSC 06. Proceedings of the Winter , vol., no., 3–6 Dec. 2006.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2016
Wydawnictwo SAN | ISSN 1733-2486
Tom XVII | Zeszyt 12 | Część II | ss. 67–90

Ewelina Chołodowicz*
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Przemysław Orłowski**
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Porównanie systemów sterowania zapasami ze
zmiennym opóźnieniem dostaw i zaburzonym
zapotrzebowaniem: cyklicznego oraz z regulatorem
PD i predyktorem Smitha
Comparison of Inventory Control Systems with Time-varying
Delivery Delay and Disturbed Demand: a Periodic and PD
Controller with Smith Predictor
Abstract: In this paper, we use a mathematical model of an inventory system with timevarying delivery delay and two control systems in order to compare their properties with
different variance of noise for the goods flow optimization problem in the inventory
systems. Control systems structures based on mathematical discrete equations are given
for optimization: a Periodic Inventory System with adaptive maximal inventory level and
Proportional-derivative Inventory Control System with Smith predictor and adaptive
reference stock proposed by the authors in previous works. Parameters were selected
for each of the control system structures through solving bictriterial optimization task
for a specific scenario of variable market demand using SPEA2 in Matlab/Simulink. In this
article, we mainly highlight which control structure reaches better performance taking
account probabilistic disturbance in market demand.
Key-words: inventory control system, automated order system, time-varying inventory
model, SPEA2, bicriterial optimization, inventory optimization, discrete-time systems

* cholodowicz.ewelina@gmail.com
** przemyslaw.orlowski@zut.edu.pl

67

Ewelina Chołodowicz, Przemysław Orłowski

Wprowadzenie
Konieczność ciągłego postępu powoduje, że sterowanie przepływem dóbr w magazynie wymaga podejmowania możliwie najkorzystniejszych decyzji warunkujących
osiągnięcie pożądanych celów. Zwiększenie wymiaru zarządzania magazynem wymaga stosowania zaawansowanych metod w celu minimalizacji wszelkich kosztów.
Jednym z głównych środków umożliwiających osiągnięcie tych celów jest optymalizacja. Sprzyja temu obserwowany od szeregu lat zarówno rozwój metod i technik
optymalizacji, jak i coraz szersze stosowanie ich w praktyce. Do obszaru poszukiwania skutecznych metod rozwiązywania wielokryterialnych zadań optymalizacyjnych
należy ewolucyjna optymalizacja wielokryterialna. Narzędzia optymalizacji znajdują wiele zastosowań w problemach związanych z minimalizacją kosztów [Chaisiri,
Lee, Niyato 2012, ss. 164–177; Yeh 2015, ss. 1051–1065; Yepes, Martí, García-Segura
2015, ss. 123–134; Sawik 2015, ss. 58–66]. Systemami wymagającymi minimalizacji
kosztów związanych z wieloma kryteriami są systemy magazynowe. W wyniku powstania złożonych systemów sterowania zapasami coraz większy udział ma zastosowanie optymalizacji wielokryterialnej do tego typu problemów. Techniki Pareto
zostały zaproponowane w latach 1993 oraz 1994, np. MOGA [Fonseca, Fleming 1993,
ss. 416–423], NPGA [Horn, Nafpliotis, Goldberg 1994, ss. 82–87] and NSGA [Srinivas,
Deb, 1994, ss. 221–248]. Jednym z najbardziej efektywnych algorytmów używanych
w problemach optymalizacji wielokryterialnej jest Strength Pareto Evolutionary Algorithm (SPEA) zaproponowany w [Zitzler, Thiele 1998, ss. 1–34]. Co więcej, utworzono również ulepszoną wersję tego algorytmu zwaną SPEA2 [Zitzler, Laumanns,
Thiele 2001, ss. 95–100]. Algorytm ten jest jedną z najważniejszych wielokryterialnych metod ewolucji, które wykorzystują elitaryzm [Zitzler, Thiele 1999, ss. 257–271].
W ostatnich latach nastąpiło zwiększenie zainteresowania rozwiązaniem problemu
zarządzania magazynem. Przed samymi systemami sterowania stworzono wiele
różnych modeli magazynu: [Chołodowicz, Orłowski 2015a, ss. 28–32; Ouyang, Wu,
Cheng 2013, ss. 277–288; Sarkar 2013, ss. 3138–3151]. Coraz więcej prac skupiało
się również na stworzeniu nowego bądź zmodyfikowanego systemu sterowania
magazynem: [Ignaciuk, Bartoszewicz 2011, ss. 39–49; Ignaciuk, Bartoszewicz 2010,
ss. 269–274; Leśniewski, Bartoszewicz 2014, ss. 4589–4594; Ignaciuk 2015, ss. 338–
348; Ignaciuk, Bartoszewicz 2012, ss. 1561–1582; Fattahi, Hajipour, Nobari 2015, ss.
211–223; Chołodowicz, Orłowski 2015b, ss. 55–60; Chołodowicz, Orłowski 2015c, ss.
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występowanie zjawiska zwiększenia wariancji ilości zamawianych produktów w systemie magazynowym, zwanego efektem byczego bicza (bullwhip effect) [Dejonckheere, Disney, Lambrecht i in. 2003, ss. 567–590], konieczne jest stosowanie specjalnych metod, aby zminimalizować bądź wyeliminować jego wpływ. To niezwykle
niekorzystne zjawisko doprowadziło do powstania szeregu metod stosowanych do
tej pory i ma związek ze stabilnością łańcuchów dostaw – co zostało poddane analizie przez duet Riddalls, Bennett [2002, ss. 459–475]. Przeprowadzone tam rozważania określają ilościowo wpływ efektu zwiększenia wariancji na stabilność systemu
i wskazują na mechanizm eliminujący ten wpływ – tzw. mechanizm z pracą w toku
(WIP, work-in-progress position). Z drugiej strony Chołodowicz i Orłowski [2015b,
ss. 55–60] zaproponowali metodę ze zmiennym w czasie opóźnieniem dostaw, która
oparta jest na predyktorze Smitha. Jednakże w innych pracach [Dejonckheere, Disney, Lambrecht i in. 2003, ss. 567–590; Riddalls, Bennett 2002, ss. 459–475] przedstawiona jest ogólna zasada uzupełniania zapasów, która znacznie zmniejsza wzrost
wariancji z zastosowaniem teoretycznego podejścia do sterowania, które łączy w sobie różne metody prognozowania.
Celem pracy jest analiza porównawcza dwóch systemów sterowania w obecności stochastycznego zaburzenia zapotrzebowania rynku z różną wariancją. Do analizy
przyjęto dynamiczny dyskretny model systemu magazynowego ze zmiennym w czasie opóźnieniem [Chołodowicz, Orłowski 2015a, ss. 28–32]. Nastawy układów regulacji zostały wyznaczone w wyniku minimalizacji wskaźnika kosztu za pomocą SPEA2.
Jako kryterium jakości sterowania przyjęto wskaźnik minimalizujący koszty gromadzenia i utrzymania zapasów oraz utracone korzyści związane z brakiem możliwości
zaspokojenia zapotrzebowania rynku w celu dokonania porównania pomiędzy klasyczną cykliczną polityką zarządzania zapasami z mechanizmem pracy w toku (work-in-progress) (A) a układem sterowania z regulatorem PD oraz z predyktorem Smitha
(B). W pracy zawarto wyniki obliczeń i symulacji komputerowych dla przyjętego zaburzonego stochastycznie scenariusza zmian zapotrzebowania rynku.

Model matematyczny
Model matematyczny systemu magazynowego został podany w pracy Chołodowicz
i Orłowskiego [2015a, ss. 28–32]. Na rys. 1 przedstawiony jest schemat blokowy systemu magazynowego.
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Rysunek 1. Schemat blokowy systemu magazynowego

Źródło: Opracowanie własne.

Schemat składa się z podstawowych elementów systemu magazynowego wraz
z opóźnieniami i uwzględnieniem zakłóceń gdzie d(k) to zmienne w czasie zapotrzebowanie na rynku na towary z magazynu. Przyjęto, że jest to pewna, nieznana, ograniczona z góry funkcja: 0≤d(k)≤dmax, u(k) – (sygnał sterujący) ilość produktów zamówionych k-tego dnia, τp – opóźnienie produkcyjne związane z czasem potrzebnym
na wyprodukowanie oraz skompletowanie zamówienia, τs – opóźnienie spedycyjne
– czas niezbędny na transport zamówionych produktów do magazynu bez czasu
oczekiwania na transport, τo(k) – zmienne w czasie opóźnienie wynikające z oczekiwania na środek transportu, h(k) – ilość produktów sprzedanych, która zależy od zapotrzebowania oraz dostępnych zapasów magazynowych y(k). Przy czym spełnione
są nierówności:
0≤h(k)≤d(k) ≤dmax, 0≤y(k)≤ymax 				(1)
Jeżeli poziom zapasów jest wystarczający, to zachodzi d(k)=h(k). Wprowadzono również współczynnik wysyłki w chwili czasu k w celu uwzględnienia w modelu
zmiennego w czasie opóźnienia związanego z kumulacją produktów w oczekiwaniu
na transport:

							(2)
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Liczba produktów oczekujących na wysyłkę do magazynu jest opisana zależnością:
x(k)=q(k–1)x(k–1)+u(k– τp)				(3)
gdzie: x(k)≥0, u(k)≥0
Stan magazynu w chwili k jest zależny od poprzedniego stanu magazynu, liczby
produktów dostarczonych do magazynu i produktów wydanych z magazynu h(k), co
przedstawia poniższa zależność:
y(k)=y(k–1)+(1–q(k–τs))x(k–τs)–h(k) 			(4)

Opis układów sterowania
Zadaniem układu sterowania systemem dostaw w magazynie jest utrzymanie odpowiedniego oraz wystarczającego poziomu zapasów w magazynie w zależności
od zmiennego w czasie zapotrzebowania d(k). Wystarczający poziom zapasów to
ten, który pokryje zapotrzebowanie, a odpowiedni oznacza adekwatną liczbę produktów w stosunku do danego zapotrzebowania. Klasyczne systemy sterowania
zapasami SCS (Stock Control Systems) stanowią podstawę regulacji stanów zapasów
wielu przedsiębiorstw. Losowy charakter popytu jest przyczyną używania w praktyce
określenia: stochastyczne systemy sterowania zapasami (Stochastics Inventory Control
Systems). Zarządzanie zapasami w systemach SCS polega na udzieleniu odpowiedzi
na pytania: „Kiedy i ile zamawiać?” – realizowane jest to poprzez ustalenie dla każdego scenariusza zapotrzebowania odpowiednich parametrów nazwanych normami
sterowania, odnoszących się do ilościowo-czasowych parametrów zapasów. Wielkość
tempa dopływu produktów do klientów uwarunkowana jest przez politykę dostaw
stosowaną w danym przedsiębiorstwie. Jednymi z automatycznych systemów sterowania opartych na klasycznych politykach dostaw są: ciągły (dowolny okres zamawiania) oraz cykliczny (stały okres zamawiania) system sterowania zamówieniami.
W pracy dokonano porównania dwóch systemów: cyklicznego obecnego w literaturze oraz systemu zaproponowanego przez autorów opartego na regulatorze proporcjonalno-różniczkującym i predyktorze Smitha.
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A) Klasyczny cykliczny system sterowania zapasami
z adaptacyjnym maksymalnym poziomem zapasów
Założeniem systemu ze stałym okresem zamawiania (Periodic Reorder System) jest
zmienna wielkość składanego zamówienia x(k) przy stałym okresie jego ponawiania.
Wymaga to cyklicznego ustalania wielkości zamówienia.
Uzupełnianie zapasu następuje do ustalonego maksymalnego poziomu. System
nie wymaga ciągłej kontroli stanów zapasów, lecz kontroli okresowej – odpowiada
jednoznacznie na pytanie „kiedy zamawiać?”. Aby umożliwić adaptację poziomu zapasów zależną od zapotrzebowania rynkowego dodano wzmocnienie k1. W celu
zminimalizowania efektu przeregulowania takich systemów sterowania (bullwhip effect) wprowadzony został mechanizm ograniczania jego wpływu na układ. W pracy
zastosowano tzw. mechanizm pracy w toku, dzięki temu możliwe jest uwzględnienie zamówień w trakcie realizacji oraz adekwatne porównanie zachowania się dwóch
badanych w pracy układów sterowania. Z tego powodu w pracy przedstawiona jest
zmodyfikowana wersja klasycznego cyklicznego systemu sterowania zapasami, którą
przedstawia rys. 2 i opisuje następująca zależność:

							(5)
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Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 2. Schemat blokowy cyklicznego systemu sterowania zapasami z mechanizmem work-in-progress
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B) System sterowania magazynem z regulatorem
proporcjonalno-różniczkującym oraz predyktorem
Smitha z adaptacyjnym referencyjnym poziomem
zapasów
Struktura układu przedstawiona jest na rys. 3. System sterowania jest oparty na
strukturze z predyktorem Smitha. Predyktor Smitha jest rodzajem regulatora predykcyjnego, który został stworzony dla systemów charakteryzujących się długimi
opóźnieniami. Jego struktura składa się z implementacji modelu bez opóźnienia oraz
z opóźnieniem. Biorąc pod uwagę koncepcje sterowania układów z opóźnieniami
z zastosowaniem predyktora Smitha, przyjęto przybliżony model układu bez opóźnienia w następującej formie:
					 		(6)
oraz model zmiennego w czasie opóźnienia dostaw w postaci:
							(7)

							(8)
Model regulatora PD dla błędu sterowania modelu przybliżonego bez opóźnienia
oraz błędu modelu przybliżonego z opóźnieniem y(k)–ŷ(k)dany jest w postaci:
							(9)
gdzie:
							(10)
Założono, iż wartość referencyjna poziomu zapasów yref(k) jest następującą liniową funkcją zapotrzebowania:
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yr(k)=k1d(k) 						(11)

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 3. Schemat blokowy systemu sterowania magazynem z regulatorem proporcjonalno-różniczkującym oraz predyktorem
Smitha z adaptacyjnym referencyjnym poziomem zapasów

Porównanie systemów sterowania zapasami ze zmiennym opóźnieniem dostaw i zaburzonym zapotrzebowaniem:
cyklicznego oraz z regulatorem PD i predyktorem Smitha
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Zagadnienie optymalizacji dwukryterialnej
Aby podejmować efektywne decyzje związane z przyjmowaną polityką uzupełniania
zapasów niezbędna jest znajomość kosztów zapasów. Wśród kosztów związanych
z gospodarką zapasami wyróżnia się koszt utrzymania zapasów (Holding Cost) oraz
koszt niedoboru zapasu (Shortage Cost). Koszt utrzymania zapasu stanowi zamrożony kapitał obrotowy i w rezultacie jest odpowiedzią na pytanie, jaka część zapasów
jest wykorzystywana. Z kolei koszt niedoboru, czyli innymi słowy koszt wyczerpania
zapasu, to koszt będący skutkiem braku dostępności produktów w okresie zapotrzebowania przewyższającego stan magazynu. Koszt niedoboru przyjmować może dwie
formy: przeniesienie utraconych korzyści na następne okresy albo brak możliwości
odzyskania utraconej sprzedaży. W niniejszej pracy przyjęto, że niedobory skutkują
bezpowrotną utratą potencjalnych zysków. Przyjętym w modelu kryterium optymalizacji w ustalaniu ekonomicznej wielkości zamówienia jest minimalizacja kosztów
utrzymania zapasów oraz minimalizacja występowania przestojów.
W pracy rozważony został problem znalezienia optymalnych wartości parametrów k1, k2, k3 układów dynamicznych przy strukturach opisanych równaniami (5)–(11)
oraz przedstawionymi na rysunku 2 i 3. W tym celu sformułowano następujące dwa
wskaźniki kosztu:
`

						(12)

							(13)		
gdzie:
j1– koszt strat związanych z przestojami
j2– koszt utrzymania zapasów
n0=τp+τs+τo – skumulowane opóźnienie układu dla u(k=0)
N – długość horyzontu czasowego analizy.
Funkcja celu jest przedstawiona w postaci następującego wektora:
j=[j1,j2]
Zagadnienie znalezienia optymalnych wartości parametrów ki,i=1,2,3 układu
dynamicznego (1)–(4) przy jego strukturach danych (5)–(11) zostało przedstawione
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							(15)
Gdzie ograniczenia parametrów regulatora zależą od jego struktury:
k=[k1,k2], k1≥0, k2≥0 dla równania (5)
k=[k1,k2,k3], k1≥0, k2≥0, k3≥0 dla równania (6)–(11)
W dalszej części do wyznaczenia wartości k1,k2,k3 wykorzystano algorytm SPEA2.
Schemat blokowy ukazujący etapy SPEA2 zaprezentowany jest na rys. 4.
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Rysunek 4. Schemat blokowy przedstawiający algorytm SPEA2

Źródło: Opracowanie własne.

Badania symulacyjne i analiza
Optymalizacja procesów logistycznych w magazynie polega na maksymalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów przy utrzymaniu minimalnych kosztów. Istotne jest
zachowanie możliwie najlepszej ciągłości przepływu towarów. Poprawność realiza78

cji złożonych procesów magazynowych zależna jest od poprawnego funkcjonowa-
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nia pojedynczego układu sterującego, który podejmuje dwie główne decyzje: termin złożenia zamówienia oraz ilość produktów przypadająca na jedno zamówienie.
Sterowanie nowoczesnymi systemami magazynowymi bazuje w istocie w pełni na
technologiach informatycznych oraz automatyzacyjnych. Metody symulacyjne odgrywają również znaczącą role w badaniach systemów magazynowych i są efektywnymi narzędziami wykorzystywanymi do poprawy funkcjonowania zaprojektowanych układów sterowania. Pozwalają one w znacznym stopniu wyeliminować ryzyko
podjęcia nieprawidłowej decyzji dotyczącej wielkości i terminu zamówienia poprzez
analizę wpływu poprzedniego zapotrzebowania na zachowanie się systemu. W tej
sekcji są zaprezentowane wyniki symulacji komputerowych w środowisku Matlab/
Simulink oraz analiza porównawcza otrzymanych rozwiązań dla dwóch systemów automatycznego sterowania zapasami: A – klasycznego cyklicznego systemu sterowania
zapasami z adaptacyjnym maksymalnym poziomem zapasów i B – systemu sterowania
magazynem z regulatorem proporcjonalno-różniczkującym oraz predyktorem Smitha
z adaptacyjnym referencyjnym poziomem zapasów zaproponowanego przez autorów.
Do badań symulacyjnych przyjęto struktury wybranych układów sterowania przedstawione na rys. 2 i 3 oraz liniowy, niestacjonarny, dyskretny model układu dynamicznego systemu magazynowego ze zmiennym w czasie opóźnieniem dostaw (3)–(4)
z ograniczeniami sygnałów (1)–(2). Wybrane dwa układy sterowania zamówieniami
opisane są równaniami (5)–(11). Optymalizacja układów sterowania A oraz B jest zrealizowana z zastosowaniem algorytmu SPEA2 – z parametrami: liczebność populacji:
500 oraz maksymalna liczba generacji: 50. W przeprowadzonym procesie optymalizacji pod uwagę brane są dwa kryteria: kryterium reprezentujące koszty utraconych
korzyści z powodu przestojów j1 oraz kryterium opisujące koszty utrzymania zapasów
j2, określone mianem wskaźników jakości danych w postaci (12)–(13). Na potrzeby
badań symulacyjnych założono następujące warunki (parametry układów): opóźnienie produkcyjne równe opóźnieniu transportowemu τp=τs=10 dni, zmienne w czasie
opóźnienie dostaw τo(k), horyzont czasowy N=1000 dni, czas próbkowania równy
1 dzień, brak możliwości zwrotów towarów. Ze względu na potencjalne możliwości
zastosowania proponowanego rozwiązania w rzeczywistym układzie sterowania rozważana jest klasa środków transportu kursujących periodycznie i charakteryzujących
się dużymi opóźnieniami. Wybrany środek transportu uwzględnia zmienne w czasie
opóźnienie i fakt, że zamówienia są kumulowane. Przykładem takiego środka transportu jest statek. Na potrzeby badań symulacyjnych przyjęto, że co 10 dni odbiera
całość dostarczonych towarów x(k). W przypadku systemu A generator cyklu jest syn-
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chronizowany ze środkiem transportu. W celu uzyskania najkrótszego czasu dostarczenia zamówienia opóźnienie oczekiwania na transport dla systemu A jest równe
0. Do rozważań przyjęto scenariusz zmiennego zapotrzebowania ze stochastycznym
multiplikatywnym zaburzeniem o wariancjach σ2:0, 0,005 oraz 0,1, wyrażone jest za
pomocą następującej zależności:
d(k)=dn(k)r(k) 							(16)
gdzie:
r(k)– proces losowy Gaussa, taki, że:
Na rysunku 5 ukazano sygnał zapotrzebowania z zakłóceniem o wartości wariancji: 0,1 oraz bez zakłócenia.
Rysunek 5. Sygnał zapotrzebowania d(k) bez zakłóceń i z zakłóceniem

Źródło: Opracowanie własne.

W skład kryteriów analizy porównawczej układów A oraz B wchodzą: wykresy
frontów Pareto z wybranymi punktami wyznaczonymi na podstawie trzech kryteriów

oraz odpowiedzi układów przedstawiające poziom zapasów oraz różnice pomiędzy zapotrzebowaniem a zakupionymi produktami dla trzech wybranych wartości
wariancji zaburzenia stochastycznego sygnału zapotrzebowania klientów σ2:0, 0,005
i 0,1. Skonfrontowano liczbę, długość trwania przestojów oraz utrzymywane zapasy
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wania. Na podstawie wyników symulacji dokonano empirycznej weryfikacji efektywności układów sterowania w zależności od wariancji zakłóceń.
Rysunek 6. Front Pareto oraz punkty wyznaczone na podstawie kryteriów dla
trzech wybranych wariancji zakłóceń

Źródło: Opracowanie własne.

Na rys. 6 znajduje się wykres z frontami Pareto, na osi x jest koszt przestojów j1
oraz na osi y jest koszt utrzymywania zapasów j2 dla 3 wartości wariancji. W celu porównania ilościowego wszystkich otrzymanych rozwiązań Pareto obliczono pola powierzchni pomiędzy wykresami systemów A i B dla takiej samej wartości wariancji.
Następnie wyznaczono ich dwa ilorazy dla wariancji 0,005 i 0, który wynosi 11, oraz
dla wariancji 0,01 i 0,005, który wynosi 5,5. Ukazuje to rosnącą przewagę systemu B
nad A wraz ze wzrostem wariancji. System B odznacza się zatem lepszą odpornością
na zakłócenia.
Na rysunku 6 zaznaczono 3 grupy punktów 11–16, 21–26, 31–36, punkty 12–15
nie zostały podpisane ze względu na czytelność rysunku, są to kolejne punkty pomiędzy punktami 11–16. Punkty zostaną wykorzystane w analizie porównania stanu
zapasów y(k) w magazynie oraz utraconych korzyści na rzecz przestojów d(k)–h(k).
Punkty zostały wybrane na podstawie trzech kryteriów:
1) j2≈const≈2960÷2970 : punkty 11–16
2) min (50j1+j2): punkty 21–26
3) j2≈const≈60,0÷60,8 : punkty 31–36
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Wyniki zastosowania trzech wymienionych kryteriów do rozwiązań Pareto optymalnych dla dwóch systemów sterowania zamówieniami: A oraz B otrzymanych
w procesie optymalizacji bikryterialnej zamieszczono w tabeli 1.
Kolejnym etapem analizy jest porównanie wybranych przypadków spośród punktów tabeli 1. Można zauważyć, że przy podobnej wartości j2 dla wariancji równej 0 ,
koszt j1 jest mniejszy dla systemu B o mniej więcej 36%, dla σ2=0,005 o 18%, dla dla
σ2=0,1 o 50%. Z kolei dla stałego kosztu utrzymania zapasów wartości dla systemów
A i B są w przybliżeniu równe dla σ2=0, a dla wariancji różnej od 0 zachodzi znacząca poprawa wskaźnika j2 dla systemu B wraz ze wzrostem wariancji odpowiednio dla
σ2=0,005 o 17%, σ2=0,1 o 25% mniejsze wartości j2 w porównaniu z systemem A.
W celu dokonania porównania odpowiedzi dwóch układów sterowania wyznaczono wartości szczytowe zapasów magazynowych osiągane w przedziałach liniowo
narastającego zapotrzebowania d(k) na rysunku 7 dla punktów 33,35 oraz σ2=0,005.
Dla przedziału k (300,400) wartość d(k) rośnie z 50 do 650, a wartości szczytowe wynoszą odpowiednio: A – 5704, B – 4317 dla k=395. W okresie spadku zapotrzebowania k (600,700) z 650 na 450 wartości szczytowe zapasów magazynowych przedstawiają się następująco: A – 8942, B – 5439 dla k=648.
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Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 1. Wyniki optymalizacji z zastosowaniem SPEA2 dla systemów sterowania zamówieniami: A oraz B
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Rysunek 7. Odpowiedź układu – poziom zapasów y(k) dla punktów 33,35 dla
σ2=0,005

Źródło: Opracowanie własne.

Na rys. 8 przedstawiono różnicę pomiędzy zapotrzebowaniem klientów, a dostarczonymi im produktami dla punktów 14,16 i wariancji σ2=0,1. Łącznie przestoje przy
liniowym wzroście zapotrzebowania dla A trwały: 23 dni zaś dla B – 17 dni. Dla systemu A odnotowano 4 przestoje trwające średnio: 6 dni, a dla B – 5 przestojów o średniej długości 3 dni. Z kolei przy liniowym spadku zapotrzebowania sytuacja przestawia się następująco: A – 9 dni, B – 0 dni. Dla A wystąpiły 2 przestoje o średniej długości
trwania 5 dni. Dla interwału pomiędzy wzrostem i spadkiem zapotrzebowania, czyli
k (400,600) możemy zauważyć 0 straty klientów dla systemu B, a 31 dni przestojów
dla systemu A, w tym 7 takich przestojów o średniej długości trwania 4 dni.
Rysunek 8. Odpowiedź układu – różnica pomiędzy zapotrzebowaniem klientów
d(k), a zakupionymi produktami h(k) dla punktów 14,16 dla σ2=0,1

Źródło: opracowanie własne.
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Dla k (300,400) wartość d(k) rośnie z 50 do 650, a wartości szczytowe wynoszą
odpowiednio: A – 12000, B – 9139 dla k=395. W okresie spadku zapotrzebowania
k (600,700) z 650 na 450 wartości szczytowe zapasów magazynowych przedstawiają
się następująco: A – 25540, B – 15630 dla k=648.
Rysunek 9. Odpowiedź układu – poziom zapasów y(k) dla punktów 14,16 dla
σ2=0,1

Źródło: Opracowanie własne.

Dla k (300,400) wartości szczytowe dla wariancji 0,1 wynoszą odpowiednio: A –
8031, B – 4186 dla k=395. W okresie spadku zapotrzebowania k (600,700) wartości
szczytowe zapasów magazynowych przedstawiają się następująco: A – 21270, B –
6595 dla k=648.
Rysunek 10. Odpowiedź układu – poziom zapasów y(k) dla punktów 34,36 dla
σ2=0,1

Źródło: Opracowanie własne.
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Przedstawione na rys. 11 niedobory produktów na całym horyzoncie analizy dla
punktów 34,36 i σ2=0,1 pozwalają dokonać porównania ilościowego. Łącznie przestoje przy liniowym wzroście zapotrzebowania dla A trwały: 31 dni, co odpowiada
liczbie 6 przestoi średnio po 5 dni trwania, a dla B – 42 dni, 9 przestojów, również
5-dniowych. Dla k (400,600): A – 59 dni, w tym 8 przestojów o średniej długości 7 dni,
B – 30 dni, 18 przestojów trwających średnio 2 dni. Z kolei przy liniowym spadku zapotrzebowania sytuacja przedstawia się następująco: A – 14 dni, 3 przestoje średnio
po 5 dni, a B – 7 dni, 4 przestoje średnio po 2 dni.
Cykliczny system sterowania zapasami (A) ma zwiększone w porównaniu z systemem z regulatorem PD i predyktorem Smitha (B) koszty spowodowane utrzymywaniem większych poziomów zapasów. W rozpatrywanym przypadku zapasy w A są
większe o 32% poziomu zapasów systemu B w okresie liniowego wzrostu zapotrzebowania oraz o 64% w okresie spadku zapotrzebowania dla σ2=0,005 dla kryterium
j1≈const oraz o 92% i 222% dla tego samego kryterium, ale wariancji 20-krotnie większej (σ2=0,1).
Rysunek 11. Odpowiedź układu – różnica pomiędzy zapotrzebowaniem klientów
d(k), a zakupionymi produktami h(k) dla punktów 34,36 dla σ2=0,1

Źródło: Opracowanie własne.

Zakończenie
Potrzeba efektywnego sterowania zapasami w logistycznych łańcuchach dostaw
w warunkach rosnącej dynamiki tych procesów stwarza obecnie szczególnie duże
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zapotrzebowanie na układy automatycznego sterowania uwzględniające modelowa-
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nie zakłóceń występujących w rzeczywistych przebiegach procesów magazynowych.
Przeprowadzone badania symulacyjne wykazują, że zaproponowany układ z regulatorem PD i predyktorem Smitha ma przewagę nad klasycznym cyklicznym systemem sterowania zapasami w sytuacji, gdy zapotrzebowanie klientów jest zaburzone
stochastycznie, mimo że dla obu układów zamówienia są kumulowane i dostarczane
w przyjętym scenariuszu w tych samych momentach, raz na 10 dni. Za stosowaniem
systemów cyklicznego sterowania zapasami w praktyce przemawia często brak możliwości ciągłego monitorowania stanów zapasów oraz ograniczone możliwości transportowe – wpływa to na konieczność utrzymywania w systemie relatywnie większego poziomu zapasu. Z uwagi na okresowe sterowanie zapasami okres przestojów jest
znacznie dłuższy dla systemu cyklicznego sterowania zamówieniami, łączna długość
trwania przestojów wynosi 136 dni dla systemu A, dla B zaś 66 dni – system cyklicznego sterowania zapasami zachowuje duże, wynikające z braku bieżącej kontroli
zapasów, prawdopodobieństwo nieprzewidzianych niedoborów. W sytuacji braku
zakłóceń zapotrzebowania oba systemy zachowują się podobnie. Dopiero wpływ zakłóceń o niezerowej wariancji ukazuje przewagę systemu z regulatorem PD i predyktorem Smitha – wraz ze wzrostem wariancji wzrasta różnica pól pomiędzy wykresami
dwóch badanych systemów magazynowych.
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Menedżerowie logistyki wobec wyzwań społecznej
odpowiedzialności biznesu
Logistics Managers in View of Challenges of Corporate Social
Responsibility
Abstract: The aim of the article is to analyze and assess the importance of logistics
managers in the process of creating corporate social responsibility. The first part of the
article presents the definition, areas and essence of corporate social responsibility. The
second part displays the influence of logistics on the results of an enterprise, society and
environment. An attempt to analyze and assess the importance of logistics managers
in the process of creating corporate social responsibility has been made. The article has
been written on the basis of the study of literature, studies conducted by various research
centres and own empirical research.
Key‐words: corporate social responsibility, logistics, logistics manager, sustainable
development.

Wprowadzenie
Na początku XXI w., w konsekwencji kryzysu finansowego, gospodarka światowa bardzo szybko przeszła z fazy względnie zrównoważonego wzrostu do fazy nadzwyczajnych turbulencji [Lauesen 2013, ss. 641–643; Frąckowiak 2011, ss. 76–88]. Globalny
kryzys gospodarczy potwierdził, że dążenie do maksymalizacji zysku w krótkim horyzoncie czasowym wywołuje anomalie i nie gwarantuje trwałego rozwoju, a przedsię-
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biorstwo powinno dążyć do maksymalizacji korzyści wszystkich interesariuszy [Jaki
2016, s. 14; Nguyen, Nguyen 2015, ss. 324–339; Jabłoński 2014, ss. 24–30]. Dążenie
do maksymalizacji wartości w krótkim okresie może działać niszcząco na gospodarkę. Trwały, zrównoważony rozwój stanowi więc wyzwanie dla współczesnej teorii
ekonomii i praktyki gospodarczej. Zrównoważony rozwój jest koncepcją globalnego
trwałego rozwoju, którego podstawowym wyznacznikiem jest poprawa jakości życia
i dobrobytu ludzkości w warunkach ograniczonych zasobów naturalnych, z uwzględnieniem długookresowych skutków przemysłu [Adamczyk 2009, s. 66]. Koncepcja
zrównoważonego rozwoju zakłada jednoczesne realizowanie celów ekonomicznych,
ekologicznych i społecznych.
Przeniesienie makroekonomicznego podejścia do problematyki zrównoważonego rozwoju na poziom mikro- jest bardzo trudne i oznacza fundamentalne zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem [Gierszewska 2014, ss. 136–145]. Najlepsze
przedsiębiorstwa kreują i utrzymują przewagę konkurencyjną w długim okresie,
a jednocześnie angażują się na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego, ochrony środowiska naturalnego i stabilnego społeczeństwa, a także pomagania klientom i dostawcom w realizacji tych samych celów [Rutkowski 2008, ss. 19–52]. Przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne podejmują działania, których celem jest
powiązanie dbałości o interesy ekonomiczne z dbałością o środowisko przyrodnicze
i o przestrzeganie norm etycznych w relacjach z interesariuszami. Przedsiębiorstwa,
realizując koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR), biorą udział w procesie równoważenia gospodarki, a więc realizują cele
rozwoju zrównoważonego. Celem artykułu jest analiza i ocena znaczenia menedżerów logistyki w procesie kreowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa.
Artykuł napisano na podstawie studiów literatury, badań przeprowadzonych przez
różne ośrodki naukowe oraz własnych badań empirycznych.

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu
W ostatnich latach obserwowany jest wzrost zainteresowania zarówno teorii, jak
i praktyki gospodarczej koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. Wynika
to z konieczności rozwiązywania coraz poważniejszych i nasilających się problemów
społecznych oraz ekologicznych, przekonania, że realizacja koncepcji CSR jest bar92

dziej korzystna dla przedsiębiorstwa i zatrudnionych w nim pracowników, społecz-
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nie odpowiedzialne działania są akceptowane powszechnie i dzięki temu mogą się
okazać skuteczniejsze, a ponadto sprzyjają im warunki techniczne i technologiczne
[Panek-Owsiańska 2015, ss. 95–107; Malara 2014, ss. 186–187; Mazur 2014, ss. 6–10].
Przedsiębiorstwa, którym udało się zbudować solidne, oparte na zaufaniu i współpracy relacje z kluczowymi interesariuszami, wykazują większą trwałość i odnoszą
sukces.
W literaturze przedmiotu istnieje wiele definicji CSR, co powoduje, że nie jest
ona rozumiana jednoznacznie, przy czym zmieniające się uwarunkowania rynkowe
determinują rozwój tej koncepcji [Amin-Chaudhry 2016, ss. 190–202; Lauesen 2013,
ss. 641–657]. W artykule przyjęto za Komisją Europejską [2011, s. 7], że społeczna odpowiedzialność biznesu to odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo. Warunkiem wstępnym wypełniania zobowiązań wynikających z tej odpowiedzialności jest poszanowanie dla mającego zastosowanie prawodawstwa, a także
dla układów zbiorowych pomiędzy partnerami społecznymi. Aby wypełniać te zobowiązania, przedsiębiorstwa powinny dysponować mechanizmem integracji zarówno kwestii społecznych, środowiskowych, etycznych i tych związanych z prawami
człowieka, jak i problemów konsumentów ze swoją działalnością oraz podstawową
strategią w ścisłej współpracy z zainteresowanymi stronami. Jednak z drugiej strony
koncepcja CSR jest poddawana krytyce. Trudno bowiem określić, w czyim konkretnie interesie ma działać menedżer przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego,
nie została ustalona granica odpowiedzialności przedsiębiorstwa [Samborski 2012,
ss. 16–17]. Powoduje to trudności we wdrażaniu koncepcji CSR w konkretnym przedsiębiorstwie.
CSR jest koncepcją prowadzenia biznesu w sposób, który uwzględnia określone
sfery oddziaływania przedsiębiorstwa, wskazuje na kierunki kształtowania strategii
i definiowania celów, do których należy dążyć [Stefańska 2014, s. 56]. Zasady społecznej odpowiedzialności powinny być uwzględniane w misji i wizji przedsiębiorstwa,
jego celach oraz strategiach działania. W obecnych uwarunkowaniach rynkowych realizacja koncepcji społecznej odpowiedzialności przez przedsiębiorstwo wpływa korzystnie na reputację przedsiębiorstwa, pozwala na pozyskiwanie i utrzymywanie odpowiedniej kadry, umożliwia kreowanie i wdrażanie innowacji przyczyniających się
do wzrostu satysfakcji klientów i pozostałych interesariuszy, wpływa na zmniejszenie
ryzyka operacyjnego, wzrost przychodów, obniżenie kosztów, przyczynia się do poprawy efektywności prowadzonej działalności, a w konsekwencji pozwala podnieść
konkurencyjność przedsiębiorstwa.
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Społeczna odpowiedzialność stanowi zobowiązania biznesu do przyczyniania się
do zrównoważonego rozwoju przy współpracy zatrudnionych, społeczności lokalnych i całego społeczeństwa, zmierzających do poprawy jakości życia, co ma istotny
wpływ na rozwój biznesu oraz całego społeczeństwa [Skrzypek 2010, s. 4]. Zdaniem
A. Jabłońskiego [2013, ss. 389–402] zrównoważony biznes to biznes realizowany
z jednoczesnym wykorzystaniem, w sposób systemowy, koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa i jego społecznej odpowiedzialności dającej wartość dla interesariuszy przedsiębiorstwa. Autor sformułował model zrównoważonego biznesu,
który kreuje długoterminową wartość przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie. Zbudowany jest z jednoczesnym wykorzystaniem, w sposób systemowy, koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zarządzania wartością przedsiębiorstwa, zapewnia spełnienie potrzeb akcjonariuszy oraz innych grup interesariuszy
poprzez umiejętne równoważenie potencjałów przedsiębiorstwa do generowania
wartości rozdysponowanej w sposób zrównoważony, umożliwia ciągłość zarządzania
przedsiębiorstwem.
Wielość definicji, wytycznych oraz standardów stwarza sytuację, w której istnieje
dowolność w zakresie podejmowanych działań i prezentowanych wyników w ramach
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Coraz częściej przedsiębiorstwa publikują informacje o społecznym zaangażowaniu. Nie ma wymagań prawnych dotyczących przygotowania i ujawnienia informacji w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, co powoduje dowolność w zakresie ilości, szczegółowości
i formy prezentowanych danych. Przedsiębiorstwa najczęściej podają informacje dotyczące swoich osiągnięć, bez wskazywania działań wykraczających poza wymagania
prawne. Punktem odniesienia w doborze zasad, obszarów oceny i raportowania CSR
stają się korzyści wizerunkowe przedsiębiorstw.
Istnieje wiele standardów i wytycznych w zakresie społecznej odpowiedzialności, które wskazują na różne obszary działań i różne kryteria oceny. Coraz bardziej
popularne i zróżnicowane raportowanie społecznej odpowiedzialności oraz różnego rodzaju rankingi powodują, że bez wprowadzenia jednolitych kryteriów oceny
osiągnięcia w zakresie CSR trudno porównywać. W 2010 r. opracowano standard ISO
26000 [ISO 26000 2010], aby uzyskać międzynarodowe porozumienie wszystkich środowisk zainteresowanych CSR w zakresie: definicji i zasad społecznej odpowiedzialności, identyfikacji kluczowych problemów i obszarów CSR, wytycznych odnośnie do
włączenia społecznej odpowiedzialności w strategię działania organizacji. Według
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czowych obszarów: zarządzanie, prawa człowieka, praktyki pracownicze, środowisko,
praktyki biznesowe, działania na rzecz konsumentów, zaangażowanie społeczne.
Ważnym kierunkiem obecnie podejmowanych działań są prace w zakresie integrowania standardów i wytycznych. Efektem tych działań jest podjęta przez Global Reporting Initiative próba dostosowania wskaźników oceny społecznej odpowiedzialności
do wymagań ISO 26000, co w konsekwencji spowoduje, że najbardziej zaawansowane wytyczne i standardy stanowić będą zintegrowany system oceny społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw [Adamczyk 2014, ss. 9–18; Zinenko, Rovira, Montiel
2015, ss. 498–525].
Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród przedsiębiorstw uznawanych za liderów CSR w Polsce ukazały, że firmy te de facto liderami nie są [Jastrzębska
2013, ss. 39–47]. W badanych przedsiębiorstwach poprawne z reguły definiowanie
CSR przez kadrę menedżerską nie do końca przekłada się na wdrażanie tej koncepcji
w praktyce; motywem wdrażania koncepcji CSR są przede wszystkim kwestie wizerunkowe; dialog z interesariuszami jest komunikowaniem społecznej odpowiedzialności danej firmy; zaangażowanie społeczne to przede wszystkim filantropia; nie prowadzi się monitoringu, co oznacza, że koncepcja CSR nie jest weryfikowana ani przez
przedsiębiorstwa, ani przez interesariuszy. Liderzy, realizujący koncepcję CSR w Polsce, zaczęli myśleć w kategoriach odpowiedzialności. Przedsiębiorstwa te zaczęły
uwzględniać zasady CSR w strategiach, wprowadzać mierniki, wyceniać swój wpływ
społeczny i środowiskowy, działania swoich menedżerów i pracowników zakotwiczać
jako DNA firmy [Panek-Owsiańska 2015, s. 99].

Społecznie odpowiedzialna logistyka – perspektywa
menedżera
Logistyka zajmuje się zarządzaniem procesami fizycznego przepływu dóbr materialnych i informacji w przedsiębiorstwie i między podmiotami gospodarującymi, realizowanymi w ramach systemu logistycznego, w celu zapewnienia pożądanej przez
klientów obsługi po jak najniższych kosztach. System logistyczny przedsiębiorstwa
to celowo zorganizowany i wsparty technologiami informatycznymi zespół podsystemów takich jak: zaopatrzenie, produkcja, magazynowanie, transport i dystrybucja
wraz z zachodzącymi między nimi relacjami, ich właściwościami oraz permanentnym dążeniem do uzyskania wyższego stopnia zorganizowania [Gołembska 2012,
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s. 20]. Ochrona środowiska i zasobów oraz odpowiedzialność za wpływ wywierany
przez działania i rozwiązania logistyczne na społeczeństwo należą do megatrendów
kształtujących strukturę i funkcjonowanie współczesnej logistyki [Kisperska-Moroń
2012a, s. 20].
Menedżerowie logistyki w przedsiębiorstwach realizujących koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu zajmują się planowaniem, uruchamianiem i kontrolą
sprawnego oraz efektywnego przepływu dóbr, usług i związanych z nimi informacji z punktu ich pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zapewnienia pożądanej
przez klientów obsługi, równoważąc przy tym cele ekonomiczne, społeczne i ekologiczne. Menedżerowie logistyki w coraz większym stopniu koncentrują się na
zarządzaniu procesami w skali całej firmy, uwzględniając powiązania wszystkich
organizacji, które są względem siebie dostawcami i odbiorcami. Aby spełnić rosnące i zmieniające się życzenia i oczekiwania klientów, menedżerowie logistyki kreują
bardzo złożone systemy logistyczne, opierające się na współpracy wielu firm z różnych krajów.
Działania i rozwiązania logistycznie mają istotny wpływ na kreowanie i dostarczanie wartości dla klientów, poziom kosztów logistycznych, produktywność aktywów trwałych i obrotowych, generowanie przychodów ze sprzedaży, płynność
finansową, co z kolei przekłada się na efektywność, konkurencyjność i zyskowność
przedsiębiorstwa. Sposób realizowania procesów logistycznych ma również wpływ
na społeczeństwo i środowisko. Zarządzanie procesami logistycznymi w warunkach
rosnącego tempa zmian, złożoności, niepewności jest zadaniem bardzo trudnym
i wiąże się z wieloma zagrożeniami. Decyzje menedżerów logistyki mają ogromny
wpływ na spełnienie życzeń i oczekiwań klientów, efektywność, konkurencyjność
i zyskowność przedsiębiorstwa, przestrzeganie norm etycznych w relacjach z interesariuszami oraz środowisko. Przedsiębiorstwo powinno ponosić odpowiedzialność
za skutki tych decyzji.
Jednym z najważniejszych zadań stawianych współczesnym menedżerom logistyki jest godzenie sprzecznych wymagań stawianych przedsiębiorstwu ze względu
na wyniki krótkoterminowe i długoterminowe oraz przez naciski klientów, właścicieli, kooperantów, dostawców, pracowników, społeczności i pozostałych interesariuszy. Zbyt wielkie korzyści dla jakiejkolwiek grupy interesów niekorzystnie wpływają na interesy przedsiębiorstwa jako całości. Menedżerowie logistyki powinni
podejmować działania zapewniające równowagę celów ekonomicznych, społecz96
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Ponadprzeciętne wyniki współczesnych firm uwarunkowane są sprawnym i skutecznym przepływem procesów logistycznych w łańcuchu dostaw, obejmującym
wszystkie podmioty gospodarujące uczestniczące w procesie dostarczania produktu lub usługi do klienta. Istotą współczesnego zarządzania łańcuchami dostaw jest
proces decyzyjny związany z synchronizowaniem fizycznych, informacyjnych i finansowych strumieni popytu i podaży przepływających między przedsiębiorstwami
będącymi jego ogniwami w celu osiągnięcia przez nich przewagi konkurencyjnej
i tworzenia wartości dodanej z korzyścią dla wszystkich jego ogniw, klientów oraz pozostałych interesariuszy [Witkowski 2010, s. 36]. Cechą biznesu XXI w. jest natomiast
zaostrzająca się konkurencja między łańcuchami dostaw, które realizują swoje procesy zaopatrzeniowe, produkcyjne i dystrybucyjne w międzynarodowej przestrzeni
gospodarczej, decydując się na ich lokalizację w określonych regionach i państwach
świata [Rutkowski 2013, s. 2]. Łańcuchy dostaw mogą się ze sobą łączyć i nawzajem
przenikać, nakładać się na siebie, tworząc różne relacje między przedsiębiorstwami
będącymi względem siebie dostawcami, odbiorcami, kooperantami i konkurentami.
Z praktyki wynika, że doprowadzenie do tego, by globalny łańcuch dostaw działał w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego i otoczenia społecznego, jest
o wiele trudniejsze niż w wypadku pojedynczego przedsiębiorstwa. W społecznie
odpowiedzialnym łańcuchu dostaw relacje partnerskie przeradzają się w kolaborację,
a więc w taki rodzaj współpracy, która polega na wspólnym ustalaniu celów i działań
uwzględniających zasady CSR w łańcuchu dostaw na podstawie otwartej komunikacji i wzajemnego dwukierunkowego przepływu informacji [Kauf, Tłuczak 2013, s. 42;
Kisperska-Moroń 2012b, s. 109]. W konsekwencji kreowana jest wartość dla wszystkich interesariuszy łańcucha dostaw.
Strategia społecznie odpowiedzialnego łańcucha dostaw determinuje społecznie odpowiedzialną strategię przedsiębiorstw będących ogniwami łańcucha dostaw
[Gajdzik 2016, s. 18]. Przedsiębiorstwa będące ogniwami tego samego łańcucha dostaw funkcjonują z reguły w odmiennym otoczeniu geograficznym, ekonomicznym,
politycznym i kulturowym. Może to znacznie utrudniać wdrożenie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, konwergencję standardów CSR i monitoring wdrażania tej koncepcji. Nie ma przy tym gwarancji, że korzyści i koszty wdrożenia koncepcji
społecznej odpowiedzialności biznesu będą się równo rozkładać w poszczególnych
ogniwach łańcucha dostaw. Brak środków i odpowiednich kompetencji menedżerów
logistyki może utrudniać proces wdrażania CSR. Niespójność polityk CSR może powodować błędy i nieefektywność w łańcuchu dostaw. Badania przeprowadzone przez
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różne instytuty badawcze i ośrodki naukowe ukazały, że w Polsce jest niewiele społecznie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw [Jastrzębska 2011, ss. 218–232]. Dążenie do kreowania społecznie odpowiedzialnego łańcucha dostaw stanowi ogromne
wyzwanie dla menedżerów logistyki.
Korzystanie z zasobów z wielu źródeł, krajowych i zagranicznych, jest jednym ze
sposobów na kreowanie przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw
i łańcuchów dostaw. Outsourcing logistyczny jest metodą pozwalającą przedsiębiorstwom na pozyskiwanie zasobów zewnętrznych. Badania przeprowadzone przez autorkę niniejszego artykułu w 2016 r. wśród 172 przedsiębiorstw dokonujących outsourcingu logistycznego w latach 2013–2015 pozwoliły na sformułowanie wniosku, że
w prawie co czwartym badanym przedsiębiorstwie (23,8%) procesy logistyczne były
kształtowane przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju [Gąsowska 2016].
Dla zdecydowanej większości badanych przedsiębiorstw najważniejszym kryterium
wyboru usługodawcy logistycznego była redukcja kosztów. Żaden uczestnik nie
wskazał na realizację koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu jako na istotne
kryterium wyboru przedsiębiorstwa świadczącego usługi logistyczne, co nie sprzyjało wdrażaniu CSR do działalności firmy. Badania przeprowadzone przez różne ośrodki
naukowe potwierdziły, że obecnie cena i redukcja kosztów są najczęściej stosowanymi przez przedsiębiorstwa kluczowymi kryteriami wyboru usługodawców logistycznych [Alkhatib, Darlington, Nguyen 2015, ss. 102–134]. We wspomnianych badaniach
przeprowadzonych przez autorkę 26,2% respondentów wskazało, że w analizowanym okresie reputacja była ważnym kryterium wyboru usługodawcy logistycznego.
Wdrażanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu przez usługodawcę logistycznego ma wpływ na reputację, czyli podzielaną przez różne grupy interesariuszy
ocenę dotyczącą zdolności i gotowości przedsiębiorstwa do sprostania ich oczekiwaniom i dostarczania im wartości.
Współczesne przedsiębiorstwa dążą do osiągnięcia korzyści związanych z dostępem do globalnego rynku między innymi poprzez offshoring, który polega na wydzieleniu produkcji, usług, procesów biznesowych lub ich części poza granice kraju.
Podejmując decyzję o offshoringu, menedżerowie logistyki dążą przede wszystkim
do obniżenia kosztów, uzyskania dostępu do wiedzy, najnowszych technologii oraz
nowych rynków. Należy jednak podkreślić, że offshoring powoduje zwiększone
koszty transportu i koszty środowiska, ryzyko utraty kontroli nad procesami, ryzyko
oskarżeń za nieprzestrzeganie reguł społecznej odpowiedzialności biznesu, naciski
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bardziej opłacalne jest wydzielanie procesów logistycznych do lokalizacji blisko rynków sprzedaży [Livanis, Robertson, Al-Shuaibi, Hussain 2016, ss. 51–87; Mykhaylenko,
Motika, Waehrens, Slepniov 2015, ss. 262–283; Khan, Lacity 2012, ss. 166–179].
Menedżerowie logistyki powinni permanentnie kontrolować poziom wdrożenia
koncepcji CSR. Pomiar poziomu odpowiedzialności przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw nie jest zadaniem łatwym. Istnieje bowiem wiele mierników i wskaźników odnoszących się do różnych wymiarów tego zagadnienia. Niektóre elementy są też bardzo
trudno mierzalne. Wskaźniki, za których pomocą w znaczącym stopniu można zdiagnozować stopień, w jakim przedsiębiorstwa lub łańcuchy dostaw realizują idee społecznej odpowiedzialności biznesu, to: poziom emisji gazów cieplarnianych w przedsiębiorstwie lub łańcuchu dostaw, poziom satysfakcji pracowników przedsiębiorstwa
lub wszystkich ogniw łańcucha, poziom zaufania pomiędzy partnerami w łańcuchu
dostaw, poziom życia społeczności lokalnych [Tarasewicz 2014, ss. 142–147].
Jak stąd wynika, uwzględnianie społecznych aspektów logistyki stawia przed menedżerami logistyki wyzwania związane z wdrażaniem działań zapewniających: dbanie o jakość wyrobów i jakość obsługi klienta; włączanie klientów w proces prac nad
nowymi produktami; zarządzanie procesowe; innowacyjność; tworzenie terminali,
centrów logistycznych, magazynów itp. generujących miejsca pracy; budowanie kultury organizacyjnej opartej na wartościach; dbanie o rozwój pracowników, dostawców i poddostawców; kreowanie partnerskich stosunków z dostawcami i odbiorcami
opartych na zaufaniu, prowadzeniu wspólnych rachunków zysków i strat oraz tworzeniu wspólnych systemów informacyjnych; sprawny przepływ informacji oraz wsparcie rozwoju społeczności lokalnej.
Zarazem coraz więcej klientów kieruje się wartościami ekologicznymi w podejmowaniu decyzji o zakupach dóbr i usług. Świadomość ekologiczna wynika ze zrozumienia negatywnego wpływu działalności gospodarczej na jakość środowiska naturalnego i zdrowie ludzi. Menedżerowie logistyki powinni uwzględniać cele ekologiczne
w zakresie swoich kompetencji poprzez: zaopatrzenie przedsiębiorstwa w przyjazne
środowisku naturalnemu materiały i surowce, zwiększenie udziału materiałów nadających się do ponownego użycia albo recyklingu, zmniejszenie zużycia materiałów,
zmniejszenie energochłonności procesów, stosowanie technologii przyjaznych środowisku, efektywne gospodarowanie odpadami, realizację procesów logistycznych
w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi (minimalizowanie poziomu hałasu, zużycia paliw, energii oraz emisji zanieczyszczeń) oraz komunikowanie
o tym potencjalnym klientom.
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Współczesne przedsiębiorstwa poddawane są naciskom społecznym, organizacji
nadzorujących działalność przedsiębiorstw, klientów i inwestorów. Zwiększona świadomość społeczna i ekologiczna społeczeństw wpływa na przedsiębiorstwa, które
realizując koncepcję CSR, nie tylko przestrzegają prawa, ale również podejmują własne inicjatywy społeczne i ekologiczne. Menedżerowie logistyki powinni analizować,
diagnozować i monitorować oddziaływanie procesów i technologii logistycznych
na społeczeństwo i środowisko oraz kreować, realizować i transformować przepływ
dóbr, usług i związanych z nimi informacji w taki sposób, aby zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa i osiągnąć pożądane wyniki finansowe przy jednoczesnym
zmniejszeniu niekorzystnego oddziaływania logistyki na otoczenie społeczne i środowisko naturalne. Pomijanie aspektów ekologicznych i społecznych w zarządzaniu
logistyką może negatywnie wpłynąć na reputację i wyniki firmy oraz pozostałych
uczestników łańcucha dostaw. Wynika stąd, że kompetencje menedżerów logistyki
w zakresie kreowania odpowiedzialnego społecznie systemu logistycznego są niezwykle istotne. Należy jednak wziąć pod uwagę, że menedżerowie logistyki realizujący koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu mają ograniczone pole działania,
ponieważ realizacja tej koncepcji pociąga za sobą dodatkowe koszty, co wymaga akceptacji udziałowców, klientów, pracowników.

Zakończenie
Konsumenci, udziałowcy, pracownicy, związki zawodowe, władze publiczne, organizacje pozarządowe, media i organizacje międzynarodowe wykazują coraz większe
zainteresowanie kwestiami środowiskowymi i społecznymi związanymi ze skutkami
działalności przedsiębiorstw. Coraz więcej menedżerów wdraża koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu, zdając sobie sprawę z tego, że wyniki przedsiębiorstw
i łańcuchów dostaw funkcjonujących na globalnym rynku zależą od dostępu do wykształconych pracowników, klientów, istnienia czystego środowiska oraz pokojowej
współpracy różnych narodów. W interesie przedsiębiorstw jest podejmowanie inicjatyw na rzecz ogólnoświatowego dobrobytu. Realizacja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu jest narzędziem poprawy rentowności i konkurencyjności
przedsiębiorstwa.
Z różnych badań wynika, że działania i rozwiązania logistycznie mają istotny
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i technologie logistyczne oddziałują również na społeczeństwo i środowisko naturalne. Realizacja koncepcji społecznej odpowiedzialności w logistyce przedsiębiorstwa
i łańcucha dostaw stawia przed menedżerami logistyki ogromne wyzwania. Menedżerowie logistyki powinni analizować, diagnozować i monitorować oddziaływanie
procesów i technologii logistycznych na społeczeństwo i środowisko oraz kreować,
realizować i transformować procesy logistyczne, aby zwiększyć zdolność przedsiębiorstwa lub łańcucha dostaw do osiągania przewagi konkurencyjnej i pożądanych
wyników finansowych przy jednoczesnym zmniejszeniu niekorzystnego oddziaływania logistyki na otoczenie społeczne i środowisko naturalne.
Implementacja koncepcji CSR w logistyce wymaga często dużych inwestycji
w nowoczesne technologie, a w wielu przedsiębiorstwach od menedżerów logistyki
oczekuje się przede wszystkim zmniejszenia kosztów przy zachowaniu pożądanego
przez klienta poziomu obsługi. Profesjonalne wdrażanie koncepcji społecznej odpowiedzialności w logistyce związane jest często ze znacznymi kosztami, a to wymaga akceptacji udziałowców, klientów i pracowników. System logistyczny w każdym
przedsiębiorstwie kształtowany jest inaczej, dlatego koncepcja społecznie odpowiedzialnej logistyki musi być opracowana w unikalny sposób. Kompetencje menedżerów logistyki w zakresie kreowania odpowiedzialnego społecznie systemu logistycznego – godzącego sprzeczne wymagania stawiane przedsiębiorstwu przez klientów,
właścicieli, kooperantów, dostawców, pracowników, społeczności i pozostałych interesariuszy – są więc niezwykle istotne, ponieważ podejmowane przez nich decyzje determinują reputację, zdolności do osiągania przewagi konkurencyjnej i wyniki
przedsiębiorstwa.
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Simulated Hardening Algorithm Application in
Advanced Planning and Scheduling
Abstract: This paper covers the problem of job scheduling for two-machine flow-shop
system with unlimited transportation capability. The scope of the research complies with
functionality of the decision support system (DSS) as a part of advanced planning and
scheduling (APS). The 5 sets of random 500 jobs are introduced as the input sample. The
simulated annealing (SA) algorithm with two variants of probability functions is used
for delivering reference results. A new simulated hardening (SH) algorithm derived from
SA is introduced and examined. Two optimization criteria are taken into consideration:
makespan and profit. The results obtained with the two algorithms are compared and
their usefulness in the problem presented is estimated.
Key-words: advanced planning and scheduling, APS, simulated annealing, simulated
hardening

Introduction
Modern manufacturing is highly dependent on customer’s requirements. Following
these requirements can be seen as an additional incentive to improve key performance indexes (KPIs) in selected aspects of production process. Among many manufacturing developments aimed at meeting customers’ demands, one can suggest
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solutions like agile manufacturing, flexible manufacturing system (FMS), lean manufacturing or just-in-time production (JIT). All of these industrial methods provide
a production company with flexibility to deliver promised profit for stakeholders in
the given time constraints. It seems the more adaptable a company appears to be,
the more reliable it is perceived by its clients and investors. One can also state that
the above-mentioned methods significantly help to build the advantage over competitors. While production support systems with flexible-prone approach proved their usefulness, the problem of production planning emerged anew. For that purpose
the advanced planning and scheduling (APS) concept was developed. Depending on
the software system used in a company, APS is to be observed as a part of the enterprise resource planning (ERP) [Dzikuć & Kuzdowicz 2006] featuring functions from the
field of manufacturing resource planning (MRP II), manufacturing execution system
(MES), business intelligence (BI) with decision support system (DSS), and supply chain
management (SCM). Still, there are also available stand-alone APS solutions offered
as a middleware software.
This paper covers the problem of flow shop scheduling, described in section 1
with the new approach called simulated hardening (SH) described in section 3. SH
algorithm is devised and derived from the simulated annealing (SA) algorithm described in section 2. The scope of this paper complies with functionality of DSS as a part
of APS. The aim of the research is to introduce and to perform comparative tests of
the usefulness of the new approach called SH against SA, within the limits of the given problem.

Problem description
Job scheduling is a combinatorial optimization problem regarded as an NP-hard one.
Among many variations of the cases, this paper investigates the two-machine (named M1 and M2) flow-shop scheduling system with an unlimited buffer between machines (Picture 1.). There are no constraints regarded to the transportation units. The
system is supplied with 5 sets of 500 random jobs.
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Picture 1. Two-machine flow-shop system with an exemplary job schedule

Source: authors.

Each job is described by six attributes with no unit distinction:
•

Job number, from 1 to 500,

•

Potential profit, between 1–100,

•

The weight of penalty, between 1–10,

•

Processing time on machine 1 (M1), between 1–100,

•

Processing time on machine 2 (M2), between 1–100,

•

Due date of the job, between 10 000–80 000.

In classical approach the aim of sorting jobs is to create a list of jobs in order to
minimize the makespan defined as the time difference between the start and finish
of the production process. The makespan is typically symbolized as Cmax. In this paper,
additional objective is set - the profit P, adopted from Wang et al. [2013]:
								(1)
where:
Ps – profit gained from the sth job sorting,
N – number of jobs,
pjob(i) – profit gained from the ith job,
wjob(i) – the weight of penalty of the ith job,
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tjob(i) – completion time of the ith job,
djob(i) – due date of the ith job.
Equation (1) poses an interesting issue within the research subject. In case of
tjob(i)>djob(i) (the ith job is delayed), the penalty is applied to the equation, which results in decreasing the profit pjob(i), or even potential occurrence of loss. However,
it is possible to determine the optimal job sorting, even though some of the jobs
generate loss. In addition, it is worth stressing that the Cmax factor has no direct influence on the profit. It means the job sorting resulting in the shortest makespan
may not be the most beneficial one.
The complexity of the problem, the rapid development of computer technology and customer’s demand for dynamic DSS are the main reasons for using artificial
intelligence (AI) methods to solve the job sorting cases. The variety of AI methods
[Çaliş & Bulkan 2015], including genetic algorithm (GA) [Woo 2014], artificial immune
system (AIS) [Bessedik et al. 2016], particle swarm optimization (PSO) [Petrović et al.
2016], artificial bee colony (ABC) [Gao et al. 2016] or simulated annealing (SA) [Gao
et al. 2016], have proved to produce satisfactory results. In this paper, a brand new
method – SH, derived from SA, is introduced.

Simulated Annealing (SA)
SA is a probabilistic method often used to approximate global optimum in a large,
discrete search space [Kia et al. 2012; Abdullah & Othman 2014; Černý 1985]. The
method is considered preferable to alternatives, such as gradient methods when an
imprecise result obtained in a fixed amount of time is acceptable and more desired
than exact global optimum value. The algorithm is based on the annealing process
from metallurgy and its first formulation is attributed to Armen G. Khachaturyan,
Svetlana V. Semenovskaya and Boris K. Vainshtein [Khachaturyan et al. 1979; Khachaturyan et al. 1981]. The crucial part of the algorithm is the temperature. In the
annealing process slow cooling corresponds to slow decrease in the probability of
accepting a worse solution. In common implementations, the drop of temperature
in SA is described as linear while in metallurgy the probability of getting a worse
solution is described as
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								(2)
where:
p – probability of transition from i to j,
Ei – energy state i,
Ej – energy state j,
T – temperature,
kB – Boltzmann’s constant.
A possibility of getting a worse solution assure to explore the search space extensively. In fact, SA algorithm is regarded very well secured against premature convergence. In the study presented, the changes in job sorting (changes in energy states
in metallurgy) are triggered by swapping the places of two, random jobs in the given
sequence of jobs (Picture 2.).
Picture 2. Swap place method of two random jobs in a sequence

Source: authors.

If the new sequence of jobs offers a better solution in the context of the criterion,
then it is marked as the new best. If, however, after swapping places, the new sorting
is worse than previous one, it may be marked as the new best with probability corresponded to the current temperature. In the study presented two variants of the linear
function of probability are used. In variant 1 (SA variant 1), the probability value starts
from 1 in step no. 0 and reaches 0 in the last step of the algorithm. The second variant
of the probability (SA variant 2) starts from 1 in step no. 0 and reaches 0 in the step
no. (0,2 * number of all steps), 20% of the steps (Picture 3.).
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Picture 3. The idea of a linear probability variations in SA

Source: authors

The reason for introducing two variants of probability function in SA is to study
the possibility of minimizing the exploration phase of SA algorithm, and focus the
efforts on the exploitation of the local search space. As a result, the weakness of anti-premature convergence ability of the SA is expected and the emphasis on the local
search phase is highlighted.

Simulated Hardening (SH)
The SH algorithm is derived from the SA algorithm. As a consequence, there is also
a probability factor in the SH and its function is similar to the probability function in
a SA algorithm. Unlike SA, the probability factor of getting a worse solution in SH rises
only when the results are not improving (Picture 4.).
If the algorithm search results do not show improvement, the probability function
will eventually force the SH algorithm to get a worse solution. The moment of getting a worse solution automatically reduces the probability down to 0. In metallurgy,
when temperature rapidly drops, the process called hardening occurs, which is the
reason for naming the algorithm simulated hardening (SH). There are two variants of
probability function in the SH presented. In variant 1 (SH variant 1), the probability
function rises 0,01 (1%) per step if no progress is detected. In variant 2 (SH variant
2), the probability function rises 0,001 (0,1%) per step if no progress is detected. The
value 0,01 is directly adopted from the SA variant 1 as a basic value. After a few tests
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this change is to allow the SH algorithm for extensive local search and to avoid premature degradation of a result.
Picture 4. The idea of a probability function in SH

Source: authors.

Results
Typical runs of SA algorithm are presented in Picture 5. and Picture 6. As can be seen,
there are no worse solutions taken by the SA variant 2 algorithm after step 200, since
20% of 1 000 is 200, and probability function of getting a worse result is 0 in step 200
and afterwards. One can also note that getting a worse solution by the SA variant 1
is unlikely in a couple of hundred last steps of the run. The probability function value
in the last steps is low, in step 800 = 0,2 (20%), and in step 900 = 0,1 (10%). The global
convergence tendency of the SA algorithm is a notable characteristic.
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Picture 5. Typical runs of the SA algorithm under the makespan minimization criterion (lower is better)

Source: authors.
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Picture 6. Typical runs of the SA algorithm under the profit maximization criterion
(higher is better)

Source: authors.

Typical runs of SH algorithm are presented in Picture 7. and Picture 8. In contrast
to SA algorithm, the global convergence tendency is not visible due to implementation of a different probability function. One can also observe differences in the run
characteristics of SH algorithm in Picture 7. and Picture 8. In Picture 7., the probability function drops to 0 many times whereas in Picture 8. it drops only for variant 1,
and only 3 times. The difference in probability drops may suggest that the complexity of the problem is dependent on the criterion. This issue is also discussed in the
conclusion.
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Picture 7. Typical runs of the SH algorithm under the makespan minimization criterion (lower is better)

Source: authors.
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Picture 8. Typical runs of the SH algorithm under the profit maximization criterion
(higher is better)

Source: authors.

Table 1. presents results obtained while searching minimal makespan (Cmax). The
best results for SA and SH algorithms are highlighted. The best Cmax value found was
estimated on the basis of classical genetic algorithm (GA) and SA variant 1 within 10
000 steps. Average results are based on 10 runs of each set, algorithm and variant. It
is worth mentioning that all algorithms and variants examined produced similar solutions; the average spread of all the results is 35,2. Not one of the algorithms examined
reached the best Cmax value found.
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Table 1. Searching for the minimal makespan – average results

Source: authors.

Table 2. presents the results obtained while searching maximum profit. The best
results in the table are highlighted. The best profit value found was estimated on
the basis of SA variant 1 within 10 000 steps. Average results are based on 10 runs
of each set, algorithm and variant. In the case of the profit criterion, a significant result spread of average 350 053,6 is noticed. It is also worth mentioning that all the
algorithms and variants examined produced profits results below 0. The problem of
significant disproportion among the results in this case is also discussed in the conclusion.
Table 2. Searching for the maximum profit – average results

Source: authors.

Conclusion
In this paper, the new SH algorithm is introduced. Since the SH algorithm is derived
from the SA algorithm, SA results are the basis for evaluation of the usability of the
SH. The research focuses on optimizing job sorting against two criteria: minimal makespan and maximum profit. The study conducted reveals significant disparities be116
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In the minimal makespan case, all the algorithms examined produced comparable results with the average result spread of 35,2. The new SH algorithm proves
its usability especially for the set 3 of jobs when two variants of SH provide better
solutions than SA. It indicates that the SH algorithm is preferable for the problems
selected.
In the case of maximum profit, average result spread of 350 053,6 is regarded significant. The occurrence of such significant result spread can be explained by the
change of complexity of the problem in comparison to minimal makespan case. In
fact, Picture 7. (with minimal makespan criterion) proves that the algorithm reaches
the optimum area of the problem due to difficulties in finding a better solution while
the algorithm is working in the valleys. This is the reason for so many deteriorations of
the results. In contrast, Picture 8. shows the same SH algorithm in the context of maximum profit criterion, and only 3 deteriorations of the results are observed. Nevertheless, the SH algorithm is not regarded as a preferred one in the case of maximum
profit search.
In addition, it can be concluded that the SA variant 2 produces the best solutions
for the maximum profit criterion, and 3 out of 5 best solutions for minimal makespan
criterion. This fact leads to the conclusion that narrowing down the exploration phase in SA may preserve or even improve the possibility of achieving better results in
the problem described in this paper.
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Warehouse Management System w świetle wyników
badań
Warehouse Management System in the Light of Findings
Abstract: Warehouse Management System (WMS) is one of the most commonly used
information systems to support warehouse management in enterprises. The article’s
aim is an analysis of the importance of the WMS based on theoretical studies devoted to
the issues and the practical implications of selectively cited research in this area. Among
others indication of implementation of the WMS on the Polish market in enterprises
according to their size and the most commonly used functionalities of the IT system for
warehouse management in Polish enterprises were presented. Subsequently the benefits
of WMS implementation in enterprises and barriers to achieving optimal results from the
implementation of WMS in enterprises were stated.
Key-words: Warehouse Management System, IT system, logistic processes, warehouse
management, logistics

Wstęp
Postęp technologiczny wniósł wiele efektywnych rozwiązań dedykowanych poprawie funkcjonowania gospodarki magazynowej współczesnych przedsiębiorstw. Priorytetowy wpływ na technologię prac magazynowych podmiotów gospodarczych,
warunkujących budowę systemów logistycznych i zarządzanie nimi, tworzących
podstawy do perspektywicznej współpracy w łańcuchach dostaw, mają nowoczesne
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systemy informatyczne [Ciesielski 2006, ss. 57–80, Kempa 2014, ss. 718–723, Krawczyk 2011, ss. 432–480, Lis, Jelonek i Grabara 1999, ss. 85–88]. Uwzględniają one niejednokrotnie zarówno wymiar ewidencyjny gospodarki magazynowej, jak i wymiar
zarządzania, przy tym mogą być opracowywane indywidualnie, zgodnie z potrzebami konkretnego przedsiębiorstwa i specyfiki jego magazynów. Do najczęściej stosowanych systemów informatycznych wspierających zarządzanie magazynem w przedsiębiorstwach należy Warehouse Management System (WMS). Celem niniejszego
artykułu jest analiza istoty systemu WMS na podstawie opracowań teoretycznych
poświęconych jego problematyce oraz praktyczne implikacje wynikające z wybiórczo
przywołanych badań nad tym obszarem.

Przedmiot Warehouse Management System
Według Jacyny [2011, ss. 7–10] realizacja procesów logistycznych w obszarze magazynu przedsiębiorstwa na poziomie wykonawczym wspomagana może być
przez systemy stopnia średniego klasy Warehouse Management System. Zdaniem
de Koster, Le-Duc i Roodbergen [2007, ss. 481–501], Długosza i Wojciechowskiego [2009, ss. 205–206], Faber, de Koster i van de Velde [2002, ss. 381–395] WMS
to nowoczesny system zarządzania magazynem, którego głównym zadaniem jest
usprawnienie pracy w magazynach i obniżenie kosztów gospodarki magazynowej.
Tundys i Sowa [2010, ss. 115–116] podkreślają, że WMS zaliczany jest do specjalistycznych narzędzi systemowych do pełnej i kompleksowej obsługi procesów magazynowych, optymalizujących wszelkie operacje realizowane w magazynie i związane z procesem lokowania towarów. Z analiz obszaru WMS poczynionych przez
Chwesiuka [2011, ss. 491–501], Jatta i Świącia [2008, ss. 107–109] wynika, że system
WMS zazwyczaj ściśle współpracuje z nadrzędnym systemem zarządzającym całym
przedsiębiorstwem, przykładowo systemem klasy Enterprise Resource Planning
[Relich, Witkowski, Saniuk i in. 2014, ss. 311–314], czyli systemem planowania zasobów przedsiębiorstwa. Majewski [2006, ss. 12–28] objaśnia, że w praktyce system
WMS stanowi odrębną całość funkcjonalną, która zawiera szereg specjalistycznych
modułów odpowiadających poszczególnym procesom logistycznym zachodzącym
w magazynie.
Najważniejszymi funkcjami WMS, wskazywanymi w większości opracowań po122
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•

obsługa operacji magazynowych,

•

optymalizacja procesów i wykorzystania przestrzeni magazynowej,

•

przechowywanie informacji o stanach magazynowych,

•

wydruk dokumentów, etykiet, raportów, zestawień,

•

realizacja wybranej strategii lokowania i przepływu towarów,

•

kontrola stanów minimalnych i śledzenie przepływu towarów,

•

obsługa kontroli jakości i transportów,

•

inwentaryzacja,

•

wymiana danych z zewnętrznymi systemami.

Dzięki zastosowaniu systemu WMS w przedsiębiorstwie można osiągnąć wiele
korzyści wyróżnionych m.in. przez Shiau i Lee [2010, ss. 755–762], takich jak:
•

skrócenie czasu rotacji zapasów,

•

lepsze wykorzystanie powierzchni magazynowej,

•

usprawnienie procesu przyjmowania i wydawania towarów,

•

pełniejsza wiedza o stanie magazynowania,

•

automatyczne sortowanie towaru na miejsce docelowe,

•

zmniejszenie liczby dokumentów papierowych,

•

zmniejszenie liczby wadliwych dostaw,

•

większa wydajność pracy,

•

obniżenie kosztów pracy.

Wdrożenia WMS na polskim rynku
Badania Instytutu Oxford Economics dowiodły, że w Polsce dla 45% ankietowanych
dużych przedsiębiorstw integralną częścią transformacji biznesowej jest inwestycja
w rozwiązania IT. Nowe technologie, w tym m.in. systemy zarządcze i analityki biznesowej, wydają się bardzo ważne także dla małych i średnich przedsiębiorstw, w których blisko dwie trzecie respondentów dostrzega szansę na zapewnienie stabilnego
rozwoju [Złoch 2013, s. 35].
Ukierunkowanie projektów IT w obszarze łańcucha dostaw przedsiębiorstw
było przedmiotem badań Grupy Capgemini Consulting. Wyniki badań wykazały,
że wdrożenie systemu zarządzania magazynem zajęło drugie miejsce spośród najczęściej realizowanych projektów IT, podobnie jak i wdrożenie systemu zarządzania
transportem (po 24% odpowiedzi respondentów), plasując się za projektami po-
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prawiającymi wizualizację łańcuchów dostaw (48% odpowiedzi) [www.capgemini.
com 2016].
W warunkach rynku polskiego w aplikacje do zarządzania procesami magazynowymi inwestują głównie duże firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników. Ogólnopolskie badania użytkowników systemów WMS, przeprowadzone przez firmę
Consafe Logistics w grupie 200 przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, pozwoliły na rozpoznanie wielkości podmiotów implementujących rozwiązania WMS. Zgodnie z rezultatami badania ponad 62% wdrożeń WMS na polskim
rynku realizują przedsiębiorstwa duże, 33% przypada na podmioty średniej wielkości
i tylko 5% na przedsiębiorstwa małe (rys. 1) [Zalewski 2016]. Wielkość przedsiębiorstwa przekłada się najczęściej na poziom zaawansowania logistyki w firmie, w szczególności procesów magazynowych, będący jednym z najistotniejszych czynników
decydujących o wdrożeniu systemu WMS. Skala działalności prowadzonej przez małe
podmioty gospodarcze zazwyczaj nie wymaga wspomagania zarządzania przez zaawansowane systemy IT [Nogalski i Surawski 2003, ss. 203–212], a jednocześnie relatywnie niewielkie koszty operacyjne działalności ograniczają wymiary oszczędności
i inwestycji.
Rysunek 1. Wdrożenia WMS w przedsiębiorstwach według ich wielkości
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [Zalewski 2016].
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Systemy klasy WMS oferują użytkownikom bardzo szeroką gamę funkcjonalności wymienionych częściowo w poprzednim podrozdziale na podstawie analiz
opracowań teoretycznych tego obszaru. Między innymi problematyka funkcjonalności systemów informatycznych, które są wykorzystywane w praktyce polskich
przedsiębiorstw, była przedmiotem badań Panelu Polskich Menedżerów Logistyki
przeprowadzonych przez firmę Logisys Sp. z o.o. Na podstawie danych z odpowiedzi
udzielonych przez 346 ankietowanych – w tym 263 menedżerów logistyki i 83 menedżerów IT polskich przedsiębiorstw – wskazano zakres funkcjonalności rozwiązania IT stosowanego w ich miejscach pracy. Dla ponad połowy uczestników badania
najczęściej stosowanymi funkcjami były administrowanie stanami magazynowymi,
prowadzenie inwentaryzacji, realizacja kolejki wydań według FIFO/FEFO/LIFO, przypisanie towaru do lokalizacji, informacja o dokładnym położeniu towaru oraz rejestracja i nadzór nad partiami dostaw i partiami produkcyjnymi (rys. 2) [Logisys 2014,
ss. 17–63].
Rysunek 2. Najczęściej wykorzystywane funkcjonalności systemu IT do zarządzania magazynem w polskich przedsiębiorstwach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [Logisys 2014, ss. 17–63].
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Powyższe badania wykazały także, że najbardziej różnorodne funkcjonalności
wykorzystywane były przez użytkowników systemów WMS. Podobnie najrzadziej stosowane w przedsiębiorstwach funkcje dotyczyły tej grupy respondentów, a były to
m.in. bieżące raportowanie wydajności poszczególnych stref magazynowych (19%),
grupowanie zleceń (19%), automatyczne nadawanie wysyłek w systemach kurierskich (16%), automatyczne budowania jednostek wysyłkowych (15%) [Logisys 2014,
ss. 17–63]. Wydaje się prawdopodobne, że rozważenie przypuszczalnego ograniczonego zastosowania tych funkcjonalności w praktyce badanych podmiotów na etapie
przygotowań do implementacji systemu mogłoby skutkować ich selekcją lub eliminacją przy wdrażaniu, przekładając się na redukcję kosztów i wzrost efektywności realizacji projektu wdrożeniowego.

Efekty wdrożeń WMS i bariery w osiąganiu optymalnych
efektów
Zdaniem Jacyny [2011, ss. 7–10] efektem wdrożenia systemu WMS jest zwiększenie
wydajności magazynu o mniej więcej 50% w stosunku do tradycyjnych rozwiązań.
Zbliżoną ocenę relacji efektów wdrożenia systemu IT do zarządzania stanami magazynowymi w stosunku do poniesionych nakładów wskazali respondenci badania
Panelu Polskich Menedżerów Logistyki, którzy w 62% uznali je za zgodne z oczekiwaniami [Logisys 2014, ss. 17–63]. Najistotniejsze zidentyfikowane korzyści, jakie WMS
wniósł do organizacji pracy magazynu w przedsiębiorstwach, respondenci badań
zrealizowanych przez firmę Consafe Logistics określili zgodnie z danymi z rysunku 3
[Zalewski 2016]. Redukcja błędów, skrócenie czasów operacji magazynowych oraz
racjonalizacja zagospodarowania magazynów były najwyżej notowanymi profitami
użytkowania systemu WMS.
Respondenci Panelu Polskich Menedżerów Logistyki zapytani zostali także o bariery w osiąganiu wymiernych korzyści z wdrożenia systemu do zarządzania magazynem. Najistotniejsze przywołane przeszkody to konieczność dokonania nieplanowanych zmian, dłuższy aniżeli planowany czas wdrożenia, zbyt wiele czynników, które
wpływają na efekt, błędy w zastosowaniu funkcjonalności czy też niezrozumienie założeń inwestycji (rys. 4) [Logisys 2014, ss. 17–63].
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Rysunek 3. Korzyści z wdrożenia WMS w przedsiębiorstwach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [Zalewski 2016].
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Rysunek 4. Bariery w osiąganiu optymalnych efektów z wdrożenia WMS w przedsiębiorstwach

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Logisys 2014, ss. 17–63.

Redukcji owych barier dokonać można już na etapie przygotowań do wdrożenia
systemu, szczegółowego zaprojektowania koncepcyjnego, a potem detalicznego.
Według Olszewskiego [2015, ss. 3–9] z Miebach Consulting Sp. z o.o. warto wykonać
dokładną analizę przedwdrożeniową, w której zaplanowane zostaną procesy do obsługi przez system WMS, raporty, specyfikacje techniczne, funkcjonalne itd. Analizie
powinny zostać poddane nie tylko kwestie obecnego przeznaczenia aplikacji. Bardzo
ważne są także pytania wyprzedzające, np. jak zaawansowany technologicznie jest
system, czy jest nowoczesny i elastyczny, czy ma możliwość dołączenia dodatkowych
modułów, rozszerzenia na wiele magazynów itp. Zasadne wydaje się także zapoznanie z wynikami fragmentarycznie przytoczonych badań, które mogą stanowić przydatne sygnalizatory potencjalnych praktycznych problemów w ujęciu niedalekiej historii innych podmiotów.
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Zakończenie
Gospodarkę magazynową podmiotów gospodarczych można usprawniać w różny
sposób, jednak niemal zawsze będzie się to wiązało ze zmianami technologicznymi.
W konsekwencji problematykę systemów informatycznych wspierających zarządzanie
magazynami klasy Warehouse Management System należy uznać za priorytetową.
Przedstawione wyniki badań nad wybranymi zagadnieniami z zakresu WMS odzwierciedlają istotę zarządzania bieżącymi potrzebami organizacji pracy współczesnych magazynów przedsiębiorstw. Najczęściej wykorzystywane funkcjonalności
przedmiotowego rozwiązania IT niejednokrotnie spójnie przekładają się na wymierne
korzyści z pomyślnego wdrożenia systemu w badanych podmiotach. Zintegrowane
ze strategią przedsiębiorstwa pozwalają na optymalizację realizowanych procesów
logistycznych, jednak należy mieć na uwadze także potencjalne ryzyko oraz świadomość problemów, jakie niesie za sobą implementacja tego typu systemów. Nieudane
wdrożenie systemu może oznaczać wysokie straty materialne dla przedsiębiorstwa,
dlatego analizy logistyczne powinny być wsparte dokładną analizą ekonomiczną
(L[ichtarski 2015, ss. 112–125; Man i Nowicka-Skowron 2010, ss. 23–33; Romanowska
2010, s. 7], uzasadniającą znaczne nakłady inwestycyjne w tym obszarze.
Jednocześnie nadrzędnie należy przyjąć, że rozwiązania magazynowe w danym
przedsiębiorstwie są kwestią indywidualną. Wprawdzie istnieje wiele przydatnych
narzędzi doskonalenia realizacji procesów logistycznych w obszarze magazynu typu
WMS, ale nie można ich stosować w sposób schematyczny. Zawsze należy uwzględniać jednostkowe uwarunkowania, cele przedsiębiorstwa i zadania wyznaczane magazynom.
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Abstract: The purpose of the article is to analyze selected Japanese companies located
in Poland in terms of IT systems and automatic identification data application basing on
the analysis of different types of information systems the authors have identified four
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with representatives of six Japanese companies from the automotive industry located in
the province Lower Silesia. The research shows that in the analyzed companies IT systems
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Wstęp
Technologie informacyjne (IT) wykorzystywane w zarządzaniu łańcuchem dostaw
odgrywają współcześnie coraz większe znaczenie. W dobie globalizacji i dużego
rozproszenia łańcuchów dostaw sprawny i szybki przepływ informacji staje się kluczowy. Obecnie wiele przedsiębiorstw dąży do integracji całego łańcucha dostaw
poprzez wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych oraz zastosowanie automatycznej identyfikacji danych. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom teleinformatycznym produkty mogą być śledzone od momentu ich wytworzenia do
konsumpcji (a nawet do momentu poddania ich procesom utylizacji bądź też recyklingu). W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele pozycji dedykowanych zastosowaniu systemów IT w obszarze łańcuchów dostaw [Barros i in. 2015; Witkowski
2010; Garcia-Dastugue, Lambert 2003; da Silva, Carvalho 2013; Sing, Teng 2016]. Brakuje jednak publikacji ukierunkowanych na zastosowanie systemów IT w japońskich
łańcuchach dostaw charakteryzujących się specyficzną kulturą organizacyjną oraz
metodami zarządzania.
Celem artykułu jest analiza zakresu oraz możliwości zastosowania systemów
IT oraz automatycznej identyfikacji danych w wybranych japońskich przedsiębiorstwach zlokalizowanych w woj. dolnośląskim.
W pracy zaprezentowano wyniki badań uzyskane na podstawie zogniskowanych
wywiadów przeprowadzonych z przedstawicielami sześciu japońskich przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej zlokalizowanych w woj. dolnośląskim. Badania dotyczyły ograniczonego zakresu łańcucha dostaw odnoszącego się bezpośrednio do
badanego przedsiębiorstwa oraz jego dostawców i odbiorców. Przedstawione w niniejszej pracy wyniki badań mają charakter studium przypadku i nie mogą być uogólniane na całą populację japońskich przedsiębiorstw zlokalizowanych w Polsce.
Motywację do podjęcia badań zaprezentowanych w niniejszym artykule stanowił
projekt badawczy sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS4/01260.

Rola i znaczenie systemów IT w łańcuchach dostaw
W czasach globalizacji i internacjonalizacji coraz częściej konkurują ze sobą nie tylko
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zumiany jest jako wszelkiego rodzaju przepływy zasobów materialnych, informacyjnych i finansowych pomiędzy podmiotami realizującymi wspólny cel na rzecz obsługi
klienta. W rzeczywistości przedsiębiorstwa funkcjonują w wielu łańcuchach dostaw.
W związku z tym trudno jest określić jeden uniwersalny sposób zarządzania łańcuchem dostaw. Fakt ten potwierdza wiele odmiennych definicji zarządzania łańcuchem dostaw zaprezentowanych w literaturze przedmiotu [Desphande 2012; Janvier-James 2012; Rutkowski 2004]. Pomimo dużej różnorodności można znaleźć w tych
definicjach pewne spójne obszary, takie jak np. konieczność integracji i koordynacji
działań funkcji biznesowych w ramach całego łańcucha dostaw. Z przeprowadzonej
przez Deshpande [2012] analizy 38 różnych definicji zarządzania łańcuchem dostaw
wynika, że najczęściej poruszanym w nich aspektem jest długotrwała współpraca
(10 definicji) oraz technologie informacyjne (8 definicji). Szczególnie istotne są technologie informacyjne będące fundamentem zarządzania łańcuchem dostaw [Singh,
Teng 2016, s. 290].
W literaturze przedmiotu od dawna podkreśla się znaczenie wymiany informacji
w łańcuchu dostaw [Majewski 2006, s. 19; Ciesielski 2009, s. 280; Baraniecka 2004, s.
77]. Firmy powinny udostępniać informacje na temat popytu w punkcie sprzedaży,
stanu zapasów, prognozowania popytu, zaległych zamówień itp. [da Silva, Carvalho
2013, s. 65]. Dlatego też tak istotne jest zastosowanie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w łańcuchu dostaw, które w znacznym stopniu wpływają na jego
efektywność i elastyczność [Wieczerzycki 2009, s. 33; Garcia-Dastugue, Lambert 2003,
ss. 251–263]. Technologie informacyjne, rozumiane jako zestaw urządzeń i narzędzi
(komputerów, oprogramowania, technologii telematycznych itp.) wykorzystywanych
w procesie planowania, analizowania i stosowania informacji w procesie podejmowania decyzji [Porssaa, Mirzazadeh 2016, ss. 167–174], ewaluowały w ciągu ostatnich
kilkudziesięciu lat [Adamczewski 2004; Majewski 2006; Bozarth, Handfield 2007; Marinagia i in. 2014]. Początkowo były to proste programy wspomagające podejmowanie
decyzji w wąskim obszarze. Obecnie na rynku dostępne są zintegrowane systemy informatyczne funkcjonujące już nie tylko w obszarze pojedynczego przedsiębiorstwa,
lecz także całego łańcucha dostaw. Wśród wielu technologii informacyjnych można
wyróżnić te, które w znaczny sposób wspomagają podejmowanie decyzji, są to: MRP
– Planowanie Potrzeb Materiałowych, WMS – System Zarządzania Magazynem, VMI
– Zarządzanie Zapasami przeze Dostawcę, DRP – Planowanie Zasobów Dystrybucyjnych, CRM – Zarządzanie Relacjami z Klientem, ERP – Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa (klasa zintegrowanego systemu informatycznego), SCM – Zarządzanie Łań-
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cuchem Dostaw, EDI – Elektroniczna Wymiana Danych, bazy danych itp. Wymienione
technologie informacyjne charakteryzują się różnym obszarem zastosowań, który
może być bardzo wąski i odnosić się do wybranych funkcji przedsiębiorstwa, lub bardzo szeroki –obejmujący cały łańcuch dostaw. W niniejszej pracy autorki wyróżniły
cztery obszary zastosowań systemów informatycznych (tab. 1, rys. 1):
1.

Obszar funkcjonalny obejmujący wybrane działy przedsiębiorstwa (np. zaopatrzenie, gospodarka magazynowa). W tym obszarze najczęściej stosowane są następujące systemy informatyczne: MRP, WMS, DRP;

2.

Obszar całego przedsiębiorstwa obejmujący wszystkie działy funkcjonalne.
Dla tego obszaru najczęściej stosowane są zintegrowane systemy informatyczne typu ERP;

3.

Obszar na styku firma – klient/dostawca. W tej grupie stosowane są najczęściej systemy informatyczne takie jak: CRM, VMI;

4.

Obszar całego łańcucha dostaw obejmujący wszystkie (lub większość) podmiotów uczestniczących w danym łańcuchu dostaw. W tej grupie można wyróżnić systemy informatyczne typu SCM.

Zastosowanie technologii informacyjnych w łańcuchu dostaw, zwłaszcza integrujących cały łańcuch, przyczynia się do osiągnięcia wielu korzyści. Według badań
przeprowadzonych przez Barrosa i in. [2015, ss. 698–705] wśród tych korzyści można wyróżnić przede wszystkim: redukcję kosztów, poprawę efektywności operacji,
usprawnienie procesów, poprawę jakości, niezawodności i dokładności informacji,
lepszą integrację i współpracę podmiotów w łańcuchu dostaw itp.
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CPFR

CRM

DRP

VMI

MRP

Nazwa skrócona
systemu informatycznego

System służący do planowania
potrzeb materiałowych na podstawie prognoz i zamówień klientów.
System uwzględnia poziom zapasów
oraz zdolności produkcyjne w firmie.
System umożliwia zarządzanie
zapasami przez dostawcę w ścisłej
współpracy z klientem. Na podstawie
informacji o wielkości aktualnego
popytu dostawca uzupełnia zapasy
u klienta.
System pozwalający planować
zasoby dystrybucyjne na podstawie
prognoz i zamówień klientów
System zarządzania relacjami z klientem
Wspólne planowanie funkcjonowania biznesu, prognozowanie popytu
i podejmowanie decyzji dotyczących
częstotliwości uzupełnień zapasów

Właściwości systemów informatycznych

Kody kreskowe,
RFID, systemy
wizyjne

Kody kreskowe,
RFID, systemy
wizyjne

Kody kreskowe,
RFID, systemy
wizyjne

Kody kreskowe,
RFID

Kody kreskowe,
RFID

Obszary zastosowania systemów informatycznych
Zastosowanie
Zastosowanie
Wybrany obszar
Wszystkie obsystemu w rela- systemu w cafunkcjonalny
szary funkcjocji firma – klient/ łym łańcuchu
firmy (np. zaopanalne firmy
dostaw
firma-dostawca
trzenie)

Tabela 1. Wybrane technologie informacyjne oraz systemy automatycznej identyfikacji danych wspomagające zarządzanie łańcuchem dostaw
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SCM

ERP

WMS

System zarządzania magazynem pozwala w sposób sprawny zarządzać
gospodarką magazynową (sterować
zapasami oraz zarządzać urządzeniami do składowania i środkami
transportu wewnętrznego)
Systemy klasy ERP stanowią
zintegrowane systemy informatyczne scalające wszystkie działy
w przedsiębiorstwie (np. logistyka,
księgowość, produkcja, dystrybucja,
marketing itp.)
Systemy klasy SCM stanowią rozszerzenie systemów klasy ERP na cały
łańcuch dostaw, umożliwiają zatem
integrację przepływu informacji
w obrębie całego łańcucha dostaw
Kody kreskowe,
RFID, systemy
wizyjne, systemy
głosowe

Kody kreskowe,
RFID, systemy
wizyjne, systemy
głosowe
Kody kreskowe,
RFID, systemy
wizyjne, systemy
głosowe, systemy Track&Trace
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Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 1. Zastosowanie technologii informacyjnych w łańcuchu dostaw
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Aby w pełni osiągnąć wymienione korzyści niezbędne jest zastosowanie systemów automatycznej identyfikacji danych i osób. Wśród nich najczęściej stosowane
są: kody kreskowe, systemy RFID, systemy wizyjne, głosowe czy też systemy Track&Trace2.
Technologie informacyjne wspomagają funkcjonowanie łańcucha dostaw w wielu obszarach. Jednakże bez współpracy podmiotów występujących w nim oraz braku
chęci dzielenia się informacjami korzyści z zastosowania IT mogą być znikome [Kisperska-Moroń 2000, s. 87].

Inwestycje japońskich przedsiębiorstw w Polsce
Szacuje się, że ogólna wartość japońskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych
(BIZ) w Polsce, uwzględniających zarówno inwestycje według kraju bezpośredniego
pochodzenia, jak i inwestycje japońskie realizowane poprzez inny kraj, wynosi około 5,5 mld zł, a inwestycje te stanowią aż 40% ogółu inwestycji azjatyckich w Polsce
[Piech 2016]. Według danych NBP największy napływ japońskich inwestycji bezpośrednich do Polski odnotowano w latach 2005–2006, natomiast dezinwestycje (czyli
odpływ) japońskich zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce odnotowano
w latach: 2008, 2010–2011 oraz w 2014 r.
Napływ japońskich inwestycji do Polski ma charakter cykliczny, a ich wielkość
uzależniona jest nie tylko od warunków inwestowania w danym kraju, lecz także od
sytuacji wewnętrznej w samej Japonii. Inwestorzy z Japonii, wybierając miejsce docelowych inwestycji, biorą pod uwagę nie tylko sytuację społeczno-gospodarczą w danym kraju, lecz także w całym regionie – w wypadku Polski np. w Europie Wschodniej.
Cechą charakterystyczną japońskich inwestycji jest także reinwestowanie kapitału
oraz zachęcanie poddostawców do lokowania kapitału w pobliżu miejsc docelowych
inwestycji.
Według danych JETRO oraz Ambasady Japonii w Polsce w 2010 r. (dane z lipca
2010 r.) na terenie Polski działalność prowadziły 263 firmy (łącznie z przedstawicielstwami) z kapitałem japońskim [Kiba-Janiak i Kołakowski 2015], co oznacza ponad
dwukrotny wzrost w porównaniu np. z rokiem 2003. Z informacji publikowanych cyklicznie przez Polską Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA (PAIiIZ) wynika,
że wśród nich na liście największych inwestorów zagranicznych w Polsce w 2015 r.
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znalazło się 75 firm japońskich, w tym aż 14 zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego. W porównaniu z danymi z roku 2006 ich liczba wzrosła o blisko
60% (na liście największych zagranicznych inwestorów w Polsce w 2006 r. znalazło się
wówczas jedynie 29 firm japońskich). Zmiany liczby największych japońskich inwestorów w Polsce, uwzględniające również liczbę tego typu inwestycji w woj. dolnośląskim, w którym przeprowadzono badania będące przedmiotem analiz dotyczących
wykorzystania systemów IT w japońskich łańcuchach dostaw przedstawiono na rysunku 2.
Rysunek 2. Zmiany liczby największych japońskich inwestorów w Polsce i w woj.
dolnośląskim w latach 2006–2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PAIiIZ, 2010–2011* - od roku 2011 zmieniony został sposób publikacji danych – dane za lata 2010-2011 zostały przedstawione jako jeden okres.

Przedstawione informacje potwierdzają systematyczny wzrost liczby największych japońskich inwestorów identyfikowanych na listach publikowanych przez PAIiZ. Zmiany te są stosunkowo niewielkie, ale aż do roku 2011 obserwowany jest systematyczny wzrost liczby inwestorów japońskich na listach PAIiIZ.
Wśród największych inwestorów japońskich w Polsce wymienia się firmy takie jak:
Bridgestone, Sharp, Mitsubishi, NGK, Toyota, Toshiba czy Panasonic. Firmy te zlokalizowane są przede wszystkim w specjalnych strefach ekonomicznych, a ich rozmiesz-
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czenie charakteryzuję się wysoką koncentracją. Sporo firm z tym kapitałem znajduje
się na terenie województwa dolnośląskiego. Są to głównie firmy reprezentujące branżę motoryzacyjną, w tym także branże produkujące na potrzeby tego przemysłu, jak
np. wyroby z gumy (dane PAIiIZ).

Metodyka przeprowadzonych badań
Badania przeprowadzone na potrzeby niniejszej pracy zostały podzielone na pięć
etapów (rysunek 3). W etapie pierwszym dokonana została krytyczna analiza literatury z zakresu zastosowania systemów IT w łańcuchach dostaw. Autorki dokonały
pogłębionej analizy literatury krajowej oraz zagranicznej dostępnej w bazie Web of
Science. Kolejny etap obejmował analizę japońskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce na podstawie danych statystycznych. Ze względu na zakres projektu szczególną uwagę zwrócono na inwestycje realizowane przez firmy japońskie
w województwie dolnośląskim. Na podstawie dokonanej analizy literatury w kolejnym etapie opracowano narzędzie badawcze w postaci kwestionariusza wywiadu,
który obejmował dziesięć paneli tematycznych (obszarów badania), w tym obszar
dotyczący zastosowania systemów IT w łańcuchach dostaw. Celem tego panelu było
uzyskanie informacji na temat obszarów zastosowania systemów IT w łańcuchu dostaw, rodzaju stosowanych systemów informatycznych oraz automatycznej identyfikacji danych. W etapie czwartym zostały przeprowadzone wywiady zogniskowane
z przedstawicielami japońskich przedsiębiorstw zlokalizowanych w województwie
dolnośląskim. Badania zrealizowano na podstawie wyników uzyskanych od sześciu
przedsiębiorstw, które wyraziły zgodę na udział w badaniu (kwestionariusz wywiadu i informacje o badaniu wysłano do 12 japońskich przedsiębiorstw prowadzących
działalność w województwie dolnośląskim). Zakwalifikowane do badania podmioty reprezentują przedsiębiorstwa produkcyjne wytwarzające podzespoły dla produktów finalnych. W łańcuchu dostaw stanowią one grupę dostawców pierwszego
rzędu dla przedsiębiorstw produkujących wyroby finalne (głównie samochody osobowe). W ostatnim etapie badania dokonano analizy danych uzyskanych w trakcie
wywiadów.
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Rysunek 3. Etapy przeprowadzonych badań

Źródło: Opracowanie własne.

Wyniki przeprowadzonych badań
Japońskie łańcuchy dostaw charakteryzuje specyficzny styl organizacji i zarządzania
rozwinięty na podłożu kulturowym opartym na silnej solidarności grupowej. Pierwotnie japońskie łańcuchy dostaw rozwijane były w ramach tzw. struktur Keiretsu obejmujących „współdziałające grupy dużych banków, firm produkcyjnych i dystrybucyjnych oraz ich filii, podporządkowane jednemu centrum decyzyjnemu” [Witkowski
2010, s. 134]. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w ramach struktur Keiretsu oznaczało
ścisłe relacje między dostawcami i odbiorcami. Drugim czynnikiem wyróżniającym
japońskie przedsiębiorstwa były działania w myśl ciągłego udoskonalania procesów,
tzw. filozofia Kaizen [Witkowski 2010, s. 134]. Filozofia Kaizen nadal jest stosowana
w japońskich przedsiębiorstwach, jednakże można zauważyć rozluźnienie struktur Keiretsu wynikające z lokalizacji przedsiębiorstw japońskich poza granicami kraju oraz
koncentracji na współpracy z lokalnymi dostawcami. Stąd też coraz większa grupa dostawców pochodzi spoza grupy Keiretsu. Fakt ten potwierdzają badania przeprowadzone wśród sześciu przedsiębiorstw japońskich (oznaczonych w niniejszej pracy jako
F1, F2, F3, F4, F5 i F6), zlokalizowanych w Polsce w woj. dolnośląskim (tab. 2).
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Podstawowa działalność

Brak informacji

33%

6%

Dostawcy
z grupy Keiretsu

Produkcja korpusów metodą wysokociśnieniowego odlewania aluminium, obróbka
mechaniczna aluminiowych odlewów
6%
i tłoków oraz montaż kompletnych kompresorów
Produkcja pozostałych części i akcesoriów
do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem
20%
motocykli
Produkcja filtrów powietrza, części do pojazBrak informacji
dów mechanicznych

Produkcja silników i sprzęgieł

Produkcja łożysk tocznych oraz rozwiązań
w zakresie techniki liniowej i układów kierowniczych
Produkcja produktów celuloidowych, produktów opartych na chemicznych substancjach organicznych oraz plastiku, a także
urządzeń pirotechnicznych

Źródło: Opracowanie własne.

Firma 6 (F6)

Firma 5 (F5)

Firma 4 (F4)

Firma 3 (F3)

Firma 2 (F2)

Firma 1 (F1)

Nazwy firm

Tabela 2. Charakterystyka badanych podmiotów

82%

99%
80%

Brak
informacji
Brak
informacji

43% (wartościowo
90% z Europy

Brak
informacji

100%

70%

84%

Brak informacji

100%

80%

Brak informacji

50%

100%

Dostawcy zlokalizo- Klienci zlokalizowawani w Europie
ni w Europie

100%

63%

Klienci
z grupy
Keiretsu
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Jak wynika z badań niewielki procent dostawców badanych firm pochodzi z grupy Keiretsu. Nieco odmiennie kształtuje się struktura klientów, gdzie ich zdecydowana większość wchodzi w skład struktury Keiretsu. Badania pokazują, że przeważająca liczba zarówno dostawców, jak i odbiorców zlokalizowana jest w Polsce i innych
krajach europejskich. Koncentracja na lokalnych dostawcach w szczególności nasiliła
się po kataklizmach, jakie dotknęły Japonię w 2011 roku, i jest jednym z elementów
zarządzania ryzykiem w japońskich łańcuchach dostaw [Reuters 2016].
Japońskie łańcuchy dostaw wyróżnia reaktywne zarządzanie zapasami opierające
się na systemie Just in Time. Niemniej system ten wymaga również stosowania różnorodnych technologii informacyjnych umożliwiających usprawnianie procesów w różnych obszarach. Wśród zbadanych przedsiębiorstw systemy informatyczne występują
przede wszystkim w obszarach takich jak (rys. 4): gospodarka magazynowa (6 odpowiedzi), przyjmowanie i realizowanie zamówień (6 odpowiedzi) oraz sterowanie zapasami (5 odpowiedzi). Cztery z sześciu analizowanych przedsiębiorstw stosuje systemy informatyczne w procesach produkcyjnych. Najrzadziej badane przedsiębiorstwa
stosują systemy informatyczne w takich obszarach jak: obsługa zwrotów, czynności
manipulacyjne oraz prognozowanie popytu. Wśród najbardziej popularnych rodzajów systemów informatycznych są systemy klasy ERP, EDI i MRP. Trzy przedsiębiorstwa
mają specyficzne oprogramowania dedykowane ich indywidualnym potrzebom.
Rysunek 4. Obszary, w których wykorzystywane są technologie informacyjne
w badanych przedsiębiorstwach

Źródło: Opracowanie własne.
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Interesującym odkryciem w trakcie badań był fakt, że reaktywne metody zarządzania zapasami opierające się na systemie Just in Time (z wykorzystaniem karty
Kanban) są w opinii przedstawicieli firm bardziej skuteczne od systemów klasy MRP
(Planowanie Potrzeb Materiałowych). Okazało się, że w tych przedsiębiorstwach,
gdzie stosowany był tylko system Just in Time, nie wystąpiły zakłócenia rytmiczności produkcji na skutek niedoborów zapasów materiałowych. W przedsiębiorstwach
wspomagających się systemem MRP tego rodzaju zakłócenia występowały od czasu
do czasu (rys. 5). Oczywiście nie można uogólniać tego wniosku na całą populację
japońskich łańcuchów dostaw, gdyż odnoszą się one jedynie do zbadanych przedsiębiorstw.
Rysunek 5. Występowanie zakłóceń rytmiczności produkcji na skutek niedoborów
zapasów materiałowych w odniesieniu do metod kształtowania zapasów dominujących w badanych firmach

Źródło: Opracowanie własne.

Wśród badanych firm najczęściej stosowanymi systemami IT wspomagającym obszary funkcjonalne przedsiębiorstwa są systemy MRP oraz wewnętrzne systemy dedykowane przedsiębiorstwu (tab. 3). W tym obszarze większość badanych przedsiębiorstw stosuje również kody kreskowe w celu automatycznej identyfikacji danych.
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(przedsiębiorstwo F6) oraz systemy wizyjne (przedsiębiorstwo F3). Większość badanych przedsiębiorstw posiada systemy klasy ERP umożliwiające zarządzanie całym
przedsiębiorstwem. Niemniej tylko jedna badana firma wskazała na zastosowanie
kodów kreskowych do identyfikacji danych we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa. Z wywiadów przeprowadzonych z przedstawicielami badanych firm wynika, że
korzystają one z Elektronicznej Wymiany Danych (EDI) w relacji z klientami z wykorzystaniem własnych programów komputerowych. W tym obszarze cztery zbadane
przedsiębiorstwa stosują również kody kreskowe. Niestety ani jedno przedsiębiorstwo nie wskazało na zastosowanie zintegrowanych systemów informatycznych typu
SCM w całym łańcuchu dostaw. Być może wynika to z faktu, że przedsiębiorstwa te
nie są liderami w swoich łańcuchach dostaw.
Systemy informatyczne służą przede wszystkich do wspomagania podejmowania
decyzji. Przez wiele lat dane generowane przez systemy informatyczne użytkowane
były wyłącznie na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstw. Obecnie w warunkach, kiedy to całe łańcuchy dostaw konkurują ze sobą, firmy chętniej dzielą się informacjami
ze swoimi dostawcami i odbiorcami. Wśród badanych przedsiębiorstw cztery dzieliły
się ze swoimi kooperantami informacjami na temat prognoz. Ponadto pięć z sześciu
zbadanych przedsiębiorstw przekazywało dane swoim klientom. Jedno przedsiębiorstwo nie przekazuje żadnych informacji swoim klientom tylko dlatego, że klienci o to
nie proszą. Wszyscy klienci przekazują dane badanym firmom, chociaż tylko połowa
badanych firm uzyskuje dane, o które prosi.
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MRP, Excel, wewnętrzne
systemy informatyczne

ERP, wewnętrzne systemy
informatyczne

EDI, wewnętrzne systemy
informatyczne

brak

Wybrany obszar funkcjonalny firmy (np. zaopatrzenie)

Wszystkie obszary funkcjonalne firmy

Zastosowanie systemu
w relacji firma–klient,
dostawca–firma

Zastosowanie systemu
w łańcuchu dostaw

Źródło: Opracowanie własne.

Rodzaje stosowanych
systemów informatycznych

Obszary zastosowania
systemów informatycznych

F1, F2, F4, F5

F4

F6

RFID/EPD
F3

Systemy
wizyjne

Rodzaje automatycznej identyfikacji danych

F1, F2, F3, F4, F5, F6

Kody kreskowe

Systemy
głosowe

Tabela 3. Rodzaje i obszary zastosowania systemów informatycznych i automatycznej identyfikacji danych w badanych przedsiębiorstwach
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Wnioski końcowe
Japońskie łańcuchy dostaw wyróżniają się na tle innych łańcuchów specyficzną kulturą organizacyjną oraz własnymi metodami zarządzania. Perfekcyjnie dopracowane
reaktywne zarządzanie zapasami opierające się na systemie Just in Time daje im nadal ogromną przewagę konkurencyjną nad innymi przedsiębiorstwami z tej samej
branży. Niemniej sprawne i efektywne zastosowanie systemu Just in Time wymaga
wsparcia ze strony systemów IT.
Celem niniejszej pracy była analiza wybranych japońskich przedsiębiorstw zlokalizowanych w woj. dolnośląskim w zakresie zastosowania systemów IT oraz automatycznej identyfikacji danych. Na podstawie analizy różnych rodzajów systemów
informatycznych autorki zidentyfikowały cztery obszary zastosowań systemów informatycznych w łańcuchu dostaw: obszar funkcjonalny obejmujący wybrane działy przedsiębiorstwa, obszar całego przedsiębiorstwa, obszar na styku firma–klient/
dostawca oraz obszar całego łańcucha dostaw. Z badań wynika że w analizowanych
przedsiębiorstwach systemy IT najczęściej stosowane są w obszarach funkcjonalnych: przyjmowanie i realizacja zamówień, gospodarka magazynowa oraz sterowanie zapasami. Wśród najczęściej stosowanych systemów informatycznych są systemy klasy ERP oraz MRP. Przy czym część badanych przedsiębiorstw podkreśla, że
mają swoje wewnętrzne programy spełniające indywidualne oczekiwania klientów.
Niestety ani jedno badane przedsiębiorstw nie wskazało, że ma wdrożony system
integrujący łańcuch dostaw (typu SCM). Tylko pojedyncze przedsiębiorstwa wskazały, że wykorzystują systemy IT do podejmowania decyzji lokalizacyjnych czy też do
optymalizacji przepływów zasobów materialnych itp. Z badań wynika, że zastosowanie systemu MRP jest mniej efektywne niż stosowanie reaktywnego systemu sterowania zapasami Just in Time. Oczywiście spostrzeżenie to dotyczy tylko i wyłącznie
analizowanych przedsiębiorstw i wymaga dalszych pogłębionych badań na większej
próbie badawczej.
Wydaje się, że przedsiębiorstwa japońskie nadal ukierunkowane są bardziej na
tradycyjny, stały i powolny rozwój niż na dynamiczną, innowacyjną ekspansję w zakresie stosowania systemów IT. Wśród badanych przedsiębiorstw tylko jedno ma
wdrożony system RFiD oraz system głosowy. Wszystkie analizowane przedsiębiorstwa wykorzystują w dość szerokim stopniu automatyczną identyfikację danych na
podstawie tradycyjnych kodów kreskowych.
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Reasumując, można stwierdzić, że w analizowanych przedsiębiorstwach technologie informacyjne służą do wspierania japońskich metod zarządzania zgodnie
z koncepcją Just in Time. Niemniej brakuje zastosowania systemów IT integrujących całe łańcuchy dostaw w celu sprawniejszego i efektywniejszego ich funkcjonowania.
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Optymalizacja procesu projektowania i modyfikacji
samochodu seryjnego w pojazd rajdowy
Optimizing of Design Process and Modification of Series
Vehicle into the Rally Car
Abstract: This article presents a real ‘industrial’ example, which was taken from my
own experience, concerning the reconstruction of the series vehicle into a rally car.
The information flow, related to the design and upgrading has been analyzed, and the
results are presented in the form of a matrix couplings (DSM). During the visualization
of the relationships between the tasks, the iterative loops have been presented. The
connections have been subjected to multi-criteria optimization in terms of time, costs
of execution, feedback and intersections. Decision-making system was developed
basing on mapping information flow process. In the execution of process optimization,
the ‘Mag Project’ software with implemented genetic algorithm has been used.
Key-words: optimization, management, genetic algorithm, decision-making system,
dependence matrix

Wprowadzenie
Jednym ze znaczących elementów planowania procesów produkcyjnych jest wskazanie prawidłowego ich przebiegu. Należycie opracowany przebieg procesu ma istotny
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wpływ na utworzenie właściwej kolejności realizacji poszczególnych jego etapów.
Prawidłowa kolejność umożliwi uporządkowanie wszystkich wyznaczonych zadań
z uwzględnieniem relacji kolejnościowych, które zazwyczaj definiowane są jako relacje poprzednictwa. W wypadku realizacji procesów nieskomplikowanych ustalenie
kolejności jest zadaniem prostym. Zdecydowanie bardziej skomplikowane jest planowanie procesów złożonych, w których występują sprzężenia zwrotne. Mają one
wpływ na realizację iteracyjną właściwych etapów procesu. Efektywne zarządzanie
złożonymi procesami wymusza opracowanie właściwego harmonogramu. Opracowanie takiego harmonogramu jest złożone ze względu na wielowariantowość zadań
oraz jednocześnie na osiągnięcie najkrótszego czasu ich wykonania. Powszechnie
używane metody sieciowe nie dają możliwości analizy procesów iteracyjnych. Sposobność taką dają natomiast tzw. metody macierzowe oparte na zapisie zadań częściowych procesu, a także na relacji między nimi w postaci macierzy. Macierzowe
metody planowania procesów umożliwiają zapis i analizę struktury procesów iteracyjnych i implementację komputerową.
Zapis struktury procesu opiera się na odwzorowaniu n zadań częściowych w formie macierzy kwadratowej n x n [Ahmadi, Roemer, Wang 2001, ss. 539–558, Rogers
1997, s. 6, Yassine, Whitney, Lavine i in. 2000]. Charakteryzuje się ona jawnym przedstawieniem wszystkich relacji międzyzadaniowych: sprzężeń progresywnych, a także
sprzężeń zwrotnych. Na rysunku 1 zaprezentowano dwie odmiany macierzy strukturalnej. Macierz na rysunku 1a opracowana została przez Donalda V. Stewarda [1981],
gdzie zadania częściowe zapisane są w pierwszej kolumnie i pierwszym wierszu,
a relacje między nimi określa się, wprowadzając w odpowiedniej kolumnie i wierszu
wartości połączeń. Sprzężenia zwrotne zaznaczone są nad przekątną, a sprzężenia
progresywne pod przekątną. Macierz na rysunku 1b obrazuje zapis procesu zaproponowany przez Jamesa Rogersa [1989], gdzie zadania częściowe znajdują się na głównej przekątnej, sprzężenia zwrotne poniżej, a sprzężenia progresywne położone są
nad główną przekątną.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie optymalnego procesu projektowania i modyfikacji pojazdu seryjnego w samochód rajdowy za pomocą nowatorskiej
metody macierzowej DSM. Do przeprowadzenia optymalizacji procesu wykorzystano program Mag Projekt z zaimplementowanym algorytmem genetycznym. Obieg
informacji związany z projektowaniem i modernizacją pojazdu poddano analizie,
a wyniki zaprezentowano w postaci macierzy sprzężeń. Przeprowadzając wizualiza154

cję zależności występujących pomiędzy zadaniami, przedstawiono pętle iteracyjne.
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Połączenia poddano wielokryterialnej optymalizacji pod względem czasu, kosztów,
a także sprzężeń zwrotnych oraz skrzyżowań.
Rysunek 1. Macierzowa reprezentacja realizacji zadań częściowych

Źródło: [Kielec, Sąsiadek 2014, s. 9].

Macierzowa reprezentacja realizacji zadań częściowych procesu (rys. 1) daje możliwość wyznaczenia trzech typów zależności występujących między zadaniami: sekwencyjne (zadania A, B), równoległe (zadania C, D), a także równoległe, gdzie możliwe są działania współbieżne (E, F) [Kielec, Sąsiadek 2014, s.10]
Występujące zależności międzyzadaniowe wpływają na cały cykl rozwoju produktu.
Każdy proces projektowo-konstrukcyjny, a także proces wytwarzania składa się z zadań
częściowych, pomiędzy którymi występują relacje wymiany informacji. Do zrealizowania zadania wymagane są określone informacje, a wynikiem tego będą nowe dane.
Zdekomponowany proces składa się ze stałej liczby zadań częściowych oraz stałych relacji występujących pomiędzy nimi. Najlepsze rozwiązanie uwzględniać musi czas i/lub
koszt składający się na realizację procesu, a zmienne zależne są od kolejności wykonywania zadań częściowych. Zmiana charakteru sprzężenia z progresywnego na zwrotny
lub odwrotnie jest spowodowana reorganizacją kolejności jego wykonania.
Dla każdego wyznaczonego zadania możliwe jest określenie czasu wykonania C
oraz kosztów jego realizacji K. Przykład takiej macierzy obrazuje rysunek 2.
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Macierz zależności n x n zawiera:
n zadań częściowych,
m zależności,
Cn – czas realizacji n tego zadania,
Kn – koszt realizacji n tego zadania.
Rysunek 2. Przykład macierzowego zapisu struktury procesu iteracyjnego

Źródło: [Kielec, Sąsiadek 2014, s. 15].

Jednym z największych problemów wprowadzania metodyki inżynierii współbieżnej w czasie planowania procesów produkcyjnych jest za duża liczba zmiennych.
Dzięki możliwości połączenia metod organizacji pracy z komputerowym wspomaganiem planowania można osiągnąć w tym względzie zmianę. Zaprezentowany w niniejszym artykule przykład procesu projektowania i modyfikacji samochodu seryjnego w pojazd rajdowy poddany został optymalizacji za pomocą autorskiego programu
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korzystuje on odpowiednio zaprojektowany algorytm ewolucyjny oraz macierzową
reprezentację procesu, dzięki czemu pozwala na:
•

prognozowania złożonych procesów wdrożeniowych,

•

reorganizację przedsięwzięć,

•

planowanie procesów,

•

hierarchizację złożonych procesów itp.

Znalezienie właściwego kodu genetycznego jest istotnym problemem w algorytmach ewolucyjnych. Odpowiedni kod winien być niepodatny na operatory genetyczne krzyżowania i mutacje.
W postaci kodu genetycznego zwanego chromosomem może być zapisany każdy wariant procesu [Rogers 1996; Syswerda 1990]. Zadania częściowe procesu reprezentowane są przez geny, które składają się na chromosom. Wobec tego chromosom
stanowi wariant realizacji procesu. Rysunek 3 obrazuje genetyczną reprezentację macierzy sprzężeń, która składa się z pięciu zadań częściowych (rys. 3a) i odpowiadający
im kodom genetyczny (rys. 3b).
Rysunek 3. Genetyczna reprezentacja macierzy sprzężeń

Źródło: [Kielec, Sąsiadek 2014, s. 24].

Zaimplementowany z programu Mag Projekt algorytm genetyczny służy do
optymalizacji macierzowej reprezentacji procesów, a jego strukturę pokazano na
rysunku 4.
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Rysunek 4. Algorytm ewolucyjny

Źródło: [Kielec, Sąsiadek 2014, s. 26].

Działanie algorytmu ewolucyjnego odbywa się w sposób następujący [Kielec, Sąsiadek 2014, ss. 26–34]:
Inicjacja (wskazanie początkowej populacji chromosomów) to wygenerowanie
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cesu odpowiada liczbie genów w chromosomie. Wartość wskaźnika jakości przeliczana jest dla każdego chromosomu. Przejście do głównej pętli programu możliwe jest
po wykonaniu populacji.
Selekcja chromosomów – metoda selekcji turniejowej, a w niej reprodukcja
tzw. kandydatów do skopiowania, zostały zastosowane w opisanym algorytmie
ewolucyjnym. Podczas trwania reprodukcji następuję wybór dwóch chromosomów chi, chj Pt, gdzie chi, chj to wybrane chromosomy dla populacji Pt z tymczasowo wygenerowanej populacji. Do populacji potomnej Pp przenoszony jest chromosom mający wyższą wartość wskaźnika jakości Wj. Proces turniejowy utrzymuje
się dotąd, aż populacja potomna się wypełni.
Zastosowanie operatorów genetycznych – podstawowe operatory użyte w algorytmie ewolucyjnym to: operator krzyżowania oraz operator mutacji.
Operator krzyżowania – utworzenie nowej populacji potomnej wykonuje się poprzez wybór par chromosomów z populacji tymczasowej, jest to pierwszy etap krzyżowania. Następnie w sposób losowy kojarzone są w pary chromosomy z populacji
tymczasowej. W pierwszym chromosomie wylosowanym do krzyżowania dla każdego genu, zgodnie z zachowaniem prawdopodobieństwa krzyżowania 0,5, zostaje ustalone zachowanie pozycji genu w chromosomie potomnym, co jest wynikiem
skrzyżowania:
jeżeli
gdzie:
Lp to liczba pseudolosowa.
Przykład krzyżowania równoległego opartego na pozycjonowaniu przedstawiono na rysunku 5, gdzie geny 5 i 2 z chromosomu I pozostają na pozycjach, natomiast
geny 4, 3, 1 w niezmienionej kolejność uzupełniają chromosom. Powstały chromosom potomny jest rezultatem krzyżowań.
Operator mutacji – dla każdego genu w chromosomie potomnym z wyznaczonym prawdopodobieństwem mutacji (pm) decyduje się na zmianę miejsca z drugim,
losowo wytypowanym genem w chromosomie. Na rysunku 6 pokazano mutację
chromosomu potomnego, który przedstawiono na rysunku 5.
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Rysunek 5. Krzyżowanie równoległe bazujące na pozycjonowaniu

Źródło: [Kielec, Sąsiadek 2014, s. 27].

Rysunek 6. Mutacja występująca w chromosomie

Źródło: [Kielec, Sąsiadek 2014, s. 28].

Sprawdzenie warunku zatrzymania algorytmu – wykonanie wyznaczonej liczby
iteracji warunkuje zakończenie pracy algorytmu. Kryterium przedwczesnego ukończenia działania algorytmu jest skontrolowanie średniej wartości funkcji dopasowania populacji w stosunku do iloczynu wartości wskaźnika jakości uzyskanego chromosomu oraz wyznaczonego progu zbieżności:
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gdzie:

– wartość średnia dla wygenerowanej populacji,
global Wj – wskaźnik jakości dla najlepszego wygenerowanego chromosomu,
Zp – wyznaczony próg zbieżności.
Rozwój algorytmu sprawdzany jest, gdy osiągnięto opisany próg zbieżności. Przy
wzroście średniej wskaźników jakości w kolejnych wygenerowanych populacjach rozwój algorytmu jest zapewniony. Drugi warunek przedwczesnego zakończenia pracy
algorytmu bierze się pod uwagę w wypadku braku rozwoju. W sytuacji gdy próg
zbieżności osiągnie kolejne 10% generowanych populacji, nie wykazując tendencji
wzrostowych, algorytm ewolucyjny kończy pracę. Algorytm powraca do głównej pętli programu, gdy nie jest spełniony warunek:
Brakrozwoju > (0,1 × max_liczba generacji)
Zbieżność AE i skalowanie wskaźnika jakości procesu – wielkościami mającymi
wpływ na ocenę jakości procesu, przy wykorzystaniu macierzy zależności do harmonogramowania są: koszt i czas jego realizacji, a także sprzężenia zwrotne i skrzyżowania. Wskaźnik jakości Wj wykorzystany w algorytmie ewolucyjnym zawiera te wielkości. Został on wyrażony za pomocą równania [Gottipolu, Ghosh 1997, ss. 3447–3465]:

gdzie:
Wi – wskaźnik jakości procesu,
W1 – liczba sprzężeń zwrotnych,
W2 – liczba skrzyżowań linii sprzężenia zwrotnego,
W3 – czas realizacji iteracji,
W4 – koszt realizacji iteracji,
w1, w2, w3, w4 – zadane wagi (zakres 0-1).
Postać przedstawionego wskaźnika jakości Wj pozwala na rozwój populacji i generowanie najlepszych rozwiązań [Kielec 2013].
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Proces projektowania i modyfikacji
W niniejszym rozdziale przedstawiono rzeczywisty przykład przemysłowy zasięgnięty z własnego doświadczenia, który dotyczy przebudowy pojazdu seryjnego w samochód rajdowy.
Dokumentacja projektowa podzielona została na 51 zadań częściowych, pomiędzy którymi zachodzą odpowiednio określone relacje. Zostały one wyznaczone przez
osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie za proces projektowania i modyfikacji
pojazdu. Zależności między zadaniami częściowymi są najważniejszym elementem
w dalszej analizie, gdyż mają znaczący wpływ na realizację projektu. W tabeli 1 oprócz
zadań częściowych i relacji zachodzących pomiędzy nimi zaprezentowano informacje
dotyczące kosztów i czasu realizacji poszczególnych zadań, według których odbędzie
się optymalizacja procesu projektowania i modyfikacji samochodu seryjnego w pojazd rajdowy. Koszt i czas realizacji zadań podano w jednostkach umownych (j. u.).
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Montaż osprzętu silnika
Projekt układu wydechowego
Wykonanie układu wydechowego – kooperacja
Montaż układu wydechowego
Montaż skrzyni biegów
Montaż układu kierowniczego

Z17
Z18
Z19
Z20
Z21
Z22

Z2
Z1
Z2

Zapoznanie się z dokumentacją techniczną pojazdu
Demontaż elementów samochodu na czynniki pierwsze
Projektowanie elementów wzmocnienia karoserii
Wytwarzanie zaprojektowanych elementów wzmocnienia
karoserii – kooperacja
Spawanie wytworzonych elementów wzmocnień karoserii
Budowa (spawanie) wzmocnień karoserii
Projektowanie klatki bezpieczeństwa – kooperacja
Wykonanie klatki bezpieczeństwa – kooperacja
Montaż (spawanie) klatki bezpieczeństwa
Piaskowanie karoserii pojazdu
Malowanie nadwozia pojazdu
Dobór właściwych elementów zawieszenia sportowego
Zakup katalogowy zawieszenia sportowego
Montaż zawieszenia
Modyfikacja silnika(zwiększenie mocy) – kooperacja
Z2, Z3, Z4
Z3,Z 4
Z2
Z7
Z8
Z5, Z9
Z10
Z1
Z12
Z11, Z13, Z23, Z24
Z2
Z11, Z15, Z22, Z23, Z24, Z26,
Z29
Z11, Z16, Z26
Z1, Z16, Z17
Z18
Z2, Z11, Z16, Z19, Z23, Z24
Z11, Z16, Z17, Z23, Z24,Z26
Z11, Z14, Z23, Z24, Z26

Z2, Z3

Sprzężenia informacyjne

Zadanie częściowe

Z16

Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z10
Z11
Z12
Z13
Z14
Z15

Z4

Numer zadania
(Z)
Z1
Z2
Z3

Tabela 1. Etapy podstawowe, ich czasy, koszt oraz sprzężenia informacyjne

3
2
96
2
3
3

5

1
2
3
120
3
120
120
1
1
4
96

72

270
200
850
180
270
270

450

90
180
300
1800
270
1500
1800
100
1850
360
2150

180

Czas realiza- Koszt realicji zadania zacji zadania
4
360
9
810
1
100
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Z38
Z39
Z40
Z41
Z42
Z43
Z44
Z45
Z46

Z37

Z36

Z35

Z23
Z24
Z25
Z26
Z27
Z28
Z29
Z30
Z31
Z32
Z33
Z34

Montaż układu napędowego
Montaż osi
Projekt instalacji elektrycznej pojazdu
Montaż instalacji elektrycznej
Projektowanie układu paliwowego pojazdu
Wykonanie elementów układu paliwowego – kooperacja
Montaż układu paliwowego
Dobór właściwych elementów układu hamulcowego
Zakup katalogowy elementów układu hamulcowego
Montaż układu hamulcowego
Montaż elementów oświetlenia
Projekt – odwzorowanie wybranych elementów karoserii
Wykonanie zaprojektowanych, wybranych elementów
karoserii z tworzywa sztucznego – kooperacja
Malowanie wybranych elementów karoserii z tworzywa
sztucznego
Montaż wykonanych elementów karoserii z tworzywa
sztucznego
Projekt – odwzorowanie wybranych elementów wnętrza
Wykonanie wybranych elementów wnętrza – kooperacja
Dobór wybranych elementów wnętrza
Zakup katalogowy wybranych elementów wnętrza
Montaż zakupionych elementów wnętrza
Projekt systemu gaśniczego
Zakup katalogowy elementów systemu gaśniczego
Montaż systemu gaśniczego
Wstępne ustawienia elektroniki samochodu
Z1, Z2
Z38
Z2
Z40
Z11, Z22, Z26, Z35, Z39, Z41
Z1
Z43
Z11, Z26, Z29, Z42, Z44
Z16, Z17, Z26

Z2, Z1, Z36

Z35

Z34

Z2, Z11, Z14, Z26
Z2, Z11
Z1
Z2, Z25
Z2
Z27
Z2, Z11, Z26, Z28
Z1
Z30
Z11, Z14, Z23, Z24, Z31
Z2, Z11, Z26
Z1, Z2

2
72
1
1
6
1
1
1
2

3

96

168

4
2
3
3
2
96
3
1
1
5
3
4

200
600
100
1850
540
100
1300
90
170

285

1500

2700

360
180
300
255
200
600
270
100
1450
450
255
400
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Wstępne przeprowadzanie testów

Przeprowadzanie testów na hamowni

Transport pojazdu do klienta

Z49

Z50

Z51

Źródło: Opracowanie własne.

Ustawienie geometrii zawieszenia
Zewnętrzne oklejanie pojazdu

Z47
Z48

Z14, Z22, Z23, Z24
Z11, Z36
Z14, Z16, Z17, Z20, Z21, Z22,
Z23, Z24,
Z26, Z29, Z32, Z37, Z42, Z45,
Z46, Z47
Z14, Z16, Z17, Z20, Z21, Z22,
Z23, Z24, Z26, Z29, Z32, Z37,
Z42, Z45, Z46, Z47, Z49
Z49, Z50
5

3

8

1
72

500

600

300

200
1500
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Opierając się na szczegółowych danych zawartych w tabeli 1, za pomocą programu Mag Projekt wygenerowano macierz sprzężeń, którą zaprezentowano na rysunku
7. Obrazuje ona przebieg procesu przebudowy pojazdu zgodnie z rzeczywiście prowadzonymi modyfikacjami. Na głównej przekątnej znajdują się zadania częściowe po
dekompozycji procesu przebudowy pojazdu, powyżej przekątnej sprzężenia progresywne, a poniżej – sprzężenia zwrotne.
Macierz zaprezentowana na rysunku 7 odwzorowuje wszystkie powiązania występujące pomiędzy 51 zadaniami częściowymi. Powyżej przekątnej wyróżniono 130
sprzężeń progresywnych, a poniżej – 18 sprzężeń zwrotnych oraz 15 skrzyżowań.
Sprzężenia zwrotne występujące pomiędzy zadaniami tworzą bloki iteracyjne A i B,
które zaznaczono w ramkach.
Według macierzy rzeczywistego procesu przebudowy pojazdu (rys. 7) opracowano graf, który w sposób łatwiejszy umożliwi interpretację macierzy (rys. 8).
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Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 7. Macierz sprzężeń rzeczywistego procesu przebudowy pojazdu
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Rysunek 8. Graf realizacji rzeczywistego procesu przebudowy pojazdu

Źródło: Opracowanie własne

Graf realizacji rzeczywistego procesu przebudowy pojazdu (rys. 8) przedstawia 11
poziomów realizacji projektu, które występują powyżej górnej przekątnej rzeczywistej macierzy sprzężeń (rys. 7). Zadania częściowe występujące na danym poziome
mogą być realizowane równolegle.
Według pokazanego układu sieciowego realizację procesu rozpoczyna zadanie
Z1 oraz Z2 z poziomu I, przy czym zadania te można wykonywać współbieżnie: Za168

poznanie się z dokumentacją techniczną pojazdu i demontaż elementów samochodu
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na czynniki pierwsze. Po zakończeniu poziomu I rozpoczyna się realizacja zadań z poziomu II: Z3 – Projektowanie elementów wzmocnienia karoserii, Z7 – Projekt klatki
bezpieczeństwa (kooperacja), Z12 – Dobór właściwych elementów zawieszenia sportowego, Z15 – Modyfikacja silnika (kooperacja), Z25 – Projekt instalacji elektrycznej
pojazdu, Z27 – Projekt układu paliwowego pojazdu, Z30 – Dobór właściwych elementów układu hamulcowego, Z34 – Projekt – odwzorowanie wybranych elementów karoserii, Z38 – Projekt – odwzorowanie wybranych elementów wnętrza, Z40 – Dobór
wybranych elementów wnętrza, Z43 – Projekt systemu gaśniczego. Po zakończeniu
poziomu II przechodzimy do poziomu III składającego się z zadań: Z4 – Wytwarzanie
zaprojektowanych elementów wzmocnienia karoserii (kooperacja), Z8 – Wykonanie
klatki bezpieczeństwa (kooperacja), Z13 – Zakup katalogowy zawieszenia sportowego, Z16 – Montaż silnika, Z26 – Montaż instalacji elektrycznej, Z28 – Wykonanie
elementów układu paliwowego (kooperacja), Z31 – Zakup katalogowy elementów
układu hamulcowego, Z35 – Wykonanie zaprojektowanych, wybranych elementów
karoserii z tworzywa sztucznego (kooperacja), Z39 – Wykonanie wybranych elementów wnętrza, Z41 – Zakup katalogowy wybranych elementów wnętrza, Z44 – Zakup
katalogowy elementów systemu gaśniczego. Po zakończeniu poziomu III realizowane
są zadania z poziomu IV: Z5 – Spawanie wytworzonych elementów wzmocnień karoserii, Z6 – Budowa (spawanie) wzmocnień karoserii, Z9 – Montaż (spawanie) klatki bezpieczeństwa, Z14 – Montaż zawieszenia, Z17 – Montaż osprzętu silnika, Z33 –
Montaż elementów oświetlenia, Z46 – Wstępne ustawienia elektroniki samochodu,
Z29 – Montaż układu paliwowego, Z32 – Montaż układu hamulcowego, Z36 – Malowanie wybranych elementów karoserii z tworzywa sztucznego, Z42 – Montaż zakupionych elementów wnętrza, Z45 – Montaż systemu gaśniczego. Po zakończeniu
poziomu IV przechodzimy do poziomu V, składającego się z zadań: Z10 – Piaskowanie
karoserii pojazdu, Z22 – Montaż układu kierowniczego, Z23 – Montaż układu napędowego, Z18 – Projekt układu wydechowego, Z21 – Montaż skrzyni biegów, Z37 –
Montaż wykonanych elementów karoserii z tworzywa sztucznego, Z48 – Zewnętrzne
oklejanie pojazdu. W dalszej kolejności wykonujemy zadania z poziomu VI: Z11 – Malowanie nadwozia pojazdu, Z19 – Wykonanie układu wydechowego (kooperacja). Następnie przechodzimy do poziomu VII, gdzie realizowane są zadania: Z24 – Montaż
osi, Z22 – Montaż układu kierowniczego. Po ukończeniu poziomu VII realizowane jest
zadanie z poziomu VIII: Z47 – Ustawienie geometrii zawieszenia. Po zakończeniu poziomu VIII rozpoczyna się realizacja zadania z poziomu IX: Z49 – Wstępne przeprowadzanie testów. Następnie realizowane są zadania z poziomu X: Z50 – Przeprowadza-
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nie testów na hamowni. Po ukończeniu poziomu X realizowane są zadania z poziomu
XI: Z51 – Transport pojazdu do klienta. Na rysunku 9 pokazano informacje dotyczące
m.in. liczby sprzężeń zwrotnych i skrzyżowań, a także koszty oraz czas potrzebny do
wykonania projektu przez przedsiębiorstwo.
Rysunek 9. Informacje/statystyki podsumowujące realizację rzeczywistego procesu projektowania i modyfikacji samochodu seryjnego w pojazd rajdowy

Źródło: Program Mag Projekt.

Na przebieg procesu projektowania i modyfikacji samochodu seryjnego w pojazd
rajdowy przedsiębiorstwo potrzebowało 2 627 j. u. czasu oraz 73 365 j. u. związanych z poniesionymi kosztami. Sprzężenia zwrotne oraz skrzyżowania, które wystąpiły w trakcie realizacji projektu, wpłynęły niekorzystnie na projekt, wydłużając czas
o 1 386 j. u. oraz zwiększając koszty o 41 670 j. u.

Optymalizacja procesu projektowania i modyfikacji
Rzeczywistą macierz sprzężeń poddano procesowej ewolucji z wykorzystaniem algorytmu genetycznego zaimplementowanego w autorskim programie komputerowym Mag Projekt. Parametry, na których przeprowadzono ewolucję, to: 500 generacji i 500 populacji (rys. 10). Macierz zależności procesu po optymalizacji pokazano
na rysunku 11.
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Rysunek 10. Parametry ewolucji dla rzeczywistego procesu projektowania i modyfikacji samochodu seryjnego w pojazd rajdowy

Źródło: Program Mag Projekt.
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Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 11. Macierz zależności procesu przebudowy pojazdu po optymalizacji

Roman Kielec, Kamil Leksycki
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Na powstałej macierzy zależności procesu po optymalizacji wystąpiło 146 sprzężeń progresywnych, dwa sprzężenia zwrotne, przy czym nie odnotowano skrzyżowań. W ramkach wyróżniono sprzężenia zwrotne, które tworzą bloki iteracyjne: A i B.
Na podstawie macierzy zależności procesu przebudowy pojazdu po optymalizacji
(rys. 11) opracowano graf obrazujący poziomy procesu projektowania i modyfikacji
samochodu seryjnego w samochód rajdowy (rys. 12), któremu przypisane są odpowiednie zadania.
Rysunek 12. Graf realizacji procesu przebudowy pojazdu po optymalizacji

Źródło: opracowanie własne

Graf realizacji procesu przebudowy pojazdu po optymalizacji, tak jak w wypadku
grafu dla procesu rzeczywistego, przedstawia 15 poziomów realizacji projektu, które
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występują powyżej górnej przekątnej macierzy sprzężeń. Zadania częściowe występujące na danym poziome przedsiębiorstwo może realizować równolegle.
Realizacja procesu po optymalizacji rozpoczyna się od zadania Z2: Demontaż elementów samochodu na czynniki pierwsze. Po zakończeniu poziomu I rozpoczyna się
realizacja zadań z poziomu II: Z7 – Projektowanie klatki bezpieczeństwa (kooperacja),
Z1 – Zapoznanie się z dokumentacją techniczną, Z15 – Modyfikacja silnika (kooperacja), Z27 – Projektowanie układu paliwowego pojazdu, Z23 – Montaż układu napędowego, Z40 – Dobór wybranych elementów wnętrza. Po zakończeniu poziomu
II przechodzimy do poziomu III, składającego się z zadań: Z8 – Wykonanie klatki bezpieczeństwa (kooperacja), Z25 – Projekt instalacji elektrycznej pojazdu, Z38 – Projekt
– odwzorowanie wybranych elementów wnętrza, Z12 – Dobór właściwych elementów zawieszenia sportowego, Z34 – Projekt – odwzorowanie wybranych elementów
karoserii, Z30 – Dobór właściwych elementów układu hamulcowego, Z43 – Projekt
systemu gaśniczego, Z28 – Wykonanie elementów układu paliwowego (kooperacja),
Z4 – Wytwarzanie zaprojektowanych elementów wzmocnienia karoserii (kooperacja),
Z41 – Zakup katalogowy wybranych elementów wnętrza. Po zakończeniu poziomu III
realizowane są zadania z poziomu IV: Z9 – Montaż (spawanie) klatki bezpieczeństwa,
Z26 – Montaż instalacji elektrycznej, Z39 – Wykonanie wybranych elementów wnętrza (kooperacja), Z13 – Zakup katalogowy zawieszenia sportowego, Z35 – Wykonanie zaprojektowanych, wybranych elementów karoserii z tworzywa sztucznego (kooperacja), Z31 – Zakup katalogowy elementów układu hamulcowego, Z44 – Zakup
katalogowy elementów systemu gaśniczego, Z5 – Spawanie wytworzonych elementów wzmocnień karoserii, Z6 – Budowa (spawanie) wzmocnień karoserii, Z42 – Montaż zakupionych elementów wnętrza. Po zakończeniu poziomu IV przechodzimy do
poziomu V, składającego się z zadań: Z29 – Montaż układu paliwowego, Z23 – Montaż silnika, Z33 – Montaż elementów oświetlenia, Z36 – Malowanie wybranych elementów karoserii z tworzywa sztucznego, Z10 – Piaskowanie karoserii pojazdu, Z45 –
Montaż systemu gaśniczego. W dalszej kolejności wykonujemy zadania z poziomu VI:
Z14 – Montaż zawieszenia, Z37 – Montaż wykonanych elementów zawieszenia z tworzywa sztucznego, Z48 – Zewnętrzne oklejanie pojazdu, Z11 – Malowanie nadwozia
pojazdu. Następnie przechodzimy do poziomu VII, gdzie realizowane są zadania: Z22
– Montaż układu kierowniczego, Z32 – Montaż układu hamulcowego, Z24 – Montaż
osi. Po ukończeniu poziomu VII realizowane jest zadanie z poziomu VIII: Z16 – Montaż
silnika, Z47 – Ustawianie geometrii zawieszenia. Po zakończeniu poziomu VIII rozpo174

czyna się realizacja zadania z poziomu IX: Z17 – Montaż osprzętu silnika. Następnie

Optymalizacja procesu projektowania i modyfikacji samochodu seryjnego w pojazd rajdowy

realizowane są zadania z poziomu X: Z18 – Projekt układu wydechowego, Z21 – Montaż skrzyni biegów, Z46 – Wstępne ustawienie elektroniki samochodu. Po ukończeniu
poziomu X realizowane są zadania z poziomu XI: Z19 – Wykonanie układu wydechowego (kooperacja). Po zakończeniu poziomu XI przechodzimy do poziomu XII: Z20
– Montaż układu wydechowego. Następnie realizowane jest zadanie z poziomu XIII:
Z49 – Wstępne przeprowadzanie testów. Poziom XIV to zadnie: Z50 – Przeprowadzanie testów na hamowni. Poziom XV, kończący projekt, realizuje zadanie: Z51 – Transport pojazdu do klienta.
Na rysunku 13 pokazano informacje dotyczące m.in. liczby sprzężeń zwrotnych
i skrzyżowań, a także koszty oraz czas potrzebny do wykonania projektu przez przedsiębiorstwo.
Rysunek 13. Informacje/statystyki otrzymane po przeprowadzeniu ewolucji podsumowujące realizację procesu projektowania i modyfikacji samochodu seryjnego w pojazd rajdowy po ewolucji

Źródło: Program Mag Projekt.

Po przeprowadzeniu optymalizacji procesu według ustalonych parametrów ewolucji uzyskano wyniki na poziomie 1 267 j. u. czasu i 34 065 j. u. związanych z kosztami. Czas wynikający z występujących sprzężeń zwrotnych oraz skrzyżowań wyniósł
26 j. u., natomiast koszt z tym związany wyniósł 2 370 j. u.

Analiza porównawcza procesu przed i po optymalizacji
Rzeczywisty przebieg realizacji zadań opracowany przez producenta prowadzony
był na 11 poziomach realizacji. Plan założony przez firmę nie zakładał ewentualnych
poprawek, które wynikały z występujących 15 sprzężeń zwrotnych oraz 11 skrzyżowań. Po wykonaniu optymalizacji ukierunkowanej na czas oraz koszt realizacji pro-
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jekt uległ wydłużeniu i odbywa się na 15 poziomach, nie uwzględniając możliwości
realizacji współbieżnej zadań częściowych. Po uwzględnieniu realizacji zadań Z2 i Z1
oraz Z23 i Z14 współbieżnie proces ulegnie jednak skróceniu do 13 poziomów. Należy zauważyć, że w całym procesie projektowania i modyfikacji wyeliminowano 16
sprzężeń zwrotnych oraz 15 skrzyżowań, co w ostateczności miało istotny wpływ na
oszczędności związane z całkowitym kosztem oraz skróceniem czasu realizacji przedsięwzięcia. Wszystkie różnice dotyczące procesu rzeczywistego oraz po optymalizacji
pokazano na wykresie 1.
Wykres 1. Porównanie danych dotyczących procesu rzeczywistego oraz po optymalizacji

Źródło: Opracowanie własne

Wprowadzając do przedsiębiorstwa zoptymalizowany proces produkcyjny firma
zaoszczędzi 39 300 j. u. poniesionych kosztów oraz 1 360 j. u. czasu. Wynika to z kosztów oraz czasów potrzebnych do zrealizowania procesu rzeczywistego oraz procesu
po optymalizacji (wyk. 2).
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Wykres 2. Porównanie procesu rzeczywistego i procesu po optymalizacji

Źródło: Opracowanie własne.

Analizując wyniki pod względem kosztów i czasu wykonania przedsięwzięcia, firma po uwzględnieniu nowego systemu decyzyjnego zyska oszczędności w postaci
54% kosztów oraz 52% czasu. Wynikające zyski oraz poniesione koszty procentowo
przedstawiono na wykresach 3 i 4.
Wykres 3. Oszczędność przedsiębiorstwa i poniesione koszty po optymalizacji
procesu

Źródło: Opracowanie własne.

177

Roman Kielec, Kamil Leksycki

Wykres 4. Oszczędność przedsiębiorstwa i czas realizacji projektu po optymalizacji
procesu

Źródło: Opracowanie własne.

Dzięki optymalizacji dotychczas prowadzonego procesu produkcyjnego uzyskano bardzo dużą oszczędność czasu oraz kosztów wpływających na realizację projektu. Należy zauważyć, że w analizie nie uwzględniono dostępności zasobów ludzkich
czy struktury organizacji przedsiębiorstwa. Zoptymalizowany proces projektowania
i modyfikacji jest więc modelem wyidealizowanym.

Podsumowanie
W artykule zaprezentowano optymalizację procesu projektowania i modyfikacji samochodu seryjnego w pojazd rajdowy na przykładzie zaczerpniętym z przemysłu.
Optymalizacji została poddana macierz sprzężeń rzeczywistego procesu przebudowy, a wykorzystano do tego autorski program komputerowy Mag Projekt z zaimplementowanym algorytmem ewolucyjnym. Przedstawiona metoda do harmonogramowania ma szerokie zastosowanie w przemyśle ze względu na możliwość
przeprowadzania wnikliwej analizy procesów. Pozwala na modyfikowanie powiązań
pomiędzy zadaniami częściowymi oraz na przewidywanie działań dotyczących często bagatelizowanych sprzężeń zwrotnych. Dzięki temu ustalony system decyzyjny
pozwoli zapewnić przedsiębiorstwu właściwy i w pełni kontrolowany przepływ infor178

macji występujących pomiędzy kolejno realizowanymi zadaniami.

Optymalizacja procesu projektowania i modyfikacji samochodu seryjnego w pojazd rajdowy

Przedstawiona w artykule metoda do optymalizacji procesów produkcyjnych
ukazuje odpowiednie zarządzanie projektami w firmie, a w szczególności takimi projektami multidyscyplinarnymi, które dotyczą nowo powstającego wyrobu. Poprzez
wnikliwą analizę i wyeliminowanie błędów produkcyjnych przedsiębiorstwo staje się
konkurencyjne i jest w stanie sprostać wymogom dotyczącym jakości produktu. Dzięki temu uzyskuje wymierne korzyści wynikające z oszczędności w postaci kosztów
(54%) oraz czasu (52%) składającego się na realizację całego procesu produkcyjnego.
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Optimization of Transport Processes in the Crossdocking Terminal Using Simulation Technology –
Case Study
Abstract: The paper presents the progress and results of the project, which was performed
for a cross-docking terminal. The goal of the project is to verify designed concepts of
warehouse space organization in cross-docking terminal. Expected results of new space
organization (layout) is the improvement of loading and unloading processes, reduction
of total distance traveled by company internal transport vehicles, which directly affects
financial results of the company. The project consists of creating the eight concepts
models. First model presents the original, previous situation in terminal. The other seven
different conceptual models show designed concepts of pallet places locations in storage
area. Comparison of data collected in simulation models allows determining which
concepts are solution to company problems and select the best of them.
Key words: cross-docking terminal, simulation, optimization, modeling

Introduction
The main goals, which the enterprise wants to achieve through the implementation
of cross-docking terminals in distribution network, are the reduction of business
costs and improvement of company’s customer service. Some companies use pre* kamila.a.kluska@gmail.com
** pawel.pawlewski@put.poznan.pl
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viously designed, standard patterns of pallet places locations in storage area of terminals. The consequences of such actions are often the execution problems of operations in terminal, whose infrastructure is not suitable for the implementation of this
pattern. The authors of the article conducted research in warehouse area of cross-docking terminal, which problems are the result of described situation. Warehouse
is transformed into a terminal, despite it is equipped with only one gate and has no
loading dock. Results of implementation top-down standard pattern, without taking
into account significant architectural differences, are many problems with perform
various operations in storage area and the need to design changes in order to solve
these problems. The scope of the project includes:
•

building a simulation model, which presents previous pallet places location
in warehouse space in cross-docking terminal,

•

building a seven simulation models, which presents designed arrangement
of pallet places in analyzed warehouse space,

•

performing simulation experiments based on a monthly delivery schedule in
simulation models,

•

comparison of data collected in simulation models and selection the best of
designed concepts.

In the course of research and creation of the simulation models there were a lot of
difficulties. They were mostly related with the need to understand the new vision of the
warehouse space organization, rules of work execution, the specific work organization
in terminal and also the visualization and verification of it. A big challenge was the appropriate use of data about pallets and operations in the simulation model. It was necessary to take the constraints into account and formulate loading methods used by each
driver during the process. Additional difficulty is the variability of these methods.
The goal of the project is to verify the concepts designed by the owner of terminal
and pick the best one. The article consists of the description of current situation and
seven new concepts of space organization in the terminal. Purpose of these concepts
is to solve organizational problems and reduce the total route traveled by the forklift
during the transport processes. The tool used by authors is simulation technology.
The major objectives of the present paper are:
•

to define problems concerning cross-docking terminals in details,

•

to solve the problem which is not typical Crossdock Door Assignment Problem, using simulation technology,
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•

to present practical case study from a real cross-docking terminal in details.
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The main contribution of the paper is to show practical methodology to introduce simulation experiments where decisions are made by logistics operators who use
cross-docking system.
The article consists of 5 sections. The first section provides an introduction. Literature review is the subject of the second section. The third section defines the problem. The subject of fourth section is description of the design data and simulation
models, whereas section five provides the conclusions.

Cross-docking terminal problems – the literature review
Warehouse is a complex structure where goods are stored prior to their use, sale or
distribution. In warehouses with non-automated system many various processes can
be implemented, but the most labour-intensive process is order picking. As a practical matter, warehouses play a critical role in distribution and in the supply chain. Therefore, warehouses are equipped in many devices and mechanisms. All of processes
and equipment should create a single integrated system. A typical warehouse functions and flows are presented in picture 1.
Picture 1. Typical warehouse functions and flows

Source: Tompkins et al 2003.

As mentioned, warehouses (especially distribution centers) have an important
role in distribution process. These structures are used for collecting and delivering
products, complying customer demands by activities such as ordering, transportation, inventory management, etc. In distribution center many systems can be distin-
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guished. One of the most important is material handling system, which can have the
following types:
•

Vehicle type – in this case the transporter (the task executer, which is equivalent of e.g.: fork truck, AS/RS, AGV, pallet jack, Bridge Crane) is used to carry
the load along a specified path; vehicles may not be predefined;

•

Non-vehicle type - in which transport processes in system are realized in
fixed path without the use of vehicle; path consist of multiple sections, for
example conveyors.

The problem analyzed in this article considers the vehicle type manual material
handling system. Described warehouse is manually served by only one forklift. Manual picking systems receives much less attention than partly automated systems [De
Koster et al. 2007, pp. 481–50]. Modeling a large-scale non-automated distribution
warehouse, which is manually served by forklifts is more difficult than AS/RS- systems
due to their complexity [Takakuwa et al. 2000, pp. 1177–1184].
The best of strategies for the distribution out of a factory in a supply chain is
cross-docking system. It is perfect for handling high volumes of items in a short time.
In cross-docking system customer demands are very important. Goods are loaded
into shipping trucks and delivered to a warehouse by receiving trucks. Usually storage process is reduced to 10–15 hours or skipped. Reduction of inventory or elimination of storage process helps to reduce costs. In this strategy it is possible to improve efficiency by better control of distribution operation and increasing customer
responsiveness. Besides the above-mentioned reduction of time buffering goods
before shipment, cross-docking terminals are characterized by significant circadian
values of transshipment’s. The two main factors of cost in the processes of storage are
order picking systems and storage, so the best solution is devoid of it [Boysen, Fliedner 2010, pp. 413–422]. Described characteristics of the terminals determine many
organizational problems.
The main feature of cross-docking terminals, which are dedicated to transport
of full pallets, is resignation of the picking process. Goods delivered to terminal and
transported to the customer have the same form. Implementation of changes in the
organization of warehouse space and work in cross-docking terminal is a very difficult, time-consuming process, which is associated with a high risk of failure (as a result of the need to propose a new location of buffers, verify the possibility of efficient
maneuvering and manipulating the load units by transporter, training terminal staff
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and drivers who use this transporter). It is a risk that designed changes do not allow
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efficient execution of warehouse operations in the real terminal. For these reasons, it
is necessary to verify created concept before implementing it.
A typical mathematical model could be used for solving problems, which concerns
cross-docking terminal. Described problems are related to a mathematical model defined as the Crossdock Door Assignment Problem [Aickelin, Adewunmi 2008]. Its first
formulation has been made by Tsui, Chang [1990, pp. 309–31]. Defining the optimal
arrangement of inbound and outbound doors in cross-docking terminal is the main
objective of the Crossdock Door Assignment Problem. It allows for minimization of the
distance traveled by the transport equipment what is result of find the most efficient
assignment of outbound doors location. The assumptions for the crossdock center are:
I – number of inbound doors,
J – number of outbound doors,
M – number of origins,
N – number of destinations,
where I ≥ M and J ≥ N.
If origin m is assigned to inbound door I the value of X im = 1, otherwise X im =
0. If destination n is assigned to outbound door j the value of Ynj = 1, otherwise Ynj
= 0. The value of dij represents the distance between a single inbound door I and
outbound door J. The value of wmn represents the number of trips, which are required by the material handling equipment to move an item originating from m to the
Crossdock door. The freight destined for n is being consolidated. Formulation of mathematical model is based on work of Tsui, Chang [1990, pp. 309–31] and Bermudez,
Cole 2000. It was presented in Aickelin, Adewunmi [2008].
Parameters:
M – Number of M origins.
N – Number of N destinations.
I – Number of I inbound doors.
J – Number of J outbound doors.
wmn – number of trips required by the material handling equipment to move
items originating from m to the Crossdock door where freight destined for n is being
consolidated.
dij – the distance between inbound door i and outbound door j.
Decision variables:
X mi – Xmi = 1, if origin m is assigned to inbound door i, X im = 0 otherwise.
Ynj – Ynj = 1, if destination n is assigned to outbound door j, Ynj = 0 otherwise.
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The goal function is to find the minimum value of [Aickelin, Adewunmi 2008]:

This problem can be solved with the use of analytical methods. The comparison of
analytical methods and simulations is made in Pawlewski, Hoffa [2014]. The authors
decided to use simulation methods to solve defined problem according to arguments
presented in this work and also significant differences between standard Crossdock
Door Assignment Problem and analyzed terminal. This cross-docking terminal is relatively small. It is equipped in only one gate, which is both inbound and outbound
door. The task is design the new space organization (layout), which enables for the
improvement of loading and unloading processes and reduction of distance traveled
by company internal transport vehicles.
Considering the development of simulation technologies in recent years, especially in terms of ease of use and speed of modeling [Beaverstock et al. 2011], we
decided to use in the project the simulation technology. It is worth to notice that
warehouse operations and decision-making processes can be supported with
many simulation programs. In this project authors used FlexSim [www.flexsim.
com, 2016] to simulate infrastructure and execution of loading, unloading and
transport operations in warehouse, due to the following features [Beaverstock et
al. 2011]:
•

The ease of use with drag and drop technology,

•

Using transporter to simulate work of forklift truck,

•

The ability to load layout in .dwg file directly to a simulation model,

•

Possibility of modeling warehouse space with various objects in a real size,
with a real location based on loaded layout,

•

Possibility to adjust the shape of pallets, pallets places, transporter and their
parameters,
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•

The ability to use the task-sequence technology,

•

Using dashboards to collect statistical data for several objects in system.
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Problem definition
The topic of the project is the optimization of transport processes in the cross-docking terminal using simulation technology. In accordance with the demands of company customer the transformation of warehouse to terminal has been made. The
arrangement of pallet places dedicated for different types of cargo is the same in all
terminals used by this client. However, the transformation process does not take into
account the architectural differences in individual buildings. Described warehouse
differs significantly from other terminals used by the customer. The differences are:
no loading ramp and only one gate used for both entry and exit of trucks. As mentioned earlier the solved problem is different that classical the Crossdock Door Assignment Problem.
Terminal works 5 days a week, from Monday to Friday, from 3 a.m. to 9 a.m. Two
employees are hired. Terminal area includes a 276 m2 warehouse space and 62 m2
open gable shed. Storage capacity is 89 pallet places, including 38 EURO pallets with
dimensions of 1200 x 800 mm and 51 American pallets with dimensions 1010 x 1220
mm. The material handling process in the terminal is divided into three basic stages.
The first stage includes unloading of trucks, distribution of pallets in the warehouse
and loading of returns. The next stage concerns the transport of pallets from warehouse to loading zone and loading them on trucks. All processes in the second stage are
carrying out by individual drivers, who first check the height, content and destination
of each pallet. Then they choose the loading method. The third step is the unloading
process and storing of returns (goods not accepted by customers), which quantity
usually does not exceed 10 pallets. The terminal is supported by ten drivers. Table 1
shows the data about drivers.
In the warehouse storage places dedicated for individual drivers and for returns
were designated. The pallets places are arranged in rows.
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Table 1. Summary of the information about drivers
Name of the
driver
PH
W1
W2
TT1
TT2
K1
K2
K3
K4
K5

Designation of
the driver
in Picture 2
PH
A
B
H
I
C
D
E
F
G

Description
commercial representative
Wanseller I
Wanseller II
Preselling driver I (for pallets with chips)
Preselling driver II (for pallets with chips)
Preselling driver I (for pallets with drinks)
Preselling driver II (for pallets with drinks)
Preselling driver III (for pallets with drinks)
Preselling driver IV (for pallets with drinks)
Preselling driver V (for pallets with drinks)

Source: own study.

Picture 2. The arrangement of pallet spaces at the cross-docking terminal

Source: own study.

The biggest problem of the terminal owner is the inability of prediction which
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loading method will be picked by each driver, so the unloading and arrangement of
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pallets in terminal in according to the drivers preferences is also impossible. The preferences regarding the loading pallets on trucks are extremely different. Usually the
order of loading pallets does not match their arrangement in rows. In addition, after
complete unloading process and locating pallets in the warehouse space, transporter has a small amount of maneuvering space. The maneuvering space is however
necessary for the efficient realization of the loading process. It results in significant
prolongation of the loading process.
For the project the methods uses by individual drivers during the loading process
were formulated. The owner of the terminal formulated three loading rules:
Method I: Loading process depending on the height of pallets with goods (the
first is pallet with the greatest height, next classified as pallets with medium height,
and finally the lowest one).
Method II: Loading process depending on the size of goods stored on a pallet (the
first is pallet with the smallest goods, then with goods classified as medium, and finally classified as the largest).
Method III: Loading process depending on the route traveled by the driver (the
sequence of loading depends on the distance travel by the driver in order to deliver
the pallet to the customer).
The standard pattern of pallet places locations (implemented in the terminal on
client request) does not meet the drivers and owner requirements. The main reasons
of pattern failure are architectural differences between described terminal and other
terminals use by this customer. Current issues significantly increase the daily amount
of work and execution time of operations. Therefore, the new arrangements of pallet
places were proposed. Authors built an eight simulation models to verify new concepts of space organization and avoid the negative effects of rash implementation.
First primary simulation model shows the current locations of pallet places at the
terminal. Others, conceptual models, designed by the owner of terminal, shows the
seven concepts of new arrangement of warehouse space. The aim of these concepts
is the improvement of efficiency and reduction of work time. The objective function
is the minimization of total distance traveled by transporter during the execution of
daily tasks. Based on this function the evaluation of the impact of designed changes
on the terminal work was made.
The owner of terminal provided the waybills and cards of pallets returned to a regional distribution center from one calendar month. Based on this documentation
a delivery schedule of pallets was made. The layout of the warehouse in .dwg file was
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also provided. It was used in each simulation model. The documentation is attached
a precise description of the pallets places locations in the warehouse space with the
information about dedications to individual drivers. Information about organizational problems in analyzed terminal was obtained from operators, because this problem is directly affecting on their work. The reason of conduction researches and
analyzes in storage area is the affection of formulated problems only on this zone of
cross-docking terminal.

Verification of designed concepts using simulation
technology – case study
The verification of the concepts of new organization of warehouse space is a very difficult task, which requires imagination as well as the use of knowledge and experience of both the authors of the simulation models and also the owner of terminal. It was
necessary to determine the possible effects of implementation of designed concepts.
Each process in the terminal consists of a series of operations which involves time,
tools, human labor, as well as a certain amount of space. Every process consists of
numerous dependencies, which affect each other. It is very difficult and often even
impossible to understand such a process. The implementation of concept without its
verification generates a huge risk of failure and financial losses to the owner of terminal. The use of simulation software makes it possible for us to create models which
take into account all dependencies having a direct impact on the process. Owing to
the simulation software, the imperfections of the concept are quickly and easily identified without generating any risk to the client.
The primary simulation model was built to visualize the current locations of pallet
places in warehouse space and execution of warehouse operations. The purpose of
this model is to show the problems in analyzed area and also obtain data about total
distance traveled by forklift during the realization of transport processes.
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Picture 3. The arrangement of pallets places in the primary simulation model.

Source: own study.

The time range of analysis is 21 working days (one calendar month). A Source
of objects provides the schedule of pallets generation. In this schedule each line
defines the arrival time, type, zone in warehouse area, height of pallet with goods,
size of goods and destination for every single pallet. Color of pallets indicates the
driver, to whom it is assigned. A wide range of data makes the simulation results
more reliable for the user and simplifies the work with the model. All operations in
the simulation model are carried out by operator and transporter. Analysis does not
concern the operator work, because he performs simple, routine operating tasks.
The result of experiments is the total travel distance of transporter. The simulation
results were collected with the use of Dashboards. Final experiment result is 105.9
kilometers.
The goals of building a conceptual models are visualization the designed concepts of pallet places arrangements in the warehouse space, their evaluation and selection the best one.
In the first simulation model the result of designed changes is elimination of the
loading problems. All pallet places dedicated for drivers K1, K2, K3, K4, K5 were located in the lower part of the warehouse. The result of these actions is the increase of
movement area of transporter, as well as the elimination the use of additional pallet
places during the process of loading pallets dedicated for drivers listed above. Easier
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access to the office area is an additional advantage. Described concept is shown in
Picture 4.
Picture 4. The arrangement of pallets places in the first conceptual model

Source: own study.

Designed solution does not allow for shortening the route traveled by transporter, but results in the improvement of the loading process. The result of the experiment obtained in the first simulation model is 107,95 km.
A result of designed changes in the second simulation model is also elimination of the loading problems. All pallet places dedicated for drivers K1, K2, K3, K4,
K5 were located in the upper part of the warehouse. The order of pallet rows was
reversed. The results of designed changes are the same as obtained in previous model. Described concept is shown in Picture 5. Described solution does not allow for
shortening the route traveled by transporter, but results in the improvement of the
loading process. Result of the experiment obtained in the first simulation model is
109,56 km.
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Picture 5. The arrangement of pallets places in the second conceptual model

Source: own study.

The third conceptual model verifies completely new arrangement of pallet rows.
The rows are parallel to the right wall of the terminal. Described concept is shown in
Picture 6.
Picture 6. The arrangement of pallets places in the third conceptual model

Source: own study.
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Result of designed changes is the increase of movement area of transporter, as
well as the elimination the use of additional pallet places during the loading process.
However, the distance traversed by a forklift is 114 km.
The fourth conceptual model is the development of the first concept. New solutions are use a temporary pallet places to store the returns and move the pallet
places dedicated for TT drivers to the left wall of the terminal. The result of changes is
the elimination of pallet places (dedicated for returns) from warehouse area and the
increase of movement area of transporter. An additional advantage is easier access to
the office area. Described concept is shown in Picture 7.
Picture 7. The arrangement of pallets places in the fourth conceptual model

Source: own study.

Described solution results in shortening the route traveled by transporter, as well
as the improvement of the loading process. The result of the experiment obtained in
the fourth simulation model is 98,75 km.
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Picture 8. The arrangement of pallets places in the fifth conceptual model

Source: own study.

The fifth model is a development of the second concept. An additional solution is
the use a temporary pallet places to store the returns. Described concept is shown in
Picture 8. The result obtained in the simulation experiment is 100 kilometers, so the
route traveled by transporter is reduced.
The sixth simulation model is development of the previous concept. The new solution is moving the pallet places dedicated for TT drivers to the right side of terminal.
In addition, their order is reversed. Described concept is shown in Picture 9.
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Picture 9. The arrangement of pallets places in the sixth conceptual model

Source: own study.

Total distance traveled by a transporter in the sixth simulation model is 101,12
kilometers. It is more than previous result. This means that designed changes do not
allow for shortening the route traveled by transporter.
The space organization shown in the seventh conceptual model is a development
of the fourth concept. The solution is moving the pallet places dedicated for TT drivers to the right side of terminal, analogously to previous concept. Described concept is shown in Picture 10.
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Picture 10. The arrangement of pallets places in the seventh conceptual model

Source: own study.

Total distance traveled by a transporter in the seventh simulation model is 98,76
kilometers.

Conclusion
Searching for optimal solution in the simulation models the different concepts of storage space arrangement were verified. The authors checked the efficiency of warehouse operations and total distance traveled by transporter in the analyzed period.
We built an eight simulation models and compared the results of simulation experiments. The next step of the project was the evaluation of designed concepts and
selection the best one.
The first simulation model presents the primary layout of pallet places in analyzed
zone of terminal. This arrangement is compatible with the standard pattern imposed by the client. The pattern does not take into account the architectural differences between the terminals used by this client, which results in problems with loading
process realization. These problems include insufficient maneuvering space and the
need of use an additional pallet places due to drivers’ preferences. The distance traveled by transporter during 21 working days is 105.14 kilometers. Seven conceptu-
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al models were built to verify the organizational changes designed by the owner of
a terminal. The results of the simulation experiments are presented in Table 2.
Table 2. The results of simulation experiments
The name of simulation
model
The primary version
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7

The total distance traveled by transporter during
21 working days [km]
105,1
108
109,6
114
98,75
100
101,1
98,76
a distance longer than obtained in the primary version
a distance shorter than obtained in the primary
version

Source: own study.
The owner of terminal had designed a various concepts of the locations of individual rows of pallet places. Designed changes allow an increase of maneuvering space, to improve the access to the office area and change the distance traveled by transporter. The organizational changes designed in the first, second and third simulation
model increase the distance traveled by transporter during the execution of transport operations. This means that concepts listed above do not meet the objectives of
the project. While the fourth, fifth, sixth and seventh concept improves the work execution and decreases the distance traveled by transporter, so their implementation
could result in tangible benefits. The best and also similar results were obtained in
the fourth and seventh simulation models. The choice of concept to implementation
belongs to the owner of the analyzed terminal. Both concepts involve the elimination
of additional pallet places and replace them by rack with returns. This change results
in storing returned pallets outside the warehouse area, which causes the build a small
shelter for protection from theft and the negative impact of weather. The investment
in shelter generates a relatively small cost, considering the fact that the owner of the
terminal is a co-owner of a construction company. The result obtained in the fourth
simulation model was 98,75 km. This result is lower by 6,35 kilometer than obtained
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in the primary model. A conclusion is this concept is the best solution for terminal
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problems. The results of implementation of the concept are: the shortening of distance traveling by transporter, reduction of costs related to e.g. the use of fuel, reduction
of the loading and unloading process times, improvement of the driver satisfaction,
reduction the probability of collisions and cargo damages. The training for employees terminal and drivers is also necessary. However, the positive aspects of concept
implementation cause the cost of these actions is relatively small.
To achieve the goal of the project and solve the defined problem which is not
typical Crossdock Door Assignment Problem the simulation methodology was used
– it is possible to quickly build the simulation model of analyzed system. It allows
performing simulation experiments, determine the quality of the created concepts
and select the best one. Applied simulation techniques make it possible to visualize
and analyze the impact of designed changes on work efficiency in real-life conditions.
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Wstęp
Postępujące procesy globalizacji i zmiany w systemach ekonomicznych poszczególnych krajów powodują, że otoczenie biznesowe podmiotów gospodarczych charakteryzuje się dużą dynamiką i rosnącą niepewnością działania. W takich warunkach
muszą one szybciej reagować i elastycznie dostosowywać się do coraz bardziej zindywidualizowanych potrzeb klientów. To z kolei wymusza podejmowanie nowych rozwiązań zarządczych wewnątrz organizacji. Kadra menadżerska, chcąc z jednej strony
skrócić czas realizacji zamówień, obniżyć koszty funkcjonowania czy podnieść jakość
swoich produktów, sięga po nowe rozwiązania w zakresie metod, technik i narzędzi
zarządzania. Z drugiej strony, dążąc do maksymalizowania zadowolenia klienta, coraz częściej włącza go w proces tworzenia produktu, i to nie tylko w ramach dualnej
współpracy, lecz także w układzie interorganizacyjnym, obejmującym coraz częściej
kilka podmiotów z łańcucha dostaw. Jednym z przejawów takiej zmiany jest zastosowanie podejścia projektowego opartego na schemacie adaptacyjnej struktury projektu i tworzenia zwinnych (agilnych) zespołów projektowych w układzie interorganizacyjnym.
Celem artykułu jest zaprezentowanie istoty i wpływu tworzenia zwinnych zespołów projektowych na współpracę w ramach realizacji interorganizacyjnych projektów.
Rozważania podejmowane w opracowaniu mają zarówno charakter literaturowy, jak
i empiryczny. W drugiej części wykorzystano podejście badawcze oparte na studium
przypadku, w którym ukazano opis współpracy podmiotów w zakresie wdrożenia informatycznego rozwiązania dla gałęzi transportu kolejowego w postaci Europejskiego System Sterowania Pociągiem (ETCS). Jedną z wiodących ról w ramach powołanego zespołu odgrywała niemiecka spółka DB Fernverkehr AG. Przykład ten posłuży
do określenia zasadności tworzenia zwinnych zespołów projektowych w wypadku
interorganizacyjnej współpracy projektowej.

Zespół projektowy jako forma współpracy podmiotów
gospodarczych
Zespół pracowniczy jest specyficzną grupą społeczną składającą się z co najmniej
dwóch osób podlegających tym samym oddziaływaniom, świadomych interakcji
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i identyfikujących się z nią, a także mających wspólny cel, wspólne normy i tworzących charakterystyczną strukturę (odgrywających uzupełniające się role) [Kożusznik
2005, s. 47]. Główną cechą zespołu odróżniającą go od grupy roboczej jest generowanie dodatniego efektu synergii dzięki skoordynowanej pracy jego członków, co oznacza, że nakłady ich pracy prowadzą do wyniku, który jest lepszy od sumy indywidualnych nakładów pracy [Robbins, Judge 2012, s. 2014]. To właśnie w dodatnim efekcie
synergii upatruje się przewagi pracy zespołowej nad indywidualną.
W literaturze przedmiotu omawia się różne kryteria podziału pracy zespołowej.
Biorąc pod uwagę podejmowaną w artykule tematykę, należy przyjrzeć się dwóm
z nich, tj.:
•

roli zespołów w organizacji i ich miejscu w strukturze organizacyjnej,

•

składzie zespołów.

Pierwsze ze wskazanych kryteriów pozwala na wyłonienie zespołów problemowych, zarządzających, funkcjonalnych lub zadaniowych, projektowych i produkcyjnych. Zespoły projektowe powołuje się na potrzeby realizacji określonych zadań (projektów). Ich lista i różnorodność może być w praktyce bardzo zdywersyfikowana.
Drugie kryterium pozwala na wyłonienie zespołów funkcjonalnych, interfunkcjonalnych i interorganizacyjnych. Te pierwsze składają się z członków będących pracownikami jednego pionu (pracujących w ramach jednej funkcji organicznej). Zespoły
interfunkcjonalne z kolei składają się z pracowników o podobnym statusie w organizacji, ale z różnych pionów. Zespół interorganizacyjny skupia natomiast członków
będących pracownikami różnych przedsiębiorstw (struktura sieciowa). Jego szczególną odmianą jest zespół wirtualny, czyli grupa osób powołanych w określonym celu,
pracujących w różnych miejscach i często w różnym czasie, porozumiewających się ze
sobą głównie za pomocą elektronicznych środków przekazu. Początkowo praca w zespołach wirtualnych była charakterystyczna dla sektora IT, ale w miarę upływu czasu
oraz na skutek procesów globalizacyjnych przeniosła się również na inne dziedziny
gospodarki.
Przedmiotem zainteresowania w niniejszym opracowaniu jest interorganizacyjny
zespół projektowy. Zespół taki powoływany jest przez kooperujące ze sobą przedsiębiorstwa w celu realizacji przedsięwzięcia, którego rezultaty dotyczą ich działalności,
a którego realizacja przekraczałaby ich indywidualne możliwości (zasobowe, organizacyjne, finansowe itp.). Członkowie zespołu, wyłonieni do pracy w nim przez macierzyste przedsiębiorstwa, w których na co dzień świadczą pracę, działają najczęściej
pod kierownictwem menedżera projektu – zespół może mieć zatem rozbudowaną
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strukturę hierarchiczną. Specyfika takiego zespołu projektowego charakteryzuje się
wykraczaniem poza granice funkcjonalne oraz organizacyjne.
Interorganizacyjne zespoły projektowe są dodatkowo specyficzne na tle zespołów „tradycyjnych” w kwestii zarządzania zasobami ludzkimi. Ich członkowie są na co
dzień pracownikami różnych organizacji, co za tym idzie najczęściej brakuje tu jednolitego podejścia w kwestii wyłaniania (rekrutacji) członków zespołu, ich motywowania do pracy w zespole oraz oceniania ich aktywności na rzecz działań podejmowanych w pracy zespołu – każdy członek podlega w tym zakresie procedurom swej
własnej organizacji. W praktyce komplikuje to zarządzanie zespołem projektowym.
Niesprawnie funkcjonujący zespół nie jest w stanie elastycznie reagować na zmiany
w otoczeniu projektu, dostosowywać się do wymagań klienta czy płynnie się komunikować.

Zwinne zarządzanie projektami w kontekście
interorganizacyjnych zespołów projektowych
Rozwiązaniem wskazanych utrudnień w funkcjonowaniu interorganizacyjnych zespołów projektowych może być zwinne (agilne) zarządzanie projektami (APM – Agile
Project Management), zwane również zarządzaniem żwawym, adaptacyjnym, lekkim
czy sytuacyjnym. Zgodnie z klasyfikacją sposobów zarządzania projektami zaproponowaną przez Wysockiego i McGary metodyki składające się na zwinne zarządzanie
stanowią przykład adaptacyjnego podejścia do zarządzania projektami, opartego na
adaptacyjnej strukturze projektu (Adaptive Project Framework – APF). Jak podkreślają
autorzy, APF stanowi uzupełnienie luki pomiędzy tradycyjnym (TPM) i ekstremalnym
(xPM) zarządzaniem projektami, gdyż pozwala na osiągnięcie celu postawionego
w projekcie, nie mając do końca w pełni określonych rozwiązań i sposobu działania
[Wysocki, McGary 2005, ss. 27–29]. Z takimi właśnie uwarunkowaniami mamy do czynienia w wypadku interorganizacyjnych przedsięwzięć realizowanych wspólnie np.
w ramach wewnętrznej struktury łańcucha dostaw przez jego ogniwa lub w odniesieniu do bardzo innowacyjnych i złożonych projektów, których realizacja wykracza
poza możliwości (finansowe, organizacyjne, technologiczne itp.) jednego pomiotu.
Zwinne metodyki zarządzania projektami są coraz szerzej opisywane w literaturze
przedmiotu [zob. np.: Trocki 2011, s. 189 i nast.; Kopczyński 2014, ss. 35–40; Wysocki,
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działania wynikający z dynamicznych zmian zachodzących w otoczeniu projektu.
Przejawia się to także w publikowaniu znacznej liczby przewodników do zwinnego
zarządzania projektami [zob. np.: DSDM Consortium 2014; DSDM Consortium 2012,
Schwaber 2004]. Istotnym momentem w rozwoju omawianego podejścia było spotkanie przedstawicieli i propagatorów zwinnych metodyk zarządzania w 2001 r.
w Snowbird (stan Utah). W efekcie prac opublikowano Manifesto for Agile Software
Development [Beck i in. 2001], dokument mający na celu integrację zwinnych metodyk wokół wspólnych zasad i wartości. Zgodnie z jego treścią podstawy takiego podejścia oparte są na:
•

swobodzie pracy członków zespołu projektowego i relacji między nimi w celu
uzyskania wysokiego stopnia kreatywności,

•

upraszczaniu organizacji i procesów, ograniczeniu biurokracji,

•

koncentracji zespołu projektowego na wynikach i wartości końcowej dla
klienta,

•

dobrej komunikacji zespołu projektowego z klientem i jego zaangażowaniu
na każdym etapie prac projektowych,

•

dostosowywaniu działań do zmieniającej się sytuacji wewnątrz projektu i reagowaniu na zmiany w jego otoczeniu, braku sztywnego trzymania się planu.

Obecnie grupa zwinnych metodyk zarządzania projektami jest dość pokaźna
i zalicza się do niej: Extreme Programming, SCRUM, XPrince, Feature Driven Development, Adaptive Driven Development, Dynamic System Development, Crystal Clear
Method, Lean Development [Trocki 2011, s. 192].
Wysoki i McGary [2005, s. 333] podkreślają, że silną stroną podejścia opartego na
adaptacyjnej strukturze projektu jest zaangażowanie klienta na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia. To klient bardzo często ma decydujący głos, jeśli chodzi o kolejne kroki podejmowane przez zespół projektowy, tak aby doprowadzić do maksymalizacji korzyści płynących z przedsięwzięcia. Zogniskowanie na klienta przejawia się
w czterech z sześciu niezmiennych wartości charakterystycznych dla tego podejścia,
tj.: orientacji na klienta, współudziale klienta, przekazywaniu bieżących informacji
o efektach prac oraz ciągłym zadawaniu pytań i introspekcji. Ponadto do wspomnianych wartości zalicza się także: ciągłe zmiany w celu osiągnięcia rezultatu oraz planowanie tylko na najbliższą przyszłość.
Przyjęcie i respektowanie wymienionych wartości istotnie wpływa na sposób
organizacji zespołu projektowego. Założenia te mogą bowiem pomóc zespołowi
w określeniu działań odpowiednich dla pracy zespołu i pożądanych przez klienta,
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pomagają elastycznie i w zależności od bieżących potrzeb tworzyć nową praktykę
współpracy w zespole i z klientem, oceniać te nowo powstające praktyki i wprowadzać je w sposób adaptacyjny [Szpitter 2014, s. 65]. Jest to możliwe w warunkach
obowiązywania minimum reguł, które zachęcają do samoorganizacji członków zespołu, połączonej z samodyscypliną oraz intensywną współpracą w ramach realizacji projektu [Highsmith 2005, s. 36]. Samoorganizacja nie oznacza, że w zwinnym zespole projektowym brakuje lidera. Bardzo często pojawia się bowiem naprzemienna
funkcja menedżera projektu (lidera), którą przejmują kolejno różni członkowie zespołu, w zależności od sytuacji i fazy życia projektu. Cechą zwinnego zespołu jest zatem
zamienne odgrywanie ról organizacyjnych. Samoorganizacja wiąże się tym samym
z autonomią zespołu i jego członków, dużą swobodą działania w zakresie wybierania
metod i technik realizacji poszczególnych faz życia projektu oraz pozyskiwaniem zasobów przy respektowaniu opinii klienta. Daje członkom zespołu również swobodę
w określaniu zasad – „reguł gry” obowiązujących w zespole – a zatem stwarza możliwość wypracowania wspólnych metod motywowania i oceny członków zespołu,
mimo że są oni pracownikami różnych organizacji.
W miejscu tym należy podkreślić, że obszarem, w którym najczęściej możemy
zdiagnozować zastosowanie zwinnego podejścia do zarządzania projektami, są
przedsięwzięcia o wysokim stopniu innowacyjności, w szczególności o charakterze
informatycznym i badawczo rozwojowym [Trocki 2011, s. 189]. Bardzo często przyjmują one także postać projektów o charakterze interorganizacyjnym.

Zwinna współpraca w ramach zespołu projektowego
ETCS – przykład Deutsche Bahn Fernverkehr AG
Postępująca w ostatnich kilkunastu latach informatyzacja życia gospodarczego
i społecznego przekłada się na coraz większy udział zaawansowanych rozwiązań
i technologii teleinformatycznych w ramach dynamicznie rozwijającego się sektora
transportowego. Rozwój tego sektora coraz częściej wymusza wprowadzanie kompatybilnych systemów pozwalających na swobodne i bezpieczne przemieszczanie osób
i ładunków na danym obszarze. Wdrożenie takich systemów wymaga jednak bardzo
często zaawansowanej współpracy i tworzenia zespołów interorganizacyjnych odpowiedzialnych za wdrożenie projektowanych rozwiązań. Jak wskazano za M. Trockim
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bardzo często wykorzystuje się adaptacyjne podejście bazujące na zwinnych metodykach zarządzania projektem.
W niniejszej pracy ukazanie roli i wpływu tworzenia zwinnego zespołu projektowego na współpracę w ramach interorganizacyjnego przedsięwzięcia o charakterze
informatycznym oparto na podejściu idiograficznym z wykorzystaniem procedury badawczej, jaką jest studium przypadku. Analiza procesu zarządzania projektem
w zakresie wdrożenia Europejskiego System Sterowania Pociągiem (European Train
Control System, ETCS) w pociągach Deutsche Bahn w ramach kontraktu podpisanego
przez firmy Deutsche Bahn Fernverkehr AG (DB FV AG), Siemens i Alstom była możliwa dzięki wykorzystaniu takich metod badawczych jak analiza dokumentacji, obserwacje oraz wywiady. W dalszej części pracy zaprezentowano podstawowe informacje
o liderze opisywanego projektu, przedmiocie projektu oraz przeprowadzono analizę
wpływu utworzenia zwinnego zespołu projektowego na powodzenie realizacji całego przedsięwzięcia.

DB Fernverkehr AG – lider dalekobieżnych przewozów
kolejowych
DB Fernverkehr AG jest niemiecką spółką akcyjną obsługującą dalekobieżne połączenia kolejowe w osobowym ruchu krajowym i międzynarodowym. Należy do niemieckiej grupy kapitałowej Deutsche Bahn AG, tworząc wraz z Przewozami Regionalnymi
(DB Regio), DB Arrivą (osobowe usługi przewozowe kolejowe i autobusowe) i DB Vertrieb (dystrybucja, obsługa kanałów sprzedaży, infrastruktura systemów dystrybucji)
podstawowy obszar działalności grupy nazywany DB Bahn – przewozy osobowe.
Spółka charakteryzuje się szeroką ofertą sieciowych krajowych połączeń dalekobieżnych – ponad 700 połączeń w ciągu dnia. W układzie międzynarodowym oferuje
usługi głównie w ramach kooperacji, obsługując 250 połączeń do 80 miast europejskich w 9 krajach. Dzięki tak rozwiniętej sieci i wykorzystując pociągi kategorii ICE (Intercity-Express), IC (Intercity) oraz EC (EuroCity ), obsługuje blisko 340 tys. pasażerów
dziennie.
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Rysunek 1. Ikonografia prezentująca wyniki spółki DB Fernverkehr AG za rok 2015

Źródło: Materiały wewnętrzne spółki DB FV AG.

W roku 2015 spółka DB FV AG osiągnęła obroty w wysokości blisko 4 mld euro
oraz zysk operacyjny EBIT na poziomie ponad 164 mln euro. W tym okresie zatrudniała ponad 16,2 tys. pracowników i dysponowała 258 składami dużych prędkości,
w tym 12 kategorii ICE 4, oraz ponad 1800 szt. wagonów. Rok 2015 był dla spółki przełomowy, jeśli chodzi o wartość inwestycji brutto. W porównaniu z rokiem 2014 nakłady inwestycyjne wzrosły o 516 mln euro. Głównym powodem tak dużego wzrostu,
oprócz typowych wydatków na zakup nowego taboru i inwestycje naprawcze, była
inwestycja w wyposażenie części taboru w moduły odpowiadające standardowi europejskiemu, tj. ETCS.

ETCS jako element interoperacyjności transportu
kolejowego w Europie
Członkostwo w Unii Europejskiej oznacza akceptację zasad i polityk wspólnotowych
w wielu dziedzinach życia, w tym także przyjęcie jednolitej strategii rozwoju kolei
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zja o wprowadzeniu jednolitego Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (European Rail Traffic Management System ERTMS) została podjęta Rezolucją
Parlamentu Europejskiego w sprawie rozmieszczenia europejskiego systemu sygnalizacji kolejowej ERTMS/ETCS (2005/2168(INI)) [Parlament Europejski 2005]. W ramach
przyjętych dokumentów za kluczowe uznano wyposażenie w ETCS, zarówno infrastruktury kolejowej, jak i pojazdów szynowych na sześciu korytarzach kolejowych,
tj.: Rotterdam–Genua, Neapol–Sztokholm, Antwerpia–Bazylea–Lion, Walencja–Budapeszt, Drezno–Praga–Budapeszt–Konstancja, Akwizgran–Berlin–Warszawa–Terespol.
Głównym celem wdrożenia tego systemu jest zintegrowanie funkcjonujących dotychczas 20 systemów narodowych w jeden spójny obowiązujący na obszarze krajów
członkowski UE. W roku 2013 rozporządzeniem w sprawie sieci TEN-T (1315/2013)
[Parlament Europejski 2013] ustanowiono wymóg pełnego wdrożenia ERTMS w ramach tej sieci – dla korytarzy sieci bazowej do 2030 r. oraz dla sieci kompleksowej do
roku 2050.
Sam system ERTMS składa się z dwóch integralnych części:
1.

Kolejowa Sieć GSM (Global System for Mobile Communications-Railways
GSM-R) – system związany z łącznością cyfrową opartą na standardach GSM,
dostosowany do potrzeb kolei w celu zapewnienia prawidłowej i ukierunkowanej transmisji danych m.in. do celów lokalizacji czy jako nośnik danych
ETCS;

2.

ETCS – system zainstalowany w pociągach („on board” ETCS) służący zarówno sygnalizacji kabinowej, jak i automatyzacji całego procesu sterowania
składami pociągów. Obejmuje trzy poziomy zaawansowania i jest rozwijany
w ramach konsorcjum firm (m.in. Alstom, Thales Group, Siemens czy Bombardier). Dzięki jego funkcjonalności można np. wywołać automatyczne hamowanie w wypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości lub przekazywać
do lokomotywy sygnał o zajętości torów [Parlament Europejski 2005].
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Rysunek 2. Funkcjonowanie ETCS w ramach systemu ERTMS (poziom 2)

Źródło: [PKP 2013].

Głównym atutem sytemu ERTMS/ETCS jest nieograniczona interoperacyjność
na obszarze krajów UE przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Jako kluczowy efekt zmian wskazano istotne skrócenie czasu podróży
w ramach wybranych korytarzy kolejowych. Efekt ten możliwy będzie do uzyskania
między innymi ze względu na brak konieczności zmiany lokomotywy czy maszynistów na granicy państwa.

Zwinny zespół projektowy jako podstawa współpracy
w projekcie wdrażania ETCS dla DB Fernverkehr AG
W momencie przyjęcia przez Parlament Europejski rezolucji w sprawie rozmieszczenia europejskiego systemu sygnalizacji kolejowej znane były jedynie wstępne założenia funkcjonalności technicznej tego rozwiązania. Zarząd spółki DB FV AG zdawał
sobie jednak sprawę, że jako liczący się uczestnik europejskiego rynku przewozów
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rozpoczęto prace nad eksperymentalnym wdrożeniem nowej techniki. W procesie
tym brała udział również spółka DB Fernverkehr AG, udostępniając swoje pociągi. Nie
uczestniczyła ona jednak aktywnie w wewnętrznych procesach inżynieryjnych producentów tej technologii. W efekcie projekt się nie powiódł, a zaprojektowana technika nie sprawdziła się na trasie testowej. Skutkowało to koniecznością demontażu
elementów systemu zamontowanych w pociągach, przez co udostępniony do testów
tabor był „unieruchomiony” dłużej, niż przewidywały to założenia projektu.
Doświadczenia z projektu zakończonego niepowodzeniem oraz fakt, że spółka DB
FV AG chciała ograniczyć negatywne skutki spowodowane czasowym unieruchomieniem swojego taboru w celach testowych, spowodowały, że firma podjęła decyzję
o aktywnej współpracy w zespole projektowym opracowującym prototyp standardu
ETCS. Podejście to wpisuje się w scharakteryzowane w części literaturowej podejście
wykorzystywane w zwinnym zarządzaniu projektem, zakładające istotne zaangażowanie klienta na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia.
W roku 2012 zarząd spółki DB FV AG podpisał kontrakt z firmami: Siemens (producent pociągów posiadający prawa autorskie i homologacje do taboru) i Alstom (potencjalny producent modułów ETCS) obejmujący m.in. zasady współpracy w postaci
powołania zwinnego zespołu projektowego w celu uzyskania funkcjonującego gotowego do montażu modułu dla danej serii pojazdów.
Przyjęcie zwinnego podejścia do zarządzania projektem w miejsce tradycyjnego
było podyktowane w tym wypadku następującymi czynnikami:
•

jasno określony cel projektu przy nie do końca rozpoznanych możliwościach
jego osiągnięcia,

•

brak na rynku funkcjonującego odpowiednika w postaci gotowego produktu
oraz nierozwinięta technika jego wytworzenia – wysoka innowacyjność projektu,

•

konieczność współpracy kilku podmiotów w celu połączenia potencjału różnych zasobów (informacyjnych, ludzkich, technicznych itp.) będących ich mocną stroną (shared competence) w ramach jednego zespołu projektowego,

•

konieczność przyśpieszenia prac w celu dotrzymania założonych terminów –
ograniczenie formalizacji w ramach zespołu, zwiększenie elastyczności pracy.

Jak można zauważyć, wymienione przesłanki wpisują się w zasady i wartości, które zostały wskazane jako podstawy zwinnego podejścia do zarządzania projektami
we wspomnianym w części literaturowej dokumencie Manifesto for Agile Software
Development.
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Efektem współpracy podjętej na podstawie przedstawionych założeń był czynny udział spółki DB FV AG w pracach powołanego zwinnego zespołu projektowego
w fazie koncepcyjnej i inżynieryjnej (prototyp). Przy okazji tych prac spółka uzyskała dostęp do wiedzy z zakresu właściwej eksploatacji gotowych systemów ETCS oraz
poznała procesy produkcyjne swoich konkurentów objęte bardzo często prawami
autorskimi i patentami. Uzyskanie takich informacji wymagało jednak uprzedniego
ustalenia szczegółowych kompetencji (pakiet prac), w ramach których każda z firm
mogła się swobodnie poruszać (rys. 3).
Wymiana informacji w ramach projektu zabezpieczona została kontraktem i opatrzona wysokimi karami w wypadku pozaprojektowego użycia tych informacji. Takie
rozwiązanie w ramach zespołu projektowego pozwoliło uniknąć potencjalnych problemów w zakresie łamania praw patentowych, tajemnic handlowych czy licencji.
Podpisanie kontraktu przez zarządy wszystkich trzech przedsiębiorstw z jasno wyznaczonym celem, kompetencjami i przy jednoczesnej akceptacji zwinnego sposobu
pracy zespołu projektowego dało także DB FV AG możliwość szybkiego reagowania
na zaistniałe problemy. Przejawiało się to przykładowo wskazywaniem tzw. wąskich
gardeł w zakresie implementacji systemu bezpośrednio w pociągach, co ograniczało
czas unieruchomienia taboru, a jednocześnie minimalizowało koszty związane z koniecznością poprawek i zmian w projekcie.
W tabeli 1 zestawiono syntetycznie informacje na temat dwóch podejść zastosowanych przy projektowaniu systemu ETCS dla DB FV AG z roku 2006 i 2012.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych DB FV AG.

Rysunek 3. Struktura podziału kompetencji pomiędzy członków projektu dla fazy projektowej (budowa prototypu)
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Tabela 1. Tradycyjne i zwinne podejście do prac projektowych przy wdrażaniu
ETCS dla DB FV AG
Element organizacji pracy
zespołu projektowego

Prace projektowe w roku
2006
(bez zwinnego zespołu
projektowego)

Poziom biurokracji

Podejście zbiurokratyzowane, kontraktacji podlega
każda zmiana w projekcie

Prace projektowe w roku
2012
(z zwinnego zespołem
projektowym)
Ograniczenie biurokratyzacji, brak konieczności
każdorazowego kontraktowania podjętych w projekcie zmian

Brak płynnej komunikacji
z klientem, klient nie jest zaKlient uczestniczy w fazie
angażowany w wewnętrzKomunikacja zespołu
koncepcyjnej i tworzenia
ne procesy koncepcyjne
projektowego z klientem
prototypu
i inżynierskie producentów
technologii
Ograniczony przepływ
Bardziej sprawny przeinformacji, relacje pomiędzy
członkami zespołu ograni- pływ informacji pomiędzy
Charakter pracy członków
członkami zespołu w raczone poprzez sformalizozespołu projektowego
wane działanie w ramach mach jasno przydzielonych
kompetencji
struktur macierzystych
podmiotów
Elastyczne dostosowywanie się zespołu do zmian
Ograniczona i wydłużona
Reakcja na zmiany
reakcja na zmiany w pro- zachodzących zarówno wew projekcie
wnątrz projektu, jak i w jego
jekcie
otoczeniu
Źródło: Opracowanie własne.

Jak wynika z zestawienia, do głównych zalet rozwiązania w postaci powołania
zwinnego zespołu projektowego można zaliczyć :
•

uelastycznienie pracy zespołu, brak konieczności każdorazowego kontraktowania zmian podjętych w projekcie,

•

lepszy przepływ informacji pomiędzy członkami zespołu w ramach jasno
przydzielonych kompetencji,

•

szybsza reakcja na problemy pojawiające się w trakcie realizacji zadań projektowych, w tym głównie w obszarze wdrożeń u klienta,

•

bezpośrednie zaangażowanie klienta w procesy projektowe i wdrożeniowe,
a przez to skonkretyzowanie funkcjonalności modułu z możliwością określe-
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•

możliwość poznania procesów produkcyjnych i zarządczych dostawców systemu, do których w tradycyjnym podejściu dostęp byłby znacznie ograniczony.

Do głównych wad takiego rozwiązania należy ryzyko związane z koniecznością
udostępnienia potencjalnym konkurentom danych i informacji objętych prawami autorskimi czy patentami oraz zarządzanie zespołem projektowym, którego członkowie
nadal formalnie podlegają kierownictwu w swoich macierzystych podmiotach.

Zakończenie
Zarządzanie projektami, chociaż jest stosunkowo młodą dziedziną zarządzania,
przechodzi w ostatnich latach znaczącą ewolucję. W szczególności dotyczy to zmian
w sposobie podejścia do innowacyjnych rozwiązań projektowych w otoczeniu charakteryzującym się dużą niepewnością i złożonością. Przejawem tych zmian jest
między innymi dynamiczny rozwój adaptacyjnego podejścia do realizacji przedsięwzięć i wykorzystywanie zwinnych metodyk zarządzania projektami. Jak wskazano
w artykule, założenia tego podejścia postulują upraszczanie procesów oraz zdolność
do równoczesnego kształtowania i reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu
przy jednoczesnym osiągnięciu równowagi pomiędzy stabilnością całego procesu
zarządzania projektem a elastycznością. W wypadku realizacji interorganizacyjnych
przedsięwzięć elastyczność ta przejawia się m.in. powoływaniem zwinnych zespołów
projektowych, a poprzez to koncentracją na relacjach międzyludzkich – chodzi głównie o bliski kontakt z klientem. Przynosi to efekty – w szczególności w przypadku innowacyjnych rozwiązań informatycznych, które obecnie stają się domeną dynamicznie rozwijającej się branży transportowej czy logistycznej. Funkcjonowanie zwinnego
zespołu projektowego w strukturze projektu wdrożenia ETCS i wyznaczenie na początku przedsięwzięcia klarownego zakresu kompetencji jego członków wpłynęło na
poprawę komunikacji i zoptymalizowało pracę całego zespołu.
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przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność transportowo-spedycyjno-logistyczną dokonano przeglądu literatury. Badania literaturowe objęły poszukiwania sposobów definiowania pojęcia ryzyka zakłóceń, a także dotychczasowe badania wtórne
dotyczące stanu i perspektyw rozwoju branży TSL, przede wszystkim pod kątem wykrycia problemów, jakie jej dotykają. Ostatecznie na podstawie przykładów zakłóceń
dotykających przedsiębiorstw z branży TSL wskazano sposoby radzenia sobie z nimi.

Ryzyko zakłóceń
W literaturze przedmiotu terminów „ryzyko zakłóceń” i „zakłócenie” używa się zamiennie. Ze względu na swą nieuchronność zakłócenia są przejawem ryzyka [Skipper
2008, s. 3]. Zakłócenia mogą się zmaterializować w różnych obszarach wewnętrznych
i zewnętrznych łańcucha dostaw. Na przykład zarówno klęska żywiołowa, jak i upadek dostawcy z przyczyn finansowych wpłyną negatywnie na zdolność przewozową
przedsiębiorstwa, jednak są to sytuacje całkowicie różne pod względem atrybutów
zakłócenia i dlatego pociągną za sobą różne skutki. Stąd też zainteresowanie odmiennym typem ryzyka biznesowego – mianowicie ryzykiem zakłóceń.
Craighead i in. [2007, s. 132] definiują ryzyko zakłóceń jako nieprzewidziane zdarzenie, które zakłóca normalny przepływ towarów i/lub materiałów w łańcuchu dostaw. Nie ma więc w tej definicji zasadniczych różnic w porównaniu z definicją samego zakłócenia. Ich zdaniem ryzyko zakłóceń może obejmować ryzyko operacyjne
wynikające z niesprawności sprzętu, nieprzewidzianych nieciągłości w dostawach,
problemów wynikających z celowych działań człowieka (od strajków po oszustwa)
lub też ryzyko wynikające z zagrożeń naturalnych, terroryzmu i niestabilność politycznej.
Kleindorfer i Saad [2005, s. 54] poza klasycznym ryzykiem dotyczącym koordynacji popytu z podażą, wyróżnili także ryzyko zakłóceń, które ich zdaniem jest spowodowane przez zdarzenia takie jak klęski żywiołowe, terroryzm i strajki pracownicze.
Na zakłócenia wskazują także Chopra i Sodhi [2004, s. 54], wyróżniając je wśród
typów ryzyka występującego w łańcuchach dostaw. Poza zakłóceniami wymieniają
oni: opóźnienia, awarie systemów informatycznych, błędne prognozy, utratę własności intelektualnej, zaopatrzenie, niepewność otrzymania należności, nieodpowiednie
poziomy zapasów, nieadekwatne moce produkcyjne jako główne źródła ryzyka w łań220

cuchu dostaw. Autorzy Ci odróżniają zakłócenia od opóźnień, ich zdaniem kategoria
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ryzyka zakłóceń odnosi się głównie do przepływów towarowych w ramach łańcuchów
dostaw i pewności dostaw. Ryzyko zakłóceń jest stosunkowo rzadkie, trudne do przewidzenia i może mieć bardzo poważne konsekwencje. Przykłady zakłóceń podawane przez nich to: zagrożenia naturalne, strajki pracownicze czy bankructwo dostawcy. Opóźnienia są natomiast rozpatrywane jako sytuacja, w której dostawca nie jest
w stanie elastycznie reagować na zmiany zapotrzebowania na dany towar. Opóźnienia mogą być spowodowane niską jakością procesów u dostawcy i pojawiającymi się
w związku z tym pomyłkami, a także problemami w transporcie towarów przez granice
państw czy też wykorzystywaniem kilku środków transportu (wtedy rośnie złożoność
procesu i zwiększa się prawdopodobieństwo powstania nieprawidłowości).
Zakłócenie jest związane z pewnym prawdopodobieństwem wystąpienia i charakteryzuje się dotkliwością, a także bezpośrednimi i pośrednimi skutkami, czyli posiada cechy przypisywane ryzyku.
Ryzyko zakłóceń bywa również określane jako ryzyko, które skutkuje zatrzymaniem przepływu dóbr i może poważnie zakłócić lub opóźnić przepływy materiałów,
informacji i środków pieniężnych, co z kolei może zmniejszyć sprzedaż lub spowodować wzrost kosztów [Zegordi i Davarzani 2012, s. 2103].
Treleven i Schweikhart [za: Ellis i in. 2010, s. 36] przedstawili sześć kategorii ryzyka,
które należy uwzględniać przy podejmowaniu decyzji dotyczących strategii zaopatrzenia. W ich systematyzacji pierwsze znalazło się ryzyko zakłóceń. Oczywiście różni
autorzy mogą sugerować odmienne źródła ryzyka zakłóceń, ale na ogół wskazuje się,
że ryzyko zakłóceń charakteryzuje się niskim prawdopodobieństwem i poważnymi
skutkami. Kilku autorów odnosi się do nich jako do wydarzeń katastroficznych [Knemeyer, Zinn i Eroglu 2009]. Zakłócenia mogą być krótkotrwałe, wówczas mamy do
czynienia z problemem skutków, lub długotrwałe, wówczas występuje problem przyczyny i skutków [Zawiła-Niedźwiecki 2007].
Ryzyko zakłóceń jest często utożsamiane ze źródłami ryzyka (podobnie jak samych zakłóceń z ich źródłami) [Skipper 2008, s. 3]. Przykładowo wśród rodzajów ryzyka w łańcuchach dostaw wyróżnia się zakłócenia wynikające z klęsk żywiołowych,
upadłości dostawcy, strajków, wojen, terroryzmu, niestabilności społecznych, ekonomicznych i politycznych [Chopra, Meindl 2010; Craighead i in. 2007; Hendricks i Singhal 2005b; Kleindorfer i Saad 2005].
Obszerniejszą listę ogólnych przykładów zakłóceń przedstawianych w literaturze,
zawierającą między innymi wymienione przyczyny zakłóceń, stworzył Macdonald
[2008, s. 36], który wyróżnił:
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•

opóźnienia w transporcie,

•

strajki kierowców ciężarówek lub pracowników w portach,

•

akty terroru,

•

słabą komunikację,

•

usterki IT,

•

wypadki przemysłowe,

•

problemy z jakością,

•

problemy operacyjne,

•

katastrofy naturalne, takie jak huragany lub uderzenia pioruna,

•

regulacje rządowe,

•

oportunizm dostawców.

Tak więc ryzyko zakłóceń i zakłócenia odnoszą się w dużej mierze do transportu.
Ciągłość procesu transportu to skuteczne i terminowe dostarczenie towaru (przesyłki) do odbiorcy. Ocena poziomu ryzyka potencjalnych, niepożądanych zdarzeń i identyfikacja zdarzeń zakłócających bądź opóźniających dostawy jest szczególnie ważna
dla przedsiębiorstw transportowych. Pozwala bowiem na przeprowadzenie działań
prewencyjnych oraz opracowanie procedur awaryjnych. Stąd też zainteresowanie zakłóceniami w sferze działalności transportowej – szczególnie w kontekście wyzwań
rynkowych, jakie stoją przed dzisiejszymi przedsiębiorstwami.

Sektor transportowo-spedycyjno-logistyczny
w Polsce
Sektor TSL (transport, spedycja, logistyka) charakteryzuje się wysokim potencjałem
rozwoju, zarówno w skali świata, jak i Polski. W 2015 r. na terenie województwa mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego działalność prowadziło 38,3% ogółu polskich
firm z sekcji transport i gospodarka magazynowa (sekcja H). [AGERON 2016, s.14].
W kraju w okresie 2010–2015 obserwowany był spadek liczby firm z sekcji transport
i gospodarka magazynowa na poziomie -0,63% w skali roku, na co istotny wpływ miał
znaczący spadek liczby firm zaobserwowany pomiędzy rokiem 2010 r. a 2011. Przyczyną tego spadku było odczuwalne na rynku usług TSL echa kryzysu ekonomicznego. Rozwój analizowanej branży jest w dużej mierze uzależniony od stanu funkcjonowania otoczenia gospodarczego [Borucka 2013]. Na skutek kryzysu ekonomicznego
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klienci ograniczyli zakres działalności, którą prowadzili z pomocy firm logistycznych.
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Ograniczenie skali outsourcingu usług logistycznych w bezpośredni sposób przełożyło się na liczbę zamówień w branży TSL.
Sekcja H charakteryzuje się ponadprzeciętnym udziałem w strukturze wielkościowej mikroprzedsiębiorstw, ich udział wśród wszystkich przedsiębiorstw w Polsce
w 2015 r. wyniósł 95,4% oraz 97,7% prowadzących wyłącznie działalność transportową. Struktura działowa firmz sekcji transport i gospodarka magazynowa jest zdominowana przez firmy z działu transport lądowy oraz transport rurociągowy. Podstawową dziedziną działalności są usługi transportowe. Działalność w zakresie spedycji jest
bardziej powszechna w przedsiębiorstwach średnich i dużych. Zarówno w wypadku
logistyki, jak i sprzedaży lub wynajmu powierzchni magazynowych odsetek firm
deklarujących działalność w tym zakresie rośnie wraz ze wzrostem wielkości firmy.
Warto przy tym zauważyć, że wraz ze wzrostem wielkości firmy zwiększa się również
różnorodność jej oferty. Oferta firm małych w zdecydowanej większości przypadków
ogranicza się wyłącznie do działalności transportowej.
Wśród przedsiębiorstw z branży TSL działalność związaną z rynkami zagranicznymi deklaruje w sumie 56,1% respondentów, dominują przede wszystkim rynki
zachodnie. W wypadku firm produkcyjnych i handlowych deklarowana struktura obsługiwanych rynków zagranicznych jest analogiczna. Jednym z podstawowych czynników stymulujących rozwój działalności firm z branży TSL na rynkach zachodnich
jest swobodny przepływ towarów i osób w ramach Unii Europejskiej. Ewentualna
modyfikacja tych uwarunkowań mogłaby negatywnie wpłynąć na skalę zagranicznej działalności firm z branży TSL. Działalność związaną z obsługą rynku niemieckiego deklaruje 86% przedsiębiorstw. Drugim pod względem częstości wskazań rynkiem jest Francja. W wypadku obu wymienionych rynków w ostatnich latach zaczęły
obowiązywać przepisy nakładające na przedsiębiorstwa oraz kierowców szereg obostrzeń, w tym m.in. wymóg podniesienia pensji minimalnej kierowców transportujących towary przez ich terytorium (w Niemczech – MiLoG; we Francji – Loi Macron).
W praktyce oznacza to podniesienie kosztów funkcjonowania firm i obniżenie ich
rentowności oraz konkurencyjności na rynkach stanowiących istotny filar ich działalności. Czwartym najczęściej wskazywanym rynkiem jest Wielka Brytania [AGERON 2016, s. 13]. W najbliższych latach jego udział może ulec obniżeniu, w związku
z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz konsekwencjami prawnymi oraz ekonomicznymi z tym związanymi – w tym podniesieniem kosztu obsługi.
Ze względu na aktualne uwarunkowania geopolityczne, w tym wojnę na Ukrainie
oraz rosyjskie sankcje ekonomiczne, maleje rola rynków wschodnich − ukraińskiego,
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białoruskiego i rosyjskiego w strukturze rynków zagranicznych obsługiwanych przez
firmy z branży TSL.
Nakłady na działalność innowacyjną w sektorze usług, do którego należy branża
TSL, w 2014 r. stanowiły 15,3% ogółu środków przeznaczonych na działalność innowacyjną w sektorze przemysłowym i usługowym [WROT 2015]. Cechą charakterystyką branży TSL jest niski odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych – znacznie poniżej
średniej dla innych sektorów gospodarki. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest
m.in. dominacja małych przedsiębiorstw świadczących usługi transportu samochodowego niemających w tym zakresie ani potrzeby ani wystarczających środków finansowych. Przyczyn niższej innowacyjności można również upatrywać w trudności
oceny innowacyjności branż usługowych, jaką jest branża TSL. Należy przy tym mieć
na uwadze, że sektor usług transportowych charakteryzuje się niższym zapotrzebowaniem na nową myśl techniczną niż w sektorze przemysłowym. W wielu wypadkach
to właśnie sektor przemysłowy jest źródłem innowacji, które następnie są adaptowane przez firmy TSL.
Transport towarów stanowi więc podstawę działalności większości firm z sektora
TSL, jest też integralną częścią funkcjonowania każdego łańcucha dostaw. Warunkuje
on przepływ surowców, półproduktów oraz wyrobów gotowych pomiędzy ogniwami. Przewóz terminowy i gwarantujący bezpieczeństwo fizyczne ładunków determinuje możliwość rozpoczęcia procesów wytwarzania i dystrybucji.

Zakłócenia w działalności transportowo-spedycyjnologistycznej
Wśród niepożądanych zdarzeń, które zakłócają przewóz ładunków, należy wymienić
wypadki i katastrofy komunikacyjne. Bezpośrednimi skutkami tego typu zagrożeń
mogą być całkowite zniszczenie lub częściowe uszkodzenie środka transportu, a także przewożonego towaru, i w związku z tym utrata zdolności do terminowego dostarczenia odbiorcy kompletnego ładunku. W Polsce w 2013 r. średnia roczna liczba
wypadków, w których sprawcą był kierowca samochodu ciężarowego, wynosiła 1954
(wszystkich wypadków drogowych było 35 847) [KGP 2014]. Do problemów związanych z bezpieczeństwem drogowym w Polsce zalicza się: proces przeładowywania,
złe rozmieszczenie ładunków w środkach transportu, stan techniczny pojazdów,
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przemęczenie kierowców, brak parkingów i stan techniczny dróg.
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Podstawowymi przyczynami wypadków samochodowych są: błędy ludzkie, zły
stan techniczny pojazdu, a także zły stan infrastruktury drogowej. Aż 67% przewinień
polskich kierowców w transporcie drogowym, według statystyk Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, to przekroczenie czasu pracy. Najczęstsze przewinienia
kierującego to: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieprzestrzeganie
pierwszeństwa przejazdu, jazda po niewłaściwej stronie drogi, gwałtowne hamowanie czy zmęczenie lub zaśnięcie.
Do zakłóceń dochodzi także w pozostałych rodzajach transportu. W transporcie kolejowym coraz częstsze są kradzieże części urządzeń kolejowych powodujące
ogromne straty finansowe i zagrażające bezpieczeństwu oraz przerywające procesy
transportu. Również zagrożenia naturalne, na przykład powodzie, burze mogą poważnie uszkodzić infrastrukturę kolejową. Katastrofy kolejowe i drogowe są szczególnie groźne, jeśli bierze w nich udział jednostka transportowa przewożąca substancje
niebezpieczne.
Najczęstsze zdarzenia niepożądane transportu szynowego to:
•

uszkodzenia taboru lub inne zdarzenia związane z przewoźnikiem,

•

uszkodzenia urządzeń łączności lub sterowania ruchem kolejowym,

•

uszkodzenia nawierzchni kolejowej,

•

uszkodzenia sieci trakcyjnej lub urządzeń energetycznych,

•

zdarzenia niepożądane związane ze sterowaniem ruchem pociągów,

•

wypadki z udziałem pociągów,

•

inwestycje własne i obce,

•

wypadki z ludźmi,

•

wypadki z pojazdami drogowymi,

•

kradzieże i dewastacja infrastruktury, taboru lub ładunku,

•

zjawiska atmosferyczne i żywioły.

Bardzo poważne w skutkach są także katastrofy lotnicze. Za główną ich przyczynę
uważa się błędy człowieka (załogi, obsługi technicznej itd.), 14% powodowanych jest
awariami środka transportu, natomiast aż 16% wynika z błędów kontroli lotów lub
warunków pogodowych.
Ogromne znaczenie dla międzynarodowego transportu ma transport morski.
Wiele firm z Europy, Ameryki Północnej i innych kontynentów zaopatruje się w krajach Dalekiego Wchodu, takich jak: Chiny, Tajlandia, Korea czy Indie. Dostawy z tego
rejonu realizowane są głównie drogą morską, zwłaszcza gdy wielkość ładunku jest
znaczna. Na świecie rocznie dochodzi do 300 poważniejszych wypadków na morzu,
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a w nich do utraty mniej więcej 100 jednostek pływających oraz śmierci około 3 tys.
ludzi.
Przykładem zdarzenia zakłócającego proces transportu morskiego jest pożar
w magazynie chemicznym w porcie Tiencin, w Chinach, do którego doszło 12 sierpnia 2015 r. Lokalne służby ratunkowe – nieświadome, że w magazynie firmy Ruihai
Logistic w strefie przemysłowej znajdują się nielegalnie duże ilości materiałów niebezpiecznych – użyły do gaszenia pożaru wody, co spowodowało dwie duże eksplozje niszczące nie tylko magazyn, lecz także tereny wokół niego, w wyniku czego 173
osób zginęło a blisko 800 odniosło obrażenia.
Tiencin jest największym portem na północy Chin i jednym z najbardziej zatłoczonych w skali świata. Około 8 tys. nowych samochodów magazynowanych w porcie
uległo zniszczeniu. Producenci tacy jak Toyota czy GlaxoSmithKline zostali zmuszeni do zawieszenia działalności w pobliskich obiektach. Firmy w Chinach – w obliczu
opóźnień i zakłóceń dostaw surowców, paliw, rud żelaza – musiały szukać alternatywnych dróg eksportu, aby przesyłać produkty do klientów za granicą. Koszt wybuchu oszacowany przez ubezpieczycieli to 1,5 mld dol., ale koszty niepowstałe z tytułu ubezpieczeń są kilkakrotnie wyższe. W miesiąc po wypadku operatorzy portów
i klienci nadal starali się opanować efekt domina, który dotyczył zanieczyszczenia powietrza i wody czy utraty dokumentacji przechowywanej w budynkach portowych.
Szacuje się, że koszty amerykańskich detalistów na zachodnim wybrzeżu z powodu
opóźnień wywołanych przez tę eksplozję to 7 mld dol. [DHL 2016].
W ciągu ostatnich 20 lat roczna liczba katastrof naturalnych się podwoiła. Wzrost
ten oznacza, że należy się dokładniej przyjrzeć problematyce wywołanych przez nie
zakłóceń, również z punktu widzenia procesów transportowych. Niekorzystne warunki atmosferyczne – takie jak silne opady śniegu, niskie temperatury, oblodzone
pasy startowe – są przyczynami zamykania lotnisk. Przewóz ładunków utrudniają
również ostre zimy i upalne lata. Huragany powodują zatonięcia jednostek pływających, czasowe zamknięcia portów i w związku z tym przerwy w transporcie, niszczą
także infrastrukturę techniczną portów. Państwem silnie odczuwającym skutki huraganów są Stany Zjednoczone. W 2005 r. huragan Katrina dotkliwie odczuło wiele firm
w USA. Wśród nich 59 przedsiębiorstw zapowiedziało straty netto w rozliczeniu za rok
2005 o łącznej wartości 26–28 mld dol. W 2013 r. obfite opady gradu zniszczyły 28 tys.
samochodów oczekujących na dostawę do klientów na terenie zakładów Volkswagena [DHL 2016].
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Sposoby ograniczania ryzyka zakłóceń w transporcie
Najczęstszymi skutkami zdarzeń zakłócających proces transportowy są nieterminowe
dostawy oraz zniszczenie lub utrata towaru. Ograniczać skutki finansowe takich zdarzeń można poprzez ubezpieczenia. Przewoźnicy korzystają z OCP (odpowiedzialności cywilnej przewoźnika), wówczas zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do pokrycia
kosztów utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki, od momentu przyjęcia ich do przewozu, do momentu oddania odbiorcy, jednak ogólne warunki OCP zawierają wiele
wyłączeń, np. szkód powstałych wskutek siły wyższej, działań wojennych, strajków,
rewolucji, ataków terrorystycznych.
Korzystanie z ubezpieczenia cargo, czyli mienia w transporcie, obejmuje wszelkie
sytuacje losowe (huragan, powódź, trzęsienie ziemi, wypadki z winy innego użytkownika dróg), których skutkiem będzie utrata, ubytek lub uszkodzenie towaru. Generują
jednak dodatkowe koszty dla podmiotów gospodarczych w postaci składek ubezpieczeniowych.
Firmy ubezpieczeniowe najczęściej odmawiają wypłat odszkodowań w wypadku
oszustw, gdyż zazwyczaj nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczonego, jego pracowników oraz osób, które działają na zlecenie, w imieniu lub na rzecz ubezpieczonego. Zazwyczaj nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej ubezpieczającego, jego
pracowników oraz osób, które działają na zlecenie, w imieniu lub na rzecz ubezpieczającego, przekazanie towaru oszustowi traktują jako wydanie towaru osobie nieuprawnionej. Dlatego też, analizując zakłócenia w transporcie i ograniczając prawdopodobieństwo wystąpienia zakłóceń, należy być świadomym możliwości wystąpienia
szeregu oszustw.

Rodzaje i przykłady oszustw w spedycji i przewozie
towarów
Do najczęściej spotykanych sposobów oszustwa w spedycji i przewozie towarów zaliczamy [Ignaszewski 2016]:
•

podszywanie się pod istniejącego przewoźnika,

•

wykorzystywanie sfałszowanych dokumentów rejestrowych,

•

zmiany danych odbiorcy lub miejsca rozładunku,

•

zgłoszenie fikcyjnej kradzieży ładunku,
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•

brak zapłaty przewoźnego za wykonaną usługę przewozową,

•

działanie fałszywej firmy spedycyjnej.

Najczęstsze zaś zagrożenia nielosowe dla ciągłości procesu transportu towarów to:
•

kradzieże towaru,

•

kradzieże środków transportu z towarem,

•

napady na samochody ciężarowe (rozboje, kradzieże rozbójnicze i wymuszenia rozbójnicze).

Straty z tytułu tego typu zdarzeń dotyczą bezpośrednio przewoźnika oraz jego
klienta. Skutki zakłócenia odczuć mogą także inni uczestnicy łańcucha dostaw. Brak
terminowej dostawy surowców do produkcji lub materiałów do dystrybucji powoduje
opóźnienia, przestoje w procesach, a także utratę zaufania klienta. Producent, który nie
otrzyma dostawy, nie będzie w stanie wyprodukować wyrobów i w konsekwencji odczuje straty finansowe. Będzie on też zmuszony zamówić kolejny raz określony towar,
co wiąże się z dodatkowymi kosztami i czasem oczekiwania. Podobnie uszkodzenie
przesyłki może generować koszty jej naprawy. Dodatkowo, partnerzy handlowi producenta, zgodnie z podpisanymi umowami, mogą nałożyć na niego kary pieniężne za
nieterminową realizację zlecenia, a ich zaufanie do niego może zostać nadszarpnięte.
Najczęściej padają łupem wyroby o dużej wartości, tzw. High Value Cargo, do których zaliczamy:
•

ładunki o wartości przekraczającej 3 000 000 euro,

•

sprzęt elektroniczny, high-tech,

•

wyroby akcyzowe (alkohol, wyroby tytoniowe),

•

farmaceutyki

•

produkty luksusowe, np. perfumy.

Szacowana wartość towarów utraconych w wyniku przestępstw wynosi 8,2 mld
euro rocznie, wynika ze 160 incydentów dziennie, co daje wartość 140 tys. euro na
incydent. Do 75% tego typu zdarzeń dochodzi „w trasie” [Ignaszewski 2015].
Wśród rodzajów działalności przestępczej zakłócającej w konsekwencji procesy
transportowe realizowane przez przedsiębiorstwa sektora TSL można wyróżnić [Ignaszewski 2015]:
•

kradzieże i włamania na parkingach niestrzeżonych, przy stacjach benzynowych, na autohofach, na parkingach w pobliżu miejsc rozładunku,
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•

napady na kierowców z użyciem broni, gazu i niebezpiecznych narzędzi,

•

używanie wobec kierowców środków odurzających podawanych w alkoholu
lub innych napojach,
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•

namierzanie i śledzenie transportów poprzez ukryte GPS umieszczane na
pojazdach lub ukryte w rozdawanych na stacjach benzynowych i parkingach
„prezentach” typu breloczki, maskotki itp.

•

napady na transporty przez fałszywych policjantów i osoby udające autostopowiczów,

•

ataki na transporty w ruchu – tzw. „rumuńska robota”.

Dla przewozu ładunków w transporcie międzynarodowym szczególne znaczenie mają także niepożądane zdarzenia takie jak zakłócenia na granicach państw.
Przykładowo strajk urzędu celnego w styczniu 2008 roku w Polsce był przyczyną
ogromnych strat finansowych dla podmiotów gospodarczych. Najbardziej odczuły
je przedsiębiorstwa transportowe. Każdy dzień postoju samochodu ciężarowego generował koszty takie jak: opłaty leasingowe, wynagrodzenia dodatkowe kierowców,
koszty paliwa (ogrzewanie samochodów, chłodzenie towarów), niewykorzystane
i nowe winiety, ponadto związane z nieciągłością procesów transportu i przestojem
w świadczeniu usług, a także karami od klientów za nieterminowe wywiązanie się
z umów.
W 2015 r. często dochodziło do zakłóceń ruchu m.in. w portach. Z powodu interwencji służb ochrony przewoźnika Eurotunnel, które przeprowadzają akcję powstrzymująca uchodźców przed dostaniem się do Wielkiej Brytanii, na drogach
dojazdowych do Dover, Calais i Folkestone utworzyły się kolejki pojazdów. Aktywność imigrantów doprowadziła do opóźnienia średnio o 9 godzin w porcie w Calais. W 2014 r. spedytorzy przejeżdżających przez Calais zapłacił 10,5 mln dol. grzywny
w wyniku odkrycia przewozu pasażerów na gapę [PAP 2015].
Kilkugodzinne postoje na granicach związane z kontrolami ludzi i towarów mogą
być bardzo uciążliwe i negatywnie wpłynąć na system transportu towarów w Europie
[RP 2015].
Wydaje się, że na szczęście nie grozi nam przywrócenie odpraw celno-podatkowych na granicach i w kraju, które w latach 90. trwały nawet po kilkadziesiąt godzin
i były potężną barierą dla logistyki. Struktury dystrybucyjne firm działających ponadregionalnie sprowadzają się do dwóch modeli: scentralizowanego, obsługującego rynki wielu krajów (np. jedno centrum dystrybucyjne dla Polski, Czech, Słowacji
i krajów bałtyckich), i regionalnego (np. osobne magazyny regionalne na Polskę, Czechy, północną część Niemiec, południową część Niemcy itp.). W każdym z tych modeli
są obiekty logistyczne utrzymujące zapas towarów, który musi być regularnie uzupełniany. W Europie dostawy do i z magazynów obsługuje głównie transport drogowy,
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który jest wrażliwy na zakłócenia w ruchu, np. wzmożone kontrole na granicach. Takie
perturbacje mają ogromne znaczenie dla obsługi klienta i serwisu logistycznego.
Struktury rozproszone, będące bliżej klienta, są znacznie bardziej elastyczne i odporne na tego typu zaburzenia. Dlatego kontrole graniczne mogą zahamować rozwój
ponadregionalnych centrów dystrybucji, co jest szczególnie niekorzystne dla Polski,
która pozostaje dla takich centrów bardzo atrakcyjna ze względu na położenie, wysoką jakość kadr i dobrą infrastrukturę.
Kolejną przyczyną zakłóceń w przepływie dóbr w łańcuchu dostaw mogą być
ataki terrorystyczne. Na skutek ataku terrorystycznego na World Trade Center (WTC)
w Stanach Zjednoczonych w roku 2001 wiele przedsiębiorstw odczuło zakłócenia
w wyniku przerwania ciągłości procesów transportu. Ford musiał wstrzymać produkcję, gdyż nie otrzymał niezbędnych materiałów. Samochody ciężarowe z dostawami
dla Forda zostały bowiem zatrzymane na granicach kanadyjskiej i meksykańskiej.
Wiele firm opracowuje procedury awaryjne, które uruchamiane są w razie sytuacji kryzysowej. W odpowiedzi na zawieszenie połączeń lotniczych po ataku na WTC,
FedEx, wysyłający codziennie 3,3 mln paczek, automatycznie włączył w proces transportu cały swój tabor samochodowy i potroił jego wielkość.

Wnioski
Podsumowując, należy stwierdzić, że ryzyko zakłóceń jest istotnym i często identyfikowanym typem ryzyka w łańcuchu dostaw. Prowadząc działalności transportowo-spedycyjno-logistyczną, należy się liczyć z koniecznością wpisania w nią zarządzania
ryzykiem, w pierwszej kolejności ryzykiem zakłóceń. Świadczą o tym chociażby liczne
inicjatywy rządowe i pozarządowe mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa łańcucha dostaw i zapewnienie ciągłości procesów transportowych, do których należą m.in.:
•

Partnerstwo Branży Handlowej i Celnej przeciw Terroryzmowi (Customs – Trade Partnership Against Terrorism, C -TPAT),

•

Wolny i Bezpieczny Handel (Free and Secure Trade, FAST),

•

Inicjatywa Bezpieczeństwa Kontenerów (Container Security Initiative, CSI),

•

Inicjatywa przeciwko Proliferacji Broni Masowego Rażenia (Proliferation Security Initiative – PSI).

Sektor TSL będzie się w Polsce rozwijał, jednak w świetle przytoczonych zdarzeń
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uchodźców, konflikt polityczno-zbrojny za wschodnią granicą Polski, oszustwa i kradzieże, zarządzanie ryzykiem zakłóceń, nabiera szczególnego znaczenia. Identyfikacja potencjalnych zagrożeń dotyczy nie tylko zjawisk atmosferycznych, które w realizacji działań transportowych mają duże znaczenie, ale także międzynarodowego
otoczenia polityczno-gospodarczego, tym bardziej że działalność transportowa ma
zasadniczy wpływ na sprawne funkcjonowanie łańcuchów dostaw, a wskazane przypadki już zaistniałych zakłóceń świadczą o szczególnie rozległej skali rozprzestrzeniania się skutków takowych zakłóceń, właśnie w wypadku realizowania procesów transportowych.
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Modele współdziałania w sieci – aktorzy
i uwarunkowania
Models of Cooperation in Network – Actors and Conditioning
Abstract: Supply chains are becoming more and more complex systems. This results
mainly from the development of network relations at individual stages of value adding.
The development of relations in supply chains by network relations created at individual
stages of the supply chain is an essential dimension of the configuration of the supply
chain. The aim of the paper is to propose a methodology for appointing the climate of
cooperation and connecting the climate of cooperation with the models of cooperation
and business models. The climate of cooperation was defined as the whole of the
phenomena which affect making decisions about creation of network relations.
Key-words: cooperation climate, business models, network relations, cooperation models

Wstęp
Współdziałanie organizacji jest podstawą wszystkich typów sieci biznesu. Cele przedsiębiorstwa, które nie mogą być osiągnięte poprzez indywidualne działania i wykorzystanie zasobów i kompetencji jednej organizacji są realizowane w wyniku wykorzystania synergicznego potencjału współpracujących organizacji. Sieci współdziałających
przedsiębiorstw zorientowane na wytworzenie i dostarczenie wyrobów do klientów
określane są mianem sieci dostaw. Struktura sieci dostaw jest zróżnicowana zarówno
pod względem szerokości, głębokości, jak i kształtowanych relacji, a więc także modeli
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współdziałania. Wymienione atrybuty sieci i ich zróżnicowanie decydują o złożoności
sieci dostaw. Sieci dostaw kształtowane są przez organizacje o różnych modelach biznesowych, odmiennych strategiach i systemach logistycznych, a także różnie postrzegających priorytety w organizacji procesów logistycznych. Ta różnorodność modeli
przedsiębiorstw tworzących sieć dostaw jest jej atutem, ponieważ sprzyja (zwłaszcza
w połączeniu z odmiennymi kompetencjami i zasobami tych organizacji) wytwarzaniu innowacyjnych produktów i usług, ale z drugiej strony może stanowić źródło
konfliktów i zakłóceń. Na strukturę sieci, w tym zwłaszcza podjęcie decyzji o modelu współdziałania, wpływ ma szereg czynników. W artykule zestawiono wyniki badań
w zakresie klimatu kooperacji, modeli współdziałania w sieciach dostaw oraz modeli
przedsiębiorstw kooperujących w sieciach dostaw. Szczególną uwagę poświęcono
modelowi przedsiębiorstwa centralnego. Celem badań zaprezentowanych w artykule
jest wskazanie zależności pomiędzy klimatem kooperacji a modelami współdziałania
kreowanymi przez przedsiębiorstwa centralne sieci dystrybucji wyrobów hutniczych.

Modele współdziałania
Zgodnie z przyjętymi w literaturze kategoriami powiązań międzyorganizacyjnych
współdziałanie zalicza się do kooperacji pozytywnych, które cechują się partnerstwem zmierzającym do podejmowania działań wzajemnie zgodnych i uzupełniających się [Nowodziński, Tomski 2010, ss. 20–80]. Zgodnie z postawami charakteryzującymi relacje międzyorganizacyjne proponowanymi między innymi przez Pierścionka
[2007, s. 21] (konfrontacja, obojętność, współdziałanie), współdziałanie uznane jest,
jako relacja oparta na sojuszach, porozumieniach, uzgodnieniach pomiędzy podmiotami gospodarczymi przy założeniu, że organizacje mogą współdziałać w pewnych
dziedzinach, a w innych konkurować. Ważną cechą współdziałania, podkreślaną przez
wszystkich badaczy, jest wspólnota celu lub celów. Na gruncie teorii zarządzania
przyjmuje się, że relacje oparte na współdziałaniu cechują się dobrowolnym wspólnym dążeniem do osiągnięcia zamierzonego rezultatu, przybierającym formę pracy
wykonywanej razem w duchu porozumienia, harmonii, zgodności i jedności poprzez
wspólne uzgadnianie zachowań rynkowych. Z drugiej strony Niemczyk, Stańczyk-Hugiet i Jasiński [2012, s. 17] za główne wyróżniki sieci międzyorganizacyjnych przyjęli: dążenie do współdziałania, wykorzystanie mechanizmów rynkowej koordynacji
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podkreślając, że współdziałanie, a w nim wspólnota celów stanowią filar sieci. W definiowaniu sieci dostaw można przyjąć koncepcję modelu sieciowego organizacji proponowaną przez Jonesa [2007, ss. 911–945]. Zgodnie z tą koncepcją model sieciowy
organizacji definiowany jest jako celowo dobrany, trwały oraz ustrukturyzowany zbiór
autonomicznych podmiotów, które na podstawie porozumień lub sformalizowanych
relacji oraz koordynacji transakcji wymiennych są zaangażowane w proces wytwarzania i dostarczania dóbr. Uzgodnienia pomiędzy organizacjami sprzyjają adaptacji do
nieprzewidzianych zmian otoczenia.
Współdziałanie w sieci dostaw poprzez powiązanie podmiotów oraz ich działań i zasobów, przyjmuje wymiar nowego układu – quasi organizacji (organizacji
nadrzędnej). W takiej organizacji relacje mają wpływ na wyniki każdego z aktorów
(uczestników sieci) poprzez wpływanie na jego strukturę organizacyjną, jego działania lub zasoby. Relacje między podmiotami umożliwiają rozwój kompetencji, produktywności i innowacyjności poszczególnych uczestników sieci. W sieciach dostaw,
a także w subsystemach tych sieci (w tym sieciach dystrybucji) można wyróżnić – ze
względu na horyzont współpracy oraz zaangażowane zasoby – sieci: wirtualne, rozproszone, pulsujące i scalone [Kramarz 2012, s. 123].
Traktując współdziałanie jako relację sieciową, należy uwzględnić konsekwencje wynikające z podejścia sieciowego. Kluczową konsekwencją jest konieczność
uwzględnienia wpływu otoczenia na relacje pomiędzy podmiotami. Z podejścia sieciowego wynika także, że współdziałanie między podmiotami oddziałuje na relacje,
jakie kształtują te podmioty z innymi organizacjami. Oznacza to także, że całkowite
relacje sieciowe wpływają na relacje między dwoma organizacjami tej sieci. Wpływ
czynników otoczenia takiej quasi-organizacji, a także wpływ całkowitych relacji sieciowych na relacje pomiędzy dwoma organizacjami jest uzależniony od modelu
współdziałania pomiędzy tymi organizacjami.
Literatura z zakresu współdziałania jest obszerna, niejednorodna, w związku
z czym można zauważyć wiele podejść autorów do klasyfikacji współdziałania. Ukierunkowując się w poszukiwaniach klasyfikacji na sieci dystrybucji będące częścią sieci dostaw, warto przytoczyć modele dostosowane do problematyki sieci dystrybucji
kształtowanej przez lidera łańcucha dostaw, którym jest producent. Wśród nich wyróżnia się [Spyra 2007, s. 83]:
•

model współpracy, w którym producenci, aby zapewnić sobie skuteczność
powiązań handlowych, stosują różne formy motywacji oparte na zasadzie
bodziec–reakcja,
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•

model długookresowego partnerstwa, w którym producent przedstawia swoje oczekiwania względem pośredników dotyczące sposobu docierania do odbiorców, poziomu zapasów, rozwoju marketingu, doradztwa technicznego,

•

model programowania dystrybucji polegający na tworzeniu z inicjatywy producenta planowego, profesjonalnie zarządzanego zintegrowanego pionowo
systemu marketingu, który łączy zarówno potrzeby producenta, jak i pośredników.

Współdziałanie w procesie dystrybucji oznacza dobrowolną współpracę i wzajemne uzgadnianie przez parterów zachowania rynkowego w celu osiągnięcia celu nadrzędnego, jakim jest satysfakcja klienta, oraz wyższego stopnia realizacji celów indywidualnych. Aby to osiągnąć, konieczne jest: rozumienie idei współpracy, dokładne
określenie ról i funkcji oraz obowiązków każdego z uczestników, zaufanie i sprawna
komunikacja, koordynacja działań zmierzających do osiągnięcia celów. Nieuwzględnienie tych postulatów prowadzi do konfliktów w sieci dystrybucji, które mają swoje
konsekwencje w skuteczności i efektywności całej sieci dostaw.
Podkreślić należy, że prezentowanych w literaturze modeli jest znacznie więcej.
W dalszej części artykułu wskazana zostanie autorska charakterystyka modeli biznesu
w różnych typach sieci dystrybucji. Klasyfikacja ograniczona zostanie do typów sieci
zdominowanych w wyraźnie wyodrębnionym przedsiębiorstwem centralnym.

Współdziałanie w sieci dystrybucji – modele
przedsiębiorstw
O przewadze konkurencyjnej podmiotów tworzących sieć, a tym samym o ich sile
przyciągania pozostałych partnerów w długim okresie decydują przyjęte i realizowane strategie oraz modele biznesu. Rasmussen [2007, ss. 1–2], Morriss [2003, s. 17],
a także Smith i inni [2010, s. 450] w definicji modelu biznesu, nawiązując do definicji proponowanej w roku 2001 przez Tapscotta, podkreślają istotę tworzenia wartości. Warto w tym miejscu przytoczyć definicję Smitha i innych [2010, s. 450]: model
biznesu to schemat sposobu, w jaki przedsiębiorstwo konfiguruje zbiór wyborów
strategicznych dotyczących: rynków, klientów, propozycji wartości, struktury organizacyjnej, kompetencji, procesów, kultury, mierników w celu tworzenia wartości, a następnie jej przechwytywania. Jest to szczególnie istotna charakterystyka dla klasyfika238
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Współdziałanie przedsiębiorstw w sieciach jest czynnikiem wpływającym na potrzebę doskonalenia modeli biznesowych organizacji. Zmienia się bowiem zarówno
architektura realizowanych procesów, jak i zaangażowanie zasobów organizacji. Jednocześnie przedsiębiorstwa kooperujące w sieciach, w zależności od przyjętej strategii i siły przetargowej, przyjmują różne role. W sieciach zdominowanych centralną
pozycję zajmuje przedsiębiorstwo flagowe (firma wiodąca). Centralne przedsiębiorstwa w sieci predysponowane i uprawnione są zwłaszcza do: koordynowania sieci,
objęcia pozycji strategicznego przywództwa (lidera) sieci w stosunku do pozostałych
członków [Kramarz 2012, s. 112]. Przedsiębiorstwa przyjmują pozycję flagowych organizacji sieci ze względu na rzadkie, cenne zasoby (wiedza, infrastruktura, relacje)
[Czakon 2010, ss. 23–30].
W sieciach dystrybucji można wyróżnić trzy modele strategiczne przedsiębiorstw:
operatora, integratora i dyrygenta. Cechą charakterystyczną modelu operatora jest
koncentracja przedsiębiorstwa na kluczowych procesach biznesu. Operator realizuje
wąsko zakrojone działania w łańcuchu wartości. Integrator natomiast przejmuje odpowiedzialność za cały łańcuch wartości. Podmiot taki wyodrębnia się w dojrzałych
sektorach i budowany jest przez przedsiębiorstwa mające już silną pozycję w łańcuchu dostaw. W wielu publikacjach podkreśla się ponadto, że w modelu tym istotnym
elementem jest możliwość kontrolowania i przechwytywania wartości dodanej tworzonej w ciągu technologicznym: zaopatrzenie–produkcja–dystrybucja. Integrator
w większym stopniu niż pozostałe modele przedsiębiorstw kształtuje więzi kapitałowe, a w mniejszym relacyjne i transakcyjne. Dzięki pozycji w łańcuchu dostaw integrator nie jest selektywny, jeśli chodzi o realizowane działania. Dyrygent natomiast
podejmuje świadomy wybór, że skupi się na roli koordynatora działań wielu różnych
operatorów. Przedsiębiorstwo takie skupia się na efektywności działania całego łańcucha wartości poprzez elastyczny dobór mechanizmów koordynacji [Kramarz 2012,
s. 57].
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Tabela 1. Modele biznesu przedsiębiorstw w kontekście różnych typów sieci dystrybucji
Koordynacja
działań

Operator

Integrator

Dyrygent

Może korzystać
z usług sieci wirtualnej, będąc jej węzłem,
nie przyjmuje w stosunku do pozostałych
uczestników roli
nadrzędnej

Układ sieci wirtualnej
z dyrygentem występuje zarówno w sieciach
logistycznych, jak
i dystrybucji, dyrygent
przyjmuje rolę koordynacji sieci, zarządzania
przepływem informacji

Wspólnota
celów
Sieci wirtualne: Jako sieci równocelem jest wyrzędnych partmiana informacji nerów nie mają
wyraźnie wyodrębnionego podmiotu
dominującego,
koordynującego.
Kooperują ze sobą
niezależni operatorzy
Sieci rozproszo- Dominuje układ
równorzędnych
ne: celem jest
wspólna eksplo- parterów (operatorów)
atacja zasobu

Integratorzy w niewielkim stopniu są
skłonni dzielić się
zasobem z innym
uczestnikiem sieci, są
to sytuacje wyjątkowe, dotyczące rzadkich i wyróżniających
się zasobów kluczowych dla realizacji
celów integratora,
a niemożliwych do
pozyskania lub zbyt
kosztownych eksploatacji dla pojedynczej
organizacji
Jako sieci tworzone dla potrzeb realizacji określonych projektów
Sieci pulsująwymagają zarówno współpracy równorzędnych partnerów, a więc
ce: celem jest
wspólna realiza- operatorów, jak i koordynacji i przywództwa. W roli przywódców
projektów biznesowych sprawdzają się zarówno integratorzy, jak
cja projektu
i dyrygenci
Dysponuje głównie
Jako sieci angażujące zasoby i kluczoSieci scalone:
zasobami niematerialwe kompetencje organizacji niemające
celem jest
wspólna realiza- dominującej jednostki nadrzędnej dotyczą nymi i kompetencjami
cja procesu (np. wszystkich modeli biznesowych organiza- kluczowymi koordynacji
procesów, dlatego rzadprodukcyjnego, cji.
ko staje się uczestnimarketingowekiem sieci scalonych
go, logistycznego)
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Źródło: Opracowanie własne.
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Zaproponowany układ typów sieci w odniesieniu do modeli biznesu stanowi podstawę dalszej analizy modeli współdziałania w sieci dystrybucji wyrobów hutniczych.

Determinanty współdziałania i aktorzy w sieci dystrybucji
wyrobów hutniczych
W sieci dystrybucji wyrobów hutniczych można wyodrębnić organizacje charakteryzujące się modelem operatora i integratora. Włączając w charakterystykę sieci również przedsiębiorstwa logistyczne, rozszerza się bazę o model dyrygenta.
W systemie dystrybucji wyrobów hutniczych w okresie 2010–2015 zidentyfikowano
wszystkie typy sieci. Najmniej popularną siecią jest sieć rozproszona. Ponadto sieć rozproszona nie jest siecią zdominowaną, dlatego też nie jest uwzględniona w dalszych badaniach. W modelach współdziałania przeważa model współpracy. Jest to konsekwencja dominacji kanałów konwencjonalnych w tym sektorze. Coraz większego znaczenia
nabiera model programowania dystrybucji. Model długookresowego partnerstwa stosowany jest w wypadku wyrobów złożonych, silnie przetworzonych i w wypadku organizacji skoncentrowanych na niszy rynkowej. Ten model współdziałania nawiązuje do
koncepcji kanałów zintegrowanych w dystrybucji wyłącznej. W tabeli 2 połączono zidentyfikowane typy sieci dystrybucji wyrobów hutniczych z modelami współdziałania,
wskazując dla tak wyodrębnionych klas cechy centralnego ogniwa sieci.
Tabela 2. Modele współdziałania w różnych typach sieci dystrybucji wyrobów hutniczych
Model
współdziałania
Typy sieci
scalona

pulsująca

wirtualna

Model współpracy

Przedsiębiorstwo
centralne ma cechy
dyrygenta
Przedsiębiorstwo
centralne ma cechy
dyrygenta

Źródło: Opracowanie własne.

Model długookresowego partnerstwa

Model programowania dystrybucji

Przedsiębiorstwo
centralne (flagowe) ma
cechy integratora sieci

Przedsiębiorstwo
centralne (flagowe)
ma cechy integratora
sieci

-

-

Przedsiębiorstwo
centralne ma cechy
integratora
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Większość dystrybutorów wyrobów hutniczych to przedsiębiorstwa z długoletnią
tradycją na polskim rynku wyrobów hutniczych. Organizacje te mają więc za sobą
doświadczenia związanie z restrukturyzacją polskiego hutnictwa i te doświadczenia
wpływają na podejście do kształtowania relacji sieciowych w tym na zaufanie pomiędzy organizacjami. Zaangażowanie wynika natomiast z motywu nawiązywania
współpracy i zgodności celów a także stopnia wpływu efektu współpracy na rozwój
przedsiębiorstwa.
Zarówno zaufanie pomiędzy partnerami, jak i stopień zgodności celów oraz motywy kooperacji to jedne z istotnych czynników tworzących klimat kooperacji w tej
branży. Klimat kooperacji to zbiór determinantów określających uwarunkowania kooperacji i skłonność do nawiązywania relacji sieciowych, a w związku z tym wpływających na strukturę całego łańcucha dostaw [Kramarz 2015, ss. 83–85].
Czynniki klimatotwórcze oceniane były pod względem kierunku wpływu na
tworzenie relacji sieciowych (hamujące lub sprzyjające), a także pod względem siły
wpływu na podejmowane decyzje. W prowadzonych badaniach w branży hutniczej
przyjęto skalę (–5;5). Jednocześnie respondenci przyznali rangi czynnikom klimatotwórczym. Ze względu na liczbę wyznaczonych przez ekspertów istotnych czynników
klimatotwórczych w branży hutniczej łączną sumę rang wyznaczono jako 100.
Kierunek wpływu na podejmowane decyzje pozwala podzielić czynniki klimatotwórcze na stymulatory i destymulatory kształtowania relacji sieciowych. W kolejnej
fazie wyznaczania klimatu kooperacji postuluje się wyznaczenie ważonej oceny stymulatorów (SWO) i ważonej oceny destymulatorów (DWO).
SWO= 							(1),
DWO= 						(2),
gdzie: wi – ranga i-tego stymulatora, oi – ocena i-tego stymulatora, n- liczba stymulatorów, wj – ranga j-tego destymulatora, oj – ocena j-tego destymulatora, m- liczba destymulatorów.
Suma ocen ważonych stymulatorów i destymulatorów wyznacza klimat kooperacji (CC).
CC = SWO + DWO 					(3)
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W związku z przyjętymi założeniami oceny czynników klimatotwórczych (–5;5)
i nadawania im rang przyjęto skalę podziału klimatu na trzy strefy klimatyczne (tab. 3).
Tabela 3. Strefy klimatyczne
Strefa
Skala
klimatyczna
Klimat
(-150;
negatywny
-500)
(I)

Klimat
(-150,
neutralny (II) 150)

Klimat
sprzyjający
(III)

(150500)

Charakterystyka
Czynniki klimatotwórcze hamują tworzenie relacji sieciowych.
W takich uwarunkowaniach organizuje się procesy opierając się
na własnych zasobach, w razie konieczności zwiększając własną
bazę zasobową. Łańcuch dostaw w konsekwencji przyjmuje
szczupłą strukturę.
Czynniki klimatotwórcze mają nieodczuwalne oddziaływanie
na tworzenie relacji sieciowych. Czynniki zarówno otoczenia
bliższego, jak i dalszego oraz czynniki organizacyjne nie hamują
nawiązywania relacji sieciowych, ale też nie sprzyjają takim
działaniom bądź też czynniki tworzą zarówno silne stymulatory,
jak i destymulatory o zbliżonej mocy, dzięki czemu w efekcie ich
oddziaływanie się równoważy. Tym samym przedsiębiorstwa
muszą oszacować, czy spodziewane korzyści kooperacji będą
większe niż koszty z nią związane.
Klimat sprzyjający kształtowaniu relacji sieciowych wskazuje
pozytywne uwarunkowania pozyskiwania zasobów poprzez
kooperację. Przedsiębiorstwa mogą kształtować zróżnicowane
relacje: zarówno trwałe więzi, jak i relacje o średnim horyzoncie
czasowym i zaangażowaniu zasobów; takie zróżnicowanie gwarantuje dużą elastyczność i adaptacyjność kształtowanej sieci.

Źródło: Opracowanie własne.

Badania determinantów przeprowadzono w roku 2014. Uwzględniając wyniki
wcześniejszych badań literaturowych oraz empirycznych opracowano kwestionariusz
i na tej podstawie przeprowadzano wywiad. Kwestionariusz badań wypełniał ankieter w trakcie rozmowy z pracownikami wyższego szczebla przedsiębiorstw dystrybucji wyrobów hutniczych. W badaniu zgodziło się wziąć udział 27 organizacji (centralne ogniwa sieci). Wybór zbioru czynników jest konsekwencją badań prowadzonych
w tym sektorze od roku 2009 (badania eksperckie).
Według respondentów biorących udział w badaniu najistotniejszymi czynnikami
są: kompetencje kooperantów (wyróżniające się kluczowe kompetencje i zasoby),
stopień kompatybilności działań, zasobów i celów oraz wspólna praca nad adaptacją do zmian rynkowych. Te trzy czynniki łącznie uzyskały średnią wagę 47 punktów,
co stanowi blisko 50% łącznej wartości wag. Nacisk na kompatybilność jako wymiar
dopasowania procesowego organizacji wynika z charakterystyki sektora dystrybucji
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wyrobów hutniczych. Sektor ten bowiem na przełomie ostatnich lat coraz silniej podlega specjalizacji i koncentracji na niszach rynkowych. Silne różnicowanie wyrobów
hutniczych ze względu na potrzeby zgłaszane przez różne branże odbiorców wymaga doskonalenia procesów i specjalizacji zasobowej pod konkretne segmenty odbiorców. Tendencje do specjalizacji i różnicowania produktów mają swoje odzwierciedlenie w układzie pozostałych determinant kształtowania relacji sieciowych. Najwyżej
ocenionym czynnikiem są kompetencje kooperantów, których to ocena wyraźnie
wyróżnia się na tle pozostałych determinant. Taki nacisk na kompetencje, rozumiane
jako posiadanie dużej wiedzy teoretycznej (know-how) i praktycznych umiejętności
oraz skutecznej realizacji zadań w sferze dystrybucji świadczą o tym, że głównym warunkiem nawiązywania relacji sieciowych jest pewność, że potencjalny partner wniesie, dzięki swoim wysokim kompetencjom, dużą wartość dodaną.
Kolejnym istotnym czynnikiem jest wzajemna wymiana informacji i otwartość komunikacji. Dzielenie się informacjami biznesowymi, a przede wszystkim niezatajanie
istotnych danych, pozwala budować długotrwałe relacje oparte na zaufaniu i umacniać wzajemne więzi. Samo zaufanie także zostało wskazane jako istotna determinanta. Wzajemne zaufanie jest podstawą stabilnych relacji i daje szansę osiągania obopólnych korzyści oraz przezwyciężania konfliktów, stwarza możliwość przewidywania
zachowania rynkowego partnerów, redukując tym samym niepewność.
Zgodnie z przyjętą procedurą determinanty podzielono na stymulatory
i destymulatory tworzenia relacji sieciowych w sektorze dystrybucji wyrobów hutniczych. W badanym sektorze dystrybucji wyrobów hutniczych dominują czynniki
sprzyjające kształtowaniu relacji sieciowych.
CC= 283,5–35=253,5 					(4)
Wartość klimatu kooperacji wskazuje na strefę sprzyjającą kształtowaniu relacji
sieciowych. O przewadze czynników stymulujących decyduje zarówno ich liczba, jak
i ranga. Taki układ czynników wskazuje nie tylko na skłonność przedsiębiorstw tego
sektora do tworzenia scalonych sieci biznesu, le także innych form współpracy, w tym
klastrów metalowych [Saniuk i in. 2014, ss. 725–727] czy też sieci wirtualnej, jaką jest
Polska Unia Dystrybutorów Stali.
Dane pierwotne dotyczące klimatu kooperacji uzyskane na podstawie badań
ankietowych przeanalizowano w następnym etapie w rozbiciu na zidentyfikowane
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w sieciach dystrybucji wyrobów hutniczych modele współdziałania (tab. 4).
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Tabela 4. Klimat współdziałania w różnych typach sieci dostaw wyrobów hutniczych
Model współdziałania
Model współpracy
Model współpracy
Model długookresowego partnerstwa
Model długookresowego partnerstwa
Model programowania
dystrybucji

Typ sieci
pulsująca
wirtualna

Klimat kooperacji
sprzyjający
sprzyjający

scalona

silnie sprzyjający

wirtualna

neutralny

scalona

hamujący

Źródło: Opracowanie własne.

Klimat kooperacji różni się w poszczególnych typach sieci, ponadto jest zróżnicowany w zależności od przyjętego modelu współdziałania w sieci dystrybucji. Najsilniej hamujący klimat kooperacji odnotowano w sieci scalonej z modelem współdziałania programowanie dystrybucji. Hamowanie kooperacji w takiej sieci dostaw
wyrobów hutniczych wynika z motywu nawiązywania współpracy. Aktorzy sieci scalonej w modelu programowania dystrybucji, decydując się na udostępnienie swoich
zasobów na potrzeby realizacji procesów wspólnie z innym uczestnikiem sieci (kanał
dystrybucji wyłącznej), są w mniejszym stopniu skłonni włączać w taką organizację
dodatkowych uczestników. Takie podejście wymaga bowiem dużego zaufania i zaangażowania pomiędzy dwoma aktorami sieci. Każdy nowy uczestnik, zgodnie z przytoczonym wcześniej podejściem sieciowym, będzie miał wpływ na relacje pomiędzy
parterami sieci scalonej, a także efektami uzyskiwanymi z tej współpracy.
Sieci scalone dystrybucji wyrobów hutniczych z modelem długookresowego
partnerstwa, zgodnie z wynikami badań, mają odmienne uwarunkowania. Dla takich
sieci zdiagnozowano bowiem silnie sprzyjający klimat kooperacji. Jest to uwarunkowane koniunkturą gospodarczą. Zapotrzebowanie na wyroby hutnicze, zamówienia
przekraczające potencjał zasobowy kooperantów to czynniki skłaniające do nawiązywania współpracy. Długookresowe partnerstwo oparte jest na silnym zaufaniu oraz
doświadczeniu, tym samym organizacje w takim modelu, tworząc system ukierunkowany na realizację zamówień kompletnie i terminowo, skłonne są włączać innych
uczestników dla potrzeb uzyskania wysokiego poziomu logistycznej obsługi klienta.
Rozszerzenie takiej sieci nie narusza relacji pomiędzy kooperantami, jednakże relacje
budowane z dodatkowymi kooperantami kształtowane są na podstawie innych modeli współdziałania.
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Wirtualne sieci dostaw w modelu długookresowego partnerstwa (podmioty zrzeszone w Polskiej Unii Dystrybutorów Stali) funkcjonują w neutralnych warunkach
nawiązywania współpracy. Organizacje zrzeszone w tej sieci kooperują w długim
okresie. Uczestnicy sieci znają wzajemnie swoje słabe i mocne strony, a współpraca
poparta jest wieloletnim doświadczeniem. Organizacje te bowiem są uczestnikami
rynku dystrybucji wyrobów hutniczych od wielu lat. Potencjalni nowi uczestnicy takiej sieci muszą się przede wszystkim zmierzyć z wysokimi barierami wejścia do tego
sektora.
Pozostałe sieci (wirtualna i pulsująca) i modele współdziałania (współpracy) zdiagnozowane w sektorze dystrybucji wyrobów hutniczych cechują się umiarkowanym
klimatem sprzyjającym kooperacji w sieci.
Szczególnego znaczenia w tym kontekście nabiera połączenie wiedzy o modelu
biznesu ogniwa uczestniczącego w badaniu z cechami sieci, którą kształtuje (tab. 5).
Tabela 5. Ocena klimatu kooperacji przez organizacje o różnych modelach biznesu
Model
współdziałania

Model współpracy

Model długookresowego partnerstwa

Model programowania dystrybucji

scalona

-

pulsująca

Przedsiębiorstwo
centralne o cechach
dyrygenta ocenia klimat
kooperacji jako sprzyjający
Przedsiębiorstwo
centralne o cechach
dyrygenta ocenia klimat
kooperacji jako sprzyjający

Przedsiębiorstwo
centralne o cechach integratora ocenia klimat
kooperacji jako silnie
sprzyjający
-

Przedsiębiorstwo
centralne o cechach
integratora sieci ocenia klimat kooperacji
jako hamujący
-

Przedsiębiorstwo
centralne o cechach
integratora ocenia
klimat kooperacji jako
neutralny

-

Typy sieci

wirtualna

Źródło: Opracowanie własne.
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robów hutniczych. Przedsiębiorstwa centralne sklasyfikowano w dwóch grupach:

Modele współdziałania w sieci – aktorzy i uwarunkowania

o przeważających atrybutach integratora oraz o przeważających atrybutach dyrygenta. Na uwagę zasługują wyniki wskazujące, że integratorzy sieci różnie oceniają klimat
kooperacji, a ocena jest uzależniona od przyjętego modelu współdziałania. Organizacje, które cechują się modelami biznesu o atrybutach zgodnych z modelem dyrygenta, niezalenie od typu sieci wskazują na pozytywny klimat kooperacji w sektorze
dystrybucji wyrobów hutniczych.

Wnioski
Różne konfiguracje sieci na etapach tworzenia wartości dodanej mają za zadanie
wspomaganie przepływów materiałowych, w tym jako nadrzędny cel na etapie
dystrybucji zapewnienie niezawodnego realizowania zamówień klientów zgodnie
z przyjętą strategią logistyczną (wydajnościową lub oszczędnościową).
Łańcuchy dostaw, w zależności od stopnia różnicowania produktu, wahań popytu, szerokości i zróżnicowania rynku odbiorców cechują się różną strukturą. Szerokość
łańcucha dostaw, rozumiana jako liczba relacji sieciowych kształtowanych przez ogniwa łańcucha dostaw na każdym z etapów dodawania wartości do produktu, uwarunkowana jest klimatem kooperacji w sieci, a także przyjętym modelem współdziałania i kształtowania sieci centralnego ogniwa. Ten aspekt struktury łańcucha dostaw
jest aktualnie przedmiotem badań empirycznych i praktycznym obszarem tworzenia
teorii sieci współpracujących przedsiębiorstw produkcyjnych, dystrybucyjnych, a także sieci zaopatrzenia i sieci logistycznych wspomagających przepływy materiałowe.
Modele współdziałania preferowane przez centralne ogniwa sieci dostaw wyrobów
hutniczych (w tym głównie przez centralne ogniwa sieci dystrybucji) cechują się odmiennym klimatem kooperacji, co w konsekwencji sprowadza się do odmiennych
skłonności do kształtowania relacji sieciowych. Dodatkowo w sektorze dystrybucji
wyrobów hutniczych zauważalne jest zróżnicowane odczucie klimatu kooperacji
przez organizacje o odmiennych modelach biznesu.

247

Marzena Kramarz

Bibliografia
Czakon W. (2010), Model biznesu operatora a orkiestracja sieci, [w:] Pyka J. (red.): Nowoczesność przemysłu i usług. Modele, metody i narzędzia zarządzania organizacjami. TNOiK, Katowice.
Grabowska M.(2014), Współdziałanie przedsiębiorstw w perspektywie sieciowej, „Zeszyty
Naukowe Politechniki Śląskiej”, Seria Organizacja i Zarządzanie z. 76, nr 1923, Gliwice.
Jones C., Hesterly W.S., Borgatti S.P. (2007), A general theory of network governance.
Exchange conditions and social mechanisms. „Academy of Management Review”, No.
22 (4).
Kramarz M. (2012), Strategie adaptacyjne przedsiębiorstw flagowych sieci dystrybucji
z odroczoną produkcją. Dystrybucja wyrobów hutniczych, Wydawnictwo Politechniki
Śląskiej Gliwice.
Kramarz M., Kramarz W. (2015), Determinanty sieciowości łańcucha dostaw, „Prace
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 382.
Morris L. (2003), Business Model Warfare. The Strategy of Business Breakthroughs, University of Pennsylvania, May.
Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B. (red.) (2012), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo C.H.Beck,
Warszawa.
Nowodziński P., Tomski P. (2010), Więzi międzyorganizacyjne w strategii konkurencji
i rozwoju przedsiębiorstw, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
Pierścionek Z.(2007), Strategia konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007.
Rasmussen, B. (2007), Business Model and the Theory of the Firm, Working Paper,
„Centre for Strategic Economic Studies”, Victoria University of Technology.
Saniuk S., Saniuk A., Lenort R., Samolejova A. (2014), Formation and planning of
virtual production networks in metallurgical clusters, „Metalurgija”, R. 53, No 4.
Schweizer L.(2005), Concept and evolution of the business models, „Journal of General
248

Management”, Vol. 31, No. 2.

Modele współdziałania w sieci – aktorzy i uwarunkowania

Smith, W.K., Binns, A. i Tushman, M.L. (2010), Complex Business Models: Managing
Strategic Paradoxes Simultaneously, Long Range Planning.
Spyra Z. (2007), Kanały dystrybucji, kształtowanie relacji, Wydawnictwo CeDeWu,
Warszawa.
Tapscott, D. (2001), Rethinking strategy in a networked world: Or why Michael Porter
is wrong about the Internet. Strategy + Business, Published: July 1, 2001 / Third Quarter
2001 / Issue 24 (originally published by Booz & Company).

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2016
Wydawnictwo SAN | ISSN 1733-2486
Tom XVII | Zeszyt 12 | Część II | ss. 251–264

Damian Krenczyk*
Politechnika Śląska

Mieczysław Jagodziński**
Politechnika Śląska

Wspomaganie weryfikacji przepływu produkcji
w warunkach ograniczeń produkcyjnych
poprzez integrację systemów ERP z systemami
symulacyjnymi1
Verification of Production Flow Subject to Manufacturing
Constraints Using ERP and Simulations Systems Integration
Abstract: The ERP and discrete-event simulation systems integration based on datadriven automatic models generation method are presented. The proposed method is
also based on a data-driven approach method to automatic generation of models for
simulation systems. Due to elimination of the disadvantages associated with cost and
time-consuming process of building the simulation models, the proposed method can
become an efficient and effective tool to support the planning and verification of the
production flow subject to manufacturing and logistics constraints. Developed IT solution
allows, among others, to conduct rapid analysis with regard to available quantity and
the capacity of transport means, timetable, and the location and capacity of the storage
system. Due to the use of the intermediate data model the integration module can be
commercialized with practically any ERP or simulation system as well.
Key-words: simulation, ERP, production flow, manufacturing constraints, data mapping,
data transformation

1 Praca została częściowo sfinansowana ze środków projektu BK 213/RAu1/ 2016 t. 9.
* damian.krenczyk@polsl.pl
** mieczyslaw.jagodzinski@polsl.pl

251

Damian Krenczyk, Mieczysław Jagodziński

Wprowadzenie
Na dzisiejszym rynku dobrze widoczna jest tendencja do zmniejszania się wielkości
serii produkcyjnych wytworów, zmniejszania stopnia powtarzalności zleceń wraz ze
skracaniem cyklu życia wyrobów. Z drugiej strony jednocześnie obserwowany jest
trend związany ze wzrostem złożoności produktów, wynikający ze zmiennych wymagań klientów i niestałych preferencji. Bycie konkurencyjnym na takim dynamicznym
rynku wymaga od wytwórców nie tylko poszukiwania i wdrażania nowych technologii wytwarzania, opracowywania innowacyjnych rozwiązań technicznych, lecz także
wdrażania skutecznych w tym otoczeniu metod planowania produkcji i podejmowania decyzji, które dają możliwość bycia na tyle elastycznym, aby skutecznie, szybko
i sprawnie dostosowywać się do wymogów rynku oraz uwarunkowań tworzonych
przez konkurencję.
Poza wymaganymi do wprowadzenia zmianami w obszarach technologii umożliwiającymi osiągnięcie wymaganego poziomu elastyczności, dostosowującymi systemy produkcyjne do zdolności wytwarzania wielu wariantów produktów w krótkich,
zmiennych partiach produkcyjnych wymagane jest także wprowadzanie szerokich
zmian w obszarach organizacyjnego przygotowania produkcji (OPP).
Przygotowywane plany przepływu produkcji, plany konfiguracji systemów wytwarzania, harmonogramowania i sterowania, szczególnie na poziomie operacyjnym,
powinny zostać opracowane w sposób gwarantujący optymalną realizację zleceń
produkcyjnych w kontekście ograniczeń związanych zarówno z dysponowanym systemem wytwórczym, jak i ograniczeń posiadanego systemu logistycznego. System
wytwarzania wraz z systemem logistycznym (i związane z nimi ograniczenia) w omawianym obszarze planowania produkcji związane są głównie z pojemnościami i wydajnością zasobów produkcyjnych oraz logistyką wewnętrzną, których elementy
odpowiadają za właściwy przepływ (przemieszczanie) surowców, półproduktów czy
produktów do kolejnych etapów produkcji, co ma duży wpływ na samą organizację
przepływu produkcji. Na tym etapie, poza rozdziałem operacji do zasobów, należy
uwzględnić działania logistyczne umożliwiające realizację procesów wytwórczych, tj.:
zarządzanie zapasami, organizacja i funkcjonowanie systemu zaopatrzenia materiałowego, utrzymanie zapasów produkcji w toku, gospodarkę magazynową półproduktów oraz transport wewnętrzny. Ich dokładne zaplanowanie pozwala określić rodzaj,
ilość, miejsce i termin wykorzystania materiału, determinując jednocześnie operacje
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macji [Piasecka-Głuszak 2012, ss. 64–71]. Tak więc wymagane zmiany w obszarze organizacyjnego przygotowania produkcji wymuszają konieczność usprawniania przepływu informacji oraz integracji systemów wspomagających podejmowanie decyzji
[Cheng 2013, ss. 815–830, Heilala 2010, ss. 3363–3375].
Najbardziej popularne obecnie systemy wspomagające planowanie zasobów
przedsiębiorstwa, integrujące różne obszary i poziomy zarządzania, to systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning – Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa), które
mają decydujący wpływ na działalność produkcyjną i biznesową przedsiębiorstwa
[Cheng 2013, ss. 815–830]. W obszarze OPP szczególnie wykorzystywane są moduły
MRP I, MRP II czy dedykowane moduły wspomagające proces harmonogramowania.
Niestety, w większości przypadków stosowane moduły wspomagające procesy planowania przepływu produkcji nie uwzględniają wszystkich ograniczeń organizacji,
w tym ograniczeń związanych z obszarami systemu produkcyjnego, magazynowania
oraz logistyki wewnętrznej. Aby w pełni zweryfikować otrzymane plany produkcyjne, szczególnie pod kątem „ergonomii” systemu wytwórczego, poddać analizie dostępne ilości i pojemności środków transportowych, wpływ rozkładu jazdy, wykrycie
ewentualnych zagrożeń kolizjami, umiejscowienie i dostępne pojemności magazynów (międzyoperacyjnych, wejściowych, wyjściowych) oraz ich wpływ na możliwości
dotrzymania zaplanowanych normatywów produkcyjnych – konieczne staje się poszukiwanie i implementowanie w procesach planowania, zaawansowanych narzędzi
wspomagania komputerowego. Jednym z takich obszarów wspomagania komputerowego, pozwalającego na zwiększenie efektywności procesu planowania produkcji,
poprzez umożliwienie realizacji wspomnianych procesów weryfikacji wpływu wielu
ograniczeń systemu jednocześnie, jest komputerowe modelowanie, symulacja i wizualizacja przepływu produkcji [Krenczyk 2013, Fowler 2004, ss. 469–476].
Wykorzystywanie dyskretnych systemów symulacyjnych (Discrete-Event Simulation, DES) było do tej pory ograniczone głównie do wspomagania procesów analizy
i weryfikacji koncepcji rozmieszczenia zasobów, przepływu produkcji, reguł sterowania czy ergonomii w nowo projektowanych wydziałach czy całych zakładach produkcyjnych, a więc problemów należących do planowania na poziomie taktycznym oraz
strategicznym. Taki stan rzeczy wynika głównie ze stosunkowo dużych nakładów pracy oraz kosztów, które należy ponieść na etapie przygotowywania samego modelu
symulacyjnego, a także konieczności zatrudniania w tym celu wysoko wykwalifikowanego specjalistycznego personelu [Krenczyk 2013, Nordgren 1995, ss. 68–73, Rashid 2016, ss. 837–852].
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Celem prowadzonych prac jest stworzenie skutecznej i efektywnej metody integracji systemów klasy ERP z systemami symulacyjnymi, stanowiącej jednocześnie
metodę pół-automatycznego generowania modeli dla systemów symulacyjnych.
Jego osiągnięcie przyczyni się do wyeliminowania przedstawionych problemów
i umożliwienia szerszego zastosowania systemów symulacyjnych we wspomaganiu
weryfikacji przepływu produkcji, również w warunkach ograniczeń systemu magazynowania czy systemów logistycznych. Metody integracji systemów ERP z zewnętrznymi modułami lub systemami dedykowanymi, bazujące na interfejsach wymiany
danych, stosowane są obecnie w celu rozszerzenia funkcjonalności, sprawności i skuteczności działań organizacji w różnych obszarach funkcjonalnych, np. w pracach Dai
[2009, ss. 54–57], Liu [2009, ss. 1–4] proponowane podejścia związane są z integracją
ERP z systemami MES czy CRM. Proponowana w tym artykule metoda wykorzystuje Rozszerzalny Język Znaczników XML (Extensible Markup Language) oraz bazuje na
technikach mapowania, a także transformacji danych – jest więc rozszerzeniem tradycyjnego podejścia bazującego na interfejsach wymiany danych o funkcje generujące
kod programowy do systemu docelowego już na etapie wymiany danych. Dane te są
automatycznie pozyskiwane z systemów MRP I/II czy ERP na potrzeby automatycznego generowania skryptów dla systemów symulacyjnych. Rozważane są modele
symulacyjne systemów wieloasortymentowej produkcji dyskretnej. Podczas badań
przeprowadzono studium literatury w celu ustalenia stanu wiedzy w badanym obszarze, dokonano analizy wymaganego zakresu modeli danych oraz formatów, a także
metod transformacji danych dających są zaimplementować w metodzie generowania modeli półautomatycznie. Jakość generowanych modeli weryfikowana jest m.in.
w odniesieniu do kryteriów takich jak kompletność zasobów produkcyjnych, pomocniczych i informacyjnych, parametrów zasobów czy reguł sterujących przepływem.
W dalszej części artykułu zaprezentowano zarys proponowanej metody integracji
oraz pokazano jej praktyczne zastosowanie. Sformułowano wnioski końcowe oraz
pokazano kierunki dalszych prac badawczych.

Integracja systemów ERP i systemów symulacyjnych
Integracja systemów ERP z systemami symulacyjnymi realizowana jest z zastosowaniem metody automatyzacji procesu tworzenia modeli symulacyjnych opartej na
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lation model generation), które są obecnie najliczniejszą grupą spośród rozwijanych
koncepcji (rys. 1) [Pid 1992, ss. 237–243; Wang 2011, ss. 765–775].
Rysunek 1. Integracja systemów ERP z systemami symulacyjnymi

Źródło: Opracowanie własne.

Modelowanie kierowane danymi jest definiowane jako metoda tworzenia modeli
symulacyjnych przez użytkowników niemających wiedzy na temat sposobów tworzenia modeli symulacyjnych (lub mających ją w stopniu minimalnym) oraz umiejętności
programistycznych [Bergmann 2010, ss. 545–549; Huang 2011, ss. 37243–7334; Krenczyk 2013; Krenczyk 2014, ss. 825–829; Pidd 1992, ss. 237–243]. Podejście „data-driven”
cechuje się tym, że model symulacyjny zostaje wygenerowany w sposób automatyczny, bezpośrednio na podstawie dostępnych źródeł danych, z wykorzystaniem metod
analizy danych oraz algorytmów przetwarzania danych. Model symulacyjny jest tworzony automatycznie, jednocześnie z jego parametryzacją na podstawie określonych
instancji danych. W tym podejściu do zbudowania modelu symulacyjnego nie jest
wymagane wykorzystanie standardowych komputerowych narzędzi budowy modeli
(zazwyczaj specjalnych modułów systemów symulacyjnych), których używa się w wypadku konwencjonalnego „ręcznego” podejścia, a model generowany jest z zastosowaniem automatycznych generatorów jedynie poprzez wskazanie źródła danych lub
z zastosowaniem wbudowanych interfejsów w systemie źródłowym (tzw. generyczne
generatory modeli) [Bergmann 2010, ss. 545–549; Flower 2004, ss. 469–476; Huang
2011, ss. 7243–7334; Pidd 1992, ss. 237–243]. Oznacza to, że planiści korzystający z systemów wspomagających planowanie produkcji oraz mający dostęp do komputerowych systemów symulacyjnych powinni być w stanie przygotować modele symulacyjne oraz przeprowadzić eksperymenty symulacyjne jedynie przez zmianę/wskazanie
danych wejściowych, które automatycznie zaktualizują model symulacyjny.
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Wiele publikacji poświęconych automatycznemu generowaniu modeli symulacyjnych dużą uwagę poświęca właśnie modelom generycznym. Pidd [1992, ss. 237–243]
definiuje modele generyczne jak modele symulacyjne przeznaczone do stosowania
w symulacji systemów produkcyjnych podobnych strukturalnie i dotyczy to zarówno wykorzystywanych zasobów produkcyjnych, jak i sposobu przepływu procesów
w systemie. Podejście to zakłada możliwość pozyskiwania danych z różnych systemów wspomagających zarządzanie produkcją, na których podstawie model symulacyjny jest automatycznie parametryzowany i gotowy do użycia.
Na podstawie literatury [Huang 2011, ss. 7243–7334; Pidd 1992, ss. 237–243] podejścia wykorzystujące metody automatycznego generowania modeli symulacyjnych można podzielić na trzy podstawowe kategorie:
•

parametryczne: modele są generowane na podstawie istniejących podstawowych obiektów (atomów) reprezentujących obiekty rzeczywiste, przechowywane w bibliotekach systemów symulacyjnych,

•

strukturalne: generowanie modelu realizowane jest na podstawie danych
opisujących strukturę systemu produkcyjnego (zwykle w postaci danych rozmieszczenia elementów składowych, tzw. „layoutu”),

•

hybrydowe oparte na wiedzy: łączące różne metody sztucznej inteligencji
(systemy eksperckie, sieci neuronowe, algorytmy genetyczne, metody oparte
na logice rozmytej) z dwoma wcześniej przedstawionymi podejściami.

Proponowana w tym artykule metoda automatycznego generowania modeli symulacyjnych bazuje na hybrydowym podejściu parametrycznym łączącym metody
mapowania i transformacji danych z koncepcją neutralnego pośredniego modelu
danych. Podejście to umożliwia wygenerowanie modelu dla dowolnego sposobu
przepływu produkcji w systemie produkcyjnym, jedynie na podstawie danych źródłowych, dla których pomiędzy zasobami produkcyjnymi tworzone są automatyczne obiekty transportowe. Ze względu na to, że w systemie ERP (będącym źródłem
danych wykorzystywanych w prezentowanej metodzie) zazwyczaj nieznane są szczegółowe parametry środków transportu wewnętrznego (prędkość, przyśpieszenia, pojemności itd.) obiekty odwzorowujące zachowanie systemu transportowo-manipulacyjnego generowane są z parametrami domyślnymi, które w prosty sposób mogą
zostać zmienione (zaktualizowane) przez planistę przed wykonaniem eksperymentów symulacyjnych weryfikacyjnych (rys. 2).
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Rysunek 2. Metoda automatycznego generowania modeli symulacyjnych

Źródło: Opracowanie własne.

Opracowany na potrzeby metody automatyzacji procesu tworzenia modeli
schemat XML zawiera definicje struktury dokumentu XML dla danych opisujących
zasoby systemu wytwórczego, tj.: zasoby produkcyjne, magazyny międzyoperacyjne, magazyny wejściowe i wyjściowe dla produktów, dane dotyczące procesów
produkcyjnych, tj. marszruty technologiczne, dane o czasach jednostkowych oraz
przygotowawczo-zakończeniowych, a także dane o sekwencjach realizacji operacji
produkcyjnych (plany produkcji). Proces transformacji danych na plik wejściowy do
systemu symulacyjnego realizowany jest w procesorach XSLT, (XSLT – Transformations, Extensible Stylesheet Language Transformations).
Na etapie transformacji dane z modelu pośredniego są przekształcane z wykorzystaniem autorskiej metody transformacji danych na kod programowy tworzony
w wewnętrznych językach programowania systemów DES. Kod ten zawiera zapisane w postaci skryptów funkcje tworzące obiekty składowe modelu symulacyjnego
wraz z powiązaniami pomiędzy nimi – a więc kompletny model symulacyjny. Instrukcje zawarte w kodzie tworzą także obiekty informacyjne, tj. tabele zawierające dane
o czasach realizacji operacji na zasobach, tabele zawierające harmonogram pracy
zasobów, dane o marszrutach procesów w postaci funkcji wykonujących połączenia
pomiędzy odpowiednimi atomami w modelu wraz z odpowiadającymi im obiektami
zasobów transportowych, a także parametry dotyczące sceny oraz skrypty umożliwiające realizację procesu symulacji i wizualizacji według danych zawartych w zasobach informacyjnych.
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Implementacja praktyczna
Praktyczna implementacja przedstawionej metody została zrealizowana z wykorzystaniem komercyjnego systemu klasy ERP IFS/Applications oraz systemu symulacyjnego Enterprise Dynamics.
System IFS jest rozbudowanym systemem zarządzania przedsiębiorstwem klasy
ERP udostępniającym wiele funkcji z różnych dziedzin (produkcja, dystrybucja, finanse, kadry, remonty, CRM itp.). Wszystkie moduły systemu mają jednolity interfejs użytkownika. IFS oferuje rozwiązania informatyczne pozwalające na zarządzanie produkcją o charakterze jednostkowym poprzez środowiska masowej konfiguracji, montaż
na zamówienie klienta, aż po produkcję na magazyn czy też procesy o charakterze
produkcji procesowej/ciągłej. Trzon rozwiązania stanowią narzędzia spełniające standardy metodologii MRP II pozwalającej na synchroniczne planowanie działalności
firmy – od poziomu prognoz sprzedaży, poprzez plany produkcyjne uwzględniające
bieżącą sytuację (pulę zamówień, bieżący plan działalności, zapasy magazynowe),
po plany zaopatrzenia. System wspomaga zarządzanie pulą planowanych i uruchomionych zleceń produkcyjnych utworzonych w module Zleceń produkcyjnych oraz
innych modułach (Zamówienia klienta, Plan główny, Planowanie potrzeb materiałowych) [Jagodzinski 2010, ss. 54–63]. Wygenerowanym zleceniom produkcyjnym
zostają przypisane listy wsadu materiałowego oraz marszruty, które generują rzeczywiste zapotrzebowania i obciążenia oraz mogą być modyfikowane niezależnie dla
każdego zlecenia. Przygotowane w systemie ERP dane dotyczące planów produkcyjnych wraz z pozostałymi danymi dotyczącymi m.in. zasobów systemu produkcyjnego
zostały wykorzystane jako dane źródłowe dla generatora modelu symulacyjnego dla
systemu Enterprise Dynamics (rys. 3).
System Enterprise Dynamics (ED) jest komputerowym dyskretnym systemem
symulacyjnym rozwijanym przez firmę INCONTROL Simulation Solutions. ED jest
obiektowo zorientowaną platformą symulacyjną, w której zastosowano podejście nastawione na zdarzenia w realizacji procesu symulacji. Do dyspozycji są standardowe
obiekty składowe modelu symulacyjnego (tzw. atomy), które mogą zostać sparametryzowane na etapie tworzenie modelu. Obiekty są dostępne w bibliotekach obiektów w zakresie odpowiadającym możliwym zastosowaniom poszczególnych wersji
systemu ED.
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Rysunek 3. Wprowadzanie danych do systemu IFS

Źródło: Opracowanie własne.

Proces transformacji danych stanowiący komputerową implementację opisanej
poprzednio metodyki integracji został zrealizowany w oprogramowaniu RapidSim,
w którym dokumenty transformacji danych (XSLT) mogą być opracowane niezależnie, więc oprogramowanie może być stosowane dla dowolnych systemów ERP czy
systemów symulacyjnych. Na rys. 4 pokazano sposoby wprowadzania plików wejściowych w systemie RapidSim stanowiących definicję funkcji transformacji danych,
a więc ustawiających jednocześnie parametry pracy systemu dla danych systemów
komputerowych podlegających integracji – w omawianym przypadku IFS oraz Enterprise Dynamics [Krenczyk 2014, ss. 825–829; Krenczyk 2013, ss. 119–122].
Praktyczna realizacja procesu transformacji danych w opracowywanym przypadku składa się z następujących kroków:
•

wczytania dokumentu XML zawierającego dane wejściowe,

•

walidacji wczytanego dokumentu XML na podstawie opracowanych definicji
modeli danych w postaci schematów XML Schema,

•

transformacji dokumentu XML w procesorze XSLT,

259

Damian Krenczyk, Mieczysław Jagodziński

•

wygenerowania dokumentu (MOD) zawierającego kod w języku 4DScript dla
systemu Enterprise Dynamics,

•

walidacji wygenerowanego dokumentu.

Rysunek 4. RapidSim – moduł integrujący

Źródło: Opracowanie własne.

Wczytanie uzyskanego dokumentu wyjściowego (MOD) w systemie Enterprise
Dynamics pozwala na automatyczne utworzenie gotowego modelu symulacyjnego (rys. 5), który jest gotowy do przeprowadzenia eksperymentów weryfikacyjnych,
z uwzględnieniem ograniczeń związanych z obszarem logistyki wewnętrznej – analizy dostępnej ilości i pojemności środków transportowych, rozkładu jazdy czy ewentualnych zagrożeń kolizjami.
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Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 5. Wygenerowany model symulacyjny w programie Enterprise Dynamics
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Podsumowanie
Zaproponowana w artykule metoda integracji systemów ERP z systemami symulacyjnymi stanowiąca jednocześnie opartą na danych metodę automatycznego generowania modeli dla systemów symulacyjnych, dzięki wyeliminowaniu wad związanych
z kosztochłonnym i czasochłonnym procesem budowy modeli symulacyjnych, może
się stać sprawnym i skutecznym narzędziem wspomagającym proces planowania
i weryfikacji przepływu produkcji w warunkach ograniczeń wytwórczych i logistycznych. Zaproponowane rozwiązanie informatyczne umożliwia m.in. przeprowadzenie
szybkich analiz odnośnie do dostępnej ilości i pojemności środków transportowych,
rozkładu jazdy czy umiejscowienia i pojemności magazynów. Ze względu na zastosowanie pośredniego modelu danych jest narzędziem uniwersalnym i może zostać
skomercjalizowane praktycznie z dowolnym systemem ERP czy systemem symulacyjnym. Tematyka dalszych prac w omawianym obszarze związana będzie z rozszerzaniem pośrednich modeli danych o możliwe do pozyskania informacje z systemów
ERP dotyczących pozostałych podsystemów i ograniczeń systemów produkcyjnych.
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we lub spożywcze, dobra konsumpcyjne itp.). Ponadto w każdym przedsiębiorstwie
istnieje inna liczba pośredników w procesie przepływu wytworzonego dobra od producenta po finalnego odbiorcę. Nieuwaga w działaniu procesów fizycznego przepływu dóbr materialnych i lekceważenie ich może być przyczyną opóźnień w dostawie,
wysokich kosztów logistycznych, niezadowolenia klienta z czasu oczekiwania na
pożądany produkt. Bardzo ważna jest świadomość prawidłowego działania kanałów
dystrybucji, co przyczyni się do prawidłowego działania biznesu oraz zadowolenia
klienta-odbiorcy.
Celem niniejszego artykułu jest analiza kanałów dystrybucji w celu usprawnienia
logistyki produkcji w przedsiębiorstwie sektora górniczego z wykorzystaniem wykresu Ishikawy oraz ankiety dotyczącej satysfakcji klientów.

Istota kanałów dystrybucji
Kanał dystrybucji definiowany jest jako zbiór wzajemnie zależnych od siebie organizacji współuczestniczących w procesie dostarczania produktu lub usługi do użytkownika lub konsumenta [Rutkowski 2005, s. 17; Coyle, Bardi, Langley 2010, s. 125].
Nowoczesna technologia umożliwiła wytworzenie różnorodnych maszyn do
przemieszczania produktów od producenta do końcowego odbiorcy. Wielu specjalistów logistyków analizuje, jakimi kanałami dystrybucji można dotrzeć do klientów.
Im bardziej rozbudowane są kanały dystrybucji, tym większa liczba odbiorców może
zainteresować się wytwarzanym przez przedsiębiorstwo produktem. Stąd wynika tak
wielka liczba różnorodnych kanałów dystrybucji. Sieć dystrybucji między producentem a detalistą przedstawiono na rysunku 1.
W pierwszym kanale dystrybucji detalista zamawia produkty bezpośrednio u producenta, bez żadnych pośredników. Drugi kanał dystrybucji zawiera magazyn centralny, który jest najczęściej umiejscowiony u producenta, nieopodal produkcji. Do
magazynu producenta trafiają wytworzone u niego produkty. Hurtownia własna
również jest umiejscowiona u producenta i najczęściej jest tym samym co magazyn
centralny, jednakże właśnie w hurtowni własnej jest możliwa sprzedaż produktów
detaliście. Kolejny kanał dystrybucji opiera się na hurtowni centralnej, która nie jest
własnością firmy produkującej. Może to być hurtownia, która zawiera wiele podobnych artykułów, np. hurtownia części samochodowych. Hurtownia centralna zama266

wia partie produktów, przez co uzyskuje rabaty w zależności od ilości zamawianego
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towaru. W następnym kanale dystrybucji istnieje ktoś, kto pośredniczy w transakcji
pomiędzy producentem a hurtownią rejonową. Często hurtownia rejonowa zamawia
mniejsze partie produktów aniżeli hurtownie centralne. Wówczas firma może się nie
zgodzić na sprzedaż tak małej ilości produktów albo zawyżyć cenę. Pośrednik zamawiający większe partie artykułów rozdziela je pomiędzy mniejsze hurtownie rejonowe. Jest to korzystne zjawisko ze względu na rabaty, jakie uzyskuje u producenta przy
większym zamówieniu. Często hurtownie rejonowe nie potrzebują aż tak dużej liczby
tych samych artykułów, dlatego właśnie korzystają z usług pośredników, którzy te rabaty mają, dzięki czemu produkt jest znacznie tańszy dla detalisty. Istnieje również
kanał dystrybucji, w którym pośrednik uczestniczy tylko pomiędzy producentem
a detalistą. Taka sytuacja może zaistnieć wówczas, gdy pośrednik generuje tak dużą
sprzedaż, że nie potrzebuje żadnych magazynów czy hurtowni i sprzedaje produkty
bezpośrednio detalistom. Taka sytuacja może wystąpić w wypadku sprzedaży wysyłkowej, np. jeżeli pośrednik zbierze bardzo dużą liczbę zamówień od detalistów,
może zamówić całą partię określonych produktów i wysłać każdy detal z osobna do
odbiorcy. Jest to bardzo złożone zadanie logistyczne, jednakże obecnie wiele firm
pośredniczących właśnie z tej możliwości korzysta [Skowronek, Sarjusz-Wolski 2008,
ss. 58–62].
Rysunek 1. Kanały dystrybucji towarów od producenta do sieci detalicznej

Źródło: [Skowronek, Sarjusz-Wolski 2008, ss. 58–59].
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Kierunki przepływów strumieni w kanałach dystrybucji mogą znacznie się od siebie różnić. W tabeli 1 pokazano ich charakterystykę.
Tabela 1. Charakterystyka strumieni przepływów w kanałach dystrybucji
Rodzaj strumienia
przepływu
Strumień informacji
rynkowej

Strumień promocji

Strumień negocjacji

Strumień produktów

Strumień płatności

Strumień prawa własności

Strumień ryzyka

Źródło: [Spyra 2007, ss. 68–69].
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Cechy charakterystyczne
Istnieje niezależnie od wybranego kanału dystrybucji. Informacje na temat produktu może przesyłać producent zarówno do pośrednika, jak i samego detalisty. Można negocjować
ceny produkowanych artykułów czy wykonywanych usług;
często przepływa przez wszystkie podmioty zainteresowane
określonym dobrem materialnym.
Strumień ten istnieje w celu pobudzenia sprzedaży. Często zdarza się, że produkowany artykuł nie jest pod jakimś
względem atrakcyjny dla odbiorcy. Może to wynikać z tego,
że podobny produkt istnieje na rynku, jednak jego cena jest
znacznie niższa. Należy wówczas użyć strumienia promocji
w celu zwiększenia popytu.
To jeden z najważniejszych aspektów dotyczących kanałów
dystrybucji. Każdy z uczestniczących podmiotów w obrocie
produktem chce uzyskać jak najkorzystniejsze warunki dla
siebie. Kompromis pomiędzy uczestnikami jest trudny do
osiągnięcia, może dotyczyć ceny produktu, czasu dostawy,
ilości produkcji w określonym czasie itp. Negocjacje mogą
być bardzo pracochłonne.
Jest jednokierunkowy i odbywa się od producenta poprzez
pośredników aż do finalnego odbiorcy. W tym strumieniu
istnieją również zwroty, np. z powodu wadliwości dobra
materialnego.
Jest obecny w każdej transakcji. Pośrednik płaci producentowi, klient płaci pośrednikowi lub klient płaci za produkt
producentowi.
Powiązany jest ze strumieniem płatności. Jeżeli klient dokona
płatności za określony produkt, wówczas nabywa do niego
prawo własności. Sytuacja może się odwrócić podczas reklamacji, klient, żądając zwrotu pieniędzy za np. wadliwy towar,
oddaje prawo własności producentowi.
Strumień ten występuje w każdym z kanałów dystrybucji.
Istnieje możliwość zapłaty za towar z odroczonym terminem
płatności, wówczas pośrednik lub producent ponoszą ryzyko
związane z uregulowaniem płatności po określonym przez
umowę terminie. Ryzyko jest ogromne, gdyż np. pośrednik
może zbankrutować i nie wpłacić należności na czas.
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Przy wyborze podmiotów w kanałach dystrybucji można również skorzystać z reguły 5C. Stosując tę metodę, przedsiębiorstwo produkcyjne jest w stanie przeanalizować podmiot współpracujący pod kątem najważniejszych czynników decydujących
o sukcesie wieloletniej współpracy. Zaliczamy do nich [Czubała 2001, s. 78]:
•

Character – należy zwrócić uwagę w szczególności na rodzaj oferowanego
produktu, by ocenić, jakie ma szanse przy sprzedaży produktu,

•

Coverage – w jakim stopniu podmiot zajmuje rynek, jaki ma potencjał rozwojowy, jak szeroko rozwinięte ma własne kanały dystrybucji,

•

Cost – w szczególności koszty dystrybucji sprzedawanych artykułów przy
współpracy z określonym podmiotem, w tym terminy płatności oraz określenie liczby rabatów,

•

Control – w tym wypadku należy zwrócić uwagę, jaki wpływ producent będzie miał na kształtowanie cen oferowanych produktów przez działalność
handlową, często producent zastrzega, by cena rynkowa nie spadła poniżej
z góry określonej przez umowę,

•

Continuity – chęć współpracy przedsiębiorstwa handlowego z producentem,
lojalność, chęć wymiany informacji o potrzebie zmian zarówno w jakości produktów, jak i cen.

Modele powiązań uczestników w kanałach dystrybucji
Spyra [2007, ss. 68–69] proponuje dwa modele powiązań uczestników w kanałach
dystrybucji:
•

model transakcji tradycyjnej (rysunek 2),

•

model transakcji partnerskiej (rysunek 3).

Modele transakcji tradycyjnej posiadają ograniczony przepływ informacji. Dział
sprzedaży producenta jest jedynym kanałem przepływu informacji. Kontakty pomiędzy producentem a detalistą zazwyczaj odbywają się tylko pomiędzy działem sprzedaży producenta a działem zakupu u detalisty. W wielu wypadkach kontakt istnieje
tylko pomiędzy poszczególnym osobami, co jest bardzo niebezpieczne. Tracąc pracownika z działu sprzedaży, trudno będzie nawiązać kontakt z tą samą firmą przez
inną – nowo zatrudnioną osobę. Istnieją w takich sytuacjach korelacje osób, które się
już znają. Każda nowa osoba może zostać potraktowana jako potencjalne zagrożenie.
W tym modelu transakcji istnieje mała współpraca między organizacją produkującą
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określone artykuły a działem sprzedaży, którego nie interesują problemy organizacji. W związku z brakiem współpracy często sprzedawcy nie informują organizacji
o konieczności zmian w oferowanym produkcie (posiadając takie informacje dzięki
zdobywaniu ich na rynku sprzedaży). Przedsiębiorstwo niedoinformowane jest mało
elastyczne i tkwi w niewiedzy o aktualnych trendach.
Model transakcji partnerskiej jest bardzo rozbudowany. Informacje na temat produkowanych wyrobów przepływają na wielu płaszczyznach. Dzięki współpracy partnerskiej przedsiębiorstwo produkcyjne staje się bardziej elastyczne. Informacja docierająca do wszystkich zainteresowanych osób związanych z produktem pozwala na
innowacje, co czyni go bardziej interesującym dla potencjalnych odbiorców. Współpraca partnerska umożliwia szersze dostosowanie produktu do istniejących trendów
sprzedaży. Dzięki zaangażowaniu na linii producent–sprzedawca można wykorzystać
wiedzę sprzedawców do produkowania elementów, na które jest zapotrzebowanie dyktowane przez rynek. Można między innymi dostosować wielkość zamówień,
zmienić opakowania, które przyczynią się do zmniejszenia powierzchni magazynowej i środków transportu. Pozwala to także na uniknięcie braków asortymentowych
w hurtowniach oraz punktach sprzedaży. Informacje płynące i jednocześnie wynikające z modelu transakcji partnerskiej przyczyniają się do zwiększenia zysków zarówno producenta, jak i sprzedawcy. Zmniejszenie lub zwiększenie produkcji, zmiana
opakowań zewnętrznych, zmiana pewnego detalu w produkcie, dostosowanie do
wymagań klientów są czynnikami decydującymi o zyskowności działalności gospodarczej [Burchart-Korol, Furman 2007, s. 29]. Obecne czasy wymagają elastyczności
i każde działające przedsiębiorstwo powinno to zrozumieć, by zmaksymalizować zyski. To właśnie dostosowanie się do klienta jest jednym z najważniejszych czynników
decydujących o sukcesie działalności gospodarczej.
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Rysunek 2. Powiązania uczestników kanału dystrybucji według modelu transakcji
tradycyjnej

Źródło: [Spyra 2007, s. 71].

Rysunek 3. Powiązania uczestników kanału dystrybucji według modelu transakcji
partnerskiej

Źródło: [Spyra 2007, s. 72].

Analiza kanałów dystrybucji badanego przedsiębiorstwa
Badane przedsiębiorstwo (z sektora górniczego) ma możliwości produkcyjne wielkości około 15 tys. ton różnego asortymentu na dobę. Posiada bogate zasoby węgla
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o bardzo wysokiej jakości, co powoduje, że produkowany asortyment znajduje zastosowanie zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym oraz u odbiorców indywidualnych. Produkowany węgiel energetyczny i koksowy o bardzo dobrych parametrach
jest poszukiwany przez klientów. Wysokie koszty wydobycia przyczyniają się do spadku rentowności analizowanego przedsiębiorstwa. Wysokie koszty wynikają między
innymi z utrzymania na wysokim poziomie warunków bezpieczeństwa. Pracownicy
narażeni są na wiele zagrożeń naturalnych, m.in.: pożary endogeniczne i egzogeniczne, wybuchy pyłu węglowego, wybuchy metanu, tąpnięcia, zagrożenia wodne, zagrożenia radiacyjne, hałas, wysoką wilgotność oraz temperatura. Stąd biorą się bardzo
wysokie koszty pracy i koszty technologiczne. Wysokie koszty utrzymania kopalni
i wydobywania surowca przy niskich cenach rynkowych zmuszają zarząd do szukania
oszczędności oraz zwiększania sprzedaży w celu uzyskania dodatniego bilansu finansowego. Chcąc zapewnić prawidłowe funkcjonowanie badanego przedsiębiorstwa,
należy zdać sobie sprawę, jak ważne są kanały dystrybucji oraz umiejętna analiza ich
opłacalności. Kanały dystrybucji oraz umiejętne zarządzanie nimi przynoszą ogromne efekty.
W analizie wyodrębniono pięć kanałów dystrybucji, które przedstawiono na rysunku 4. Pierwszy z nich istnieje na linii producent–klient indywidualny. Do niedawna
przedsiębiorstwo nie sprzedawało węgla kamiennego klientom indywidualnym, jednakże zła kondycja finansowa wymusiła sprzedaż węgla na tak zwanych „drobnicach
kopalnianych”. Drugi kanał dystrybucji to kanał istniejący na linii producent–autoryzowani sprzedawcy– klient indywidualny. Na trzeci kanał dystrybucji składają się relacje pomiędzy producentem, pośrednikiem sprzedaży miału węglowego a klientem
indywidualnym. Czwarty kanał dystrybucji to współpraca pomiędzy kopalnią węgla
kamiennego a odbiorcami strategicznymi, którymi mogą być np. elektrociepłownie
czy huty. Ostatnim istniejącym kanałem dystrybucji jest zależność między producentem, eksporterem węgla kamiennego a klientem indywidualnym.
Do analizy złożoności problemu wykorzystano diagram Ishikawy. Zaletą diagramu Ishikawy jest niewątpliwie uporządkowana graficznie analiza problemu. W jasny
i przejrzysty sposób można przedstawić złożoność rozwiązywanego problemu i czytelnie przedstawić każdy z występujących problemów [Dahlgaard, Kristensen, Kanji
2004, s. 92]. Wszystkie zebrane informacje są uporządkowane, więc można dostrzec
zależności z wynikających nieprawidłowości. Za pomocą wykresu Ishikawy można
wykazać wszelkie związki zachodzące pomiędzy różnymi przyczynami oraz odkryć
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jest narzędziem niezwykle prostym, a jednocześnie bardzo przydatnym [Sosnowski,
Gajdzik, Kuczyńska-Chałada 2011, s. 234].
Rysunek 4. Kanały dystrybucji kopalni węgla kamiennego

Źródło: opracowanie własne.

Zwiększenie sprzedaży przyczyni się do zwiększenia szansy rentowności oraz
dodatniego bilansu finansowego. Z pewnością przyczyną skłaniającą do kupowania
większej ilości asortymentu, do pozostawania stałym klientem danego przedsiębiorstwa oraz do gotowości polecania go innym osobom oraz przedsiębiorstwom jest zadowolenie z transakcji. Usatysfakcjonowany odbiorca poleci przedsiębiorstwo innym
osobom, będzie do niego powracał w razie potrzeby zakupu asortymentu węglowego. Jako negatywny skutek należy także przyjąć niezadowolenie klienta. Analizując
całokształt problemu, wykres Ishikawy przedstawiono na rysunku 5.
Aby poprawić zadowolenie klienta, należy na podstawie wykresu Ishikawy przeanalizować każdy z problemów, a jak widać, jest ich bardzo wiele. Analiza tych problemów oraz chęć ich rozwiązania pozwoli osiągnąć zdecydowanie wyższe przychody ze
sprzedaży węgla kamiennego. Wiele z tych czynników wiąże się ze sobą, na przykład
przestarzałe maszyny oraz niedokładność wagi oraz wolny czas ładowania asortymentu. To widoczny znak potrzeby wymiany przestarzałego parku maszynowego, co
ułatwiłoby pracę zatrudnionym w firmie osobom obsługującym te maszyny. Szybszy
czas ładowania oraz ważenia środków transportu klienta przyczyni się do zwiększenia
jego zadowolenia. Analizując główną przyczynę, jaką jest zarządzanie, ewidentnie widać, że kierownictwo wykazuje niskie zainteresowanie klientem oraz pracownikami
obsługującymi maszyny. Może to wynikać z nadmiaru obowiązków, jakie zostały na
nich nałożone, lub lekceważenia klienta, co jest niedopuszczalne. Ludzie pracujący
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w badanym przedsiębiorstwie powinni zostać skierowani na odpowiednie dla każdego ze stanowisk szkolenia. Popełniane przez nich błędy mogą wynikać z niewiedzy,
złych przyzwyczajeń, a także niedbalstwa i lenistwa, co musi zostać skorygowane.
Należy opracować odpowiedni plan motywujący pracowników, co należy do osób zarządzających. Złożoność występujących problemów jest bardzo rozbudowana. Umiejętne rozwiązanie tych problemów przyczyni się w przyszłości do pożądanych zmian,
co z kolei przełoży się na korzystniejszy wynik finansowy. To zadowolony klient jest
częścią sukcesu producenta węgla kamiennego. Im większa satysfakcja klienta, tym
lepiej będzie postrzegane badane przedsiębiorstwo.
Rysunek 5. Wykres Ishikawy dla badanego przedsiębiorstwa

Źródło: opracowanie własne.

Jako drugiego narzędzia do analizy kanałów dystrybucji użyto kwestionariusza
ankietowego zawierającego po 10 pytań dla klientów indywidualnych oraz 10 pytań
dla autoryzowanych sprzedawców, pośredników sprzedaży miału węglowego, od274

biorców strategicznych, eksporterów węgla kamiennego. Ze względu na poufność
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danych zaprezentowano ogólne wyniki analizy kwestionariuszy. Wyróżniono w nich
pozytywne i negatywne aspekty przyczyniające się do zadowolenia klienta.
Na podstawie analizy wyników kwestionariuszy dla klientów indywidualnych
stwierdzono:
•

do pozytywnych aspektów należy: jakość oferowanego asortymentu (89%
badanych), satysfakcja po odbiorze asortymentu (60% klientów);

•

do negatywnych aspektów należy: niezadowolenie z jakości obsługi klienta na poziomie 62%, brak kompetencji personelu obsługi klienta (45% uzyskanych odpowiedzi), czas realizacji zamówienia, który jest nieakceptowany
przez 88% ankietowanych, cena węgla kamiennego, która jest zbyt wysoka
wg 52% klientów, niezadowolenie z formy płatności za asortyment (51% odpowiedzi), brak chęci polecenia „kopalnianej drobnicy” (78% ankietowanych).

Na podstawie kwestionariusza ankietowego dla autoryzowanych sprzedawców,
pośredników sprzedaży miału węglowego, odbiorców strategicznych, eksporterów
węgla kamiennego można również wyróżnić pozytywne i negatywne aspekty przyczyniające się do zadowolenia odbiorcy:
pozytywne aspekty: kopalnia węgla kamiennego jest w stanie zaspokoić wszystkie zamówienia (89% ankietowanych), asortyment kopalniany spełnia wymagania
klientów, co potwierdza 85% odbiorców, termin realizacji zamówień jest zgodny
z ustaleniami wynikającymi z umowy w 90%, jakość oferowanych produktów stoi na
bardzo wysokim poziomie (87%), odbiorcy w 92% są zdecydowani współpracować
z kopalnią w przyszłości, podejmując różne kontrakty, produkt nie jest zbyt zanieczyszczony (86% ankietowanych);
negatywne aspekty: w dziale sprzedaży węgla kamiennego pracują niewykwalifikowane osoby (wg 67% odbiorców), oferowany produkt nie jest unikatowy na rynku
krajowym i zagranicznym (90% odbiorców).

Zakończenie
Dzięki prawidłowemu działaniu kanałów dystrybucji analizowane przedsiębiorstwo
może zaspokajać potrzeby klientów na wysokim poziomie. Zrozumienie, jak ważna
jest prawidłowa sprzedaż we wszystkich kanałach dystrybucji, pozwala przedstawić
podstawy do szkolenia osób zajmujących się sprzedażą oraz obsługą klienta w celu
utrzymywania stałych oraz pozyskiwania nowych klientów. Analiza czynników (pro-
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blemy przyczyniające się do niezadowolenia klienta) wyszczególnionych na wykresie
Ishikawy dały podstawę do stworzenia ankiety. Przeprowadzona w przedsiębiorstwie
ankietyzacja pozwoliła na wyróżnienie pozytywnych i negatywnych aspektów przyczyniających się do zadowolenia klienta. Do negatywnych aspektów zaliczono: niezadowolenie z jakości obsługi klienta, która jest na poziomie 62%, brak kompetencji
personelu obsługi klienta (45% uzyskanych odpowiedzi), czas realizacji zamówienia,
który jest nieakceptowany przez 88% ankietowanych, cena węgla kamiennego, która jest zbyt wysoka, odpowiedzi 52% klientów, niezadowolenie z formy płatności za
asortyment, co wynika z 51% odpowiedzi, 78% ankietowanych nie poleci „kopalnianej drobnicy”, w dziale sprzedaży węgla kamiennego pracują niewykwalifikowane
osoby (jak uważa 67% odbiorców). Umiejętne rozwiązanie wymienionych problemów (aspekty negatywne) przyczyni się w przyszłości do wzrostu poziomu zadowolenia klienta, co z kolei przełoży się na zdecydowanie korzystniejszy wynik finansowy.

276

Analiza kanałów dystrybucji na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego

Bibliografia
Burchart-Korol D., Furman J. (2007), Zarządzanie produkcją i usługami, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
Coyle J. J., Bardi E. J., Langley C. J. (2010), Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa.
Czubała A. (2001), Dystrybucja produktów, PWE, Warszawa.
Dahlgaard J., Kristensen K., Kanji G.K. (2004), Podstawy zarządzania jakością, PWN,
Warszawa.
Gajdzik B., Kuczyńska-Chałada M., Sosnowski R. (2011), Organizacja i zarządzania
w przemyśle, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
Rutkowski K. (red.) (2005), Logistyka dystrybucji, Warszawa.
Skowronek C., Sarjusz-Wolski Z. (2008), Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
Spyra Z. (2007), Kanały dystrybucji, kształtowanie relacji, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2016
Wydawnictwo SAN | ISSN 1733-2486
Tom XVII | Zeszyt 12 | Część II | ss. 279–292

Marzena Kuczyńska-Chałada*
Politechnika Śląska

Joanna Furman**
Politechnika Śląska

Piotr Kamiński***
Politechnika Śląska

Usprawnienie logistyki produkcji z wykorzystaniem
analizy FMEA – studium przypadku
An Improvement of the Production Logistics with the
Application of the FMEA Analysis – Case Study
Abstract: The production logistics may be defined as a system based on an integrated
concept of separated materials flows at proper time to proper place in proper amount
and quality in order to optimise completion of tasks and production processes. The
development of the production logistics created specialised methods (Kanban, Just
in Time, FMEA), systems (MRP, MRP II), ideas (Lean Production) which allow an effective
logistical management in production.
Key-words: FMEA, production logistics, quality management

Wprowadzenie
Zmiany upodobań klientów zmuszają producentów do wytwarzania nowych, lepszych i tańszych wyrobów. Korzystanie wyłącznie z tradycyjnych urządzeń produk* marzena.kuczynska-chalada@polsl.pl
** joanna.furman@polsl.pl
*** kaminski.piotr@kamsoft.pl

279

Marzena Kuczyńska-Chałada, Joanna Furman, Piotr Kamiński

cyjnych nie daje możliwości sprostania tym oczekiwaniom w takim stopniu, aby skutecznie konkurować na rynku. Urządzenia wytwórcze, które zapewniają przetrwanie
i rozwój przedsiębiorstwa, muszą spełniać wymagania dotyczące jakości produktów,
wydajności wytwarzania oraz elastyczności w zakresie wielkości produkcji i rodzajów
wyrobów. Przedsiębiorstwa przemysłowe nieustannie dążą do wytwarzania produktów jak najwyższej jakości. W tym celu stosuje się najskuteczniejsze metody i narzędzia zarządzania, które eliminują straty, błędy ludzkie, a co za tym idzie – zmniejszają
koszty i usprawniają łańcuch dostaw. Do procesów logistyki produkcji wykorzystuje się m.in. następujące metody i narzędzia: Analiza FMEA, Zasada Just In Time, Koła
jakości, Diagram Pareto, Diagram Ishikawy, Kaizen [Burchart-Korol, Furman 2007,
ss. 133–135]. Celem niniejszego artykułu jest usprawnienie logistyki produkcji z wykorzystaniem analizy FMEA w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Przeprowadzenie
analizy pozwoliło zidentyfikować wady występujące w trakcie procesu produkcyjnego wytwarzanych wyrobów oraz przyczyny ich powstawania. Obliczenie liczby priorytetowej LPR, czyli określenie wady krytycznej, pozwoliło wskazać, na którą wadę należy zwrócić największą uwagę i wyeliminować w pierwszej kolejności. W niniejszym
opracowaniu źródłem danych były informacje udostępnione przez przedsiębiorstwo
oraz obserwacje realizowanych procesów.

Logistyka produkcji
Przedsiębiorstwa produkcyjne mają korzystny wpływ na rozwój gospodarczy oraz
ożywiają gospodarkę lokalną w zakresie produkcji towarów i usług [Muhlemann,
Oakland, Lockyer 2001, s. 48]. Logistyka produkcji według Pfohla [2001, s. 17] to czynności związane z: zaopatrzeniem procesu produkcji w odpowiednie materiały i przekazywaniem wyrobów gotowych do magazynu. Do korzyści związanych ze stosowaniem logistyki w systemach produkcyjnych można zaliczyć [Pisz, Sęk, Zielecki 2013,
s. 71] :
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•

wzrost stopnia wykorzystywania środków trwałych,

•

niskie koszty wyposażenia,

•

zmniejszenie kosztów robocizny bezpośredniej,

•

zmniejszenie zapasów czynności w toku i skrócenie cykli produkcyjnych,

•

szybkie reagowanie na zmienne zadanie produkcyjne,

•

odporność na zakłócenia wewnętrzne,
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•

wzrost jakości produkowanych wyrobów,

•

automatyzacja,

•

łatwość rozbudowy systemu produkcyjnego.

Podstawowymi zadaniami w obszarze logistyki produkcji są [Nowakowski 2010,
s. 28]:
•

zarządzanie produkcją (organizacja produkcji): planowanie produkcji, sterowanie produkcją, logistyczne koncepcje sterowania zapasami,

•

sterowanie zapasami produkcji w toku: zapewnienie ciągłości przepływów
materiałowych na linii produkcyjnej,

•

systemy informatyczne wspomagania logistyki produkcji,

•

pomiar i ocena poziomu funkcjonowania podsystemu produkcji.

Na rysunku 1 ukazano cele logistyki produkcji.
Rysunek 1. Cele logistyki produkcji

Źródło: [Szymonik 2012, s. 15].

Zarządzanie jakością w logistyce produkcji
Zarządzanie jakością jest uznawane za nieodłączną i najważniejszą dziedzinę zarządzania w przedsiębiorstwie produkcyjnym [Sudoł 2002, ss. 389–390]. Norma ISO
9001:2015 definiuje jakość jako ogół właściwości obiektu wiążącego się z jego zdolnością do zaspokojenia potrzeb oczekiwanych i stwierdzonych [PKN 2015]. W odniesieniu do produktów wytwarzanych w przemysłowych warunkach mówi się o jakości
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technicznej, która tworzona jest na etapie projektowania i w procesie wytwarzania
[Gajdzik, Kuczyńska-Chałada, Sosnowski 2011, s. 117]. Poprawa jakości oraz ciągły
proces jej doskonalenia powoduje [Skrzypek 2005 s. 12]: optymalizację kosztów
przedsiębiorstwa, zmniejszenie strat na brakach wewnątrz i na zewnątrz organizacji,
poprawę ogólnej sytuacji i wizerunku firmy, korzystny odbiór przez aktualnych i potencjalnych kontrahentów.
W nowoczesnych przedsiębiorstwach produkcyjnych wdrożenie kompleksowego
zarządzania jakością (Total Quality Management – TQM) jest jednym z trudniejszych
zadań. Jest wyzwaniem dla najwyższego kierownictwa, które włącza wszystkie osoby
w organizacji do działania. Jest kompleksowym podejściem do procesu zarządzania
polegającym na optymalnym wykorzystaniu wszystkich zasobów przedsiębiorstwa
i uzyskiwaniu przez niego wysokiego progu rentowności poprzez utrzymywanie odpowiednich kontaktów z klientami, czyli dostarczanie im produktów o najwyższej
jakości. TQM to: jakość relacji klient–firma, jakość struktur organizacyjnych, jakość
pracy, jakość relacji firma–otoczenie, proces ciągłego doskonalenia, zaangażowanie
wszystkich pracowników firmy. Realizacja kompleksowej jakości składa się z następujących etapów [Żemigała 2010, ss. 53–54]:
•

ocena początkowych potrzeb. Sporządzenie planu działania oraz listy potrzebnych środków materialnych i niematerialnych,

•

umiejscowienie strategiczne przedsiębiorstwa. Przygotowanie niezbędnych
zmian i innowacji oraz określenie celów strategicznych,

•

stworzenie zespołu kierującego i odpowiedzialnego za działanie systemu,

•

wdrożenie zmian kulturowych. Przeprowadzenie akcji informacyjnej w przedsiębiorstwie w celu uświadomienia i uspokojenia wszystkich pracowników,

•

planowanie i programowanie. Stworzenie planu działań, przedsięwzięć, budżetu i odpowiedzialności,

•

realizacja procesów zmierzających do poprawy jakości. Ocena kosztów,
braków jakościowych, badania zadowolenia klientów, szkolenie personelu,
współpraca ze specjalistami i godnymi zaufania dostawcami,

•

sporządzanie bilansów okresowych. Przeprowadzanie konferencji, upowszechnianie badań, doskonalenie programów działania.

Porównanie realizacji produkcji z systemem zarządzania jakością oraz bez takiego
systemu przedstawiono w tabeli 1.
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Tabela 1. Porównanie realizacji produkcji bez oraz z systemem zarządzania jakością
Z systemem zarządzania jakością
Stosowane jest formalne planowanie
jakości:
•
każda praca jest opisana w procedurach i instrukcjach,
•
dokumentacja jest przekazywana na
odpowiednie stanowiska pracy,
•
wymagania na stanowisku pracy są
określone w sposób jednoznaczny.
Kontrola jest stosowana w celu poznania
zdolności procesów do spełnienia wymagań
jakościowych, a nie tylko do kontroli niezgodności. Sprzęt stosowany do przeprowadzenia kontroli jest cały czas nadzorowany,
co powoduje, że ten, który nie spełnia
wymagań, zostaje natychmiast usunięty.
Niezgodności są analizowane w celu znalezienia przyczyn oraz ich usunięcia.

Bez systemu zarządzania jakością
Brak formalnych procedur planowania:
•
praca zazwyczaj wykonywana jest
na wyczucie,
•
prace powtarzalne nie są wykonywane w sposób jednorodny,
•
pracownicy nie znają wszystkich
wymagań i nie są o nich na bieżąco
informowani.
Kontrola jest stosowana tylko w celu
wykrycia niezgodności i zakwalifikowania
wyrobów jako nienaprawialnych. Sprzęt
stosowany do przeprowadzenia kontroli
jest dobierany ze względu na precyzję,
w związku z tym nie ma pewności co do
jego sprawności.
Usuwa się tylko skutki niezgodności, nie
analizując ich przyczyn.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Hamrol 2008, s. 76].

W realizacji funkcji zapewniania jakości przedsiębiorstwo produkcyjne stosuje
różne metody i narzędzia, do których można zaliczyć między innymi: Analizę FMEA,
Zasadę Just In Time, Koła jakości, Diagram Pareto-Lorenza, Diagram Ishikawy, Kaizen.
Charakteryzują się one planowym, powtarzalnym i opartym na naukowych podstawach sposobach wykonywania zadań zarządzania jakością.
Zapobieganie błędom jest podstawowym zadaniem każdego pracownika,
a szczególnie naczelnego kierownictwa. Działania w tym zakresie mogą być skuteczne jedynie wtedy, gdy w przedsiębiorstwie jest odpowiednia kultura pracy skoncentrowana na prewencji, a nie na kontroli. Proces doskonalenia jakości Crosby [1997,
s. 54] przedstawił w postaci 14 kroków (tab. 2). Ujmują one przede wszystkim zaangażowanie naczelnego kierownictwa w rozwiązywanie problemów jakości i sposób ich
rozwiązania. Standardy zapobiegania błędom nie akceptują jakiegokolwiek poziomu
błędów. Błędy nie mogą być tolerowane. Jakość należy mierzyć i oceniać wielkością
braku zgodności z wymaganiami [Zymonik 2003, s. 105].
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Tabela 2. Proces doskonalenia jakości wg Crosby’ego
Krok
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Doskonalenie jakości

1

W procesie doskonalenia jakości konieczne jest zaangażowanie naczelnego
kierownictwa. Formalnym potwierdzeniem tego zaangażowania jest podpisany przez dyrektora przedsiębiorstwa dokument – polityka jakości. Zawarte
powinny być w nim wymierne cele i zamierzenia dotyczące jakości. Kierowane
są one do pracowników przedsiębiorstwa jako oczekiwania na wyniki, zgodne
z wyspecjalizowanymi wymaganiami.

2

Doskonalenie jakości jest przypisane zespołowi ekspertów zwanemu zespołem doskonalenia jakości, który składa się z przedstawicieli wszystkich działów
przedsiębiorstwa. Warunkiem uczestnictwa w zespole jest znajomość zasad
TQM.

3

Pomiar jakości wymaga dostarczenia informacji o problemach jakości (jakie
były i jakie mogą być), które pozwolą na podjęcie decyzji w zakresie działań
zapobiegających błędom. Dlatego niezbędne jest opracowanie kryteriów
jakościowych. Powinny być one jasno i przejrzyście sformułowane, a także
wymierne. Przykładem jest sformułowanie: „liczba błędów przypadająca na
jednostkę”.

4

Niezgodności z wymaganiami jakościowymi muszą być wyrażone w jednostkach pieniężnych. Koszty jakości powinny być zidentyfikowane według ich
struktury i miejsc powstania, a ich konstrukcja powinna być przydatna jako
instrument zarządzania.

5

Zespół doskonalenia jakości opracowuje i wdraża program uświadomienia
jakości, który dotyczy wszystkich szczebli zarządzania. W programie tym powinien być wyeksponowany prestiż przedsiębiorstwa na rynku.

6

Problemy związane z jakością powinny być omawiane na naradach kierownictwa wszystkich szczebli zarządzania (dziennych, tygodniowych, miesięcznych), aby w porę podjąć działania korygujące.

7

Konieczne jest opracowanie i wdrożenie programu wytwarzania bez błędów,
który powinien uwzględniać możliwości wykonawcze przedsiębiorstwa, a także jego kulturę pracy. Program ten jest dla przedsiębiorstwa standardem.

8

Kierownictwo przedsiębiorstwa powinno zadbać o opracowanie i wdrożenie
programu szkoleń, które mają uzmysłowić każdemu pracownikowi jego rolę
w procesie doskonalenia jakości.

9

Zmiana w podejściu do jakości powinna być uroczyście zasygnalizowana. Ten
przełomowy moment ma utkwić w świadomości pracowników.

10

Zadaniem kierownictwa jest motywowanie pracowników do jakości. Samodoskonalenie staje się priorytetem w procesie pracy, dzięki któremu pracownicy
ośmielają się do ustalania celów doskonalenia jakości.

11

Między pracownikami a kierownictwem niezbędna jest odpowiednia komunikacja. Pracownicy powinni bowiem informować kierownictwo o trudnościach,
jakie napotykają podczas realizacji wyznaczonych celów. Środki komunikacji
powinny być proste, jak np. skrytka kontaktowa, do której pracownicy mogliby wkładać kartki z informacjami.
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12

Formy uznania wkładu pracy w procesie doskonalenia jakości powinny mieć
wzniosły charakter. Pracownik powinien wyraźnie odczuć, że doceniany jest
jego wkład w poprawę jakości. Nie może to być jednak gratyfikacja pieniężna.

13

Informacje o zarządzaniu jakością powinny być wymieniane na regularnych
spotkaniach rady jakości.

14

Analizowanie wszystkich 13 kroków od początku w celu podkreślenia, że
proces doskonalenia ma charakter ciągły.

Źródło: [Zymonik 2003, s. 106].

Usprawnienie logistyki produkcji z wykorzystaniem
analizy FMEA w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Analizowane przedsiębiorstwo wytwarza dwa rodzaje produkowanych wyrobów wykorzystywanych w branży AGD. Pierwszym etapem analizy było powołanie zespołu,
w którego skład wchodzili przedstawiciele działu produkcji, działu jakości oraz kierownicy wyższego szczebla. W metodzie FMEA kładzie się bowiem duży nacisk na
pracę grupową. Zadaniem zespołu było przygotowanie właściwych założeń do przeprowadzenia analizy. Najważniejszym zadaniem było ocenienie zdefiniowanych relacji przyczyna–wada–skutek. Ocena była dokonywana w skali dziesięciopunktowej
(liczby całkowite z przedziału 1-10) ze względu na trzy kryteria:
•

prawdopodobieństwo wystąpienia wady – LPW (tab. 3),

•

znaczenie wady – LPZ (tab. 4),

•

wykrywalność wady – liczba LPO (tab. 5).

Tabela 3. Kryteria oceniania LPW
LPW

Wystąpienie wady
1-2

nieprawdopodobne

wystąpienie wady jest nieprawdopodobne

3-4

rzadko

wada występuje bardzo rzadko

5-6

przeciętnie

wada zdarza się sporadycznie

7-8

często

wada powtarza się cyklicznie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Huber 2007, s. 35].
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Tabela 4. Kryteria oceniania LPZ
LPZ

znaczenie wady
1-2

nie ma znaczenia,
nie wpływa na jakość wyrobu

wystąpienie wady jest nieprawdopodobne

3-4

małe

znaczenie wady jest małe, wymaga
niewielkich kosztów naprawy bądź
tolerowania

5-6

przeciętne

wada powoduje niewielkie utrudnienia, wpływa znacząco na jakość
wyrobu, dostrzegalne są niezgodności
wyrobu, konieczność ponoszenia
przeciętnych kosztów naprawy

7-8

duże

znaczenie wady jest duże, wyrób nie
spełnia wymagań, naprawa jest związana z dużymi kosztami

9-10

bardzo duże

znaczenie wady jest bardzo duże,
zagraża bezpieczeństwu bądź narusza
przepisy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Huber 2007, s. 35].

Tabela 5. Kryteria oceny LPO
LPO

wykrywalność wady
1-2

bardzo wysoka

środki kontroli na pewno wykryją
wadę

3-4

wysoka

środki kontroli mają dużą szansę na
wykrycie wady

5-6

przeciętna

być może środki kontroli wykryją wadę

7-8

niska

jest bardzo prawdopodobne, że środki
kontroli nie wykryją wady

9-10

niemożliwa

z pewnością można sądzić, że środki
kontroli nie wykryją wady

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Huber 2007, s. 35].

Na podstawie liczb LPZ, LPW oraz LPO oblicza się tzw. liczbę priorytetu LPR zwaną
wskaźnikiem ryzyka. Liczba ta może przyjmować wartości w zakresie 1–1000. Wraz
ze wzrostem liczby LPR zwiększa się ryzyko wystąpienia danej wady. Oblicza się ją
według następującego wzoru :
LPR=LPZ×LPW×LPO
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Ostatnim etapem przed rozpoczęciem wypełniania formularza FMEA było sporządzenie zestawu propozycji wprowadzenia działań zapobiegawczych oraz korygujących w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia poszczególnych wad procesu.
Celem analizy FMEA było wykazanie znaczenia wad dla procesu produkcyjnego
wytwarzanych wyrobów oraz propozycja zalecanych działań celem usprawnienia
tego procesu. Wyniki przeprowadzonej analizy przedstawiono w tabeli 6.
Przeprowadzenie analizy przyczyn i skutków wad FMEA dla produkowanych wyrobów pozwoliło zidentyfikować wady występujące w trakcie procesu produkcyjnego w badanym przedsiębiorstwie oraz przyczyny ich powstawania. Obliczenie liczby priorytetowej LPR, czyli określenie wady krytycznej, pozwoliło wskazać, na którą
wadę należy zwrócić szczególną uwagę i zająć się jej eliminacją w pierwszej kolejności. Przeprowadzona analiza wykazała, że wadą o największej liczbie priorytetowej
LPR jest podziurawienie gąbki. Wykrywalność tej wady oznaczono jako przeciętną,
co oznacza, że środki weryfikacji i kontroli stosowane w czasie procesu nie zawsze
są w stanie wykryć wadę. Wystąpienie wady określono jako częste, a znaczenie wady
jako bardzo duże i zagrażające bezpieczeństwu procesu. Występowanie tej wady
w procesie powoduje, że produkt, który powinien być wysokiej jakości, staje się produktem gorszym. Podziurawienie gąbki skutkuje zmniejszeniem stopnia wytłumienia
gotowego wyrobu. Pojawienie się tej wady powoduje skutek w postaci braku spełnienia wymagań określonych przez klienta, co automatycznie eliminuje go jako produkt
gotowy do wysłania i powoduje bardzo dużą stratę, gdyż taki element musi zostać
zutylizowany ze względu na indywidualny kształt. Pojawienie się tego rodzaju wady
jest spowodowane brakiem kontroli od etapu przyjęcia gąbki przez proces produkcyjny, kończąc na gotowym wyrobie. Kolejnymi zdefiniowanymi przyczynami powstawania tej wady były niewystarczająca uwaga pracownika wynikająca z szybkiego
tempa pracy oraz zmęczenia, które z kolei jest efektem natłoku obowiązków. Pozwoliło to wyeliminować konieczność zbędnego poszukiwania narzędzi oraz przyczyniło
się do poprawy szybkości realizacji zamówień i minimalizacji kosztów produkcji oraz
usprawnienia logistyki produkcji w analizowanym przedsiębiorstwie.
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Potencjalny
rodzaj wady
LPW
6

7

Awaria czujnika

Niewłaściwa gęstość
kleju

4

5

LPZ
Obserwacja
podajnika

Kontrola
temperatury
zbiornika
grzewczego

LPO
6

6

6

5

4

Częstsze kontrole wyposażenia

Zmiana kleju

5

Częstsze działania naprawcze

LPZ

4

7

6

4

LPW

Awaria podajnika do
kleju

Zalecane
działania

Wyniki podjętych
działań

6

6

6

LPO

5

Potencjalne
przyczyny wad

Bieżące
sterowanie
procesem/
bieżąca kontrola

210

144

120

LPR

Niedostateczna
ilość
Za mało kleju
kleju na
pierwszej
warstwie
Zalanie
klejem
Za dużo kleju
kolejnych
warstw
Niecałkowite poAplikacja
Nierównomierne krycie powytłumienia rozłożenie kleju wierzchni
wytłumienia klejem

Nazwa
procesu

Potencjalny skutek
wady

Tabela 6. Analiza FMEA procesu produkcyjnego wytwarzanych wyrobów
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Nakładanie
papieru jednostronnie
woskowanego

Aplikacja
kleju

Transport
na kolejną
naklejarkę

Pognieciony
papier

Zdeformowanie
półwyrobu

Ułożenie papieru Nieprzyniewłaściwą
klejenie
stroną
się gąbki

9

8

Zła kalibracja maszyny

Nieuwaga pracownika

Niedostateczna poBrak zabezpieczenia
Zabrudzenie
wierzchnia 4 podczas transportu
materiału
styku
na naklejarkę
półwyrobu
WyrzuceNiedostosowanie się
Uszkodzenie
nie uszko10 do obowiązującej
materiału
dzonego
prędkości na hali
materiału
PofałdoZabrudzony podajZgranulowanie
wanie
7
nik
kleju
półwyrobu
Niecałkowite poNierównomierne
krycie po7 Drgający wałek
ułożenie papieru
wierzchni
klejem

6

3

8

5

5

3

Kontrola
prędkości
naklejania

Kontrola
podajnika

Kontrola
półwyrobu
w trakcie
transportu

2

9

8

7

Częstsze kontrole wyposażenia

4

1

7

Częstsze
czyszczenie
urządzeń

4

Kontrolowanie
pracowników podczas
wykonywania
czynności
Umieszczenie
instrukcji przy
stanowisku

10

4

Zwiększenie
kontroli pracowników

2

3

Poprawa
jakości
zabezpieczeń
półwyrobu

6

3

8

5

5

3

2

1

4

4

2

3

108

24

224

140

100

36
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Reklamacja klienta
Reklamacja klienta

Za mały wymiar
wytłumienia
8

9
Brak okresowych
kontroli

Źle skalibrowana
maszyna

Krzywy
kształt
7 Brak kontroli
gotowego
wyrobu
Wyrzucenie
10 Awaria maszyny
półwyrobu
WyrzuZbyt niska temperacenie
10
gotowego
tura kleju
wyrobu
WyrzuNiezastosowanie się
cenie
9
do instrukcji
gotowego
wyrobu

Krzywo wycięty
kształt

Przecięcie wyrobu

Rozklejenie
wytłumienia

Podziurawienie
gąbki

Źródło: Opracowanie własne.

Wycinanie
kształtu
gotowego
wyrobu

Naklejanie
gąbki wytłumiającej

Nierównomiernie ułożona
gąbka

5

6

5

3

5

3

Dobór
wykrojników,
kontrola
geometrii

Kontrola
jakości komponentu

6

2

1

4

6

5

Częstsze szkolenia pracowników
Zwiększenie
liczby kontroli

Zwiększenie
liczby instrukcji na hali

Częstsza kontrola wyposażenia
Udostępnienie
wytycznych
przy stanowisku pracy

Zwiększenie
liczby kontroli

8

9

9

10

10

7

5

6

5

3

5

3

6

2

1

4

6

5

240

108

45

120

300

105
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Zakończenie
Przedsiębiorstwo powinno dążyć do ciągłego doskonalenia w celu zwiększenia konkurencyjności na rynku. Najlepszą metodą do tego celu jest wprowadzanie nowoczesnych systemów zarządzania oraz systematyczne analizowanie procesu produkcyjnego przy użyciu narzędzi i metod usprawniających logistykę produkcji. Analizę FMEA
przeprowadzono w celu określenia wad krytycznych procesu produkcyjnego wytwarzanych wyrobów. Obliczono, że wadą o największej liczbie priorytetowej LPR równej 300 jest podziurawienie gąbki. Występowanie tej wady w procesie powoduje, że
produkt nie spełnia wymogów jakościowych, co skutkuje zmniejszeniem stopnia wytłumienia gotowego wyrobu. Przeprowadzenie analizy pozwoliło wskazać działania
usprawniające, które powinny zostać wdrożone przez kierownictwo, aby w przyszłości uniknąć powstawania wad. Dla wady krytycznej zalecono częstszą kontrolę wyposażenia. Przeprowadzanie analizy FMEA poza wprowadzaniem działań korygujących
pozwala również na osiąganie wielu innych korzyści takich jak: integracja pracowników przedsiębiorstwa podczas wykrywania i rozwiązywania problemów, poprawa
jakości procesu i produktu oraz budowanie pracy zespołowej.

291

Marzena Kuczyńska-Chałada, Joanna Furman, Piotr Kamiński

Bibliografia
Burchart-Korol D, Furman J. (2007), Zarządzanie produkcją i usługami, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
Crosby Ph. B. (1997), The absolutes of leadership, Crosby Jossey-Bass Publishers, San
Francisco.
Gajdzik B., Kuczyńska-Chałada M., Sosnowski R. (2011), Organizacja i zarządzania
w przemyśle, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
Hamrol A. (2008), Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa.
Huber Z. (2007), Analiza FMEA procesu, Złote Myśli, Gliwice
Muhlemann A.P., Oakland K.G., Lockyer K.G. (2001), Zarządzanie. Produkcja i usługi, PWN, Warszawa.
Nowakowski T (2010), Logistyka produkcji, Politechnika Wrocławska, Wrocław
Pfohl H. Ch. (2001), Systemy logistyczne: podstawy organizacji i zarządzania, Instytut
Logistyki i Magazynowania, Poznań.
Pisz I., Sęk T., Zielecki W. (2013), Logistyka w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa.
Skrzypek E. (2005), Wpływ zarządzania jakością na konkurencyjność przedsiębiorstwa
w warunkach Unii Europejskiej, „Problemy jakości”, nr 11.
Sudoł S. (2002), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, teorie i praktyka
zarządzania, Wydawnictwo TNOiK, Toruń.
Szymonik A. (2012), Logistyka produkcji, Difin, Warszawa.
Zymonik Z. (2003), Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
Żemigała M. (2010), Jakość w systemie zarzadzania przedsiębiorstwem, Placet, Warszawa, 2010.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2016
Wydawnictwo SAN | ISSN 1733-2486
Tom XVII | Zeszyt 12 | Część II | ss. 293–314

Ewa Kulińska*
Politechnika Opolska

Dariusz Masłowski**
Politechnika Opolska

Dominika Krzyszkowska***
Politechnika Opolska

Racjonalizacja przepływu i zarządzania informacją
z wykorzystaniem baz danych – Case Study
Rationalization Flow and Information Management with Using
Databases – Case Study
Abstract: The aim of the article is to present feasibility of improving organization of
work in the law office with the use database system. A key research problem concerns
the development of data collection methods, so that obtaining information and analysis
making was carried out in a fluent way, without need for excessive involvement of
employees and thereby to improve their efficiency in the performance of their other,
pivotal duties. The solution should result in the development of convenient tools, giving
the possibility of using a system which efficiently process, analyze and uses data.
The paper presents the possibilities offered by the use of the accuracy of the logistics
information system (LIS) in service activities. Describes the scope of the use of databases
in the rationalization of flows and information management. A solution in the form of
a dedicated database is presented and the author indicates the anticipated benefits for
the company resulting from its implementation.

* e.kulinska@po.opole.pl
** d.maslowski@po.opole.pl
*** dominika.krzyszkowska@gmail.com

293

Ewa Kulińska, Dariusz Masłowski, Dominika Krzyszkowska

Key-words: logistics system, logistics systems in service activities, database, law office,
law firm

Wprowadzenie
Podstawą do spełnienia przesłanek o sprawnie działającym przepływie informacji
w dowolnym przedsiębiorstwie jest opracowanie specyficznej konfiguracji jednocześnie wykorzystywanych zasobów rzeczowych, finansowych, bazodanowych,
a także kadrowych o wysokiej kompetencji i umiejętności tworzenia długotrwałych
relacji z klientem. Przedsiębiorstwo, które właściwie wykorzystuje posiadane zasoby,
może się stać wyjątkowo konkurencyjne dla otoczenia branżowego [Mikuła 2006,
ss. 27–28].
W publikacji wykorzystano koncepcję przepływów informacyjnych w logistyce. Założono, że tylko techniki komputerowe są w stanie uporać się z tak olbrzymią
ilością danych i przetworzyć je w wartościowe, użyteczne informacje [Gołembska,
Szymczyk 1997]. Za E. Gołębską przyjęto, że istotą logistycznego systemu informacji
jest gromadzenie danych, przechowywanie, odpowiednie przetwarzanie i dystrybuowanie informacji, prezentowanie i podejmowanie optymalnych decyzji koordynujących działania logistyczne.
W publikacji uwagę skoncentrowano na funkcjonowaniu logistycznego systemu informacji w systemie bazodanowym. Obiektem stanowiącym istotę badań jest
przedsiębiorstwo usługowe, a dokładnie Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Jarosiński, Kuliński i Partnerzy.
Celem artykułu jest przedstawienie zakresu racjonalizacji przepływu i zarządzania
informacją na podstawie analizy pracy kancelarii prawnej z wykorzystaniem bazy danych.
Proponowane rozwiązanie powinno pozwolić na łatwe gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie pozyskanych danych, a także wpłynąć na usprawnienie pracy
przedsiębiorstwa poprzez ograniczenie czasu przeznaczanego na wyszukiwanie danych w papierowych aktach spraw, a tym samym lepszy i szybszy przepływ informacji
wewnątrz kancelarii oraz pomiędzy kancelarią a podmiotami zewnętrznymi. Kolejną
z korzyści powinien być wzrost wydajności pracowników, którzy czas zaoszczędzony
na przeszukiwaniu akt spraw poświęciliby na tworzenie pism procesowych oraz ob294

sługę większej liczby klientów.
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Zakres wykorzystania baz danych do racjonalizacji
przepływu i zarządzania informacją
Bazy danych mają szerokie zastosowanie w logistyce, zarówno przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, jak i usługowych. Przedsiębiorstwa dysponują bardzo dużymi zasobami informacji, które wymagają przechowywania i analizowania.
Przedsiębiorstwa usługowe gromadzą duże ilości danych niezbędnych do właściwego funkcjonowania i podnoszenia pozycji na rynku. Szczególne dbanie o dane
zgromadzone w bazie, sterowanie ich właściwym przepływem i synchronizacją jest
kluczowe dla LIS. Przepływ informacji, który się w tych systemach odbywa pomiędzy
usługobiorcą a usługodawcą stanowi gwarancję dostarczenia do odbiorcy usługi,
która będzie w pełni korespondować z jego oczekiwaniami.
Wśród elementów systemu można wyróżnić: węzły i ścieżki rozpatrywane
w dwóch warstwach, tj. fizycznej (ludzi i zasobów) i informacyjnej (ilościowego i wartościowego ujęcia). W ujęciu praktycznym elementami systemu logistycznego są:
•

zintegrowane sieci komputerowe umożliwiające zdążanie do automatycznego wspomagania zarządzania, przy czym informatyka jest tylko narzędziem
realizacji celu, którego skuteczność zależy od rozwiązań systemowych w zakresie: organizacji, planowania, finansów, motywacji działań, kontroli itp.
Znaczenie mają przy tym ilość, jakość i częstotliwość obiegu informacji dotyczących obrotu,

•

środki techniczne umożliwiające przemieszczanie towarów/usług,

•

menedżerowie zarządzający fizycznym przemieszczaniem, z zastosowaniem
nowoczesnych narzędzi.

Docelowo systemy powinny być zintegrowane i wspomagać zarządzanie wszystkimi procesami przedsiębiorstwa, dostarczając optymalnych informacji na szczeblu
strategicznym. Prawidłowo działający zintegrowany system, bazując na LIS, powinien
realizować szereg specyficznych funkcji. Należą do nich: funkcja obsługi klienta i komunikacja, funkcja planowania, funkcja sterowania oraz funkcja koordynacji.
Wzorując się na LIS, na rysunku 1 przedstawiono schemat właściwego postępowania przy realizacji usługi, nastawionego na gromadzenie danych w celu lepszego
poznania klienta i odpowiedniego zaspokojenia jego potrzeb.
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Rysunek 1. Schemat poprawnego postępowania w przyjmowaniu zlecenia i przygotowywaniu usługi

Źródło: Opracowanie własne.

Niezakłócony przepływ informacji daje możliwość podjęcia właściwych decyzji
dla danej sytuacji w danym czasie oraz wykonanie konkretnych czynności w celu zrealizowania usługi. Działy firm usługowych zajmujące się kontrolą przyjęcia zamówienia na usługi i ich końcowego zrealizowania muszą dysponować niezbędnymi informacjami o:
•

konkretnych oczekiwaniach klientów,

•

świadczonych dotychczas usługach dla danego klienta,

•

etapie realizowanej usługi,

•

możliwościach firmy co do zrealizowania konkretnej usługi,

•

stanie realizacji pozostałych usług, jeśli są to usługi wymagające fizycznego
zaangażowania świadczeniodawcy przez określony czas w celu dostosowania terminu wykonania usługi do własnych możliwości czasowych i preferencji klienta,

•

stanie posiadanych narzędzi, jeśli wykonanie usługi ich wymaga,

•

danych teleadresowych usługobiorców, zwłaszcza jeśli wykonanie usługi realizowane jest u klienta oraz w celu podtrzymania stałego kontaktu powykonawczego [Gołembska, Brauer, Tyc-Szmil 2009].

Informacje przechowywane w bazach danych każdego przedsiębiorstwa usługowego powinny być na bieżąco modyfikowane lub poszerzane w celu spełnienia
coraz to nowszych wymagań i potrzeb. Tworząc bazę, należy pamiętać o możliwości
jej późniejszej rozbudowy i szerszej perspektywie rozpatrywania informacji. Baza
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ale i ze stale zmieniającymi się potrzebami klientów, których oczekiwania stale rosną,
a firma usługowa musi być gotowa na kreowanie zmian w celu sprostania tym oczekiwaniom.

Charakterystyka badanego podmiotu
Przedsiębiorstwem, które stanowi obiekt badań, jest Kancelaria Adwokatów i Radców
Prawnych Jarosiński, Kuliński i Partnerzy. Jest to firma świadcząca usługi wyszczególnione w sekcji „M”, dział „69” Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 2008 jako usługi
prawne [Klasyfikacja PKWiU 2016]. Swoją działalność prowadzi w formie spółki partnerskiej od 22 listopada 2001 r. i wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego.
Z uwagi na nieprzerwaną kilkunastoletnią działalność na rynku usług prawniczych kancelaria cechuje się zarówno dużą wiedzą, doświadczeniem jak i szerokim
zasobem klientów, co w efekcie zagwarantowało jej silną pozycję na rynku usług
prawniczych.
Kancelaria świadczy pomoc prawną dla spółek akcyjnych, włączając w to spółki
notowane na giełdzie papierów wartościowych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek osobowych, spółek cywilnych, fundacji, stowarzyszeń oraz urzędów,
szkół i osób fizycznych.
Kancelaria nie ukierunkowuje swych działań jedynie na rynek lokalny, świadczy usługi prawne na terenie całego kraju i za granicą, współpracując jednocześnie
z prawnikami działającymi w obrębie poszczególnych województw. Pozycję, siłę
i wartość kancelarii odzwierciedla również fakt, że posiada duże grono zagranicznych
klientów.
Kancelaria utrzymuje stałe kontakty z notariuszami, komornikami, doradcami podatkowymi oraz finansowymi, by zapewnić klientom pomoc w jak największym stopniu odpowiadającą ich potrzebom.
Specyfika zadań kancelarii wiąże się z koniecznością gromadzenia, analizowania
i przetwarzania potężnej ilości danych. Niezbędny jest zatem sprawny proces zarządzania, zarówno zasobami pracowniczymi, czasem, jak i informacjami.
Dzięki stopniowemu rozwojowi i poszerzaniu obszaru działalności na rynku usług
prawniczych kancelaria wypracowała bardzo dobrą formę zarządzania swoimi działaniami, przekładającą się na jej dzisiejszą kondycję. Obszar działalności jest sukce-
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sywnie poszerzany, co czyni ją przedsiębiorstwem bardzo konkurencyjnym wobec
podobnych firm.
Szczególną uwagę należy więc poświęcić metodzie gromadzenia danych,
aby pozyskiwanie informacji i dokonywanie analiz odbywało się płynnie, bez konieczności nadmiernego zaangażowania pracowników, dzięki czemu wzrośnie
ich wydajność w trakcie wykonywania innych kluczowych obowiązków takich
jak przygotowywanie pism, bieżący kontakt z klientami, pozyskiwanie nowych
klientów, reprezentowanie klientów przed sądami, opracowywanie strategii postępowania itd.
Właśnie ten aspekt stanowi kluczowy problem badawczy, którego rozwiązanie
powinno zaowocować opracowaniem dogodnego rozwiązania dającego możliwość
systemowego przetwarzania, analizowania i wykorzystywania danych.
Do właściwego kontrolowania bieżących zmian i zarządzania nimi niezbędne jest
wyszczególnienie podstawowych informacji.
Zalicza się do nich:
•

•

informacje o kliencie zawierające:
•

nazwę klienta,

•

adres,

•

numer telefonu,

•

pesel,

•

NIP, opcjonalnie REGON i KRS (w wypadku firm),

•

e-mail,

•

numer konta bankowego,

informacje o poszczególnych sprawach zawierające:
•

nazwę klienta,

•

sygnaturę kancelaryjną akt sprawy,

•

status sprawy,

•

dane teleadresowe sądu, przed którym aktualnie toczy się postępowanie, lub dane komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne,
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•

•

sygnatury sądowe akt sprawy lub sygnatury komornicze sprawy,

•

nazwę drugiej strony postępowania,

•

dane teleadresowe osoby reprezentującej przeciwnika postępowania,

•

informacje o poszczególnych zdarzeniach zaistniałych w sprawie,

•

w wypadku zakończenia sprawy adnotację o zarchiwizowaniu akt,

informacje o korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
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•

informacje o wystawionych fakturach,

•

informacje o terminach rozpraw.

Dotychczas kancelaria operowała prostym tabelarycznym zestawieniem spraw
zawierającym nazwy stron postępowania, sygnatury sądowe akt sprawy i sygnatury kancelaryjne nadawane poszczególnym sprawom. Dane dotyczące poczty przychodzącej i wychodzącej wprowadzane są jedynie do dziennika korespondencyjnego, zestawienia faktur prowadzone są w osobnym dzienniku, natomiast informacje
o terminach rozpraw wprowadzane są do kalendarza książkowego oraz, co stanowi
udogodnienie, do kalendarza elektronicznego, który można edytować z dowolnego
miejsca, mając dostęp do internetu i urządzenie w postaci komputera, tabletu czy
smartfona.

Dedykowana baza danych dla badanego
przedsiębiorstwa
Po przeanalizowaniu potrzeb kancelarii, sprawdzeniu dotychczas stosowanych metod przetwarzania danych, opracowano rozwiązanie, które ma na celu poprawę sposobu zagospodarowywania danymi, usprawnienie przepływu informacji zarówno
wewnętrznego, jak i na linii kancelaria–klient, a także zwiększenie wydajności zespołu
poprzez usprawnienie procesu pozyskiwania danych o prowadzonej sprawie, niezbędnych do wykonania określonych czynności.
Proponowane rozwiązanie to zaimplementowanie bazy danych zaprojektowanej
w programie Microsoft Access. Dzięki wprowadzeniu tego rozwiązania konieczność
poszukiwania najpotrzebniejszych danych zostanie sprowadzona do prostej czynności, jaką jest sprawdzenie informacji w bazie danych, bez konieczności wyciągania akt
sprawy lub przeglądania dzienników korespondencyjnych i kalendarzy.
W proponowanej bazie danych po otwarciu pojawi się okno logowania z paskiem
wyboru konkretnego użytkownika i polem do wpisania hasła (rys. 2). Dzięki temu dostęp do pełnej edycji informacji w bazie będą mieli tylko pracownicy, a praktykanci
korzystający z bazy, uzyskają jedynie podgląd wprowadzonych danych.
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Rysunek 2. Panel logowania do bazy danych

Źródło: Opracowanie własne.

Po zalogowaniu użytkownika pojawi się okno menu z prezentacją logo i nazwy
kancelarii wyposażone w moduły:
•

Klienci – po włączeniu wyświetli się lista klientów z możliwością wyszukania
klienta oraz dodania nowego,

•

Faktury – po uruchomieniu pojawi się okno z możliwością wyświetlenia wybranych faktur i możliwością dodania nowej,

•

Repertorium spraw – po kliknięciu wyświetlony zostanie spis spraw wraz
z możliwością wyszukania sprawy,

•

Książka nadawcza – po włączeniu okna uzyskana zostanie możliwość dodania nowej pozycji do książki,

•

Załóż nową sprawę – moduł otwiera okno pozwalające na wprowadzenie nowej sprawy,

•

Kalendarz – pod tą pozycją możliwe jest wprowadzenie zadania do wykonania z określeniem konkretnej daty i wskazaniem osoby odpowiedzialnej za
dane zadanie,

•

Time Sheet – zakładka dająca możliwość wprowadzenia kosztów dotyczących załatwienia danej sprawy z możliwością określenia czasu trwania spotkania z klientem i pobranego za spotkanie wynagrodzenia,

•

Baza sądów – wyświetla wykaz sądów z możliwością dodawania kolejnych
pozycji (rys. 3).
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Rysunek 3. Menu główne

Źródło: Opracowanie własne.

Do uzyskania takiego efektu konieczne było rozplanowanie budowy i działania
całości aplikacji bazy danych. Przedstawienie poszczególnych etapów planowania
zostanie omówione od podstaw, czyli wybrania wartości, które uznano za niezbędne do wprowadzenia, aby baza danych była funkcjonalna i odpowiadała potrzebom
kancelarii.
Do bazy wprowadzono 21 tabel. To niezbędne, aby móc korzystać ze wszystkich
docelowo zaplanowanych funkcji.
W pierwotnym zamyśle baza miała być znacznie prostsza, jednakże po dogłębnym przeanalizowaniu wybranego rozwiązania stwierdzono, że poszerzenie bazy
o dodatkowe moduły może się okazać bardzo przydatne. Korzystanie ze wszystkich
możliwości, jakie daje zaprojektowana baza, nie jest wymagane. Moduły, o które postanowiono poszerzyć bazę, to:
•

Time Sheet,

•

Faktury,

•

Książka nadawcza,

•

Kalendarz.

Stworzony projekt jest projektem eksperymentalnym, nastawionym na wprowadzenie wszelkich modyfikacji adekwatnie do potrzeb użytkownika. W wypadku uznania któregoś z modułów za zbędny, można go usunąć z bazy, a jeśli zajdzie potrzeba
dodania kolejnego, można bazę poszerzyć.
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Elementy, bez których baza danych nie mogłaby sprostać rosnącym potrzebom
kancelarii, to:
•

Klienci,

•

Repertorium spraw,

•

Załóż nową sprawę,

•

Baza sądów.

Pierwszą stworzoną tabelą z listy niezbędnych była tabela „tblKlienci”, do której
można wprowadzić najistotniejsze informacje zarówno o klientach, jak i o ustalonych
sposobach rozliczania się z nimi, ustalenia stawki godzinowej dla danego klienta, zadeklarowanego zakresu świadczenia usług, podpięcia załączników, które mogą być
przydatne w dalszym prowadzeniu sprawy, np. pełnomocnictwa. Można również zapisać informację o sposobie, w jaki klient został pozyskany, co pozwala na późniejsze
dokonanie analizy obrazującej, ilu klientów zgłosiło się do kancelarii z polecenia, ilu
po przeczytaniu opinii o kancelarii, ilu zostało pozyskanych przez pracowników itd.
(rys. 4.)
Rysunek 4. Tabela służąca do zapisywania danych dotyczących klientów

Źródło: Opracowanie własne.

Kolejną wprowadzoną tabelą jest „tblRepertoriumSpraw”, utworzona w celu zapisywania informacji o prowadzonych sprawach. Deklarowana jest nadana sygnatura
kancelaryjna, następnie określany jest status sprawy, który należy wybrać z rozwija302

nej listy, można określić miejsce, w którym znajdują się akta, jeżeli zostały zarchiwi-
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zowane, możliwe jest zaznaczenie stosownego pola oraz wpisanie pozycji, pod jaką
znajdują się w archiwum. Dodano również pole deklarujące datę założenia akt, osobę wprowadzającą dane, a także pola określające zadeklarowane koszty wraz z opcją
oznaczenia, czy zostały opłacone (rys. 5).
Rysunek 5. Tabela zawierająca dane dotyczące poszczególnych spraw

Źródło: Opracowanie własne.

Podobnie do przedstawionych wyglądając tabele utworzone według pozostałych
kryteriów. Zawierają w zależności od potrzeb więcej lub mniej kolumn z określonymi
dodatkowymi atrybutami.
Wykorzystując otrzymane zasoby bazy danych, w kolejnym kroku należało stworzyć wielokryterialny model decyzyjny, przyjmując przy tym procedurę tworzenia
różnego rodzaju rozwiązań, a następnie dokonując analizy otrzymanego efektu,
przyjąć właściwe opracowanie bądź poszukać innego, które mogłoby skuteczniej
spełniać wymogi badanego podmiotu i w lepszym stopniu dopasować się do jego
preferencji.
Po podjęciu wielu prób ustalenia właściwego rozwiązania osiągnięto efekt końcowy w postaci prostego, intuicyjnego oraz przejrzystego, ale i wielofunkcjonalnego
modułu.
Baza danych oparta tylko i wyłącznie na danych wprowadzonych do tabeli, bez
rozbicia na mniejsze tabele tematyczne oraz wzbogacenia dodatkowo o relacje, kwerendy i formularze, byłaby bardzo nieczytelna i niewygodna w obsłudze.
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Przygotowując projekt bazy danych, powinno się w pierwszej kolejności rozplanować powiązania, czyli relacje pomiędzy danymi zapisanymi w tabelach. Określone
relacje mają na celu:
•

zdefiniowanie wzorcowych więzów spójności pomiędzy sprawdzanymi przez
system tabelami,

•

automatyczne generowanie warunku złączenia w kwerendzie używającej powiązanych tabel,

synchronizację wyświetlania danych połączonych ze sobą relacjami.
Aby relacje działały we właściwy sposób, należy pamiętać o spełnieniu trzech zasadniczych warunków:
•

pola w tabeli, do której ma zostać skierowane odwołanie, muszą posiadać
określony, unikatowy indeks lub muszą tworzyć klucz podstawowy,

•

tabela, z której jest wyprowadzane odwołanie, jest tabelą podrzędną, natomiast tabela, do której odwołanie prowadzi, jest tabelą nadrzędną,

•

należy pamiętać, aby wiązać ze sobą pola o tym samym typie danych.

Każda relacja utworzona pomiędzy tabelami ma dwie strony. Stronę nadrzędną,
do której odwołanie prowadzi, oznaczoną cyfrą „1”, oraz stronę podrzędną, określaną
jako stronę „wiele”, znajdującą się przy tabeli podrzędnej, czyli tej, z której wychodzi
odwołanie. Strona ta oznaczana jest symbolem nieskończoności „∞”(rys. 6).
Rysunek 6. Oznaczenie stron w relacji
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Źródło: Opracowanie własne.
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Każdą z utworzonych relacji można zdefiniować w prosty sposób, określający zależność pomiędzy poszczególnymi obiektami. W wypadku zaprezentowanej relacji
można użyć następującego sformułowania: „Z każdą sprawą jest związany tylko jeden
klient, ale z każdym klientem może być związane wiele spraw”.
Poniżej zaprezentowano mapę relacji utworzoną w taki sposób, aby sprostać potrzebom i wymaganiom Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Jarosiński, Kuliński i Partnerzy (rys. 7). Dla tej konkretnie bazy danych wprowadzono 8 relacji pomiędzy wybranymi elementami z tabel:
•

„tblKlienci”,

•

„tblOsobaKontaktowa”,

•

„tblReprezentacja”,

•

„tblRepetytoriumSpraw”,

•

„tblTerminy”,

•

„tblUżutkownicy”,

•

„tblFaktury”,

•

„SygnaturaFaktura”.

Elementami, które stanowią ogniwa łączące relacji, są pola:
•

IdKlienta,

•

IdSprawy,

•

IdUżytkownika,

•

IdFaktury.

Opierając się na powstałych w ten sposób powiązaniach, można było stworzyć
kwerendy oraz formularze. Utworzonych zostało 39 kwerend oraz 48 formularzy, których wykaz przedstawiono na rysunku 8 i rysunku 9.
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Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 7. Mapa utworzonych relacji
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Rysunek 8. Wykaz zastosowanych w bazie kwerend

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 9. Wykaz utworzonych formularzy

Źródło: Opracowanie własne.
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W efekcie uzyskano łatwy w obsłudze panel niewymagający od użytkowników
odszukiwania miejsc, w które powinni wprowadzać nowo zebrane dane. Wystarczy,
że otworzą z poziomu menu interesującą ich zakładkę, wtedy wyświetlone zostanie
okno przystosowane w zależności od potrzeby do edycji, wyszukiwania lub dodania
informacji.
Gotowy efekt wybranych funkcji ukończonego panelu zaprezentowano na rysunkach 10 i 11.
Rysunek 10. Okno rejestrowe dla nowych spraw, z rozwijaną listą bieżących
klientów

Źródło: Opracowanie własne.
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Rysunek 11. Moduł przeznaczony do wyszukiwania klientów, dający również możliwość rejestracji nowych osób

Źródło: Opracowanie własne.

Aby uzyskać więcej informacji o wybranym kliencie, po odszukaniu go w wykazie
należy kliknąć jednokrotnie lewym przyciskiem myszy na białe pole z nazwą klienta. Zostanie wówczas wyświetlone nowe pole ze wszystkimi informacjami o danych
klienta, które zostały wcześniej wprowadzone do bazy (rys. 12).
Rysunek 12. Okno danych klienta

Źródło: Opracowanie własne.
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Rysunek 13. Okno przeznaczone głównie do wyszukiwania poszczególnych spraw,
z możliwością zarejestrowania nowej sprawy

Źródło: Opracowanie własne.

Po otwarciu okna repertorium spraw i odszukaniu sprawy, która interesuje użytkownika, może on wyświetlić szczegóły sprawy poprzez jednokrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na białe pole, w którym wpisana jest sygnatura kancelarii.
Otworzy się wówczas nowe okno wyświetlające wszystkie informacje dotyczące sprawy z podziałem na zakładki tematyczne:
•

Druga strona – informacje o pełnomocniku strony przeciwnej,

•

Sygnatury – lista sygnatur sądowych nadanych sprawie,

•

Zdarzenia – wykaz istotnych czynności podjętych w sprawie,

•

Terminy – zestawienie rejestrujące terminy spraw sądowych i umówionych
spotkań,
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•

Wpływ – informacje o dostarczonych dokumentach i dowodach w sprawie,

•

Poczta – wykaz wysłanych pism,

•

Faktury dla sprawy – spis faktur wystawionych klientowi (rys. 14).
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Rysunek 14. Okno wyświetlające szczegóły sprawy

Źródło: Opracowanie własne.

Przedstawione panele są zaprojektowane minimalistycznie i przejrzyście, tak aby
nie rozpraszać uwagi użytkownika przesadnie wzbogaconą czy też skomplikowaną formą. Podstawowym założeniem przy projektowaniu wyglądu poszczególnych
modułów było stworzenie obiektów o prostym wyglądzie i oszczędnej kolorystyce.
Moduły powinny być jednocześnie zaprojektowane w taki sposób, aby nie sprawiały
trudności w obsłudze żadnemu użytkownikowi.

Przewidywane korzyści dla przedsiębiorstwa wynikające
z zaimplementowania dedykowanej bazy danych
Głównym celem opracowania bazy danych było przedstawienie zakresu racjonalizacji przepływu i zarządzania informacją na podstawie analizy pracy kancelarii prawnej
z wykorzystaniem bazy danych. Przede wszystkim przy zastosowaniu zaprojektowanego rozwiązania w gromadzeniu i przetwarzaniu danych należy się spodziewać
możliwości bardziej efektywnej pracy całego zespołu, ze względu na znaczne ułatwienie w poszukiwaniu niezbędnych informacji. Opracowana baza danych umożliwia
rejestrowanie zdarzeń niedostępnych w dotychczas stosowanym zestawieniu spraw.
Począwszy od możliwości rejestrowania dokumentów znajdujących się w obiegu
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w ramach danej sprawy, zarówno wychodzących, jak i przychodzących, poprzez możliwość dodawania załączników z plikami przypisanych do konkretnej sprawy, aż po
kontrolę przepływów finansowych. Zalicza się do nich zarówno możliwość wprowadzania wartości przedmiotu sprawy, poniesionych kosztów, jak i oznaczaniem terminów płatności, w których klienci są zobowiązani zapłacić za świadczoną usługę, oraz
oznaczania wpłat uregulowanych.
Kolejną korzyścią jest oszczędność czasu oraz możliwość wyeliminowania, przynajmniej częściowego, konieczności wyciągania papierowych akt sprawy w celu
sprawdzenia, czy dokonano określonych czynności w sprawie, czy w aktach znajdują
się dokumenty, których przesłania oczekiwano ze strony sądu, klienta czy też pełnomocnika strony przeciwnej lub wreszcie w celu odnalezienia danych kontaktowych
klientów, gdyż w obrębie badanego podmiotu nie prowadzono wcześniej elektronicznego zestawienia danych kontaktowych.
Czas zaoszczędzony na przeszukiwaniu akt mógłby być produktywnie wykorzystany do wykonywania istotniejszych czynności, gdyby wszystkie niezbędne informacje były gromadzone w jednej bazie w formie elektronicznej. Znalezienie ich wymagałoby poświęcenia nieporównywalnie mniej czasu. Można by również uniknąć w ten
sposób sytuacji blokowania podjęcia działań w danej sprawie z uwagi na brak możliwości wyciągnięcia akt w pożądanym momencie. Ponieważ akta papierowe z uwagi
na liczbę prowadzonych postępowań zajmują bardzo wiele miejsca, konieczne było
zagospodarowanie dla nich miejsca w największym pomieszczeniu kancelarii, pełniącym funkcję sali konferencyjnej. W wypadku gdy spotkania trwają nieprzerwanie cały
dzień lub odbywają się z dużym natężeniem, dostęp do akt jest utrudniony. Rejestrowanie informacji o wszelkiej aktywności w sprawach pozwoliłoby na możliwość podjęcia pożądanych działań w dowolnie wybranym momencie bez konieczności oczekiwania na umożliwienie fizycznego dostępu do wymaganych dokumentów.
Przełożyłoby się to również na korzyść osób prowadzących w danej chwili spotkanie, ponieważ nie pracowałyby z klientem pod presją i całą swoją uwagę mogłyby
skupić na kliencie.

Zakończenie
Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od charakteru prowadzonej działalności, powin312

no mieć adekwatne do swoich potrzeb narzędzia racjonalizacji przepływu i zarzą-
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dzania informacją. Jest to niezbędne w celu maksymalnego usprawnienia działania
przedsiębiorstwa przy jednoczesnej poprawie efektywności przepływu produktów,
usług i informacji.
Celem artykułu było przedstawienie możliwości usprawnienia pracy kancelarii
prawnej z wykorzystaniem bazy danych. Na podstawie badań wykazano, że bazując
na rozwiązaniach wykorzystywanych np. w LIS, a także narzędziach takich jak bazy
danych, można, bez angażowania znacznych środków, wpłynąć na racjonalizację
przepływu oraz usprawnić sposób zarządzania gromadzonymi danymi i informacjami.
Zaprojektowana baza danych pozwala na zoptymalizowanie pracy kancelarii
i zgromadzenie wszystkich niezbędnych danych w jednym miejscu.
Poprzez opracowanie prostego narzędzia można znacząco wpłynąć na wzrost
szybkości i skuteczności przepływu informacji, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Przekłada się to również na możliwość zaoszczędzenie czasu podczas wykonywania określonych czynności oraz na wzrost wydajności pracowników, którzy mogą się
skupić na istotniejszych działaniach.
Efektem jest przełożenie się wszystkich czynników na wzrost jakości obsługi klientów, a co za tym idzie na ich zadowolenie wpływające na sukcesywny rozwój kancelarii i jeszcze intensyfikujące jej znaczenie na rynku usług prawnych.
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Wstęp
Gwałtowny rozwój nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), odejście od masowej produkcji, wzmocnienie rynku usług, powstanie społeczeństwa
informacyjnego, społeczeństwa usługowego przyczyniło się do rozwoju kolejnej rewolucji technologicznej (trzeciej, po agrarnej i przemysłowej, według Tofflera). Trzecia
fala to epoka wiedzy i informacji. Sprzyja jej ogromne przyśpieszenie rozwoju technologicznego przy jednoczesnej globalizacji i zaangażowaniu niemal wszystkich krajów w gospodarkę światową [Dziedzic, Szymańska 2011, ss. 207–211; Krawiec 2009,
s. 143; Toffler 2006, ss. 27–30]. Przeobrażenia te powodują konieczność szybszego
reagowania przedsiębiorstw świadczących usługi logistyczne na zmiany zachodzące w otoczeniu. Zmiany te mogą dotyczyć sposobu zarządzania przedsiębiorstwem,
budowy nowych magazynów, zakupu nowych środków transportu itp. Są one najczęściej związane ze strategią przedsiębiorstwa i krytycznymi czynnikami rozwoju firmy, przy czym niejednokrotnie uzależnione są od realizacji złożonych, unikatowych
przedsięwzięć logistycznych. W artykule przedsięwzięcie logistyczne jest rozumiane
jako zamierzenie inwestycyjne. Takie założenie sprawia, że w każdym przedsięwzięciu inwestycyjnym można wyróżnić trzy fazy: przedinwestycyjną, faktycznej realizacji
oraz eksploatacji inwestycji. Faza przedinwestycyjna obejmuje zespół działań zmierzających przede wszystkim do opracowania koncepcji i studium wykonalności zamierzenia, uzyskania dokumentacji formalnoprawnej i decyzji środowiskowej oraz
sporządzenia programów funkcjonalno-użytkowych. Faza realizacji inwestycji to
już właściwa działalność związana z budową lub zakupem gotowych dóbr trwałego
użytku, zmierzająca do uzyskania nowych, rozbudowy lub modernizacji istniejących
środków trwałych, realizowana w celu osiągnięcia zamierzonego efektu produkcyjnego lub użytkowego [BBJ 2003, s. 8; Czechowski i in. 1996, ss. 35–40]. Po zrealizowaniu
całego rzeczowego zakresu projektu następuje faza zamknięcia i eksploatacji inwestycji, która obejmuje użytkowanie wytworzonego produktu, magazynu, oprogramowania [Szot-Gabryś 2011, s. 25]. W logistycznym ujęciu przedsięwzięcia tego rodzaju
dotyczą na przykład budowy centrów logistycznych, budowy regionalnych centrów
dystrybucji (redystrybucji) czy też budowy transeuropejskich ciągów komunikacyjnych (np. budowa tunelu pod kanałem La Manche) [Łapuńka, Pisz 2014, s. 714].
Realizacja przedsięwzięcia logistycznego wymaga określenia zasobów finansowych. Jest to jedno z kryterium podejmowania decyzji o realizacji projektu. Przy316
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bezcelowe, jeśli w poprzedzających go etapach (studium pre-feasibility oraz pomocniczym) nie uzyska się dostatecznego stopnia pewności, że środki na sfinansowanie inwestycji będą dostępne [Czechowski i in. 1996, s. 55]. Na tym etapie niezwykle ważne
jest określenie źródeł finansowania przedsięwzięcia oraz zbudowanie odpowiedniej
struktury finansowania inwestycji [Leszczyński, Skowronek-Mielczarek 2000, s. 162].
Przedsięwzięcia mogą być finansowane z kapitału własnego lub obcego. Wykorzystanie kapitału obcego dla sfinansowania inwestycji może spowodować zwiększenie
rentowności kapitału własnego. Korzystając z kapitału obcego, należy pamiętać, aby
nie przekroczyć określonego poziomu udziału długu w stosunku do aktywów, gdyż
może to grozić poważnymi konsekwencjami, które mogą spowodować nawet upadek przedsiębiorstwa [Krzemińska 2002, s. 65].
Celem artykułu jest zaprezentowanie sposobu doboru odpowiedniej struktury
finansowania przedsięwzięcia logistycznego obejmującego budowę elektrociepłowni gazowej o mocy elektrycznej 10 MWe i mocy cieplnej 8,6 MWe wraz z niezbędną
infrastrukturą w zakresie sieci cieplnej, elektroenergetycznej i gazowej. W związku
z tym, że dobór odpowiednich źródeł finansowania przedsięwzięć logistycznych wymaga przeprowadzenia analizy czynników ilościowych i jakościowych, do wyboru
źródeł wykorzystano wielokryterialną metodę hierarchicznej analizy problemu decyzyjnego (AHP).

Źródła finansowania dużego przedsięwzięcia
logistycznego
Posiadanie odpowiedniego kapitału stanowi podstawowy czynnik warunkujący realizację dużego przedsięwzięcia logistycznego. Przedsiębiorca może wybrać kapitał
własny bądź obcy do sfinansowania przedsięwzięcia. Planując duże przedsięwzięcie
logistyczne, każdy menedżer musi podjąć decyzję, z jakich źródeł finansowania skorzysta. W tabeli 1 przedstawiono wykaz źródeł finansowania przedsięwzięć logistycznych, z których przedsiębiorca może skorzystać.
Proces finansowania dużych przedsięwzięć logistycznych możemy rozpatrywać
w różnych aspektach. W zależności od pochodzenia kapitału wyróżniamy kapitał wewnętrzny (zysk, amortyzacja) i zewnętrzny (emisja akcji, wzrost udziałów). Ze względu na horyzont czasu wyróżniamy kapitał długoterminowy i krótkoterminowy, np.
kredyt bankowy długoterminowy lub krótkoterminowy. Z punktu widzenia prawa
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własności kapitału wyróżniamy źródła własne i obce [Grzywacz 2012, ss. 14–16]. Duże
przedsięwzięcia logistyczne mogą być finansowane z wielu źródeł, jednak, jak wskazują badania, największe znaczenie odgrywają zysk, czyli kapitał własny, oraz kredyty
bankowe długoterminowe, czyli kapitał obcy [Chęciński 2015, s. 399; Rydarowska-Kurzbauer 2013, ss. 68–70].
Tabela 1. Wykaz źródeł finansowania przedsięwzięć logistycznych

•
•
•
•
•

Kapitał własny
wewnętrzny
zewnętrzny
•
emisja akcji
wyprzedaż
•
wzrost udziamajątku
łów
zysk
zysk zatrzymany
amortyzacja
wkład właścicieli

•
•
•
•

Kapitał obcy
zwrotny
bezzwrotny
•
dotacje i subkredyty banwencje
kowe
•
fundusze poleasing
mocowe
pożyczki
faktoring

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Chęciński 2015, s. 398, Sadowska 2014,
s. 373].
Wykorzystanie kapitału obcego do sfinansowania przedsięwzięcia logistycznego wpływa na zwiększenie rentowności kapitału własnego oraz zwiększenie zysku
z przedsięwzięcia. Należy jednak pamiętać, że zbyt duży udział kapitału obcego
w strukturze finansowania przedsięwzięcia może doprowadzić do nieopłacalności
inwestycji. W związku z tym w celu właściwego doboru struktury finansowania inwestycji należy przeprowadzić analizę czynników finansowych oraz pozafinansowych
wpływających na opłacalność inwestycji.
Do czynników finansowych zaliczamy: koszty kapitału (własnego i obcego), średni ważony koszt kapitału, rentowność inwestycji (przedsięwzięcia), zwrot z kapitału
własnego oraz wewnętrzną stopę zwrotu z inwestycji. Pierwszym czynnikiem, który
należy przeanalizować, to koszt kapitałów użytych do sfinansowania przedsięwzięcia.
Koszt kapitału własnego związany jest z wypłatą dywidendy lub wzrostem wartości
udziałów wobec zwiększenia rentowności. Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na finansowanie inwestycji z kapitału własnego, to spodziewa się, że poniesione przez
niego ryzyko przyniesie zadawalającą rentowność kapitału własnego, która powinna
być większa niż średnia stopa procentowa lokaty długoterminowej dostępnej na ryn318
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Koszty kapitału obcego obejmują odsetki, prowizję oraz koszty związane z obsługą kredytu bankowego. Wykorzystanie kapitału obcego do sfinansowania przedsięwzięcia logistycznego pozwala na zmniejszenie podatku dochodowego i wzrostu
wyniku finansowego netto poprzez wliczenie obsługi kredytu bankowego do kosztów finansowych. W związku z tym przedsiębiorca w pierwszej kolejności powinien
skorzystać z kapitału obcego w celu realizacji dużego przedsięwzięcia logistycznego
[Jaworski 2007, s. 7].
Ponadto decyzja o skorzystaniu z kapitału własnego czy obcego na potrzeby realizacji przedsięwzięcia ma bezpośredni wpływ na rachunek opłacalności inwestycji,
bowiem od kosztu kapitału zależy przyszła opłacalność inwestycji. Przedsięwzięcie
logistyczne zostanie przyjęte do realizacji, gdy jego wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (IRR) będzie większa niż średni ważony koszt kapitału (WACC). Średni ważony koszt określa się jako średnią kosztów poszczególnych jego składników ważoną
udziałem w całości kapitału [Sierpińska, Jachna 2004, s. 289]. Strukturę kapitału ustala
się na podstawie bieżących warunków rynkowych. Średni ważony koszt wyznacza się
następująco [Bielawska 2002, s. 71]:

gdzie:
a1, a2, an – udział określonego źródła finansowania w strukturze kapitału

i1, i2, in – koszt źródeł finansowania in.
Kolejnym czynnikiem wpływający na wybór źródła finansowania przedsięwzięcia
logistycznego jest rentowność projektu (inwestycji). Wskaźnik rentowności inwestycji ROI (Return On Investment) określa się na podstawie zależności [Rogowski 2013,
s. 238]:

Wskaźnik rentowności inwestycji wykorzystywany jest do określenia procentowego zwrotu z przedsięwzięcia (zysku netto) z zainwestowanego kapitału (własne-
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go i obcego). Jeżeli wartość wskaźnika jest mniejsza niż średni ważony koszt kapitału
(WACC), to realizacja przedsięwzięcia jest nieopłacalna.
Opisane kryteria doboru źródeł finansowania inwestycji odnoszą się do wartości ilościowych i związane są z przyszłymi kosztami i przychodami przedsięwzięcia.
Oprócz nich wyróżniamy pozafinansowe czynniki doboru źródeł finansowania przedsięwzięć logistycznych, do których zaliczamy [Jaworski 2007, s. 17]: kondycję finansową przedsiębiorstw, skłonności do podejmowania ryzyka oraz rodzaje zabezpieczeń.
Kryteria te oceniane są subiektywnie przez ekspertów, w związku z tym do analizy
oraz wyboru źródeł finansowania dużego przedsięwzięcia logistycznego wybrano
metodę hierarchicznej analizy problemu decyzyjnego (AHP).

Opis metody hierarchicznej analizy problemu
decyzyjnego (AHP)
Metoda hierarchicznej analizy problemu decyzyjnego (Analytic Hierarchy Process
– AHP) opracowana została przez T.L. Saaty’ego. Jest techniką określania ocen z wykorzystaniem bezwzględnej skali dla kryteriów mierzalnych i niemierzalnych [Saaty
2013, ss. 10–13]. Umożliwia ona ocenę kryteriów kwantyfikowanych z niekwantyfikowanymi oraz obiektywne mierzenie z subiektywnym [Tułecki, Król 2007, s. 171].
Metoda AHP polega na dekompozycji problemu na prostsze elementy składowe oraz
przetwarzanie ocen ekspertów na podstawie porównania parami.
Hierarchiczna analiza problemu decyzyjnego (AHP) jest powszechnie stosowana
do wspomagania decyzji dotyczących: ekonomii, techniki oraz problemów społecznych [Tułecki, Król 2017, s. 172]. Również w zarządzaniu przedsięwzięciami metoda
AHP jest wykorzystywana do rozwiązywania następujących problemów podczas
planowania i realizacji projektu [Szymaczek 2008, s. 3]: wyboru projektu z portfela
przedsięwzięć, wyboru dostawcy zasobów, wyboru technologii, oceny ryzyka, wyboru rozszerzeń do realizacji (zarządzania zakresem projektu), wyboru najlepszego
scenariusza kompresji czasu projektu oraz wyboru członków zespołu oraz kierownika projektu. Tak szerokie spektrum zastosowań wskazuje, że metoda AHP może
również wspomóc podjęcie decyzji o wyborze źródła finansowania przedsięwzięcia
logistycznego.
Metoda AHP ma z góry ustaloną strukturę analizowania problemu. Wyróżniamy
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kryteriami (rys. 2). Pierwszy krok obejmuje budowę modelu hierarchicznego problemu. Należy problem rozłożyć na mniejsze elementy i stworzyć drzewo hierarchiczne.
W tym celu decydent określa cel nadrzędny, cele pośrednie, czynniki cząstkowe (kryteria) oraz warianty decyzji [Downarowicz, Krause i inni 2000, s. 3].
Rysunek 1. Struktura Analytic Hierarchy Process (AHP)

Źródło: [Tułecki, Król 2007 s. 172].

Kolejnym krokiem jest utworzenie macierzy względnej wartości kryteriów. Decydent dokonuje serii porównań parami elementów znajdujących się na każdym z poziomów hierarchii, określając istniejącą między nimi dominację w sensie preferencji
[Fabisiak, Ziemba 2011, s. 23]. W tabeli 2 przedstawiono skalę liczbową oraz opis werbalny ocen stosowanych w metodzie AHP.
Etap ten kończy się utworzeniem macierzy porównania parami o wymiarze n x n,
w której dokonuje się n(n-1)/2-tych porównań. Macierz charakteryzuje się tym, że przekątna składa się z wartości 1, co wynika z równoznaczności wariantów decyzji lub kryteriów porównywanych parami. Następnie należy określić wzajemne preferencje (wagi)
w odniesieniu do kryteriów i wariantów decyzyjnych. Polega to na obliczeniu wag kryterium po zsumowaniu znormalizowanych wierszy macierzy i wyliczeniu jej wektora.
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Tabela 2. Skala liczbowa oraz opis werbalny ocen w metodzie AHP
Ocena
liczbowa
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ocena werbalna
Porównywane warianty decyzji lub kryteria są równoznaczne
Decydent waha się między równoznacznością a niewielką przewagą
pierwszego kryterium (wariantu decyzji)
Niewielka przewaga pierwszego kryterium (wariantu decyzji) nad drugim
Decydent waha się między niewielką a dużą przewagą pierwszego kryterium (wariantu decyzji) nad drugim
Duża przewaga pierwszego kryterium (wariantu decyzji) nad drugim
Decydent waha się między dużą a istotnie większą przewagą pierwszego
kryterium (wariantu decyzji) nad drugim
Istotnie większa przewaga pierwszego kryterium (wariantu decyzji) nad
drugim
Decydent waha się między istotnie większą a ogromną przewagą pierwszego kryterium (wariantu decyzji) nad drugim
Ogromna przewaga pierwszego kryterium (wariantu decyzji) nad drugim

Źródło: [Fabisiak, Ziemba 2011, s. 24].

Później określana jest ważność kryterium i preferencji alternatyw dla każdego kryterium. Polega to na przemnożeniu wagi danego kryterium przez wartość oceny wariantu decyzyjnego dla tego kryterium. Wynikiem tego działania jest ranking wariantów ze względu na otrzymaną miarę jakości każdej alternatywnej decyzji [Fabisiak,
Ziemba 2011, s. 25].

Charakterystyka dużego przedsięwzięcia logistycznego
Przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem i usługami technicznymi na terenie
województw południowo-zachodniej Polski planuje rozszerzyć swoją działalność
gospodarczą o dodatkowe usługi. Zamierza uruchomić nowy łańcuch dystrybucji energii cieplnej i elektrycznej. Rozpatrywane przedsięwzięcie obejmuje budowę
elektrociepłowni gazowej o mocy elektrycznej 10 MWe i mocy cieplnej 8,6 MWe wraz
z infrastrukturą w zakresie sieci cieplnej, elektroenergetycznej i gazowej. Przedsięwzięcie wymaga zbudowania nowego przyłącza do sieci gazowej GAZ-SYSTEM oraz
ZE. Równocześnie muszą zostać zbudowane przyłącza ciepła do miasta objętego realizacją przedsięwzięcia o łącznej długości 10 km. Oprócz przyłączy projekt wyma322
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elektrociepłowni, (2) opracowanie koncepcji programowo-przestrzennego zagospodarowania terenu, (3) uzyskanie decyzji o warunkach środowiskowych, (4) uzyskanie
decyzji o lokalizacji przedsięwzięcia do celu publicznego, (5) opracowanie projektu
budowlanego, (6) opracowanie projektu wykonawczego, (7) uzyskanie pozwolenia
na budowę. Ponadto przedsięwzięcie wymaga zakupu i dostawy urządzeń, armatury, rur i kabli, w tym: (1) pięciu agregatów kogeneracyjnych, (2) armatury dla tych
agregatów, (3) urządzeń elektrycznych w zakresie rozdzielni i transformatorów, (4) rur
preizolowanych dla c.o. i rur gazowych, (4) kabli 15 kV, a także (5) stacji gazowych.
Wymienione zakupy wymagają zrealizowania robót budowlano-montażowych i instalacyjnych w zakresie obiektów kubaturowych, sieci c.o., wodno-kanalizacyjnych,
elektrycznych, teletechnicznych oraz małej architektury, placów, dróg i zjazdów.
Zrealizowanie danego przedsięwzięcia ma na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz innych składników zanieczyszczających powietrze poprzez wyłączenie z użytkowania kotłowni lokalnych i zastąpienie ich źródłem ciepła wytworzonym z układów skojarzonych. Prognozuje się zmniejszenie emisji dwutlenku węgla
o 388 337 ton rocznie. Projektowany układ skojarzony jest układem wysokosprawnym, który umożliwia wykorzystanie energii pierwotnej zawartej w gazie w 84,9%.
W związku z tym, że produkcja energii cieplnej w układzie skojarzonym jest pewnego
rodzaju produkcją „uboczną” przy wytwarzaniu energii elektrycznej, koszt jednostkowy jej produkcji za 1 GJ jest porównywalny z ceną jednostkową ciepła wytworzonego
w kotłowniach węglowych [Pisz, Marek-Kołodziej, Skomudek, 2013, s. 48].

Zastosowanie metody AHP do problemu wyboru źródła
finansowania dużego przedsięwzięcia logistycznego
Opisane duże przedsięwzięcie logistyczne częściowo będzie finansowane z kredytu bankowego, a częściowo z kapitału przedsiębiorstwa, w sumie projekt pochłonie
około 10 mln euro. Zarząd spółki rozważa kilka możliwości doboru odpowiedniej
struktury kapitału przedsięwzięcia, tj.: (1) 20% kredyt bankowy, 80% kapitał własny
przedsiębiorstwa, (2) 40% kredyt bankowy, 60% kapitał własny, (3) 50% kredyt bankowy, 50% kapitał własny, (4) 60% kredyt bankowy, 40% kapitał własny oraz (5) 80%
kredyt bankowy, 20% kapitał własny. W związku z tym, że dobór źródeł finansowania
wymaga rozpoznania kilku czynników, tj.: rentowności inwestycji, zwrotu z kapitału
własnego, średniego ważonego kosztu kapitału, skłonność do ponoszenia ryzyka
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oraz kosztu kapitału przeprowadzono analizę wielokryterialną. Do badania wykorzystano metodę hierarchicznej analizy problemu decyzyjnego (AHP), która umożliwia
podejmowanie decyzji w sytuacji, gdy dane wejściowe są zróżnicowane, czyli wyrażone nie tylko w postaci liczbowej, lecz także w formie danych o charakterze jakościowym, np. opinii ekspertów [Wachstiel 2013, s. 113].
W pierwszej kolejności w celu doboru odpowiedniej struktury kapitału przedsięwzięcia logistycznego decydent (zarząd spółki) dokonał dekompozycji problemu w postaci drzewa hierarchicznego, które przedstawiono na rysunku 2. Celem nadrzędnym jest wybór źródła finansowania przedsięwzięcia logistycznego.
Czynnikami cząstkowymi (kryteriami) są: rentowność inwestycji (K1), zwrot z kapitału własnego (K2), średni ważony koszt kapitału (K3), skłonność do ryzyka (K4),
koszt kapitału (K5). Wymienione wcześniej warianty decyzji to postulowane lub
realne rozwiązania, które spełniają stopnień założonych celów w modelu hierarchicznym.
Rysunek 2. Przedstawienie problemu doboru źródła finansowania dużego przedsięwzięcia logistycznego

Źródło: Opracowanie własne.

Zarząd spółki dokonał porównania parami elementów (kryteriów oraz wariantów
decyzji) dla każdego poziomu na podstawie skali Saaty’ego (według tabeli 2). Z porównania parami powstała macierz porównań kryteriów (tabela 3). Zgodnie z zastosowaną metodą AHP najważniejszym kryterium doboru źródła finansowania przedsięwzięcia jest kryterium K1 – rentowność inwestycji (41%), pozostałe trzy kryteria
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nii zarządu spółki najmniej istotnym czynnikiem przy wyborze źródła finansowania
przedsięwzięcia logistycznego.
Tabela 3. Macierz porównania kryteriów parami
Kryterium

K1

K2

K3

K4

K5

K1
K2
K3
K4
K5

1,00
0,50
0,33
0,25
0,14

2,00
1,00
0,50
0,33
0,20

3,00
2,00
1,00
0,33
0,20

4,00
3,00
3,00
1,00
0,14

7,00
5,00
5,00
7,00
1,00

Wagi
wektora
0,4103
0,2413
0,1449
0,1536
0,0499

Źródło: Opracowanie własne.

Przeprowadzona hierarchiczna analiza problemu wyboru źródła finansowania
przedsięwzięcia logistycznego umożliwiła wybór najlepszego rozwiązania spośród
wszystkich proponowanych. Na rysunku 3 przedstawiono wyniki przeprowadzonego badania, z którego wynika, że najlepiej sfinansować przedsięwzięcie budowy
elektrociepłowni gazowej o mocy elektrycznej 10 MWe i mocy cieplnej 8,6 MWe wraz
z infrastrukturą w zakresie sieci cieplnej, elektroenergetycznej i gazowej w 20% z kapitału własnego i 80% z kapitału obcego (D5). Decyzja ta ma najwyższy priorytet dla
każdego kryterium. Szczególnie dla kryterium „rentowności inwestycji”, które jest najważniejszym czynnikiem doboru źródła finansowania przedsięwzięcia logistycznego.
Priorytet decyzji D5 jest znacznie wyższy niż pozostałe dla kryterium K5 (rentowność
inwestycji).
Z wielowariantowej analizy przypadku wynika, że zarząd spółki powinien sfinansować przedsięwzięcie logistyczne w 20% z kapitału własnego i 80% z kapitału obcego. Kolejnym możliwym rozwiązaniem jest D4, czyli sfinansowanie przedsięwzięcia
w 40% z kapitału własnego i 60% z kapitału obcego.
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Rysunek 3. Finalny ranking wariantów decyzji z udziałem zagregowanych wag
oceny z punktu widzenia poszczególnych kryteriów

Źródło: Opracowanie własne.

Zakończenie
Przedsiębiorstwa realizujące duże przedsięwzięcia logistyczne powinny w pierwszej
kolejności korzystać z obcych źródeł finansowania inwestycji, gdyż prowadzi to do
zwiększenia rentowności kapitału własnego zainwestowanego w realizację przedsięwzięcia.
Podczas podejmowania decyzji o źródle finansowania dużego przedsięwzięcia
logistycznego należy szczegółowo przeanalizować czynniki finansowe i pozafinansowe. Decydent w czasie podejmowania decyzji o źródle finansowania przedsięwzięcia musi rozważyć kilka możliwych wariantów struktury finansowania inwestycji.
W związku z tym istnieje konieczność zastosowania takiej metody analizy problemu, która umożliwi badanie ilościowych i jakościowych wartości kryterium. Metoda
hierarchicznej analizy problemu decyzyjnego (AHP) jest jedną z tych technik, która
umożliwia ewaluację wartości mierzalnych i niemierzalnych.
Dzięki zastosowaniu metody hierarchicznej analizy problemu decyzyjnego wybrano najlepsze z proponowanych rozwiązań problemu doboru źródła finansowania
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przedsięwzięcie budowy elektrociepłowni gazowej o mocy elektrycznej 10 MWe
i mocy cieplnej 8,6 MWe wraz z infrastrukturą w zakresie sieci cieplnej, elektroenergetycznej i gazowej w 20% z kapitału własnego i 80% z kapitału obcego. Decyzja ta
uzyskała najwyższy priorytet dla każdego kryterium.
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allowed employess to familiarize themselves with the software features that enable i.a.
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constant access to vehicle location and remote downloading of digital data generated by
the tachograph on the employees computers.
Key-words: telematics, telematics systems, management, car transport, GPS

Wprowadzenie
Rozwój informatyki oraz postęp technologiczny umożliwiły zastosowanie nowych
rozwiązań, które wpływają na czas przesyłania wszelkich informacji. Technologie te
znalazły również zastosowanie w branży transportowej. Obecnie systemy telematyczne oparte między innymi na technologii GPS i GSM są powszechnie stosowane przez
przedsiębiorstwa działające na rynku usług transportowych.
Celem artykułu jest analiza wdrożonego systemu telematycznego Poltrack oraz
zbadanie wpływu tego systemu na proces zarządzania transportem samochodowym
w przedsiębiorstwie Saltrans.
W części empirycznej wykorzystano metody badawcze takie jak: wywiady bezpośrednie z właścicielem przedsiębiorstwa, analiza uzyskanych dokumentów i praca
z programem. Zastosowanie tych metod pozwoliło na zbadanie wpływu systemu na
proces zarządzania transportem samochodowym w przedsiębiorstwie Saltrans, co
syntetycznie przedstawiono w poszczególnych podrozdziałach artkułu.

Systemy telematyczne jako skuteczne narzędzie
wspomagające zarządzanie transportem
samochodowym
Ciągły rozwój branży IT oraz szybki wzrost dostępności rozwiązań wykorzystujących
w głównej mierze systemy satelitarne (GPS) powoduje, że na współczesnym rynku europejskim pojawiło się wiele nowoczesnych systemów telematycznych, które wspomagają zarządzanie transportem samochodowym [Szymonik 2013, ss. 146–147]. Pozwalają one nie tylko na tworzenie i rozwój baz danych dla optymalizacji tras i minimalizacji
kosztów bezpośrednich przewozów, lecz także na zwiększenie bezpieczeństwa kierowców, pojazdów i ładunków oraz sprawniejsze sterowanie flotą [Szymonik 2015, s. 131].
Największe problemy zidentyfikowane podczas prowadzonych badań to przede
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wszystkim wydatki na paliwo, które stanowią nawet 40% całości kosztów floty po-
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jazdów. Jednym ze skutecznych sposobów na ograniczenie wydatków jest wdrożenie jednego z systemów wspomagających zarządzanie transportem. Proponowane
w literaturze oraz rekomendowane przez przedsiębiorców rozwiązania umożliwiają
precyzyjną analizę oraz pozwalają na efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów floty transportowej. Ich zaletą są raporty ze szczegółową analizą pracy poszczególnych pojazdów pozwalające optymalizować sposób ich wykorzystania [por. Mazur
2016].
Systemy telematyczne umożliwiają również kontrolę pracy kierowców. Podczas
realizacji zleceń transportowych najważniejszym ogniwem, poza zapleczem technicznym, jest relacja pracownik–kierowca. Wobec braku możliwości zdalnego kontrolowania pracy kierowcy dyspozytor firmy transportowej może jedynie założyć, że
kierowca wykonuje swoje obowiązki uczciwie, bowiem niektóre wykroczenia i niezgodności są trudne do udowodnienia [Badzińska, Cichorek 2015, s. 418]
Analiza raportów z przebiegu pracy pojazdów, wygenerowanych z systemów telematycznych, pozwala ocenić przebieg pracy kierowców. Na ich podstawie można
sprawdzić, czy kierowcy przestrzegają przepisów dotyczących liczby godzin pracy
i czasu prowadzenia pojazdu oraz długości odpoczynków. Zdarza się, że za nieprzestrzeganie przepisów zarówno na przedsiębiorstwo, jak i na kierowcę nakładane są
kary. Tylko szczegółowa kontrola pracy kierowców i parametrów eksploatacyjnych
pojazdów pozwalają wpłynąć na wzrost efektywności realizowanych usług transportowych i optymalne wykorzystanie floty pojazdów [Badzińska, Cichorek 2015, s. 421].
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na charakterystyczne cechy warunków pracy
dyspozytora z wykorzystaniem systemu telematycznego bazującego na GPS oraz bez
zastosowania tego systemu [Romanow 2013, s. 14] (tab. 1).
Oferowane na rynku systemy telematyczne zawierają wiele funkcjonalnych modułów nieodzownych w procesie zarządzania transportem samochodowym, które
dotyczą: zasobów, pojazdów, serwisu, kontroli, ubezpieczeń, kontrahentów, kosztów,
zestawień, analiz i wydruków, rozliczeń (eksploatacji pojazdów, pracowników, dotyczących stanu i wykorzystania pojazdów), kartotek pracowników itp. [Badzińska, Cichorek 2015, ss. 411–422].
Za pomocą systemów telematycznych przedsiębiorstwa transportowe mogą monitorować przebieg trasy oraz jakość realizacji usługi transportowej. Zarządzający
transportem ma możliwość monitorowania w czasie rzeczywistym, gdzie w danym
momencie znajduje się wysłany przez niego samochód oraz kiedy szacunkowo dojedzie na miejsce załadunku/rozładunku/przeładunku [Romanow 2013, s. 16].
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Źródło: [Romanow 2013, s. 14].

Praca dyspozytora bez zainstalowanego systemu

Praca dyspozytora
z zainstalowanym systemem
brak wiedzy dyspozytora o aktualnej lokalizacji pojazdu z ładunkiem dyspozytor wie, gdzie znajduje się każde auto wyposażone w GPS
potrzeba tworzenia planu podróży
mniejsza liczba popełnianych błędów
często popełniane błędy
kierowca poprzez komputer pokładowy jest informowany o trasie,
warunkach drogowych itp.
kierowca pojazdu realizującego dostawę informuje zarządzającego
dyspozytor ma pełniejszą kontrolę nad przebiegiem procesów transtransportem o ewentualnej zmianie trasy (o zmianie swojego położe- portowych, np. dzięki podłączeniu czujników alarmu, które włączają
nia) tylko przez telefon
się w wypadku kradzieży lub napadu na pojazd
brak efektywnej kontroli nad przebiegiem procesów transportowych możliwość zdalnego sterowania przez dyspozytora urządzeniami
podłączonymi do systemu zamontowanego w samochodzie, np.
można w ten sposób odciąć zdalnie dopływ paliwa do silnika, co
unieruchomi pojazd
dostęp do informacji takich jak: trasa
i czas przejazdu, miejsce i czas postojów, liczba przejechanych kilometrów, prędkość w każdym punkcie trasy oraz prędkość średnia
i maksymalna pojazdu zanotowana na wybranym odcinku, koszty floty transportowej i koszty pracowników, alerty, czyli powiadomienia
o nieprawidłowościach (np. nadużyciach), poziom paliwa w zbiorniku
szybkie podejmowanie decyzji na podstawie różnorodnych raportów
i analiz generowanych z systemu
lepszy kontakt spedytora z klientem.

Tabela 1. Porównanie warunków pracy dyspozytora
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Funkcja współczesnych systemów telematycznych wspierających zarządzanie
przedsiębiorstwami nie polega wyłącznie na rejestracji i przechowywaniu danych,
umożliwia również automatyzację i optymalizację wielu procesów, które dotychczas
potrzebowały dużego nakładu pracy i czasu pracowników [Knosala 2012, ss. 489–
498].

Charakterystyka podmiotu badań
Firma Saltrans Gerard Salbert to jedna z wielu firm transportowych działających na
terenie województwa opolskiego. Przedsiębiorstwo jest członkiem Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych.
Do grona stałych klientów przedsiębiorstwa Saltrans można zaliczyć m.in.:
•

Ommer Sp. z o.o. z Krapkowic,

•

Promet Plast S.J z Oławy,

•

Emiter GmbH z Kammen,

•

Lando GmbH z Essen,

•

Schicke Display z Bad Soden.

Zakres jej działalności obejmuje organizację i realizację usług transportowych.
Swoje usługi świadczy za pomocą własnych środków transportu oraz ma do dyspozycji samochody swoich bezpośrednich podwykonawców. Firma specjalizuje się
w przewozie wszelkiego rodzaju ładunków. Transporty realizowane są na zasadzie
ładunków całopojazdowych lub częściowych, transportów dedykowanych, a także
transportów łączonych. W ofercie firmy znajduje się możliwość transportu:
•

paczek od 1 kg do 24 ton,

•

ładunków zajmujących od 1 metra ładownego do 13,6 metra ładownego,

•

ładunków objętościowych od 1 m3 do 120 m3,

•

ładunków paletowych od 1 palety do 38 palet.

Niezbędne w wyposażeniu firmy transportowej są samochody ciężarowe. Obecnie w skład floty przedsiębiorstwa Saltrans wchodzą:
•

dwa zestawy Jumbo 1 o DMC do 20 000 kg,

•

zestaw Jumbo z windą o DMC do 12 000 kg,

•

zestaw Jumbo 2 o DMC do 12 000 kg,

•

dwa zestawy Jumbo 3 o DMC do 12 000 kg,

•

zestaw Jumbo 4 o DMC do 40 000 kg,
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•

trzy ciągniki siodłowe 1 z naczepami o DMC do 40 000 kg,

•

sześć ciągników siodłowych 2 z naczepami o DMC do 40 000 kg.

Przedsiębiorstwo Saltrans poprzez ciągły rozwój oraz poszerzanie działalności zostało zmuszone do wdrożenia systemu telematycznego w sektorze transportu drogowego.

Proces wdrażania systemu z uwzględnieniem analizy
kosztów
Analiza danych udostępnionych przez przedsiębiorstwo pozwoliła na wyodrębnienie
czynników, które miały bezpośredni wpływ na organizację pracy osoby odpowiedzialnej za koordynację działań związanych z posiadaną flotą samochodową. Zdefiniowane elementy to: lokalizacja pojazdu w czasie rzeczywistym, możliwość komunikacji między dyspozytorem a kierowcą, wyznaczanie trasy, informacja na temat
godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy kierowcy.
Najistotniejszym etapem wdrażania systemu telematycznego jest wybór przedsiębiorstwa, które świadczy usługi w wyznaczonym zakresie w sektorze transportu
drogowego. Na rynku usług telematycznych rekomendowanych jest wiele programów, które różnią się między sobą funkcjonalnością, wielkością oraz stosowaną bazą
danych, a także kosztami wdrożenia i eksploatacji. Na podstawie badań rynku podzielono dostawców usług telematycznych na dwie grupy (tab. 2).
Tabela 2. Podział usługodawców systemów telematycznych
Usługodawcy kooperacyjni
Znana marka
Rozwiązania gotowe do wdrożenia
Nowe rozwiązania tworzone są z gotowych modułów (oszczędność czasu)
Konieczność zakupu całego pakietu
Wysokie koszty wdrożenia

Usługodawcy lokalni
Nieznana marka
Tworzenie własnych rozwiązań od podstaw
Konieczność stałej współpracy na linii użytkownik–usługodawca
Możliwość bieżącego doskonalenia programu
Możliwość zakupu pojedynczych modułów
z opcją ich ewentualnego rozszerzania
Niskie koszty wdrożenia

Źródło: Opracowanie własne.

Różna jest również funkcjonalność systemów oferowanych na rynku. Wady i zale336

ty wybranych rozwiązań zestawiono w tabeli 3.

Poltrack
Zalety systemu
Szeroki zakres funkcjonalnośc: analiza lokalizacji pojazdów, monitoring
paliwa, komunikacja
z kierowcą, pobieranie
danych z tachografów,
kamery Mobileye, czujniki: temperatury, wagi,
otwarcia/zamknięcia
drzwi
Łatwość obsługi aplikacji
oraz aplikacja mobilna
na telefon komórkowy
Niezbyt dokładna
mapa i brak zdjęć
satelitarnych

MAN Telematics
Zalety systemu
Wady systemu
Szeroki zakres funkcjo- Wysoki koszt abonamentu, aplikacji
nalności, np. analiza
i urządzeń montoczasu pracy i czasu
prowadzenia pojazdu, wanych w pojazdach
pobieranie danych
z tachografów

Brak wyświetla- Dokładność uzyskiwania utrudnień nych parametrów
na poszczególnych drogach

Wady systemu
Brak wyświetlania na mapie
systemu natężenia ruchu

Łatwość obsługi
aplikacji oraz aplikacja
mobilna na telefon
komórkowy

Brak możliwości
generowania raportów
z uwzględnieniem
godziny (hh:mm)

Motoguard
Zalety systemu
Wady systemu
Przypomnienie o przeMożliwość pracy
w jednym systemie na glądach okresowych
i obsługach techmapach Open Street,
nicznych (tylko data
podstawowych mapach Google, satelitar- wprowadzona przez
nych mapach Google, użytkownika), brak
danych serwisowych
korzystanie z funkcji
Street Viev

Tabela 3. Charakterystyka wybranych systemów telematycznych w opinii użytkownika
System telematyczny wspomagający zarządzanie transportem samochodowym w przedsiębiorstwie Saltrans
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Brak wyświetla- Zapewnia lepsze zarzą- Brak możliwości
nia ograniczeń dzanie operacyjne flotą pracy w oknie przeglądarki
dla pojazdów
ciężarowych

Możliwość zdalnego
unieruchomienia pojazdu (opcja dostępna
tylko za pośrednictwem osoby w serwisie
motoguard)

Brak możliwości do- Wszystkie pojazdy floty
dawania do systemu zarządzane za pomocą
jednej aplikacji
pojazdów innych
marek niż Man

Korzystne warunki cenowe zarówno w zakresie
sprzętu, jak i abonamentu

Portal konserwacyjny
– dane eksploatacyjne
i serwisowe dotyczące
wymaganych przeglądów

Brak automatycznej kalkulacji kosztów
transportu przy
uwzględnieniu
parametrów
eksploatacyjnych pojazdu,
opłat drogowych na trasie
pojazdu i płacy
kierowcy.
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Brak udostępniania
wyznaczonej
przez dyspozytora trasy
bezpośrednio
na urządzenie
pokładowe
zamontowane w kabinie
kierowcy

Opcja konta użytkownika udostępnia
klientowi podgląd
lokalizacji pojazdu
przewożącego jego
ładunek

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

Generowanie rożnego
rodzaju raportów związanych z aktywnością
pojazdów i kierowców

Brak konieczności
ponoszenia kosztów na
szkolenia (intuicyjne
korzystanie z aplikacji)

Brak wyodrębnienia
pojedynczego pojazdu oraz ograniczenia
dostępu do części
danych dla użytkownika

Możliwość tworzenia
profilu użytkownika
z dostępem do danych
określonych przez
administratora
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Analiza oferentów rozwiązań telematycznych pozwoliła na wyłonienie przedsiębiorstwu Saltrans usług przedsiębiorstwa Poltrack z Kłodzka. W podjęciu tej decyzji
czynny udział brali pracownicy firmy. Przedsiębiorstwo zaproponowało darmowy test
swojego oprogramowania na przedstawionych warunkach:
•

darmowy montaż urządzenia lokalizującego w pięciu pojazdach firmy,

•

darmowy montaż urządzenia pokładowego w kabinie pojazdów,

•

trzymiesięczny okres testowy,

•

darmowy demontaż zainstalowanych urządzeń w dniu zakończenia testów
(dane uzyskane podczas prowadzonych badań).

Podpisanie stałej umowy po zakończeniu okresu próbnego wiązało się z pokryciem kosztów związanych z montażem i zakupem urządzeń. Mimo to przedsiębiorstwo Poltrack oferowało bardzo korzystne warunki cenowe zarówno w zakresie
sprzętu, jak i abonamentu. Jedyny koszt, jaki musiało ponieść przedsiębiorstwo Saltrans, chcąc przetestować działanie systemu Poltrack, wiązał się z postojem pojazdu
podczas montażu urządzeń pokładowych. Uniemożliwiało to w tym czasie realizację
zleceń, co wpłynęło bezpośrednio na obniżenie przychodu firmy.
Montaż urządzeń został przeprowadzony w siedzibie firmy Saltrans. Samochody
zostały wyposażone w nadajnik F 2200 oraz urządzenie pokładowe Garmin dezl 540.
To podstawowe wyposażenie pozwoliło już na lokalizację i śledzenie aktywności pojazdu oraz komunikację z kierowcami. Jednak ze względu na brak komputerów pokładowych w pojazdach nie było możliwości uzyskania danych dotyczących zużycia
paliwa. W kolejnych pojazdach Man Tgl 240 zamontowano nadajniki FM 4200, urządzenia pokładowe Garmin dezl 540 i adaptery TCP, które pozwalały na wgląd do informacji dotyczących zużycia paliwa.
Instalacja urządzeń pozwoliła na rozpoczęcie pracy z systemem. Zainstalowane
oprogramowanie okazało się mało skomplikowane i umożliwiało intuicyjne korzystanie z aplikacji bez konieczności ponoszenia kosztów na szkolenia. W wypadku
ewentualnych problemów z obsługą programu do dyspozycji użytkowników był numer infolinii, pod którym mogli uzyskać potrzebne informacje. Użytkowanie systemu
w trakcie okresu testowego wpłynęło na usprawnienie pracy osoby odpowiedzialnej
za zarządzanie transportem. Podjęta została decyzja o dalszym użytkowaniu systemu i montażu urządzeń we wszystkich pojazdach badanego podmiotu. Koszty związane z zakupem urządzeń potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania systemu
dla wszystkich samochodów przedstawiono w tab. 4, natomiast koszty abonamentu
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w trakcie użytkowania systemu zaprezentowano w tab. 5.
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Tabela 4. Koszty zakupu urządzeń

Źródło: Materiały Saltrans 2016.

Tabela 5. Koszty abonamentu związane z użytkowaniem systemu

Źródło: Materiały Saltrans 2016.

Łączny koszt urządzeń i abonamentu wyniósł 67 730,90 zł. Na podstawie uzyskanych danych możliwe było wyliczenie średniego miesięcznego kosztu wdrożenia i korzystania z systemu w trakcie całego 52-miesięcznego okresu użytkowania. Na podstawie obliczeń ustalono, że w trakcie okresu użytkowania abonamentem objętych
było średnio 10 samochodów. Średni miesięczny koszt użytkowania systemu wynosi
1 302,52 zł, natomiast średni miesięczny koszt użytkowania w jednym pojeździe to
130,25 zł.
Podczas pracy z programem użytkownicy zgłaszali usługodawcy wszystkie swoje
uwagi i sugestie dotyczące obsługi programu. Umożliwiało to wprowadzanie poprawek w programie, polepszając jego działanie. Nowe samochody, w które inwestowała
firma Saltrans, pozwalały firmie Poltrack na tworzenie i testowanie kolejnych rozwiązań na nowocześniejszym sprzęcie. Podczas próby wdrożenia ich do systemu przedsiębiorstwo było zwolnione z opłat abonamentowych. Dzięki temu firma Saltrans
mogła korzystać ze wszystkich osiągnięć wdrażanych przez usługodawcę bez ponoszenia opłat przez 21 miesięcy.
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Opis działania systemu
Przedsiębiorstwo Saltrans zdecydowało się na wdrożenie systemu telematycznego firmy Poltrack, dzięki któremu możliwe jest efektywniejsze zarządzanie flotą
oraz zwiększenie kontroli nad ewidencjonowaniem czasu pracy kierowców. Dzięki
wykorzystaniu technologii GSM i GPS system ten pozwala na namierzanie i monitoring pojazdów w czasie rzeczywistym w dowolnej części Europy. Ponadto za
jego pomocą możliwe jest generowanie raportów umożliwiających między innymi nadzór nad parametrami takimi jak: zużycie paliwa, liczba przebytych przez
pojazd kilometrów, trasa, po której dany samochód się przemieszczał, czas pracy
kierowcy.
Podstawową zaletą wdrożonego programu jest brak konieczności instalowania
go w pamięci komputera. Dostęp do wszystkich danych możliwy jest za pomocą
przeglądarki internetowej, dzięki temu użytkownik ma do nich wgląd praktycznie
z każdego miejsca na ziemi. Jedynym warunkiem umożliwiającym prace z programem jest posiadanie dostępu do internetu. Każdy użytkownik otrzymuje unikatowy
login oraz hasło, które za pośrednictwem strony internetowej producenta programu
pozwalają na zalogowanie się i korzystanie z systemu.
Program Poltrack składa się z sześciu modułów głównych: Status, Historia, Raporty, Wydarzenia, Komunikacja i Katalog. Po poprawnym zalogowaniu się program automatycznie uruchamia moduł Status (rys. 1). Moduł ten dostarcza dane
na temat aktualnego statusu floty przedsiębiorstwa. Wszystkie dostępne informacje przedstawione są za pomocą dwóch metod: tabelarycznej oraz graficznej.
W tabelach generowanych przez sytem zamieszczone są informacje takie jak: numer rejestracyjny każdego pojazdu, dzień i godzina ostatniej aktywności, aktualne położenie oraz imię i nazwisko kierowcy, który zalogowany jest w tachografie
pojazdu.
Użytkownik może odczytać aktualny stan licznika każdego pojazdu, poziom paliwa w zbiornikach, ilość zużytego paliwa, aktualną prędkość i obroty silnika oraz to,
czy silnik pojazdu jest włączony, czy też nie. Do graficznej metody przedstawienia
danych program Poltrack wykorzystuje interaktywną mapę, która pokazuje w czasie
rzeczywistym aktualną lokalizację poszczególnych pojazdów. Samochody niebędące
w ruchu oznaczone są za pomocą czerwonych kwadratów, natomiast te poruszające
się oznaczone są zielonymi kółkami ze strzałką, która wskazuje kierunek, w którym
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Rysunek 1. Moduł „status” systemu Poltrack

Źródło: Przedsiębiorstwo Saltrans: Program Poltrack, 2016.

Dodatkowo wszystkie przemieszczające się pojazdy pozostawiają na mapie tzw.
ślad, obrazujący trasę, którą się poruszały. Mapa systemu Poltrack wyposażona jest
również w dodatkowe elementy. Jednym z nich jest możliwość wyznaczenia trasy
przejazdu, uwzględniając to, czy ma ona być najszybsza, najkrótsza, obejmować odcinki płatne oraz przeprawy promowe. Możliwe jest również określenie profilu pojazdu, co pozwala na generowanie tras z uwzględnieniem ograniczeń tonażowych lub
wysokościowych występujących na drogach (rys. 2).
Wszystkie generowane przez pojazdy dane przechowywane są na serwerach
usługodawcy przez 24 miesiące. Moduł Historia pozwala użytkownikowi systemu na
wgląd do tych informacji w dowolnym momencie. Dzięki temu możliwe jest określenie stanu i miejsca pojazdów w dowolnym przedziale czasowym, odtworzenie historii
przebytych tras, generowanie dziennych, tygodniowych lub miesięcznych zestawień
przejechanych kilometrów, sprawdzenie, z jaką prędkością samochody poruszały się
na wybranych odcinkach. Moduł ten pozwala również na wgląd w czynności, które
były wykonywane przez kierowcę, oraz obrazuje poziom paliwa w pojazdach w wybranym okresie. Wygenerowane dane zestawione są w tabeli oraz zostają wyświetlone na interaktywnej mapie.
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Rysunek 2. Interfejs wyznaczania trasy w systemie Poltrack

Źródło: Przedsiębiorstwo Saltrans: Program Poltrack, 2016.

Rysunek 3. Raport Start-Stop systemu Poltrack

Źródło: Przedsiębiorstwa Saltrans: Program Poltrack 2016.
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Program Poltrack pozwala również na generowanie różnego rodzaju raportów
związanych z aktywnością pojazdów i kierowców. Za pomocą modułu Raporty możliwe jest sporządzenie zestawień takich jak:
1.

Raport Start/Stop – przedstawia szczegółowo trasę, czas jazdy, czas postoju
oraz zużyte paliwo, które potrzebne są do pokonania danej trasy. Przed wygenerowaniem raportu użytkownik ma możliwość wprowadzenia danych
dotyczących godzinnego kosztu pracy kierowcy oraz ceny paliwa. Na ich
podstawie system oblicza koszty związane z pracą pojazdu.

2.

Czas pracy pojazdu – raport ten przedstawia godziny, w których pojazd był
aktywny. Dzięki temu możliwe jest zestawienie liczby wszystkich godzin pracy pojazdu w różnych okresach.

3.

Czas pracy floty – suma godzin pracy wszystkich pojazdów firmy w wybranych okresach.

4.

Raport historii trasy – za jego pomocą wyświetlane są informacje dotyczące
pokonanych tras. W zestawieniu znajdują się dokładne adresy początkowych
i końcowych punktów tras, dystansu pomiędzy tymi punktami oraz ilości zużytego paliwa na danym odcinku.

5.

Raport poziomu paliwa – to zestawienie przedstawia informacje na temat
procentowej zawartości paliwa w zbiornikach. Urządzenia monitorujące jego
stan wysyłają do programu informacje co kilkanaście sekund.

6.

Raport jazdy na magnesie – urządzenie nazywane przez kierowców magnesem służy do zakłócania pracy tachografu cyfrowanego i komputera pokładowego pojazdu. Podczas używania tego urządzenia pojazd nie generuje
żadnych danych podczas przemieszczania. Nie ma on wpływu na działanie
urządzeń lokalizacyjnych, które rejestrują własne dane dzięki satelitom systemu GPS. Różnice pomiędzy danymi z różnych urządzeń traktowane są przez
program Poltrack jako jazda na magnesie, dzięki czemu możliwe jest sporządzenie tego raportu.

7.

Raport prac serwisowych – możliwe jest dzięki niemu wyświetlenie wszystkich prac serwisowych pojazdu, zaprogramowanych za pomocą modułu Wydarzenia.

8.

Prosty raport Start/Stop – informuje o czasie aktywności i postoju pojazdu
oraz o odległościach przebytych w trakcie pracy pojazdu.

Dzięki dokładnej analizie informacji dostarczanych możliwa jest stała kontrola
nad przebiegiem całego procesu przewozowego. Znajomość godzin rozpoczęcia pra-
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cy kierowcy, informacji o odbytych przerwach oraz dostępnego czasu pracy kierowcy pozwala dyspozytorowi na szybkie podejmowanie decyzji. Dzięki temu możliwe
jest stałe koordynowanie całego procesu, co pozwala na efektywniejsze planowanie
przyszłych tras. W wypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych możliwe jest wprowadzenie korekt, które pozwolą na utrzymanie ciągłości w realizacji dostaw. Raporty umożliwiają wykrycie różnych naruszeń i nieprawidłowości związanych
np. ze zużyciem paliwa, pracą kierowcy oraz przebiegiem trasy pojazdu. Stały dostęp
do tych informacji pozwala na sprawniejsze zarządzanie dostępnymi zasobami oraz
większą kontrolę kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo.
Osoba odpowiedzialna za zarządzanie transportem zmuszona jest również do
zapamiętania dużej liczby terminów dotyczących posiadanej floty samochodowej.
Głównie są to daty związane z przeglądami technicznymi pojazdów, polisami OC i AC,
czynnościami związanymi z eksploatacją pojazdów, do których zaliczyć można wymianę oleju, wymianę opon, legalizacje tachografów itp.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, firma Poltrack wyposażyła swój
program w moduł Wydarzenia. Pozwala on użytkownikowi na zaprogramowanie wydarzeń i przypisanie ich do poszczególnych pojazdów. Możliwe jest również zdefiniowanie, ile czasu przed danym zdarzeniem system poinformuje użytkownika o zbliżającym się terminie. Tworzenie i programowanie wydarzeń możliwe jest na podstawie
konkretnych dat lub danych przekazywanych z pojazdu, np. liczby przebytych kilometrów od ostatniej wymiany oleju. Dzięki temu modułowi osoba zarządzająca transportem nie musi pamiętać o wszystkich terminach, ponieważ system w odpowiednim czasie sam o nich przypomni. Czas zyskany dzięki takiemu rozwiązaniu może
być lepiej wykorzystany podczas innych czynności związanych z zarządzaniem flotą
pojazdów.
Kolejnym ważnym aspektem jest komunikacja dyspozytora z kierowcą. Czas, jaki
poświęcony jest na przekazywanie informacji, przekłada się na szybkość realizacji
kolejnych zleceń. Przesyłanie kierowcy kolejnych adresów załadunków za pomocą
telefonu komórkowego zmusza dyspozytora do przepisania całego adresu ze zleceń
do wiadomości SMS. Przy dużej liczbie kierowców proces ten staje się czasochłonny.
Technologia GSM zastosowana w programie Poltrack umożliwia komunikację pomiędzy dyspozytorem a kierowcą również za pomocą wiadomości tekstowych. Różnica
polega na tym, że adresy otrzymywane najczęściej drogą elektroniczną mogą być
kopiowane bezpośrednio ze zleceń do pola tekstowego udostępnionego w module
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dana informacja ma zostać wysłana, oraz rodzaj potwierdzenia dostarczenia wiadomości do kierowcy. Dostępne są trzy warianty potwierdzeń: „nie wymaga odpowiedzi”, „rodzaj odpowiedzi OK” oraz „rodzaj odpowiedzi Tak/Nie”. O aktualnym stanie
wiadomości informuje kolumna Typ”, której komórki zmieniają kolor w zależności od
jej statusu. Wybranie pierwszej opcji nie dostarcza dyspozytorowi żadnej informacji
zwrotnej po wysłaniu informacji, a kolumna Typ ma kolor zielony, informując tylko
o tym, że wiadomość została wysłana. Informacje wysłane z opcją potwierdzenia
„rodzaj odpowiedzi OK” powodują zmianę koloru komórki z zielonego na błękitny
w momencie wyświetlenia wiadomości na urządzeniu, które posiada kierowca. Trzecia opcja wymusza na kierowcy ręczne potwierdzenie otrzymania wiadomości przed
jej wyświetleniem. Moduł ten nie tylko daje możliwość komunikacji dyspozytora
z kierowcą, lecz także działa w drugą stronę. Kierowca za pomocą urządzenia zamontowanego w pojeździe ma możliwość przesyłania dyspozytorowi notatek, które wyświetlane są na monitorze jego komputera.
Ostatni modułem, w który wyposażony jest program, nosi nazwę Katalog. Zawarte w nim informacje umożliwiają całemu systemowi poprawne funkcjonowanie. Moduł ten podzielony jest na kilka mniejszych modułów, za których pomocą możliwe
jest wprowadzanie, aktualizowanie oraz pobieranie zawartych w nim danych. Moduły
zawarte w katalogu to: właściwości pojazdu, kierowcy, grupy kierowców, przydziały
kierowców, tankowania, punkty POI, pobieranie danych tachografu.
Moduł Właściwości pojazdu pozwala na wprowadzenie dodatkowych informacji
o pojazdach firmy. W tabeli wyświetlony zostaje numer rejestracyjny samochodu,
jego ID, dzięki któremu możliwa jest identyfikacja pojazdu w systemie oraz typ zamontowanego urządzenia lokalizującego. Ponadto program umożliwia użytkownikowi wprowadzenie do tabeli oczekiwanej wartości kilometrów, jaką pokona pojazd,
numeru kart dystrybutora paliw, pojemności silnika oraz nazwy właściciela pojazdu.
Wprowadzenie informacji dotyczących kierowców odbywa się za pomocą modułu Kierowcy. Podstawowymi informacjami potrzebnymi do prawidłowego funkcjonowania programu są imię i nazwisko oraz numer karty kierowcy. Po ich wprowadzeniu możliwe jest przydzielenie kierowcy do istniejącej grupy lub stworzenie nowej.
Moduł Przydział kierowców pozwala na przydzielenie kierowców do poszczególnych
samochodów, tak aby możliwie jak najlepiej wykorzystać potencjał roboczy. Dzięki
danym pobieranym z karty dystrybutora paliw wprowadzonej we Właściwościach
pojazdu możliwe jest importowanie i wyświetlanie wszystkich informacji na temat
tankowania danego pojazdu. Gdy firma nie korzysta z kart paliwowych, użytkownik
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powinien ręcznie wprowadzać potrzebne dane. Program Poltrack pozwala również
na dodawanie do systemu punktów POI (Punkty Użyteczności Publicznej) takich jak:
stacje paliw, parkingi, terminale przeładunkowe, centra logistyczne.
Ostatni moduł, jak wskazuje jego nazwa, pozwala na pobieranie danych z pamięci tachografu cyfrowego zamontowanego w pojeździe. To rozwiązanie pozwala na
spełnienie zapisów ustaw mówiących o obowiązku pobierania co 28 i 90 dni danych
z kart cyfrowych kierowców i tachografów cyfrowych bez konieczności sprowadzania
samochodu do siedziby firmy. Pozwala to na maksymalne wykorzystanie potencjału
roboczego posiadanych pojazdów.

Efekty wdrożenia systemu
Zastosowanie w firmie Saltrans systemu telematycznego przyniosło wiele korzyści.
Łatwy w obsłudze interfejs programu pozwolił pracownikom w krótkim czasie opanować i wykorzystywać wszystkie dostępne w systemie funkcje. Dały one możliwość
automatyzacji znacznej liczby czynności, które do tej pory wykonywane były ręcznie.
Pozwoliło to na redukcję czasu pracy personelu, co przełożyło się na natychmiastowy wzrost efektywności działań związanych z planowaniem i przebiegiem procesów
transportowych.
Stały dostęp do informacji na temat lokalizacji pojazdu w czasie rzeczywistym
pozwolił na efektowniejsze gospodarowanie czasem. Przed wdrożeniem systemu
pozycja auta była ustalana manualnie. W niektórych przypadkach jej określenie było
bardzo trudne, ponieważ zdarzało się, że kierowcy nie odbierali telefonów. Dyspozytor, mając ciągły wgląd w pozycję pojazdu, może zaoszczędzony czas przeznaczyć na
pozyskiwanie nowych zleceń, poszukiwanie nowych klientów oraz nadzór pracy pozostałych pojazdów.
Informacje dotyczące aktywności pojazdów umożliwiają osobie zarządzającej
transportem kontrolę nad czasem pracy kierowców i ich odpoczynkami. Każdy postój
pojazdu w trakcie procesu przewozowego wydłuża czas jego realizacji, zmniejszając
liczbę możliwych do wykonania przez kierowcę zleceń. Wpływa to bezpośrednio na
rentowność firmy. Dzięki wdrożonemu w przedsiębiorstwie Saltrans systemowi możliwe jest sprawdzenie zasadności przerw odbywanych przez kierowcę. Przyczyny
niezaplanowanych postojów mogą być natychmiast zweryfikowane. Dane uzyskane
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wanie klienta o ewentualnych opóźnieniach w dostawie towaru spowodowanych
utrudnieniami lub kontrolami drogowymi. Jeżeli jednak postój jest nieuzasadniony
i dodatkowo spowoduje niedotrzymanie terminu dostawy, a na firmę transportową
zostanie nałożona kara finansowa, możliwe jest wyegzekwowanie od kierowcy rekompensaty za poniesione straty.
Efektem zastosowanego systemu jest również poprawa komunikacji pomiędzy
dyspozytorem i kierowcą. Dzięki komunikatorowi umożliwiającemu przesyłanie wiadomości tekstowych skrócił się również czas potrzebny na przekazanie kierowcy informacji niezbędnych do wykonania zlecenia. Dyspozytor za pomocą kilku czynności
jest w stanie wysłać kierowcy komunikat na temat adresu, daty, godziny załadunku
i rozładunku oraz specyfikacji i ilości ładowanego towaru. Ustawienie potwierdzenia
odbioru wiadomości powiadamia osobę zarządzającą transportem o tym, czy kierowca otrzymał i odczytał przesłaną do niego wiadomość. Zdarza się, że kierowca nie
ma możliwości wprowadzenia do nawigacji adresu załadunku lub rozładunku. Spowodowane jest to często tym, że siedziby przedsiębiorstw lub centra logistyczne budowane są na nowo powstałych terenach nieuwzględnionych w mapach nawigacji.
Spedytor, poprzez wgląd w aktualną pozycję pojazdu, pomaga kierowcy dojechać do
miejsca docelowego, jeżeli ten znajdzie się we wskazanej miejscowości.
Kolejną zaletą wdrożenia systemu firmy Poltrack jest zwiększenie kontroli nad
kosztami związanymi z prowadzeniem działalności na rynku usług transportowych.
Osoba zarządzająca transportem dzięki podglądowi przebiegu trasy, jaką porusza
się kierowca, ma możliwość natychmiastowej reakcji w wypadku źle obranego przez
kierowcę kierunku jazdy. Ponadto możliwe jest sprawdzenie, czy kierowca realizuje
powierzone zlecenie zgodnie z wytycznymi. Funkcja kontroli poziomu paliwa w systemie Poltrack spowodowała spadek poziomu zużycia paliwa w pojazdach o 3–6%
w zależności od samochodu.
Osoba zajmująca się zarządzeniem transportem w przedsiębiorstwie Saltrans jest
odpowiedzialna za rozliczanie delegacji kierowców. Wysokość diety za pobyt w podroży służbowej zmienia się w zależności od kraju, w którym przebywa kierowca. W celu
prawidłowego rozliczenia niezbędne są informacje mówiące o tym, kiedy kierowca
rozpoczął pracę oraz w jakich godzinach przekraczał poszczególne granice. Na tej podstawie oblicza się czas, jaki dany pracownik spędził na terenie poszczególnych państw.
Przed wdrożeniem systemu informacje te uzyskiwane były na podstawie kart drogowych wypełnianych przez kierowców. Wdrożenie systemu pozwala na generowanie
historii trasy, na której podstawie można dokładnie odczytać potrzebne informacje.
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System Poltrack pomaga również przestrzegać przepisów zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego WE 561/2006 mówiącym o obowiązku odczytu
danych cyfrowych z kart kierowców oraz tachografów zamontowanych w pojazdach.
Obowiązek ten spoczywa na pracodawcy, który odpowiedzialny jest za odczyt danych z karty kierowcy co 28 dni oraz odczyt tachografu cyfrowego co 90 dni kalendarzowych. Większość kierowców zatrudnionych w firmie Saltrans zamieszkuje z dala
od siedziby firmy. Kierowcy zamieniają się samochodami najczęściej podczas wykonywania zlecenia, przez co bardzo rzadko obecni są w siedzibie firmy. Dzięki oprogramowaniu firmy Poltrack możliwy jest import danych cyfrowych z karty kierowcy oraz
tachografu za pomocą nadajników GPS oraz GSM zamontowanych w pojazdach. Pozwala to na prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowcy z zachowaniem przepisów
polskiego i unijnego prawa dotyczącego prowadzenia działalności transportowej.
Wdrożenie systemu telematycznego firmy Poltrack przyniosło przedsiębiorstwu
Saltrans wiele korzyści. Za jego pomocą osoba zarządzająca transportem ma możliwość stałego nadzoru nad pracą całego taboru. Wszystkie generowane dane z pojazdów przekazywane za pośrednictwem oprogramowania usługodawcy wspomagają
podejmowanie decyzji podczas realizowania procesu przewozowego. Stały dostęp
do aktualnych informacji o lokalizacji pojazdów, dostępnym czasie ich pracy oraz poziomie paliwa pozwala na szybkie podejmowanie właściwych decyzji przy jednoczesnym nadzorowaniu pracy całej floty. Dzięki temu możliwe jest efektywniejsze planowanie procesu przewozowego.
Znając dodatkowo koszty związane z organizacją przewozu możliwe jest takie zarządzanie flotą, aby maksymalnie wykorzystać jej możliwości robocze, minimalizując
jednocześnie generowane koszty.

Propozycja udoskonaleń w systemie z punktu widzenia
użytkownika
Pomimo ciągłych aktualizacji programu zauważono, że możliwe jest udoskonalenie
obecnej wersji systemu Poltrack o kolejne funkcje. Wdrożenie zaproponowanych
udoskonaleń przyczyniłoby się do znacznego wzrost efektywności działań związanych z organizacją i nadzorem procesu przewozowego. Te rozwiązania pozwoliłyby
na dalszą poprawę jakości pracy osoby odpowiedzialnej za zarządzanie flotą w przed350
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Dostępna obecnie technologia umożliwia wzbogacenie oprogramowania udoskonaleniami, które pozwalałyby na:
•

wyświetlanie na mapie systemu natężenia ruchu,

•

wyświetlanie ograniczeń dla pojazdów ciężarowych,

•

wyświetlanie utrudnień na poszczególnych drogach,

•

możliwość rozróżnienia płatnych i darmowych dróg,

•

automatyczną kalkulację kosztów transportu przy uwzględnieniu parametrów eksploatacyjnych pojazdu, opłat drogowych na trasie pojazdu i płacy
kierowcy,

•

udostępnianie wyznaczonej przez dyspozytora trasy bezpośrednio na urządzenie pokładowe zamontowane w kabinie kierowcy.

Dostępne na rynku aplikacje udostępniają w czasie rzeczywistym informacje
o natężeniu ruchu na poszczególnych odcinkach dróg. Wykorzystują do tego dane
przesyłane za pośrednictwem satelitów systemu GPS. W związku z tym, że działanie systemu telematycznego Poltrack również oparte jest na GPS, realne może być
uzyskanie identycznej funkcji. Wyświetlane na mapie natężenie ruchu pozwalałoby
dyspozytorowi na wgląd do aktualnej sytuacji na trasie. W wypadku pojawienia się
korków możliwe byłoby natychmiastowe wyznaczenie trasy alternatywnej. Proponowane rozwiązanie umożliwiłoby podjęcie odpowiednich działań przed pojawieniem
się utrudnień, zapobiegając możliwym opóźnieniom w dostawie towaru.
Kolejnym udoskonaleniem mogącym poprawić efektywność pracy byłaby możliwość wyświetlenia na mapie informacji o prowadzonych pracach i ograniczeniach
drogowych. Pozwoliłoby to na lepsze zaplanowanie optymalnej trasy przejazdu,
uwzględniając wszystkie występujące utrudnienia. Informacje mówiące między innymi o wysokości wiaduktów, dopuszczalnym nacisku na oś czy zakazie jazdy pojazdów
przewożących materiały niebezpieczne pomocne byłyby przy wyznaczeniu nowej
trasy w celu ominięcia korków. Na rys. 4 przedstawiono przykładowy sposób oznaczania natężenia ruchu, ograniczeń dla pojazdów ciężarowych oraz występowania
robót drogowych.
Istotne dla wyznaczania trasy byłoby również posiadanie informacji o tym, czy na
danym odcinku pobierana jest opłata drogowa. W połączeniu z danymi na temat zużycia paliwa oraz czasu pracy kierowcy, które dostępne są dzięki systemowi Poltrack,
możliwa byłaby kalkulacja kosztów związanych z realizacją konkretnego zlecenia. Dużym udoskonaleniem byłoby ich automatyczne przedstawienie podczas wyznaczania trasy za pomocą narzędzi badanego systemu telematycznego.
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Rysunek 4. Przykładowy sposób wyświetlania proponowanych udoskonaleń

Źródło: Program Mapa Timo-com, 2016.

Owe udoskonalenia nie przyniosą jednak żadnego efektu, jeżeli kierowca pojazdu nie dostosuje się do przekazanych informacji. Dlatego ostatnim proponowanym
ulepszeniem jest możliwość udostępnienia wyznaczonej przez dyspozytora trasy na
urządzenie pokładowe zamontowane w pojeździe. Osoba odpowiedzialna za zarządzanie transportem po określeniu optymalnej trasy mogłaby zaprogramować nawigację kierowcy w taki sposób, aby ta wskazywała trasę wyznaczoną za pomocą systemu firmy Poltrack. Funkcja ta pozwalałaby na zdalne aktualizowanie informacji, co
skróciłoby czas potrzebny na przekazanie kierowcy nowych wytycznych.

Zakończenie
Zastosowanie systemów telematycznych jest obecnie powszechnie stosowane przez
firmy świadczące usługi transportowe. Odgrywają one znaczącą rolę w procesie za352
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Publikacji prezentujących innowacyjne rozwiązania informatyczne do monitorowania transportu jest coraz więcej. Podobną do prezentowanej analizę przeprowadzono odnośnie do dystrybucji paliw płynnych, które zostały wdrożone przez Grupę Lotos w styczniu 2013 r. W artykule autorstwa J. Witkowskiego oraz T. Weremiego
[2013] opisano wymagania sprzętowe i oprogramowanie oraz scharakteryzowano
strukturę funkcjonalno-zadaniową systemu. W odróżnieniu od wielu standardowych
aplikacji wspomagających zarządzanie łańcuchem dostaw paliw płynnych opisane
przez autorów rozwiązanie jest unikatowe i przyczynia się do znacznej redukcji poziomu ubytków oraz ponadprzeciętnego zwiększenia bezpieczeństwa i jakości dostarczanych produktów [Witkowski, Weremij 2013, ss. 259–271].
Celem artkułu była analiza wdrożonego systemu telematycznego Poltrack oraz
zbadanie wpływu tego systemu na proces zarządzania transportem samochodowym
w przedsiębiorstwie Saltrans.
Stały rozwój przedsiębiorstwa, wzrost liczby zleceń transportowych oraz systematycznie powiększająca się flota samochodowa spowodowały, że efektywne zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie stało się coraz trudniejsze.
Zestawiając koszty wdrożenia opisane w podrozdziale „Proces wdrażania systemu
z uwzględnieniem analizy kosztów” z osiągniętymi korzyściami opisanymi w podrozdziale „Efekty wdrożenia systemu” wykazano zasadność decyzji podjętych w przedsiębiorstwie. Przeprowadzona analiza wykazała, że wdrożenie systemu nie wiązało się
z poniesieniem przez firmę dużych kosztów, natomiast w znacznym stopniu przyczyniło się do poprawy jakości pracy pracowników firmy transportowej. Praca z programem pozwoliła na zapoznanie się z funkcjami oprogramowania, które umożliwiają:
•

stały dostęp do lokalizacji pojazdu – dzięki niemu dyspozytor ma wgląd do
tego, gdzie znajdują się w danej chwili pojazdy. Umożliwia to natychmiastowe przekazywanie klientowi informacji o miejscu, w którym znajduje się towar, oraz oszacowanie czasu realizacji zlecenia,

•

śledzenie przebiegu trasy – cały przebieg trasy wyświetlany jest na mapie
systemu, informując o tym, czy pojazd ma włączony silnik, czy się porusza,
z jaką prędkością to robi oraz którą drogą jedzie. Ta funkcja dostarcza również
pośrednio informacji o dostępnym czasie pracy kierowcy,

•

komunikacje między kierowcą i dyspozytorem – za pomocą oprogramowania systemu możliwe jest wysyłanie wiadomości tekstowych na urządzenia
pokładowe w kabinie pojazdu. Wszelkie informacje mogą być natychmiast
kopiowane z plików elektronicznych i przekazane kierowcy,
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•

generowanie raportów pozwalających na wgląd w prace pojazdów i kierowców – za ich pomocą możliwa jest m.in. kontrola nad zużyciem paliwa, przestrzeganiem przez kierowców czasu pracy i rzetelności wykonania powierzonych zadań,

•

odtworzenie historii pojazdu – funkcja ta umożliwia osobie zarządzającej
transportem przeanalizowanie już odbytych tras,

•

zdalne pobieranie danych cyfrowych generowanych przez tachografy na
komputery pracowników firmy – funkcja ta ułatwia prowadzenie ewidencji
czasu pracy kierowców, która wymagana jest przez przepisy prawne.

W trakcie pracy z programem zauważono, że możliwe jest wprowadzanie do
systemu kolejnych udoskonaleń, lecz mimo to samo wdrożenie programu Poltrack
przyniosło firmie Saltrans wiele korzyści. Podsumowując, przedsiębiorstwo Saltrans,
poprzez wdrożenie systemu telematycznego, zwiększyło swoją konkurencyjność na
rynku usług transportowych. Zaimplementowanie systemu w procesie zarządzania
transportem samochodowym umożliwiło stałą kontrolę nad kosztami związanymi
m.in. ze zużyciem paliwa, poprawiło jakość oferowanych usług, zwiększyło wydajność
pracy zarządzającego transportem, pozwoliło na stałą kontrolę pracy kierowców.
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Zastosowanie sterowania feedback-feedforward
i predyktora Smitha do optymalizacji przepływu
towarów w magazynie ze zmiennym w czasie
opóźnieniem
Application of Feedback-feedforward Control with Smith
Predictor for Inventory Goods Flow Optimization with Timevarying Delay
Abstract: The paper proposes the use of the automatic control system to control the
system for supplementary orders for the warehouse in the presence of time-varying
market demand and time-varying delay. A discrete-time, time-varying dynamic
model of the ware-house system is assumed for the analysis. For the given model it is
proposed a feedback-feedforward control system with the Smith predictor. The settings
of the control system are evaluated by minimizing cost function using particle swarm
optimization. The work contains the results of calculations and computer simulations for
the assumed scenario for the market demand.
Key words: inventory system, automated order system, control system, Smith predictor,
time-varying inventory model

Wprowadzenie
Zagadnienia sterowania przepływem towarów w systemach magazynowych są
przedmiotem wielu prac [Zipkin 2000; Sarjusz-Wolski 2000; Niemczyk 2004; Nowa-
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kowski 2011, ss. 8–10, Beier 2004; Sarimveis, Patrinos, Tarantilis, Kiranoudis 2008,
ss. 3530–3561, Wróblewski 1993, ss. 10–21, Gola, Korzan 2011, ss. 39–51]. Celem sterowania jest utrzymanie odpowiedniego poziomu zapasów w stosunku do przewidywanego zapotrzebowania z uwzględnieniem specyfiki dostaw, w szczególności
występujących opóźnień związanych z czasem niezbędnym na przygotowanie zamówienia uzupełniającego, oczekiwania na środek transportu oraz czasu niezbędnego
na dostarczenie zamówienia uzupełniającego do magazynu.
Stosowanie odpowiednio dobranej strategii sterowania przepływem towarów
umożliwia wyrównywanie różnych intensywności strumieni przepływów [Skowronek, Sarjusz-Wolski 2003], co pozwala na poprawę jakości obsługi i dostępności towarów [Wróblewski 1993, ss. 10–21]. Jednocześnie możliwa jest minimalizacja kosztów
utrzymania zapasów, które stanowią znaczną część kosztów logistycznych [Dermout,
Weiss 2002]. W licznej grupie czołowych japońskich firm proces produkcyjny prowadzony jest przy niemal zerowym stanie zapasów [Gola, Korzan 2011, ss. 39–51].
Stosowane podejścia do uzupełniania zapasów magazynowych opierają się na
systemie dwuskrzynkowym lub systemie o stałym cyklu. Pojawiają się również metody dla systemów magazynowych z wykorzystaniem algorytmów sterowania układami
dynamicznymi [Ignaciuk, Bartoszewicz 2011, ss. 39–49, Leśniewski, Bartoszewicz 2014,
ss. 4589–4594, Dejonckheere , Disney, Lambrecht, Towill 2002, ss. 567–590] oraz metody wykorzystujące sposoby optymalizacji [Ignaciuk, Bartoszewicz 2010, ss. 269–274;
Ignaciuk, Bartoszewicz 2012, ss. 1400-1407, Chołodowicz, Orłowski 2015b, ss. 55–60;
Chołodowicz, Orłowski 2015c, ss. 568–572, Abrahamowicz, Orłowski P. 2016, ss. 5–10].
W pracy zaproponowano wykorzystanie układu regulacji automatycznej do sterowania systemem zamówień uzupełniających dla magazynu w obecności zmiennego
w czasie zapotrzebowania rynku. Do analizy przyjęto dynamiczny dyskretny model
systemu magazynowego ze zmiennym w czasie opóźnieniem [Chołodowicz, Orłowski 2015a, ss. 31–35]. Dla danego modelu zaproponowany został układ sterowania
z wykorzystaniem pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego (feedback), predyktora Smitha oraz sprzężenia w przód (feedforward). Nastawy układu regulacji zostały wyznaczone w wyniku minimalizacji wskaźnika kosztu za pomocą algorytmu rojowego.
Jako kryterium jakości sterowania przyjęto wskaźnik minimalizujący koszty gromadzenia i utrzymania zapasów oraz utracone korzyści związane z brakiem możliwości
wykorzystania zapotrzebowania rynku [Heyman, Sobel 1984]. W pracy zawarto wyniki obliczeń i symulacji komputerowych dla przyjętego scenariusza zmian zapotrzebo358

wania rynku.
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Model matematyczny układu
Model matematyczny systemu magazynowego został podany w pracy [Chołodowicz,
Orłowski 2015a, ss. 31–35]. Zmienna d(k) odzwierciedla zmienne w czasie zapotrzebowanie na rynku na towary z magazynu; przyjęto, że jest to pewna nieznana, ograniczona z góry funkcja: 0≤d(k) ≤dmax. Ilość produktów faktycznie wysłanych z magazynu h(k) jest zależna od zapotrzebowania i od dostępnych zapasów magazynowych
y(k), zatem spełnione są następujące nierówności:
0≤h(k)≤d(k) ≤dmax, 0≤y(k)≤ymax 					(1)
Jeżeli ilość produktów w magazynie w momencie czasu k jest wystarczająco duża
y(k)≥d(k) wówczas zachodzi d(k)=h(k).
W celu uwzględnienia w modelu zmiennego w czasie opóźnienia związanego
z kumulacją produktów w oczekiwaniu na transport wprowadzono współczynnik wysyłki w chwili czasu k, określony w następujący sposób:
								(2)
Ilość produktów oczekujących na wysyłkę w chwili czasu k, jest określona następującą zależnością:
								(3)
		
gdzie: τp – opóźnienie produkcyjne – czas potrzebny na wyprodukowanie zamówienia.
Ilość produktów zgromadzonych w magazynie w chwili czasu k, zwana stanem
magazynu, jest dana w następujący sposób:
								(4)
		
gdzie: x(k)≥0, u(k) ≥0, τs, – opóźnienie spedycyjne – czas niezbędny na przetransportowanie zamówionych produktów do magazynu.
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Rysunek 1. Schemat poglądowy systemu magazynowego z układem sterowania

Źródło: Opracowanie własne.

Schemat blokowy analizowanego systemu został przestawiony na rys. 1. Układ
składa się z trzech głównych bloków: magazynu z układem sterowania, produkcji
i transportu. Opóźnienie zależne od czasu τo(k) związane jest z oczekiwaniem na środek transportu i kumulacją zamówień.

Układ sterowania
Układ sterowania przepływem towarów ma na celu utrzymanie wystarczających zapasów w magazynie niezależnie od chwilowych zmian zapotrzebowania d(k), tak aby
nie doszło do sytuacji, w której magazyn nie będzie w stanie pokryć zapotrzebowania
bądź zasób przechowywanych produktów będzie nieadekwatnie duży w stosunku
do zapotrzebowania.
Ze względu na występowanie znaczących opóźnień w układzie sterowania został
wykorzystany predyktor Smitha wraz z pętlą ujemnego sprzężenia zwrotnego oraz
sprzężeniem w przód. Struktura układu regulacji została przedstawiona na rys. 2.
Struktura ta wykorzystuje do sterowania model układu bez opóźnienia. Przybliżony
model układu bez opóźnienia przyjęto w następującej postaci:
								(5)
		
Model regulatora dany jest w następującej postaci:
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								(6)
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Przyjęto, że wartość referencyjna zapasów magazynowych yr(k) jest funkcją proporcjonalną od zapotrzebowania daną w postaci:
								(7)
		
gdzie:
k1 – wzmocnienie wiążące dzienne zapotrzebowanie rynku na towary z magazynu i wartość referencyjną zapasów magazynowych,
k2 – wzmocnienie regulatora sprzężenia w przód,
k3 – wzmocnienie regulatora w pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego.
Schemat układu sterowania został przedstawiony na rys. 2.
Układ sterowania wyznacza w każdej chwili wielkość zamówienia uzupełniającego. Parametry układu regulacji można dobrać poprzez rozwiązanie zadania
optymalizacji. Ze względu na ścisły związek pomiędzy zmiennymi u, h oraz y do
wyznaczenia sterowania możliwe jest wykorzystanie jedynie dwóch zmiennych:
d oraz h, tak jak zostało to przedstawione na rys. 2. Ujemne sprzężenie zwrotne jest
realizowane za pośrednictwem zmiennej h wchodzącej do modelu przybliżonego
bez opóźnienia.
Rysunek 2. Schemat blokowy układu sterowania

Źródło: Opracowanie własne.
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Optymalizacja układu sterowania
Jak wspomniano wcześniej, kryterium doboru sterowania jest minimalizacja kosztów
związanych z zajmowaną powierzchnią magazynu oraz strat związanych z przestojami. W tym celu sformułowano następujący wskaźnik kosztu:
								(8)
gdzie:
n0=τp+τs+τo(τp) – skumulowane opóźnienie układu dla u(k=0),
w1, w2 – współczynniki wagowe,
N – długość horyzontu czasowego analizy.
Zagadnienie znalezienia optymalnych wartości parametrów k1,k2,k3 układu dynamicznego (1)–(4) przy jego strukturze danej (5)–(7) oraz danych d(k) i q(k) można zdefiniować w postaci następującego zadania optymalizacji:
								(9)
W dalszej części do wyznaczenia wartości k1,k2,k3 wykorzystano algorytm rojowy.

Przykład obliczeniowy
W przykładzie dokonano obliczeń oraz przeprowadzono symulacje komputerowe dla
przepływu towarów w systemie magazynowym ze zmiennym w czasie opóźnieniem.
Przedmiotem analizy jest wielkość zapasów w magazynie w zależności od zmiennego w czasie zapotrzebowania rynku d(k) zilustrowanego na rys. 3, układu regulacji
z rys. 2 i wskaźnika kosztu (8).
Przyjęto następujące wartości parametrów układu: τp=τs=14, w1=100, w2=1, n0=28,
N=120. Okres próbkowania wynosi 1 dzień. Opóźnienie τo(k) układu jest periodycznie
zmienne w czasie w sposób pokazany na rys. 4, co odpowiada sytuacji, gdy zamówienia są komasowane, a wysyłki realizowane cyklicznie co 14 dni. Łączne opóźnienie
występujące w układzie wynosi zatem od 28 do 41 dni, w zależności od momentu
złożenia zamówienia.
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Rysunek 3. Założona funkcja zapotrzebowania rynku na produkty

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 4. Zmienne w czasie opóźnienie związane z oczekiwaniem na transport

Źródło: Opracowanie własne.

Do rozwiązania zadania optymalizacji wykorzystano algorytm rojowy z parametrami: liczebność populacji 50, atrakcyjność społeczna 1,5, atrakcyjność poznawcza 0,5. Rozwiązaniem zadania optymalizacji są następujące wartości parametrów:
k1=35,4, k2=0,162, k3=1,02. Uzyskany stan zapasów magazynowych został zilustrowany na rys. 5, a dokonywane zamówienia na rys. 6.
Przestoje, tj. momenty, w których zapotrzebowanie było większe niż zasoby magazynowe, zdarzały się jedynie do momentu pierwszej dostawy, tj. dla k<28 oraz
w okresie wzrostu zapotrzebowania tj. dla 300<k<400. Stanowiły one jedynie 4,2%
obrotu w rozpatrywanym okresie przy 14-krotnym wzroście zapotrzebowania i utrzymywaniu zapasów magazynowych na minimalnym poziomie.
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Rysunek 5. Stan zapasów magazynowych w funkcji czasu

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 6. Zamówienia dokonywane przez układ automatycznego sterowania

Źródło: Opracowanie własne.

Podsumowanie
Zaproponowana w pracy struktura układu sterowania umożliwia automatyczne sterowanie systemem zamówień uzupełniających do magazynu, gdzie występuje duże,
zmienne w czasie opóźnienie dostaw uzupełniających oraz przy zmiennym w czasie
zapotrzebowaniu na towary. Nastawy układu regulacji zostały dostrojone dla przyjętego scenariusza zmian zapotrzebowania towarów, w którym występowały znaczne,
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prawie 12-krotne zmiany w zapotrzebowaniu towarów – od 55 do 655 szt. dziennie.

Zastosowanie sterowania feedback-feedforward i predyktora Smitha do optymalizacji przepływu towarów
w magazynie ze zmiennym w czasie opóźnieniem

Układ sterowania utrzymywał minimalny poziom zapasów mimo bardzo dużego,
zmiennego w czasie opóźnienia pomiędzy momentem złożenia zamówienia a dostawą towarów do magazynu sięgającego od 28 do 41 dni. Dla przyjętych w pracy
współczynników wagowych przestoje stanowiły 4% obrotu i 6% czasu pracy. Gromadzone zapasy dla prawie całego horyzontu czasowego były upłynniane do następnej
dostawy.
W pracy pokazano na przykładzie obliczeniowym, że zastosowanie metod optymalizacji parametrycznej w połączeniu ze strukturą układu regulacji z wykorzystaniem struktury feedback-feedforward wraz z predyktorem Smitha umożliwia ograniczenie ilości zapasów magazynowych dla układu, w którym występują duże zmienne
w czasie opóźnienia wraz ze zmiennym w czasie zapotrzebowaniem klientów i może
być alternatywą dla klasycznych metod dokonywania zamówień m.in. systemu dwuskrzynkowego bądź o stałym cyklu.
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Analiza zasad korzystania ze stref płatnego
parkowania jako elementu logistyki miejskiej dla
wybranych grup użytkowników w największych
miastach Polski
Analysis of Rules of Using Paid Parking Zones as the Element
of Municipal Logistics, for Chosen Users’ Groups in the Largest
Cities of Poland
Abstract: The crowd of cities’ centres with vehicles causes the necessity of limitations
in accessibility to them. The control of accessibility to paid parking zones as well as the
coercion of vehicles’ rotation are an important element of balanced development of
transportation in cities. Transport policies of cities assume the reduction of fumes, noise
and motor difficulty as well as the introduction of zones of limited movement of vehicles.
To end this one has presumed: limitation of accessibility of car parks in centres of cities,
limitation of entrance, building of Park and Ride car parks and payment for parking
in zones. The assumption mentioned above were formulated many years ago, but in
principle none of presented means has not been fully realized or it does not fulfil its aim.
The purpose of the article is presenting of the rules of functioning and analysis of using
paid parking zones for drivers who - considering their status - have been awarded by
some preferences. The investigations were conducted by method of case study, analyses
of data, documents and legal deeds concerning the functioning of zones in chosen cities.
There have been described results of functioning paid parking zones of 7 the largest cities
in Poland: Warszawa, Kraków, Łódź, Gdańsk, Wroclaw, Katowice and Poznań. The executed
analysis showed, that in spite of the same product which is a parking place, the approach
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of different cities to the principles of organization and zones’ division are different, and
ways of defining the users entitled to preferential using of paid parking zones, rules and
payment for parking are various, too.
Key-words: city logistics, car parks, zones of paid parking, parking subscriptions,
authorization to park cars, reduction in payments for parking, sustainable logistics

Wprowadzenie
Funkcjonowanie społeczeństw związane jest z nieustannym zaspakajaniem potrzeb
materialnych i w sferze usług. Jedną z nich jest potrzeba przemieszczania się. Jak podaje Szołtysek [2009], utrzymanie mobilności osób w różnych etapach życia jest elementem ich niezależności. Po latach niedostatków spowodowanych brakami w zaopatrzeniu, nie tylko dóbr luksusowych, do których zaliczano samochody osobowe,
lecz także innych produktów, poprzez etap, w którym posiadanie samochodu związane było z prestiżem i statusem społecznym, obecnie na skutek większej dostępności
i relatywnie niskiej ceny pojazdów używanych, auta osobowe w wielu wypadkach
zaliczane są do produktów podstawowych, niezbędnych w pracy zawodowej, ułatwiających poruszanie się w terenach słabo skomunikowanych i wykorzystywanych
w codziennych sytuacjach w różnych miejscowościach, nawet tych, które mają dobrze rozwiniętą sieć połączeń transportem zbiorowym. Ponadto przyzwyczajenie do
większej wygody spowodowało odwrót od środków komunikacji miejskiej i ograniczenia w liczbie połączeń. Niestety, za wzrostem liczby pojazdów nie idzie odpowiednio szybki rozwój infrastruktury, zwłaszcza tej miejskiej. Najwyraźniejszym tego przykładem są ciasne ulice i brak wystarczającej liczby parkingów. Poziom życia w dużym
mieście zdeterminowany jest m.in. ułatwieniami komunikacyjnymi. Brak możliwości
poruszania się pojazdem osobowym wynikający z braku parkingów nie tylko w pobliżu celu podróży, ale często również w miejscu zamieszkania osób korzystających
z auta stanowi dla kierowców znaczne utrudnienie. Grupą osób, która może mieć
z tym największe kłopoty, są kierowcy mieszkający w centrach miast, w pobliżu stref
płatnego parkowania, przedsiębiorcy oraz osoby zmuszone do korzystania z samochodów osobowych w celu zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych – osoby
niepełnosprawne. Z tego punktu widzenia istotna jest więc analiza zasad korzystania
ze stref płatnego parkowania jako ważnego elementu logistyki miejskiej.
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Cel, metody i zakres badań
Podejście władz do zagadnienia płatnego parkowania w poszczególnych miastach
jest różne. To też ważna decyzja zarządcza. Celem artykułu jest przedstawienie zasad
funkcjonowania oraz analizy wykorzystania SPP dla kierujących pojazdami, którym
z racji ich statusu przyznano określone preferencje. Badania przeprowadzono metodą case study, analiz statystycznych danych, dokumentów i analiz aktów prawnych
dotyczących funkcjonowania stref w wybranych miastach Polski. W artykule przedstawiono wyniki funkcjonowania stref płatnego parkowania siedmiu największych
miast w kraju, tj.: Warszawy, Krakowa, Łodzi, Gdańska, Wrocławia, Katowic i Poznania.

Parking jako element logistyki miasta
Logistyka miejska jest dziedziną, która od pewnego czasu staje się coraz częściej
przedmiotem analiz i zainteresowań badaczy [m.in.: Kauf, Tłuczak 2015; Kiba-Janiak,
Witkowski 2012, ss. 28–31; Tundys 2014; Witkowski, Saniuk 2011, ss. 173–179]. Na jej
atrakcyjność wpływa m.in. wielowątkowość problematyki. Z punktu widzenia zarządzania wdrożenie logistyki miejskiej związane jest z realizacją różnych celów, w tym:
ekonomicznych, organizacyjnych, ekologicznych i technicznych.
Według Szołtyska [2009, s. 58] logistyka miejska ma na celu m.in. zarządzanie
przepływami różnych zasobów w mieście, między jego subsystemami, co związane
jest ze spełnianiem różnych oczekiwań mieszkańców w zakresie występujących potrzeb. Przepływy takie mogą jednak powodować konflikty, które wynikają z uciążliwości transportowych dla użytkowników miast, zwłaszcza w sytuacji niedopasowania
infrastruktury i okresowej konieczności jej przebudowy lub modernizacji, a także dostosowania systemów transportowych. Ponadto przepływy te mogą oddziaływać na
występowanie barier w rozwoju i funkcjonowaniu miast. Można więc uznać, że innym
celem logistyki jest rozwiązywanie tych konfliktów oraz kreowanie związków integracyjnych w przewozach miejskich [Szołtysek 2009]. Jako przykład wspomnianej uciążliwości można podać kongestię ruchu generowanego przez parking [Parkitny 2013].
Na aspekt jakości życia mieszkańców, w kontekście funkcjonowania logistyki
miejskiej, zwrócili również uwagę autorzy książki pt. „Modelowanie logistyki miejskiej” [Kiba-Janiak, Witkowski 2014, ss. 1–208]. Efektem pracy było przedstawienie
modelu logistyki miejskiej oraz jego walidacja zawierająca m.in.: ocenę funkcjonowa-
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nia przewozów ładunków, odpadów, transportu zbiorowego oraz transportu indywidualnego.
Jak podają Bluszcz oraz Jacyna [2012, s. 2], „obsługa aglomeracji miejskich jest
problemem złożonym, wynikającym m.in. z wysokiej gęstości zaludnienia oraz szerokiego spectrum konsumentów. Ponadto jako czynniki utrudniające realizację potrzeb
przewozowych należy wymienić: wysoką gęstość zabudowy, przeciążenie sieci drogowej, zły stan dróg miejskich, przestrzenną rozbieżność między miejscem zamieszkania a zatrudnienia oraz ograniczenia w rozbudowie infrastruktury transportowej”.
Te same czynniki mają wpływ na funkcjonowanie parkingów, które można rozpatrywać jako specyficzny rodzaj magazynów działających w infrastrukturze logistycznej
miasta [Parkitny 2004 a, ss. 31–34; Parkitny 2004 b, ss. 25–26].
Podsystem transportowy jest istotną częścią systemu logistyki miejskiej [Witkowski 2007, ss. 203–212; Saniuk, Witkowski 2011, ss. 495–506; Witkowski, Saniuk 2011, ss.
589–600]. W jego skład wchodzą m.in.: drogi i ulice z wyposażeniem, tory kolejowe,
tramwajowe, metra, sieć energetyczna z podstacjami, która służy do zasilania kolei,
tramwajów, trolejbusów i metra, stacje i przystanki, zajezdnie, parkingi [Rydzykowski,
Wojewódzka- Król 2002]. W dalszej części artykułu skupiono się na funkcjonowaniu
parkingów, a w szczególności bardzo ważnej ich części, jaką są strefy płatnego parkowania w centrach najważniejszych miast w Polsce.

Analiza zasad korzystania ze stref płatnego parkowania
dla wybranych grup kierujących pojazdami
Strefa płatnego parkowania w Warszawie
Jedną z szeregu decyzji, którą należy podjąć w związku z zarządzaniem powierzchnią
parkingową w miastach, jest ta, która dotyczy dostępności miejsc parkingowych oraz
opłat za skorzystanie z nich dla mieszkańców stref płatnego parkowania, osób pracujących i instytucji funkcjonujących wewnątrz stref. Zarządy różnych miast w odmienny sposób podchodzą do kwestii uprzywilejowanego parkowania w strefach. I tak np.
w Warszawie zdecydowano się na wydawanie [ZDM_GPA.5547.147.2016/MGO]:
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1.

abonamentów dla mieszkańców,

2.

kart dla osób niepełnosprawnych lub rodziców albo opiekunów prawnych
osób niepełnosprawnych,
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3.

kart honorowych dla uczestników koalicji antyhitlerowskiej, którzy walczyli
w latach 1939–1945 o Warszawę w walkach innych niż Powstanie Warszawskie,

4.

kart dla osób uczestniczących w Powstaniu Warszawskim.

Karty te nie dają możliwości zastrzeżenia stałego miejsca parkingowego. Posiadacze kart korzystają z zerowej stawki w opłatach. Ponadto ze stawki tej korzystają
kierujący: motocyklami, oznakowanymi trwale pojazdami służb: miejskich, Wydziału
Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, WCPR i OPS m. st. Warszawy,
krwiodawcy przy stacjach, przewoźnicy osób niepełnosprawnych.
Parkowanie na zastrzeżonych stanowiskach postojowych (kopertach) w SPP
kosztuje 980 zł/mies. za 10 godz. na dobę lub 1600 zł/mies. za 24 godz./dobę postoju w dni robocze od poniedziałku do piątku. Zerowa stawka opłat za parkowanie na
takich stanowiskach przewidziana jest m.in.: dla pojazdów służb dyplomatycznych,
organizacji międzynarodowych, ZOZ, jednostek budżetowych miasta.
Osoby o stałym lub czasowym zameldowaniu na obszarze SPP oraz przyległym
mogą wykupić abonament za 30 zł rocznie.
W mieście jest 1691 parkomatów. Kierowcy mają obowiązek opłat za parkowanie
pojazdów w godzinach od 8.00 do 18.00, od poniedziałku do piątku, w dni robocze
[Uch. XXXVI/1077/2008 z 26.06.2008, Ust. z 20.06.1997].
Rysunek 1. Procent miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w poszczególnych dzielnicach w stosunku do wszystkich miejsc dla osób niepełnosprawnych
na drogach, które są w zarządzie ZDM w Warszawie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZDM, Warszawa.
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Rysunek 2. Liczba miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w poszczególnych dzielnicach w Warszawie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZDM, Warszawa.

Rysunek 3. Gęstość rozmieszczenia (liczba lokalizacji) miejsc parkingowych dla
osób niepełnosprawnych w poszczególnych dzielnicach w Warszawie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZDM, Warszawa.

Rys. 1 przedstawia proporcje w liczbie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w poszczególnych dzielnicach w stosunku do łącznej liczby miejsc dla
osób niepełnosprawnych, przypadających na poszczególne dzielnice. Prawie 41%
przypada na Śródmieście, co jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę administracyjno-biznesowo-handlowy charakter tego obszaru. Kolejne dzielnice to Praga i Mokotów, będące stosunkowo blisko centrum.
Dzielnice peryferyjne, np. Wesoła, mają najmniej miejsc tego typu.
Rys. 2. prezentuje liczbę miejsc dla niepełnosprawnych w poszczególnych dziel374

nicach, a rys. 3. – gęstość rozmieszczenia miejsc, czyli liczbę lokalizacji w różnych
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dzielnicach. W obu przypadkach dominuje Śródmieście, następnie Praga i Mokotów.
Rysunek 4. Kolejność dzielnic pod względem liczby miejsc dla pojazdów osób niepełnosprawnych w Warszawie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZDM, Warszawa.

Odnosząc liczbę miejsc dla osób niepełnosprawnych do liczby mieszkańców
dzielnic, klasyfikacja jest nieco inna (rys. 4). Dominuje Śródmieście, następnie Żoliborz i Ochota, Praga jest czwarta, a Mokotów zajmuje dopiero siódme miejsce.

Strefa płatnego parkowania w Krakowie
W Krakowie jest siedem stref płatnego parkowania i pięć podstref, których zarządcą
jest Miejska Infrastruktura sp. z o.o. Funkcjonuje tu ok. 900 parkometrów. Płatne parkowanie obowiązuje w godz.10.00–20.00 w dni robocze. Zasady działania SPP reguluje ustawa o drogach publicznych oraz akty prawa miejscowego [Rozs. z 11.08.2011,
z 11.12.2014, Uch. XXI/229/11 z 6.07.2011, XXIV/318/11 z 14.09.2011, LII/696/12
z 11.07.2012, LXXII/1051/13 z 24.04.2013, XCVI/1443/14 z 29.01.2014, CXXI/1903/14
z 5.11.2014, Ust. z 21.03.1985, Wyr. NSA z 8.10.2013, http://mi.krakow.pl].
Motocykle oraz taksówki są zwolnione z opłaty, jeżeli stoją w miejscach dla
nich przeznaczonych. Nie ma zwolnień dla pojazdów dostawczych i kurierskich
[http://mi.krakow.pl].
Wprowadzone zostały następujące abonamenty:
1.

ogólnodostępne,

2.

dla mieszkańców strefy,
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3.

dla osób niepełnosprawnych,

4.

dla mikroprzedsiębiorstw lub właścicieli nieruchomości będących jednocześnie jej administratorami,

5.

instytucjonalne,

6.

dla właścicieli pojazdów elektrycznych lub hybrydowych,

7.

na zastrzeżone stanowiska postojowe,

8.

zastępcze,

9.

duplikaty abonamentów.

Wysokość stawek opłat za abonamenty umieszczono w tab. 1. Najtańsze są opłaty
za parkowanie pojazdów osób niepełnosprawnych i mieszkańców strefy.
Abonamenty mieszkańców przewidziano tylko dla osób, które są zameldowane
w strefie. Dzięki nim można parkować w strefie lub podstrefie, w której użytkownik
jest zameldowany.
Osoby niepełnosprawne mające abonament mogą parkować na terenie w zasadzie wszystkich stref.
Abonament instytucjonalny przysługuje organizacjom społecznym, politycznym,
wyznaniowym, związkom zawodowym oraz instytucjom z branży finansów publicznych mającym siedzibę w SPP.
Abonament dla pojazdów elektrycznych lub hybrydowych przyznaje się dla aut
zarejestrowanych w Gminie Miejskiej Kraków, a abonament zastępczy w wypadku naprawy pojazdu, na który wystawiono „zwykły” abonament [http://mi.krakow.pl].
Łączna liczba:
1.

miejsc w SPP wynosiła 28837 (na dzień 28 stycznia 2016 r.),

2.

abonamentów różnego rodzaju wydanych od 2 czerwca 2014 r. do 30 kwietnia 2016 r. wyniosła 128766 sztuki.
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Tabela 1. Wysokość opłat abonamentowych za SPP w Krakowie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://mi.krakow.pl.

Rysunek 5. Liczba wydanych abonamentów w Krakowie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MI sp. z o. o. w Krakowie.
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Można zaobserwować ponad dwa razy większą liczbę abonamentów sprzedanych w ciągu mniej więcej roku (śr. ok. 64 tys.) w stosunku do liczby stanowisk parkingowych (ok. 29 tys.). W prawie 2 lata wydano 83593 abonamentów dla mieszkańców
SPP, czyli ok. 42 tys. abonamentów rocznie, co stanowi mniej więcej 45-proc. nadwyżkę w stosunku do ogólnej liczby miejsc w strefie (rys. 5). Najmniejszą popularnością
cieszyły się abonamenty dla posiadaczy aut elektrycznych lub hybrydowych (136),
abonamenty ogólnodostępne tygodniowe (284) i instytucjonalne (297) [Parkitny
2016, ss. 41–46].

Strefa płatnego parkowania w Łodzi
SPP w Łodzi podzielona jest na podstrefy A i B oraz pięć sektorów.
Bezpłatne parkowanie możliwe jest dla pojazdów [Uch. XXI/478/15 RM w Łodzi,
2015]:
1.

posiadaczy kart parkingowych,

2.

do przewozu osób o obniżonej sprawności ruchowej, chorych lub niepełnosprawnych,

3.

oznakowanych pojazdów służb miejskich,

4.

taksówek do 10 min,

5.

motocykli i motorowerów.

Rysunek 6. Liczba abonamentów bezpłatnych, uprawniających do parkowania
w SPP dla pojazdów osób, które zostały zwolnione z opłat w Łodzi
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZDiT w Łodzi.
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Na rys. 6. przedstawiono liczbę abonamentów bezpłatnych, uprawniających do
parkowania w SPP dla pojazdów osób, które zostały zwolnione z opłat.
Zerowe stawki za abonamenty parkingowe obowiązują dla pojazdów:
1.

wykorzystywanych do opieki hospicyjnej chorych,

2.

Honorowych Obywateli Miasta,

3.

elektrycznych,

4.

posiadających karty parkingowe,

5.

o których mowa w art. 13, ust. 3 ust. o drogach publicznych z 21 marca 1985 r.

Roczne abonamenty płatne przewidziane są dla pojazdów:
1.

hybrydowych,

2.

administracji samorządowej i rządowej,

3.

osób zameldowanych w strefie.

Rysunek 7. Liczba abonamentów uprawniających do korzystania ze SPP dla pojazdów osób niepełnosprawnych w Łodzi

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZDiT w Łodzi.

Abonament roczny w podstrefie A i B wynosi 2500 zł, a w podstrefie B: 1500 zł.
Pojazdy osób prowadzących działalność gospodarczą z siedzibą w strefie mogą
parkować na zastrzeżonym stanowisku parkingowym. W czasie działania SPP opłata
miesięczna w podstrefie A wynosi 800 zł, a w B – 600 zł. Opłata miesięczna całodobowa w podstrefie A wynosi 1000 zł, a w B – 800 zł.
SPP obowiązuje w godz. 8.00–18.00 w dni robocze [Uch. i zał. XXI/478/15
z 9.12.2015, Zarz. 8/16 z 27.01.2016].
Osoby niepełnosprawne posiadające abonamenty ze stawka zerową i karty parkingowe mogą parkować bez opłat w całej strefie. Rys. 7–9 zawierają liczbę wydanych
abonamentów różnych typów w latach 2011–2015 [Pismo ZDiT-TT.40173.77.2016].
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Rysunek 8. Liczba abonamentów uprawniających do korzystania ze SPP dla pojazdów mieszkańców w Łodzi

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZDiT w Łodzi.

Rysunek 9. Liczba abonamentów płatnych wydanych dla pojazdów jednostek budżetowych do SPP w Łodzi

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZDiT w Łodzi.

Strefa płatnego parkowania w Gdańsku
Łączna liczba miejsc parkingowych w SPP w Gdańsku wynosi 2624. Zarządcą strefy
jest Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku. Opłatom podlega parkowanie od poniedziałku
do piątku:
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1.

w godz. 9.00–17.00 dla obszarów: Główne Miasto, Stare Miasto, Wrzeszcz,

2.

w godz. 9.00–15.00 w Dzielnicy Aniołki.
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Wysokość opłat wynosi:
1.

abonament parkingowy w SPP i SOD: 500 zł/mies.,

2.

ryczałt mieszkańca – w wyznaczonym sektorze SPP i SOD w sektorze AG: 20
zł/mies.,

3.

ryczałt mieszkańca – w wyznaczonym sektorze SPP i SOD w sektorze AG: 120
zł/rok,

4.

opłata od osób prowadzących działalność gospodarczą w lokalu graniczącym z obszarem objętym poborem opłat – w wyznaczonym sektorze SPP:
150 zł/mies.,

5.

opłata od osób prowadzących działalność gospodarczą w lokalu graniczącym z obszarem objętym poborem opłat – w wyznaczonym sektorze SPP:
900 zł/rok.

Osoby niepełnosprawne z miejskim identyfikatorem N+ są zwolnione z opłat na
wszystkich miejscach w SPP.
Rysunek 10. Średnia liczba na miesiąc abonamentów 30-dniowych dla mieszkańców do SPP w Gdańsku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZDiZ Gdańsk.

Na rys. 10–12 przedstawiono średnie liczby sprzedanych abonamentów dla
mieszkańców na 1 miesiąc i 1 rok oraz liczbę miejsc w poszczególnych dzielnicach.
Jeżeli chodzi o karty N+, to do 1 listopada 2013 r. wydawane były przez Straż Miejską. Po przejęciu dystrybucji przez ZDiZ Gdańsk do połowy maja 2016 r. wydano 390
sztuk takich kart [Zarz. 34/14 PMG z 10.01.2014, Uch. XXXI/680/12 RMG z 29.11.2012,
http://www.zdiz.gda.pl].
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Rysunek 11. Średnia liczba na miesiąc abonamentów 365-dniowych dla mieszkańców do SPP w Gdańsku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZDiZ Gdańsk.

Rysunek 12. Rozkład procentowy miejsc parkingowych w SPP na poszczególne
obszary w Gdańsku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZDiZ Gdańsk.

Strefa płatnego parkowania we Wrocławiu
Inne rozwiązanie przyjęto we Wrocławiu. Wprowadzono trzy SPP, czyli A, B i C oraz
podstrefy I–IX (w A: I, w B: II–IV, w C: V–IX).
Abonamenty wydawane są:
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1.

dla osób zameldowanych na pobyt stały w strefie – abonament typu I,

2.

dla osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej (kod R lub N),
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zatrudnionych w podstrefie I–IX, uprawniający do postoju wyłącznie w podstrefie obejmującej miejsce zatrudnienia – abonament typu N,
3.

na numer rejestracyjny pojazdu, zezwalający na parkowanie w strefie B oraz
C – abonament typu PI,

4.

na numer rejestracyjny pojazdu, zezwalający na parkowanie w strefie C –
abonament typu P,

5.

dla oznakowanych samochodów służb wymienionych w uchwale Rady Miejskiej Wrocławia: pogotowia energetycznego, wodno-kanalizacyjnego, ciepłowniczego, gazowego, służb miejskich, drogowych, zezwalający na parkowanie oznakowanymi samochodami we wszystkich miejscach, dla których
wprowadzono opłaty – abonament typu GK,

6.

pojazdów elektrycznych lub hybrydowych o emisji CO2 nie większej niż
100 g/km, zezwalający na parkowanie w strefie A – abonament typu E.

Rysunek 13. Procent abonamentów w zależności od ich rodzaju we Wrocławiu
w okresie od 1.01.2011 r. do 31.12.2015 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZD i UM we Wrocławiu.

Wysokość opłat dla różnych abonamentów podano w tab. 2., a ich rozkład – na
rys. 13. Dominują abonamenty P, najmniej jest identyfikatorów N dla podstrefy VII.
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Tabela 2. Wysokość stawek za różne typy abonamentów w SPP we Wrocławiu

Źródło: Opracowanie własne na podst. obw. RM Wrocławia z 4.09.2014.

Rys. 14. przedstawia udział procentowy abonamentów dla mieszkańców w zależności od podstref. Dominują podstrefy I, VIII i V. Ze względu na charakter zabudowy
najmniejszą liczbę abonamentów sprzedano dla stref IX, II i IV.
Ponadto wprowadzono zerowe stawki opłat za parkowanie dla:
1.

osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (przyczyna z kodu R lub N) lub
innych osób przewożących takie osoby niepełnosprawne pojazdem, który
został oznaczony identyfikatorem „0” – stawka zerowa opłat w strefie A, B i C,

2.

posiadaczy pojazdów elektrycznych lub hybrydowych o emisji CO2 nie większej niż 100 g/km – stawka zerowa opłat w strefie B i C (identyfikator H),

3.

Straży Miejskiej,

4.

motocykli [Obw. RM Wrocławia z 4.09.2014].

Opłaty pobiera się za parkowanie w godz. 9.00–18.00 od poniedziałku do piątku i w godz. 9.00–14.00 w soboty. We Wrocławiu jest 275 parkomatów. Strefą zarządza Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta [Zarz. 9653/10 z 11.06.2010, 10588/10
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z 15.03.2012,. XLVIII/1168/13 z 19.09.2013, LXI/1541/14 z 10.07.2014, http://wroclaw.spp24.pl].
Rysunek 14. Procentowy udział abonamentów dla mieszkańców w okresie od
1.01.2011 r. do 31.12.2015 r. we Wrocławiu, które uprawniały do korzystania ze
SPP w poszczególnych podstrefach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZD i UM we Wrocławiu.

Strefa płatnego parkowania w Katowicach
Katowice charakteryzują się stosunkowo małą strefą. W centrum miasta w strefie jest
2149 miejsc parkingowych niestrzeżonych, przy czym 249 miejsc to opłacone tzw.
„koperty”, a 1909 miejsc to miejsca wspólne. Pobór opłat realizowany jest przez 60
parkomatów i inkasentów obsługujących strefę.
Liczba wydanych kart parkingowych dla mieszkańców do stref płatnego parkowania w mieście, w okresie funkcjonowania parkomatów, czyli od dnia 15 maja 2015
r. do dnia 16 maja 2016 r. wyniosła 1173 sztuki. W tym samym czasie wydano 82 karty uprawniające do parkowania w strefie dla przedsiębiorców. Posiadacze pojazdów
elektrycznych otrzymali 109 kart parkingowych.
Zarządcą stref płatnego parkowania jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach.
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W Katowicach w strefie płatnego parkowania obowiązują karty:
1.

mieszkańca,

2.

parkingowe dla przedsiębiorców,

3.

dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych,

4.

abonamenty za korzystanie z zastrzeżonego stanowiska postojowego, tzw.
„koperty”.

Karty mieszkańca przeznaczone są dla osób zamieszkujących i zameldowanych
w strefie płatnego parkowania. Umożliwiają parkowanie na jednym z dwóch wyznaczonych ciągów postojowych w pobliżu miejsca zamieszkania. Koszt opłaty to 20 zł/
mies. lub 50 zł na kwartał.
Karty dla przedsiębiorców przysługują pracownikom firm, które prowadzą działalność gospodarczą w strefie. Cena karty to 180 zł/mies. Parkować można na terenie
SPP.
Wysokość opłaty abonamentowej za parkowanie na miejscu zastrzeżonym („kopercie”) wynosi 275 zł/miesiąc.
Zerowa stawka przewidziana jest dla osób niepełnosprawnych, które są posiadaczami karty parkingowej, mieszkańców posiadających pojazdy elektryczne lub
hybrydowe (karta pojazdu elektrycznego - parkować można na terenie SPP), oznakowanych pojazdów służbowych: pogotowia: ciepłowniczego, energetycznego, gazowego, wodno-kanalizacyjnego, oczyszczania miasta, PINB, Straży Miejskiej, władzy
publicznej, ochrony prawa, administracji i kontroli państwowej, miasta i województwa, instytucji użyteczności publicznej.
Opłata za parkowanie obowiązuje w godz. 9.00–16.30 w dni robocze od poniedziałku do piątku. Opłata karna za brak biletu parkingowego to 50 zł [Ust. z 21.03.1985,
Rozp. z 31.07.2002, Uch. RM Katowice XXXIV/755/13, XLVII/1103/14, IV/19/14].

Strefa płatnego parkowania w Poznaniu
Strefą płatnego parkowania w Poznaniu zarządza Zarząd Dróg Miejskich. Strefa podzielona jest na trzy podstrefy, które nazwano A, B i C. Najdroższą z podstref jest
podstrefa oznaczona jako A, a najtańszą oznaczona jako C. W odróżnieniu od innych
miast w Poznaniu dla mieszkańców oraz osób niepełnosprawnych zamiast abonamentów uprawniających do korzystania ze strefy płatnego parkowania wydaje się
386

identyfikatory. Osoby zainteresowane mogą je otrzymać na różny czas. Najkrótszym

Analiza zasad korzystania ze stref płatnego parkowania jako elementu logistyki miejskiej
dla wybranych grup użytkowników w największych miastach Polski

okresem obowiązywania są trzy miesiące, a najdłuższym – 12 miesięcy (tab. 3.) [Pismo RP 0452.1387.2016]. Zerowa stawka przewidziana jest dla pojazdów: jednośladowych, osób niepełnosprawnych w określonych miejscach, służb miejskich, taksówek, komunikacji zbiorowej.
Tabela 3. Wysokość opłat za parkowanie w SPP w Poznaniu

Źródło: Opracowanie własne na podst. zał. 2 do Uch. XXXIV/269/IV/2003 z 2.12.2003.

Osoby niepełnosprawne mogą otrzymać identyfikatory, które obowiązują w całej SPP. Mieszkańcy kupują identyfikatory przyporządkowane nie do jednej z trzech
podstref, ale do jednego z ośmiu sektorów, które wydzielone są w strefie płatnego
parkowania i niezależne od podstref. Innym rodzajem dokumentu są abonamenty
parkingowe, które może kupić każdy kierowca, niezależnie od swego statusu, nawet
osoba niebędąca mieszkańcem, jeżeli wniesie opłatę.
W latach 2011–2015 łączna liczba wydanych identyfikatorów inwalidzkich wyniosła 18409 szt., mieszkańców – 73625 szt., a kart abonamentowych – 3559 szt. [Pismo
RP0452.1387.01.2016; Uch. i zał. XXXIV/269/IV/2003 z 2.12.2003].
Na rys. 15. pokazano sumę identyfikatorów poszczególnych typów, które nabyli
kierowcy na różne okresy ważności. Przy 286 kopertach dla inwalidów i wynoszącej
9019 liczbie miejsc parkingowych sama średnia liczba wydanych w badanym okresie
identyfikatorów dla mieszkańców wyniosła 14725.
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Rysunek 15. Liczba wydanych identyfikatorów uprawniających do parkowania
w SPP w Poznaniu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZDM w Poznaniu.

Podsumowanie
Wykonana analiza wskazała, że pomimo takiego samego produktu, jakim jest miejsce
do parkowania w strefie, odmienne jest podejście władz różnych miast do zasad organizacji i podziału stref, odmienne są również sposoby definiowania użytkowników
uprawnionych do preferencyjnego korzystania ze SPP, zasad i odpłatności za parkowanie. Zróżnicowane są też stawki, czas i sposób naliczania opłat jednorazowych za
parkowanie. Zauważyć można również spory deficyt miejsc parkingowych w strefach.
Przykłady miast takich jak Kraków wskazują na większy popyt wśród uprawnionych
grup użytkowników niż dostępna liczba miejsc parkingowych.
Reglamentacja dostępności do stref płatnego parkowania oraz wymuszenie rotacji pojazdów na polach parkingowych jest ważnym elementem zrównoważonego
rozwoju transportu w miastach.
Przyjęte przez poszczególne miasta dokumenty dotyczące polityki transportowej
zakładają redukcję spalin, hałasu, drgań i uciążliwości motoryzacyjnej oraz wprowadzania stref ograniczonego ruchu lub wyłączonych całkowicie z ruch. Aby tego dokonać, w każdym z miast zakłada się m.in.: ograniczenie dostępności parkingów w centrach miast, ograniczenia wjazdu, budowę parkingów przesiadkowych na obrzeżach
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sformułowano wiele lat temu, w zasadzie żaden z przedstawionych środków nie jest
w pełni zrealizowany lub nie spełnia swego celu.
Do ograniczenia dostępności parkingów dochodzi poprzez stopniową redukcję
miejsc. Budzi to jednak protesty wśród mieszkańców centrów miast. Jest też niweczone przez zagęszczanie zabudowy oraz nowe inwestycje biurowe i handlowe generujące przy okazji kolejne miejsca parkingowe, realizowane na atrakcyjnych terenach
śródmiejskich.
Budowa parkingów Park and Ride, z wyjątkiem miast takich jak Warszawa, gdzie
jest ich kilkanaście, czy Kraków (dwa takie parkingi), jest na etapie projektów i ustaleń, a liczba miejsc na parkingach już istniejących jest zbyt mała.
Wprowadzone wiele lat temu stawki opłat za parkowanie w strefach miały wymusić większą rotację pojazdów, a dzięki temu większą dostępność centrów miast dla
szerszej grupy użytkowników. Dla osób zamożniejszych wysokość opłaty parkingowej nie jest obecnie wystarczająco motywująca do zmiany nawyków parkingowych.
Sytuacji nie ułatwia również fakt zmniejszenia liczby połączeń komunikacją zbiorową. Jako przykład można podać Kraków, gdzie w ciągu kilku lat znacznie zredukowano liczbę kursów miejskich, a w miesiącach wakacyjnych na niektórych trasach
łączących wielkie osiedla z centrum miasta kursują tylko dwa autobusy w ciągu godziny.
Należy też zwrócić uwagę, że dostępność i cena za korzystanie z elementów infrastruktury miejskiej, w tym parkingów, nie tylko wpływa na poziom życia mieszkańców, lecz także jest wyznacznikiem konkurencyjności miast i czynnikiem przyciągającym inwestorów. Przykładem działań zmierzających do zatrzymania odpływu
mieszkańców dużych miast na rzecz okolicznych miejscowości są projekty ulg i zniżek dla płacących podatki w mieście, m.in. w zakresie korzystania z instytucji kultury, obiektów sportowych, transportu, szkół, przedszkoli, żłobków itd. Takie działania
podejmowane są np. w Krakowie [www.samorzad.lex.pl], Warszawie [www.se.pl],
Poznaniu [poznan.wyborcza.pl]. Warto więc poświęcić więcej uwagi parkingom jako
niezbędnemu elementowi infrastruktury logistycznej miasta, a także racjonalnie
i przewidująco projektować układy komunikacyjne miast, zanim powstaną nowe
dzielnice mieszkaniowe i obiekty handlowe, tak aby stale wzrastający ruch pojazdów
nie powodował pogorszenia dostępności pewnych obszarów.
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Abstract: This article aims to assess public transport in terms of the requirements of
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Wstęp
Od początku cywilizacji funkcjonowanie każdego człowieka jest ściśle związane z podróżowaniem, które determinuje możliwość zaspokajania potrzeb. Zapotrzebowanie
na uslugi transortowe z roku na rok gwałtowanie rośnie. Rosną także oczekiwania odbiorców w zakrese elastyczności, jakości i asortymentu dostaw [Kauf, Tłuczak 2014].
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To pociąga za sobą suboptymalne rozwiązania w zakresie eksploatacji taboru, a tym
samym redukcję produktywności wykorzystywanych środków transportu. Brak efektywności rozwiązań logistycznych potęguje jeszcze bardziej kongestię transportową.
Jest ona związana z dysproporcjami występującymi między rosnącym natężeniem
transportu a niezmiernie trudną do przebudowy siecią infrastruktury [Ciesielski, Długosz 1992]. Ciągły rozwój transportu publicznego jest związany z rosnącą liczbą ludności i zwiększającą się powierzchnią miast oraz rozwojem techniki. Celem artykułu
jest ocena transportu publicznego w aspekcie wymagań logistyki miasta na przykładzie Zielonej Góry.

Wprowadzenie
„Logistyka miejska w wielu miastach na świecie odgrywa coraz większą rolę. W ostatnim czasie liczba samochodów osobowych znacznie wzrosła, a co za tym idzie wzrosły problemy z przemieszczaniem ludzi oraz zasobów materialnych w aglomeracjach
miejskich” [Kiba-Janiak 2012].
Sprawne przemieszczanie się w obrębie miasta i przylegających do niego stref
podmiejskich nabiera coraz większego znaczenia dla mieszkańców miast – zwłaszcza
średniej i dużej wielkości [Tundys 2008].
Dokonując przeglądu literatury, można zauważyć, że „logistyka miejska jest pojęciem stosunkowo nowym, mimo iż zajmuje się rozwiązywaniem problemów powstałych równocześnie z zaczątkami osadnictwa. Podstawy teoretyczne wiedzy, jaką jest
logistyka miejska, nie są jeszcze dostatecznie rozwinięte i ukształtowane, dlatego nie
może ona stanowić odrębnej dyscypliny naukowej. Doczekała się natomiast wielu
definicji i pojęć, zbliżających nas do usystematyzowania wiedzy z zakresu logistyki
oraz umożliwiających zastosowanie jej do tak wielofunkcyjnej organizacji, jaką jest
miasto” [Kołodziejski 2007].
Kolejną propozycją określenia istoty logistyki miejskiej jest definicja sformułowana przez Szołtyska. Twierdzi on, że „logistyka miasta to ogół procesów zarządzania
przepływami osób, ładunków i informacji wewnątrz systemu logistycznego miasta,
zgodnie z potrzebami i celami rozwojowymi miasta, z poszanowaniem ochrony środowiska naturalnego, z uwzględnieniem, że miasto jest organizacją społeczną, której nadrzędnym celem jest zaspokajanie potrzeb swoich użytkowników” [Szołtysek
398

2005].

Ocena transportu publicznego w aspekcie wymagań logistyki miasta

Logistyka miejska (City Logistics) stanowi narzędzie rozwiązywania problemów
funkcjonowania wysoce zurbanizowanych obszarów, jakimi są miasta, aglomeracje
miejskie, metropolie i megalopolis [M. Szymczak , 2008].
Istotą logistyki jest rzeczywisty obieg zasobów materialnych, informacji oraz ich
natężenie, systematyczność i skuteczność. Logistykę możemy traktować także jako
koncepcję zarządzania czy wręcz jako dyscyplinę wiedzy ekonomicznej badającej
przepływ dóbr i informacji oraz ich wpływ na efektywność podmiotów gospodarczych, w tym między innymi gmin i miast. Zadania, których wykonanie warunkuje
przepływ dóbr materialnych i informacji w przestrzeni i czasie, nazywane są procesami logistycznymi [Abt 2001].
„Logistyka miejska stanowi narzędzie rozwiązywania problemów funkcjonowania wysoce zurbanizowanych obszarów – mikroregionów – jakimi są aglomeracje miejskie. Logistyka miejska proponuje zastąpienie dotychczasowego, nieskoordynowanego układu potoków przewozów przez zorientowany na klienta (tu:
mieszkańca miasta), skoordynowany pomiędzy przedsiębiorstwami lokalny system logistyczny, który jest szczególnie wrażliwy na potrzeby aglomeracji miejskiej.
Logistyka w odniesieniu do aglomeracji wskazuje na konieczność zapewnienia
optymalnych powiązań produkcyjno-przestrzennych z uwzględnieniem kosztów,
wydajności i usług świadczonych poszczególnym podmiotom, zakładając ekonomiczny i ekologiczny rozwój regionu. Celem logistyki miejskiej jest zatem połączenie w jedną, sterowalną całość aktywności wszystkich podmiotów gospodarczych
działających na terenie miasta i zarządzanie tą siecią zdarzeń w sposób zapewniający pożądany poziom jakości życia i gospodarowania w mieście przy minimalnym
poziomie kosztów, jednak z uwzględnieniem wymogów ekologii. Można także
sformułować tezę, że logistyka miejska w ten sposób warunkuje dalsze otwieranie się miast na dyfuzję innowacji czy funkcjonowanie miast w sieci” [Gołembska
2001].
Logistyka miasta może być definiowana jako planowanie, wdrażanie i monitorowanie ekonomicznej efektywności i sprawności przepływu ludzi, ładunków oraz
związanych z nimi informacji na obszarach zurbanizowanych w celu poprawy jakości
życia mieszkańców [Kiba-Janiak, Witkowski 2014].
Zadaniem logistyki miejskiej jest planowanie strategiczne miast oraz ich dalszy
rozwój. Nadrzędne miejsce przypisuje się roli organizacyjnej i technicznej w przepływach logistycznych oraz badanie zależności przestrzenno-logistycznych, jakie dotyczą większości grup interesów [Lewandowski 2004].
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Jednym z najważniejszych celów logistyki miejskiej jest organizowanie procesów
logistycznych tak, aby przyczyniały się do rozwoju miasta. Zadania logistyki miejskiej
można podzielić na trzy podstawowe grupy [Sołtysik 2004]:
•

zadania o charakterze organizacyjnym, czyli kształtowanie struktur i procesów logistycznych;

•

zadania o charakterze technicznym, stosowane techniki sterowania, informatyczne i komunikowania;

•

zadania o charakterze ekonomicznym, ustalenie cen, taryf i opłat.

Zagadnienia związane ze sprawnym funkcjonowaniem miasta, koncentracją lub
dekoncentracją przestrzenną odnoszą się równocześnie do planowania przestrzennego i planowania transportu. Transport stanowi jeden z podstawowych czynników
determinujących poziom rozwoju regionalnego [Domańska 2006].
Cele stawiane przed logistyką miejską prezentuje tabela 1.
Według Tundys [Tundys 2008] „koncepcje logistyki miejskiej muszą obejmować
wszystkie komponenty: infrastrukturalne, organizacyjne, informacyjno-techniczne i ludzkie”. Biorąc pod uwagę praktyczne rozwiązania logistyki miejskiej, skupiać się należy na:
•

mieście – czyli powierzchni geograficznej, gdzie występuje różnego rodzaju
aktywność, a także występują procesy logistyczne,

•

udziale wszystkich rodzajów gałęzi transportu,

•

projekcie, który powinien zawierać rozwiązania najważniejszych trudności
transportowych w mieście,

•

współpracy partnerów, którzy mają i realizują wspólne idee,

•

założeniu, że wykonanie zadań następuje stopniowo, co daje efekty wariantów przemian i obniżania kosztów zewnętrznych i wewnętrznych procesów
logistycznych na terenie miasta,

•

istocie wiązania przepływów transportowych w danej przestrzeni.

Władze lokalne powinny zapewnić społeczeństwu dogodne połączenia komunikacyjne, które są jedną z podstawowych potrzeb życiowych świadczących o poziomie i jakości życia ich mieszkańców. Spełniając najważniejsze potrzeby komunikacyjne, realizujemy popyt na transport publiczny.
Popyt na usługi transportu miejskiego jest uwarunkowany atrakcyjnością oferty
i nie dotyczy wyłącznie usługi przewozowej, ale również wielu aspektów towarzyszących wykonywanej usłudze. Oznacza to, że przedsiębiorstwa muszą regularnie przeprowadzać badania dotyczące satysfakcji swoich klientów, których wyniki pozwolą
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na stworzenie optymalnej oferty [Szołtysek 2009].

Źródło: [Tundys 2008, s. 163].

Sektor prywatny

Sektor publiczny

Mieszkańcy

•
•

•

•

•
•
•

•
•
•
•

•
odpowiednia lokalizacja zapewnia- •
•
jąca sprawność procesów
jakość i przepustowość dróg
•
niskie koszty

odpowiednie inwestycje
odpowiednia lokalizacja i jakość
infrastruktury
czynnik ekologiczności

•
•

•

•

dogodna lokalizacja
redukcja zanieczyszczenia
środowiska naturalnego
wysoka przepustowość i jakość
dróg
odpowiedni poziom infrastruktury

•
•

Tabela 1. Cele i zadania logistyki miejskiej

nowoczesność
ekologiczność
dostosowanie do wymogów
aglomeracji
dostępność
niskie koszty eksploatacyjne
niezawodność środków transportowych
niskie koszty zakupu

Cele
wygoda niezawodność
terminowość
bezpieczeństwo
estetyka

•

•

•
•
•

•
•

•
•

eliminacja zbędnych
przewozów
specjalizacja

konkurencyjność
przyciąganie kapitału
racjonalizacja

Zadania
skrócenie czasu
eliminacja zbędnych
przepływów
kompleksowość
wiarygodna i szybka
informacja
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„Sprawność systemu transportu miejskiego odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu stosunków społeczno-gospodarczych na danym terenie. Na liczbę połączeń komunikacyjnych w mieście wpływają różne czynniki. Do najważniejszych z nich można
zaliczyć: zagospodarowanie przestrzenne, potrzeby komunikacyjne, rozmieszczenie
ludności w mieście, lokalizacja miejsc pracy i nauki, a także rozmieszczenie funkcji
handlowych i przemysłowych” [Tundys 2009].
Niezwykle ważną rolę w każdym mieście odgrywa sieć transportowa, która jest
nieodłącznym składnikiem struktury urbanistycznej. Osoby zarządzające miastem
spotykają się z problemami zapewnienia możliwości jak najszybszych i dogodnych
przejazdów na obszarze danego ośrodka, co w dzisiejszych czasach stanowi duże
wyzwanie. Wiąże się to z prowadzeniem badań i analiz w zakresie transportu miejskiego. Wyniki te pozwolą na dalszą analizę, która stworzy możliwości do dalszego
planowania rozwoju i kształtowania struktury współczesnego miasta [Gadziński
2010].
Transport publiczny, określany również jako komunikacja miejska, zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
to gminne przewozy pasażerskie wykonywane regularnie w granicach administracyjnych miasta albo: a) miasta i gminy, b) miast, c) miast i gmin sąsiadujących, jeżeli
zostało zawarte porozumienie lub został utworzony związek międzygminny w celu
wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego [Ministerstwo Infrastruktury 2001]. Tak więc transport miejski może wykraczać poza obszar miasta i swym
zasięgiem obejmować obszary funkcjonalnie powiązane z centralnym ośrodkiem
miejskim.
Komunikacja miejska jest największym rodzajem transportu pasażerskiego
w Polsce pod względem liczby przewożonych pasażerów. Przewozy realizowane są
w ponad 260 miastach i gminach, obejmując swym zasięgiem 17 mln mieszkańców.
Komunikacja ta przewozi rocznie około 4 mld pasażerów, co stanowi prawie 80%
łącznych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie drogowym.
Transport miejski ma znaczący wpływ na jakość życia społeczności w danym mieście. W związku z tym cel artykułu sprowadza się do analizy funkcjonowania usług
realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze.
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Badanie opinii mieszkańców Zielonej Góry
Głównym celem badania przeprowadzonego na potrzeby niniejszego artykułu było
zbadanie opinii pasażerów korzystających z usług Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Zielonej Górze.
Autobusy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego wyjeżdżają na ulice Zielonej
Góry od ponad 60 lat. Na co dzień miasto i kilkanaście okolicznych miejscowości obsługuje tabor liczący 76 autobusów niskopodłogowych.
W ciągu miesiąca autobusy przejeżdżają około 320 tys. km. Cały tabor jeździ na
oleju napędowym. Aby ograniczyć emisję spalin podczas grzania silników, na placu
postojowym do wszystkich stanowisk została doprowadzona instalacja sprężonego
powietrza [www.mzk.zgora.pl 2016].
Zadania komunikacyjne realizowane są przez załogę liczącą około 280 osób,
w tym: 168 kierowców, mechaników, pracowników zaplecza technicznego, pracowników pomocniczych i administracji.
Zakład pracuje 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia. Codziennie na ulice miasta wyjeżdża 66 autobusów, służąc mieszkańcom w godz. 4:30–23:30 w dni powszednie oraz w godz. 6:30–23:30 w dni świąteczne [www.mzk.zgora.pl 2016].
Każdy autobus MZK w Zielonej Górze ma połączenie telefoniczne w ramach wewnętrznej sieci komórkowej z dyspozytornią, autokomputer pokładowy, elektroniczne kasowniki jedno- i dwufunkcyjne oraz wielotaryfowy automat biletowy wydający resztę (w autobusach przegubowych są dwa automaty). Tabor wyposażony jest
w urządzenia głośnomówiące zapowiadające przystanki oraz elektroniczne tablice
z numerami linii i kierunkiem jazdy. Wszystkie autobusy posiadają kamery.
Badanie zostało wykonane w lutym 2016 roku. Próba badawcza liczyła 50 losowo
wybranych osób spośród wszystkich znajdujących się na zielonogórskich przystankach autobusowych w dniu przeprowadzania badania. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą kwestionariusza składającego się z 10 pytań odnoszących się do
respondenta i jego poglądu na usługi świadczone przez MZK. Głównym celem była
możliwość wypełnienia ankiety podczas oczekiwania na autobus, a więc wypełnienie
ankiety powinno zajmować respondentowi od 2 do 4 minut.
Pytania dotyczyły sposobu korzystania z komunikacji miejskiej, połączeń, jakości
tych usług, wygody, a także bezpieczeństwa. Pytania odnosiły się do 5-stopniowej
skali. W ankiecie poddano ocenie 8 parametrów, które uznano za szczególnie istotne
z punktu widzenia oceny transportu publicznego w Zielonej Górze (tab. 2).
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Na podstawie przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że respondenci to w 99%
mieszkańcy Zielonej Góry. Około 88% ankietowanych korzysta z usług MZK codziennie,
a tylko 12% kilka razy w tygodniu. 48% pasażerów korzysta z komunikacji miejskiej, by
dojechać do pracy, około 38% badanych – by dotrzeć do szkoły bądź na uczelnię. Pozostali respondenci jako cel podróży podali: cele prywatne (9%) i sprawy służbowe (5%).
Jako najbardziej satysfakcjonujący parametr, wskazany przez 35% respondentów
jako całkowicie zadowalający i zadowalający, uznano dostępność punktów sprzedaży
biletów. Na drugim miejscu był parametr wygody podróżowania, który został wskazany przez 32% respondentów za całkowicie zadowalający.
Kolejny parametr oceniany przez respondentów jako całkowicie zadowalający
to punktualność kursowania autobusów. Prawie 27% respondentów punktualność
uznało za całkowicie zadowalającą, a mniej więcej 24% jako zadowalającą. Tylko dla
17% badanych parametr ten okazał się całkowicie niezadowalający. Dla osób uczestniczących w badaniu komunikacja miejska odgrywa ważną rolę w przemieszczaniu
się zarówno do pracy, jak i do szkoły, w związku z tym poziom punktualności określany jest całkowicie zadowalający.
Najbardziej niezadowalającym parametrem wśród ankietowanych była cena biletu. Aż 33% uznało ją za niezadowalającą, a 18% za całkowicie niezadowalającą. 24%
respondentów było dostatecznie zadowolonych z ceny biletu.
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dostatecznie
zadowalające

niezadowalające

całkowicie
niezadowalające

dostępność komunikacyjna
częstotliwość kursowania autobusów
bezpośredniość połączeń
wygoda podróżowania
dostępność punktów sprzedaży
biletów
punktualność kursowania autobusów
bezpieczeństwo podróżowania
cena biletu

zadowalające

Badany parametr

całkowicie
zadowalające

Tabela 2. Poziom zadowolenia respondentów transportu publicznego

30%
28%
20%
32%

28%
25%
18%
25%

23%
20%
17%
23%

17%
13%
21%
15%

2%
14%
24%
5%

35%

31%

21%

11%

2%

27%
25%
11%

24%
27%
14%

16%
19%
24%

16%
14%
33%

17%
15%
18%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Ocena transportu publicznego w aspekcie wymagań logistyki miasta

Rysunek 1. Wybrane odpowiedzi respondentów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
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Ostatnie pytanie ankiety dotyczyło zmiany komunikacji miejskiej na inny środek
transportu. Według opinii respondentów 48% chce zmienić komunikację miejską na
inny środek transportu, jedynie 38% wskazuje, że tego nie zrobi, a 14% nie ma zdania
na ten temat.
Przeprowadzone badanie dało ogólny pogląd na sposób postrzegania usług
świadczonych przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze.

Podsumowanie
Ocena transportu publicznego jest pojęciem kompleksowym i odnosi się nie tylko do
jednego parametru. Nowy tabor, dostępna informacja, cena bilety, bezpieczeństwo
przejazdów to tylko część składowych, które wpływają na ocenę transportu publicznego. Wszystkie elementy, na które zwraca uwagę podróżny, są czynnikami determinującymi ocenę transportu komunikacji miejskiej.
Na podstawie przeprowadzonych badań w Zielonej Górze, mimo niewielkiej próby badawczej, można przyjąć, że analiza badań przyczyniła się do oceny poziomu
transportu komunikacji miejskiej. Wyniki badań potwierdzają zadowolenie mieszkańców z działania transportu publicznego. Niezadowolenie części pasażerów jest
sygnałem do poprawy jakości usług, tak by kolejne badania wypadły lepiej.
Należy pamiętać, aby samorządy lokalne jak najczęściej analizowały, jak można
usprawnić transport publiczny, i uwzględniały potrzeby wszystkich użytkowników
przestrzeni miejskiej.
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Procesy zarządzania służbami utrzymania ruchu
Processes Management of the Maintenance Services
Abstract: In this article the authors have presented the concept of producing world class
(World Class Manufacturing - WCM). The aim of this paper is to characterize some of the
tools to rationalize the work of the maintenance services in manufacturing enterprises
by the WCM methodology. The defined objective was realized through the analysis of
literature, case studies and research desk.
Key-words: world class manufacturing, maintenance

Wstęp
Kształtowanie procesów produkcyjnych wg metodologii WCM (produkcji klasy światowej, World Class Manufacturing) polega na zastosowaniu w praktyce produkcyjnej
przedsiębiorstw metod i technik zarządzania produkcją zgodnych z najlepszymi praktykami stosowanymi w danej branży przemysłowej na świecie. Metodologia WCM
umożliwia przeprowadzanie działań racjonalizujących codzienne prace, umożliwia
przedsiębiorstwu znalezienie, opracowanie i wdrożenie najlepszych praktyk (best
practices) wykonywania robót. WCM ma na celu rozwinięcie działań systemu organizacyjnego zakładu, aby osiągnąć poziom konkurencyjności. Można tego dokonać
tylko poprzez zwiększanie kompetencji i organizację zdolną do [Stanek 2011, s. 66;
Czech 2011, s. 66; Barcik 2011, s. 66]:
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•

zmierzenia się z marnotrawstwem i stratami,

•

zaangażowania wszystkich osób, które działają na każdym poziomie organizacyjnym,

•

rygorystycznego zastosowania metodologii i narzędzi,

•

rozpowszechniania i standaryzacji osiągniętych wyników.

Celem WCM jest zmniejszenie do zera liczby wypadków, strat, defektów i awarii.
Aby to osiągnąć, przedsiębiorstwo musi zaangażować wszystkich pracowników, zająć się wszelkiego rodzaju stratami, stosować rygorystyczne metody i narzędzia oraz
propagować i standaryzować osiągnięte wyniki. WCM stanowi zintegrowany model,
który optymalizuje procesy produkcyjno-logistyczne i który pozwala na wdrożenie
ciągłej poprawy podstawowych czynników, takich jak: jakość, produkcyjność, bezpieczeństwo. Jest wspomagany przez system audytu i ma strukturę celów, których osiągnięcie jest mierzone przez odpowiednie wskaźniki Performance – KPI (rys. 1) [Stanek
2011, s. 66; Czech 2011, s. 66; Barcik 2011, s. 66].
Rysunek 1. WCM jako zintegrowany model optymalizujący procesy produkcyjno-logistyczne w przedsiębiorstwie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Aiming for World Class Manufacturing [http://wcm.nu/
wcm.html, dostęp: 6.04.2009].

Uzyskanie statusu firmy Produkcji Klasy Światowej (WCM) to cel przyświecający
kadrze zarządzającej danym przedsiębiorstwem, która upatruje w tym systemie swojej szansy na zwiększenie pozycji konkurencyjnej na rynku. WCM zakłada rozwinięcie
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na jak najwyższym poziomie systemu organizacyjnego przedsiębiorstwa, aby osią-
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gnąć jak najwyższy poziom efektywnosci i skuteczności działania, zapewniając tym
samym konkurencyjność funkcjonowania na rynku. Można tego dokonać tylko poprzez podniesienie kompetencji załogi oraz poziomu organizacyjnego firmy.
WCM stawia sobie ambitne cele, które wymagają głębokich zmian w: funkcjonowaniu zakładów, sposobie pracy i zarządzaniu procesami produkcyjnymi. Zmiany
te realizuje się przez wdrożenie specyficznych metodologii (filary techniczne i filary
zarządzania) oraz przez propagowanie pewnego zbioru narzędzi, a także sugerując
znaczącą zmianę w zachowaniach osób [Rockford Consulting Group 2009, http://
rockfordconsulting.com/world-class-manufacturing.html].
Celem artykułu jest przedstawienie ogólnej charakterystyki systemu produkcji
klasy światowej (WCM). Podjęto próbę przybliżenia możliwości zastosowania metodologii WCM, a w szczególności filaru technicznego Professional Maintenance (PM)
w wybranych obszarach przedsiębiorstwa związanych z utrzymaniem ruchu.
Dla potrzeb realizacji celów artykułu przeprowadzono badania desk research, czyli badania źródeł zastanych, uzupełnione przykładem zastosowania systemu WCM
w zarządzaniu utrzymaniem ruchu w przedsiębiorstwie branży motoryzacyjnej.

Filary WCM
Podstawą metodologii WCM są metody i techniki zarządzania dotyczące poszczególnych dziedzin działalności gospodarczej przedsiębiorstwa [Yamashina 2001].
World Class Manufacturing oparty jest na 10 filarach technicznych (rys. 2) i 10 filarach zarządzeniowych (rys. 3).
Do filarów technicznych należą [Rockford Consulting Group 2009]:
•

bezpieczeństwo (safety) – zakłada zmniejszenie do zera liczby wypadków,
rozwijanie kultury prewencji, poprawa ergonomii miejsca pracy,

•

podział kosztów (cost deployment) – ma doprowadzić do uruchomienia planu
poprawy, aby wyeliminować wszelkie straty,

•

ukierunkowana poprawa (focused improvement) – ma na celu ukierunkowanie wszelkich zasobów na działania służące eliminacji strat i problemów,

•

działania autonomiczne (autonomous activities), które można podzielić na
autonomiczne utrzymanie ruchu (autonomous maintenance) i organizację
miejsca pracy (workplace organization) – służą do poprawy wydajności systemu produkcyjnego poprzez współpracę pomiędzy operatorami a utrzyma-
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niem ruchu, do poprawy warunków miejsca pracy i wyeliminowania działań
niepotrzebnych,
•

utrzymanie specjalistyczne (professional maintenance) – zakłada zwiększenie
wydajności maszyn poprzez eliminację napraw, usterek i awarii maszyn,

•

kontrola jakości (quality control) – ma zapewnić właściwą jakość i minimalizować straty oraz koszty,

•

logistyka i obsługa klienta (logistics and customer service) – ma na celu redukcję stanów magazynowych, zintegrowanie sieci produkcji sprzedaży i zakupów dla klientów wewnętrzych i zewnętrznych,

•

wczesne zarządzanie maszynami (early equipment management) – służy projektowaniu maszyn pod kątem ich trwałości, łatwości utrzymania i kontroli,

•

rozwój personelu (people development) – służy podnoszeniu kompetencji
i umiejętności wszystkich pracowników zakładu poprzez odpowiednie szkolenia i rozwój,

•

środowisko (environment) – ma na celu respektowanie norm i wymogów środowiska naturalnego, poprawę warunków środowiska pracy i otoczenia.

Rysunek 2. Dziesięć filarów technicznych metodologii WCM

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Rockford Consulting Group 2009].
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Rysunek 3. Dziesięć filarów związanych z procesami zarządzania wg metodologii
WCM

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Rockford Consulting Group 2009].

Poziom osiągnięty przez każdą firmę jest certyfikowany przez zewnętrznych ekspertów i otrzymywany poprzez ciągłą poprawę wszystkich osiągów i stałe zaangażowanie wszystkich poziomów firmy. WCM [Yamashina 2001, Yamashina 1995]:
•

bazuje na ciągłym i powszechnym udziale osób, które pracują w firmie (a nie
wymuszanym przez konsultantów),

•

jest sposobem pracy (a nie projektem),

•

wzmacnia się i rozwija przy zaangażowaniu wszystkich,

•

wymaga metod, narzędzi, standardów i rygoru przy stosowaniu,

•

prowadzi do realizacji jasnego i przejrzystego systemu,

•

jest skuteczny, ponieważ celuje w sedno (keep it simple).

Etapy wdrażania WCM
Metodologia każdego filaru jest rozwijana i wdrażana w siedmiu krokach. Ma to na
celu zarządzanie przebiegiem implementacji w stosunku do wytycznych systemu
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WCM. Umożliwia to także ocenę stopnia zaawansowania aplikacji wybranych narzędzi [Materiały wewnątrzzakładowe 2016].Osiągnięcie statusu WCM nie jest łatwym
procesem. Wymaga ono integracji wielu narzędzi i technik zarządzania takich jak
Total Quality Control (TQC),Total Productive Maintenance (TPM) i innych umożliwiających wykorzystanie wiedzy wszystkich pracowników firmy. Nie jest możliwe wdrożenie najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych narzędzi od razu. Wdrożenie winno się odbywać w sposób stopniowy od narzędzi średnio zaawansowanych
po te najbardziej zaawansowane. Stąd wdrożenie WCM realizowane jest w siedmiu
krokach.

Utrzymanie ruchu w metodologii WCM
Stan infrastruktury technicznej w wysokim stopniu wpływa na poziom jakości produkowanych wyrobów oraz przewagę konkurencyjną podmiotów gospodarczych
[Piersiala 2005, Trzcieliński 2005, ss. 114–126]. Za odpowiedni stan wspomnianej
infrastruktury technicznej w przedsiębiorstwach produkcyjnych odpowiada służba
utrzymania ruchu (SUR).
Koncepcja World Class Manufacturing, skupia swoje działania między innymi w ramach filaru technicznego Professional Maintenance (PM). Działania te mają na celu
stworzenie systemu zarządzania utrzymaniem ruchu zdolnego do zredukowania do
zera usterek i mikropostojów parku maszynowego. Ten fundamentalny cel jest realizowany w przedsiębiorstwie XYZ przy współpracy z następującymi filarami WCM:
•

podział kosztów (cost deployment),

•

ukierunkowana poprawa (focused improvement),

•

działania autonomiczne (autonomous activities),

•

wczesne zarządzanie maszynami (elary equipment management).

Filar techniczny Professional Maintenance (PM) to przede wszystkim działania mające na celu stworzenie systemu utrzymania i konserwacji zdolnego do zredukowania
do zera awarii i mikropostojów maszyn oraz urządzeń. Filar PM to również działania
związane z uzyskaniem oszczędności w postaci wydłużenia żywotności maszyn poprzez wykorzystanie praktyk utrzymania i konserwacji opartych na zdolności wydłużania żywotności komponentów, czyli utrzymanie prognozujące oraz korekcyjne.
Fundamentalne cele i zadania filaru PM zostały przedstawione na rys. 4.
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Rysunek 4. Fundamentalne cele filaru Professional Maintenance

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnątrzzakładowych 2016.

Służby utrzymania ruchu interweniują w różnych sytuacjach. Wyróżniamy dwa
podstawowe rodzaje interwencji [Piersiala 2005, Trzcieliński2005, ss. 114–126]:
•

utrzymanie prewencyjne PM, które obejmuje utrzymanie autonomiczne AM,
utrzymanie okresowe TBM oraz utrzymanie opierające się na kondycji urządzenia CBM,

•

utrzymanie korekcyjne CM, które opiera się na zapewnieniu większej niezawodności maszyn i urządzeń, lepszej jakości, elastyczności oraz wydłużeniu
żywotności parku maszynowego.

Wybierając strategie utrzymania i konserwacji maszyn, należy mieć na uwadze
koszty utrzymania ruchu i koszty strat wynikające z przestojów stanowisk pracy.
W wypadku nieplanowanych interwencji stanowiących reakcję na wystąpienia anomalii koszty utrzymania są relatywnie niższe, jednakże straty występujące z tytułu
przestojów, zakłóceń produkcji mogą być bardzo wysokie np. przez koszty związane
z usuwaniem awarii w ramach godzin nadliczbowych. Gdy przedsiębiorstwo deklaruje wprowadzenie utrzymania prewencyjnego, koszty utrzymania rosną, a redukują się koszty eliminacji nieplanowanych zatrzymań ruchu stanowisk pracy, ponieważ
minimalizuje się liczba strat związanych z usterkami i mikropostojami. Optymalną sytuacją jest wielu przedsiębiorstwach wybór strategii utrzymania w postaci tzw. miksu
rodzajów utrzymania.
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Etapy wdrożenia filaru Professional Maintenance
Proces związany z zapewnieniem ciągłej poprawy na poziomie operacyjnym funkcjonuje w firmie XYZ na podstawie następującego schematu działań (rys. 5). Początkowa
faza polega na określeniu strat występujących w różnych procesach aż do poziomu
zespołów sprawujących nadzór technologiczny na podstawie filaru Cost Deployment.
Przykładem pierwszej fazy doskonalenia procesu jest identyfikacja strat związanych
z usterkami i mikropostojami na danej linii produkcyjnej. W związku z zaistniałymi
stratami wyodrębnia się stanowisko (gniazdo) X, które jest obszarem krytycznym generującym największe straty w postaci awarii i mikropostojów. Zespół technologiczny
X jest w tym wypadku obszarem modelowym do poprawy i rozpoczyna się proces
przyporządkowania określonych strat do działań przewidzianych w ramach filaru Focused Improvement. Identyfikuje się gniazdo produkcyjne, konkretne urządzenie, które powoduje zatrzymania produkcji w wyniku awarii, kolejno analizuje się przyczyny
powstania anomalii. Na tym etapie wykorzystuje się metodę „5×dlaczego”, określa się
przyczynę w systemie kontrolnym danej maszyny.
Kolejny etap to kontrola wszystkich pozostałym maszyn, które pracują na danej
linii. W razie występowania na nich podobnych problemów aplikuje się zdefiniowane
rozwiązania.
Dalsze działania procesu ciągłego doskonalenia polegają na konsolidacji nowo
powstałych doświadczeń poprzez przeprowadzenie lekcji jednotematycznej, tzw.
One Point Lesson.
Jednocześnie zespół odpowiedzialny za ciągłą poprawę obszaru modelowego
implementuje procedurę AM i PM (związaną z filarami Autonomiczne Utrzymanie
oraz Profesjonalne Utrzymanie).
W firmie XYZ proces wdrażania filaru PM rozpoczyna się od nominacji osoby, która
jest liderem filaru profesjonalnego utrzymania ruchu oraz powołuje się zespół, który
składa się z pracowników różnych jednostek operacyjnych m.in. z ramienia inżynierii
produkcji, techników utrzymania ruchu, operatorów, specjalistów inżynierii procesu.
W dalszej kolejności identyfikuje się podstawowe wskaźniki efektywności KPI
(Key Performance Indicators). Dla potrzeb implementacji filaru PM w firmie XYZ zespół odpowiedzialny za jego wdrożenie zidentyfikował i przeanalizował następujące wskaźniki:
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•

średni czas naprawy (MTTR),

•

średni czas pomiędzy awariami (MTBF),

Procesy zarządzania służbami utrzymania ruchu

•

dyspozycyjność,

•

liczba awarii,

•

standardy Utrzymania Ruchu (UR) w obszarze modelowym,

•

% realizacji kart profesjonalnego utrzymania (PM TAG),

•

liczba przeprowadzonych lekcji jednopunktowych (OPL).

Rysunek 5. 7 kroków budowy filaru PM

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnątrzzakładowych.

Działania zawarte w pierwszych trzech krokach mają za zadanie ustabilizować
czas średni pomiędzy usterkami – czyli wskaźnik MTBF (Mean Time Between Failures).
W dalszej kolejności działania implementacji filaru PM sprowadza się do zredukowania do zera usterek na urządzeniach krytycznych. Krok czwarty oraz szósty to działania, które mają na celu wydłużenie żywotności urządzeń poprzez działania konserwacyjne, korekcyjne oraz prewencyjne. Zadaniem piątego kroku jest naprawa anomalii
w sposób okresowy dzięki utworzeniu systemu prewencyjnego utrzymania i konserwacji. Celem ostatniego kroku jest formalizacja systemu utrzymania ruchu, zarządzanie nim, a także jego ocena.
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System wspomagający zarządzanie utrzymaniem ruchu
w firmie XYZ
Podstawowym systemem zarządzania utrzymaniem ruchu, w tym również zarządzania
wyposażeniem do produkcji w firmie XYZ, jest informatyczny system S.U.R.-FBD. Wszelkiego rodzaje anomalie funkcjonowania parku maszynowego, niezgodności techniczne,
niezgodności mające wpływ na bezpieczeństwo użytkowników produkowanych elementów samochodowych są rejestrowane oraz archiwizowane w systemie S.U.R.-FBD.
System klasy CMMS wykorzystywany w firmie XYZ jest całkowicie polskim produktem. Został zbudowany dzięki wieloletniemu doświadczeniu i znajomości potrzeb pracowników działów utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach produkcyjnych
o różnorodnych profilach produkcji.
W ramach wdrożenia i funkcjonowania systemu w firmie XYZ zostały określone
podstawowe funkcje, które mają za zadanie wspierać dział UR w zakresie:
•

emisji „Kart interwencji utrzymania ruchu”, tzw. zlecenie bieżące,

•

analizy awarii (moduł EWO),

•

emisji zleceń prewencyjnych, filary PM (druk systemu S.U.R.- FBD „zlecenie
wykonania prac PPM”),

•

prognozowania i wczesnego wykrywania anomalii dzięki kartom Tag AM
oraz Tag PM.

Do głównych narzędzi wspomagających zarządzanie systemem utrzymania ruchu firmy XYZ zalicza się:
•

„Kartę interwencji utrzymania ruchu”,

•

kartę EWO,

•

Standard utrzymania ruchu,

•

karty anomalii (Tag).

Emisja „Karty interwencji utrzymania ruchu” jest wynikiem zgłoszenia do systemu
S.U.R.-FBD zaobserwowanych, np. przez operatora, usterek czy nieprawidłowości. Po
usunięcia zgłoszonej anomalii pracownik Utrzymania Ruchu wypełnia w swoim zakresie część druku i zwraca osobie odpowiedzialnej za dany proces produkcyjny, w którym wystąpiła niezgodność. Za uruchomienie procesu (kontrole pierwszej dobrej sztuki
i pomiar tolerancji naturalnej), jak również kompletność informacji zawartych w elektronicznym zleceniu pracy odpowiada kierownik zespołu technologicznego KZT.
Karta EWO to zlecenie bieżące awarii, poszerzone w swoim zakresie o analizę
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ratora, brygadzistę czy ustawiacza, jak i specjalistów Utrzymania Ruchu. Karta EWO
zawiera informację dotyczącą:
•

godziny zatrzymania danej maszyny czy urządzenia,

•

czasu reakcji na problem działu UR,

•

czasu analizy,

•

godziny przywrócenia linii do pracy,

•

analizy przyczyn powstałego problemu.

Standardy Autonomicznego Utrzymania Ruchu oraz Profesjonalnego Utrzymania
Ruchu opierają się na wcześniej przygotowanych harmonogramach (kalendarz AM,
kalendarz PM) oraz standardzie dzienny AM i PM [Materiały wewnątrzzakładowe].

Zakończenie
Zbiorem metod, które wspomagają pracę Służb Utrzymania Ruchu i cieszą się ogromnym zainteresowaniem przedsiębiorstw produkcyjnych między innymi z branży
motoryzacyjnej, jest system World Class Manufacturing (Produkcja Klasy Światowej).
Odpowiednie dostosowanie metody zarządzania utrzymaniem ruchu do wymagań
infrastruktury technicznej jest podstawowym elementem, który wpływa na efektywność i niezawodność pracy w danym zakładzie. Efektywne zarządzanie utrzymaniem
ruchem to droga prowadząca do osiągania zysków i rozwoju innowacyjności przedsiębiorstwa. Pomaga w niej wachlarz narzędzi i technik, które ułatwiają pracę służb
utrzymania ruchu i przekładają się na niezawodność parku maszynowego.
Autorka niniejszego opracowanie podjęła próbę scharakteryzowania etapów implementacji jednego z filarów metodologii WCM, która odnosi się do działań związanych z utrzymaniem ruchu w zakładach produkcyjnych. Filar techniczny Professional
Maintenance (PM) to przede wszystkim działania mające na celu stworzenie systemu
utrzymania i konserwacji zdolnego do zredukowania do zera awarii i mikropostojów
maszyn oraz urządzeń.
Współczesne technologie wytwarzania, narastający stopień zautomatyzowania
procesów produkcyjnych oraz wysoki poziom ich organizacji stawiają przed służbami utrzymania ruchu coraz wyższe wymagania. Jednym ze sposobów zapewnienia
efektywnego i niezawodnego utrzymania ruchu jest właśnie wdrożenie systemu
World Class Manufacturing, a w szczególności filaru technicznego Professional Maintenance.
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Wprowadzenie
Innowacje stanowią warunek efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Z tego względu powinny się stać podstawowym elementem
systemu zarządzania przedsiębiorstwem i kultury organizacyjnej oraz zasadniczą siłą
każdej organizacji [Szymańska 2012, s. 160]. Jednocześnie podkreśla się, że innowacja
jest narzędziem tworzenia nowej wiedzy – stosowanie nowych rozwiązań osadzonych w istniejącej innowacji prowadzi do nowego sposobu myślenia i pozyskiwania
nowych informacji i umiejętności. To z kolei powoduje intensyfikację procesów innowacyjnych. W ten sposób buduje się nowoczesną politykę przedsiębiorstwa, która będzie wpływać na poziom innowacyjności podmiotu [Kotsemir, Abroskin 2013,
s. 10]. Niestety zarówno w wypadku polskich przedsiębiorstw, jak i całej gospodarki
ciągle mówi się o niskiej ich innowacyjności na tle innych krajów, w tym zwłaszcza
członkowskich UE. Fakt ten oraz rola innowacji w rozwoju przedsiębiorstwa jest zapewne jednym z czynników wpływających na duże zainteresowanie innowacyjnością
w prowadzonych analizach naukowych [Kraśnicka 2013, s. 165]. Również w odniesieniu do branży TSL (transport–spedycja–logistyka) podkreślić można istotne znaczenie, jakie mają innowacje. Jak zaznacza A. Bujak [2011, s. 90], innowacje dla logistyki
to kwestia kluczowa. Powinny je wprowadzać wszystkie firmy, zarówno renomowane,
posiadające stabilną pozycję, jak i zupełnie nowe, dopiero wchodzące na rynek. Również I. Krawczyk-Sokołowska [2011, s. 130] wspomina o konieczności zorientowania
przedsiębiorstwa logistycznego na innowacje, gdyż determinuje i warunkuje to jego
rozwój oraz sukcesy na rynku, wpływa na uzyskanie efektów ekonomicznych oraz
zadowolenie interesariuszy. Problem poziomu i rozwoju innowacji w polskiej branży
TSL nie jest opisywany bardzo szeroko. Większość informacji, które można odnieść do
tego obszaru, dotyczy innowacji w transporcie i w przedsiębiorstwach transportowych, natomiast szersze podejście odnoszące się do całej branży TSL jest opisywane
stosunkowo rzadko i najczęściej w odniesieniu do konkretnych przykładów rozwiązań innowacyjnych. Ogólne zainteresowanie innowacyjnością w polskiej branży TSL
można znaleźć między innymi w publikacjach, których autorami są: K. Dziekoński,
J. Chwiećko, A. Koźlak, A. Bujak, I. Krawczyk-Sokołowska, M. Antonowicz, J. Burnewicz,
J. Figura, E. Załoga.
W literaturze wiele miejsca poświęca się problemowi pomiaru innowacyjności
w przedsiębiorstwach, sektorach i gospodarce jako całości oraz poziomowi, jaki ona
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kułu, którym jest przedstawienie problematyki innowacyjności branży TSL i ocena jej
poziomu. Ocenę tę przeprowadzono, opierając się na dostępnych danych statystycznych GUS oraz przyjętych w Podręczniku Oslo [2008, ss. 2–4] zasad podziału innowacji
proponowanych przez OECD1. Wymieniony podręcznik zawiera zasady gromadzenia
i interpretacji danych dotyczących innowacji, które pozwalają na prowadzenie porównań oraz formułowanie wniosków i rekomendacji w skali międzynarodowej. Pomimo wielu przedstawianych w literaturze klasyfikacji innowacji w ujęciu teoretycznym brak jest w pełni wiarygodnych i aktualnych danych liczbowych odnoszących
się do różnych ujęć klasyfikacyjnych innowacji w branży TSL. Prowadzona klasyfikacja
i sposób zbierania danych zgodnie z wytycznymi OECD są najbardziej rozpowszechnione i dostarczają wiarygodnych informacji, dlatego też w niniejszym opracowaniu
posłużono się tym podejściem.

Klasyfikacja innowacji według OECD
Jednym z najbardziej popularnych i fundamentalnych obszarów poddawanych rozważaniom w zakresie innowacji jest ich klasyfikacja. Pojęcie to z jednej strony jest
traktowane jako proces – zbiór działań związanych z klasyfikowaniem, z drugiej
strony jest utożsamiane z efektem końcowym, wyjściowym wspomnianego procesu – przyjęta klasyfikacja, typologia. W literaturze istnieje wiele sposobów podziału
innowacji. Pozwalają one przede wszystkim w bardziej czytelny sposób przedstawić
innowacje, a przede wszystkim dokonać ich kodyfikacji i uporządkowania. Różnorodność proponowanych w publikacjach klasyfikacji powoduje, że często używane
są różne nazewnictwa do tych samych typów innowacji i te same nazwy dla różnych
typów innowacji. Niejednoznaczność ta utrudnia lub wręcz uniemożliwia porównywanie pomiędzy sobą wyników przeprowadzonych analiz [Coccia 2006, ss. 4–7].
Często spotkać się można z sytuacją, w której wprowadzana zmiana zawiera w sobie
cechy różnych typów innowacji. Pojawiają się wówczas problemy z ich rozróżnieniem
[Niedbalska 2011, s. 109]. Dla celów badawczych i analiz porównawczych najczęściej
proponuje się definicję oraz klasyfikację innowacji zaproponowaną przez specjalistów OECD [Kraśnicka, 2013, s. 166]. Została ona przedstawiona w Podręczniku Oslo
1 OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) – to forum współpracy rządów 30
państw demokratycznych poszukujących rozwiązań dla wyzwań globalizacji w gospodarce, obszarze
społecznym i ochronie środowiska naturalnego. Wśród państw członkowskich jest również Polska.
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opracowanym przez OECD we współpracy z urzędem Komisji Europejskiej (Eurostatem). Stała się ona podstawą analiz będących przedmiotem wielu opracowań, w tym
również niniejszego artykułu. Klasyfikacja zawarta w podręczniku jest zbieżna z podziałem na typy innowacji zaproponowane przez J. Schumpetera, stąd wniosek, że
organizacja OECD bazowała na pracach austriackiego ekonomisty [Górka 2015, s. 58].
Zgodnie z Podręcznikiem Oslo innowacja to „wdrożenie nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej
lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy
lub stosunkach z otoczeniem” [cyt. Podręcznik Oslo 2008, s. 48]. W ramach przedstawionej definicji można wskazać cztery podstawowe rodzaje innowacji [Podręcznik
Oslo 2008, s. 49]: produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe. W trzecim
wydaniu Podręcznika Oslo wprowadzono po raz pierwszy dodatkowy podział innowacji na dwie grupy: innowacje technologiczne (produktowe i procesowe) oraz nietechnologiczne (organizacyjne i marketingowe) [Podręcznik Oslo 2008, s. 3; Pilarczyk
2011, s. 272]. W pierwszej i drugiej edycji wspomnianego podręcznika koncentrowano uwagę na innowacjach technologicznych w obrębie produktów i procesów,
natomiast druga kategoria była pomijana. Wynikało to głównie z faktu, że koncentrowano się na działaniach firm ukierunkowanych na technologiczne opracowywanie nowych produktów i technik produkcji. Jednak takie podejście nie pokazywało
pełnego obrazu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw [Górka 2015, ss. 50–51].
Obecnie innowacje nietechnologiczne nabierają coraz większego znaczenia, stąd zainteresowanie nimi [Pilarczyk 2011, s. 272]. Przyjęcie wspomnianych czterech rodzajów innowacji przez OECD jest ważne, pozwala na sporządzanie statystyk, śledzenie
dynamiki i zmian strukturalnych innowacji w różnych obszarach działalności zarówno
produkcyjnej, jak i usługowej [Czubała 2015, s. 37]. Pomimo istniejącej klasyfikacji innowacji należy zaznaczyć, że rozróżnienie poszczególnych typów innowacji nie jest
jednoznaczne, co wynika z niehomogenicznego charakteru zmian wprowadzanych
w przedsiębiorstwach. Często wdrażane rozwiązania łączą w sobie cechy kilku typów
innowacji. Jest to duży problem nie tylko z punktu widzenia realizacji innowacji, lecz
także z punktu widzenia prowadzonych badań poziomu innowacyjności przedsiębiorstw [Czubała 2015, s. 42].
Pomiędzy wymienionymi czterema grupami innowacji w naturalny sposób występują powiązania. Dla przykładu wprowadzenie innowacji produktowych i procesowych często wywołuje konieczność innowacji organizacyjnych. Innowacje marke424
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często zindywidualizowanej oferty [Sławińska 2015, s. 159]. Wprowadzenie nowego
produktu na rynek często powiązane jest z wystąpieniem innowacji procesowych
poprzez konieczność zastosowania nowych technologii lub też jest napędzane przez
dokonujący się postęp techniczny. Ponadto często wymaga ono nowej organizacji
procesu i zastosowania nowych instrumentów marketingowego wsparcia [Czubała
2015, s. 37]. Z kolei G. Niedbalska [2011, s. 108] jasno stwierdza, że innowacje organizacyjne w rzeczywistości są warunkiem niezbędnym innowacji technologicznych.
Zależności te pokazano na rysunku 1.
Rysunek 1. Obszary innowacji według OECD i relacje pomiędzy nimi

Źródło: [Pilarczyk 2011, s. 272].

W literaturze zwraca się uwagę, że innowacje nie są pojedynczą funkcją przedsiębiorstwa, ale raczej stanowią sieć powiązań ze wszystkimi działaniami w łańcuchu
wartości. W związku z tym innowacyjność przedsiębiorstwa należy traktować jako
złożony i systematyczny projekt, do którego należy stosować podejście systemowe.
Niestety wiele firm zaniedbuje ten fakt i nie tworzy własnego systemu innowacji
[Shen i in. 2009, ss. 298–299]. Ważne jest również, aby w budowie systemu innowacji
przedsiębiorstwa uwzględnić podział na innowacje produktowe, procesowe, marketingowe i organizacyjne wraz z powiązaniami (przedstawionymi na rysunku 1), które
występują pomiędzy poszczególnymi kategoriami innowacji [Zuo Li 2006, s. 1202].
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w ujęciu danych GUS
Innowacyjność jest czynnikiem, który może zdecydowanie wpłynąć na zdolności
konkurencyjne przedsiębiorstwa na rynku, szczególnie tam, gdzie wymagania klienta zmieniają się szybko, poziom konkurencji jest wysoki oraz występuje ograniczone
zróżnicowanie pomiędzy podmiotami w zakresie świadczonych usług. Z takimi cechami spotkać się można na rynku, na którym działają przedsiębiorstwa branży TSL
[Chieh-Yu, 2008, s. 2]. W literaturze niewiele miejsca poświęca się badaniom związanym z działalnością innowacyjną przedsiębiorstw branży TSL, więcej uwagi koncentruje się na tej działalności w wypadku przedsiębiorstw przemysłowych [Hyard 2013,
ss. 1375–1386]. Powody tego stanu rzeczy mogą być związane z charakterem usługowym działalności branży TSL, który jest dość specyficzny i zdecydowanie odróżniający się w wielu obszarach od działalności przemysłowej [Koźlak 2008, s. 4]. Inaczej
będą interpretowane również rodzaje innowacji wytwarzanych w branży TSL, gdyż
do grupy innowacji technologicznych, tj. produktowych i procesowych, zaliczać będą
się zarówno całkowicie nowe usługi logistyczne oferowane na rynku, nowe rozwiązania techniczne wpływające na sposób świadczenia usług logistycznych, jak i zmiany wprowadzone w procesie świadczenia usług. Częściej zatem można mówić o innowacjach usługowych niż produktowych. Innowacje nietechnologiczne nie będą
w wypadku branży TSL odbiegały znacząco od ich klasycznego rozumienia. Główne
informacje ilościowe poświęcone innowacyjności polskiej branży TSL można znaleźć
w publikowanych przez GUS opracowaniach statystycznych. Bazują one na zaleceniach i klasyfikacji innowacji proponowanych przez OECD. Publikacje te jednak nie
dotyczą bezpośrednio branży TSL, lecz odnoszą się do ogólnego ujęcia zarówno innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych, jak i usługowych w Polsce z uwzględnieniem wyszczególnionych w ich obrębie działów. W odniesieniu do branży TSL
zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) przyjęto w danych GUS klasyfikację
na działy: transport lądowy oraz rurociągowy, transport wodny, transport lotniczy,
magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport, działalność pocztowa i kurierska. W artykule przedstawiono poziom innowacyjności polskiej branży
TSL na przestrzeni dwóch okresów: lata 2009–2011 oraz 2012–2014 zgodnie z przyjętym podziałem OECD.
Zgodnie z klasyfikacją OECD dwie pierwsze grupy to innowacje produktowe i pro426

cesowe. W odniesieniu do branży TSL zostały one przedstawione na rysunkach 2 i 3.
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Rysunek 2. Odsetek badanych przedsiębiorstw wprowadzających innowacje produktowe w polskiej branży TSL

Źródło: opracowano na podstawie: [Działalność innowacyjna przedsiębiorstw… 2012, s. 33; Działalność innowacyjna przedsiębiorstw… 2015, s. 46].

Rysunek 3. Odsetek badanych przedsiębiorstw wprowadzających innowacje procesowe w polskiej branży TSL

Źródło: Opracowano na podstawie: [Działalność innowacyjna przedsiębiorstw… 2012, s. 33; Działalność innowacyjna przedsiębiorstw… 2015, s. 46].
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Analizując przedstawione na schematach wartości, można zauważyć, że większość z nich prezentująca innowacje produktowe osiąga niski poziom, a liczba badanych podmiotów, które wprowadziły innowacje, nie przekracza 5% ogółu badanych.
Ponadto w części analizowanych działów odsetek przedsiębiorstw wprowadzających
innowacje produktowe się obniżył. Jednocześnie w drugim badanym okresie (lata
2012–2014) wyróżniają się dwa działy: transport lotniczy i działalność pocztowa oraz
kurierska, dla których nastąpił znaczący wzrost innowacji produktowych.
Również porównując wielkość innowacji produktowych i procesowych, można
potwierdzić, że w wypadku przedsiębiorstw sektora usługowego innowacje procesowe przewyższają produktowe. Tak się dzieje także w branży TSL, jednak odsetek
przedsiębiorstw nie jest wysoki. Porównując dwa analizowane okresy, zauważa się
większą stabilność w obszarze innowacji procesowych aniżeli produktowych. Jedynie
w transporcie wodnym wystąpił zauważalny wzrost.
Kolejny schemat (rys. 4) przedstawia odsetek badanych przedsiębiorstw branży
TSL, które wprowadziły w analizowanym czasie zarówno innowacje produktowe, jak
i procesowe. Oczywiście uwzględniając niewysoki poziom samych innowacji produktowych, a także innowacji procesowych, innowacyjność przedsiębiorstw branży TSL
nie jest wysoka, a w wypadku transportu wodnego oraz lądowego i rurociągowego
właściwie nie istnieje. Uwagę zwraca jedynie transport lotniczy i działalność pocztowa i kurierska, w których w ostatnim okresie widoczny jest wzrost.
Poza innowacjami produktowymi i procesowymi w klasycznym podziale wyodrębnia się także innowacje organizacyjne i marketingowe. A. Koźlak [2008, s. 4] podkreśla, że dla sektora usługowego, do którego należy także branża TSL, te dwie grupy
mają znacznie większe znaczenie. Z tego względu w przedsiębiorstwach usługowych
rzadziej niż w wytwórczych istnieją odrębne działy innowacji, w małych podmiotach
natomiast nie ma ich w ogóle. Aktywność przedsiębiorstw branży TSL w tym zakresie
zobrazowano na rysunkach 5 i 6.
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Rysunek 4. Odsetek badanych przedsiębiorstw wprowadzających innowacje produktowe i procesowe w polskiej branży TSL

Źródło: Opracowano na podstawie: [Działalność innowacyjna przedsiębiorstw… 2012, s. 33; Działalność innowacyjna przedsiębiorstw… 2015, s. 46].

Rysunek 5. Odsetek badanych przedsiębiorstw wprowadzających innowacje organizacyjne w polskiej branży TSL

Źródło: opracowano na podstawie: [Działalność innowacyjna przedsiębiorstw… 2012, s. 38; Działalność innowacyjna przedsiębiorstw… 2015, s. 52].
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Rysunek 6. Odsetek badanych przedsiębiorstw wprowadzających innowacje marketingowe w polskiej branży TSL

Źródło: opracowano na podstawie: [Działalność innowacyjna przedsiębiorstw… 2012, s. 44; Działalność innowacyjna przedsiębiorstw… 2015, s. 59].

Gdy się analizuje przedstawione dane, widać, że w branży TSL zainteresowanie
innowacjami organizacyjnymi i marketingowymi jest większe niż innowacjami produktowymi. Trudno jednak mówić o ich wysokim poziomie. Niekorzystny jest także
fakt obniżania się innowacyjności w większości działów branży TSL. Szczególnie widoczne jest to w wypadku działalności pocztowej i kurierskiej, szczególnie w zakresie
innowacji marketingowych.
Porównując cztery typy innowacji w branży TSL według klasyfikacji OECD, można
zauważyć, że na wyższym poziomie znajdują się innowacje procesowe i organizacyjne. Można to powiązać między innymi z dążeniem do poprawy jakości świadczonych
usług poprzez usprawnianie funkcjonujących w przedsiębiorstwach procesów obsługi klienta [Dziekoński, Chwiećko 2013, s. 182], tym samym podkreśla się tworzenie przez innowacje wartości dodanej dla klientów [O’Sullivan, Dooley 2009, s. 10]. M.
Antonowicz [2015, s. 1133] także zwraca uwagę na rolę, jaką odgrywa w tworzeniu
innowacji proces obsługi klienta, forma komunikacji z klientem, parametry świadczenia usług czy sposób dystrybucji. Również J. Figura [2010, s. 117–118] wiele uwagi
poświęca jakości usług jako czynnika wpływającego na generowanie i wdrażanie innowacji. Zdecydowanie jakość usług i obsługa klienta w tworzeniu innowacji są za430

gadnieniami ważnymi i wymagającymi szerszych analiz.

Innowacyjność branży TSL według klasyfikacji OECD

Innowacje produktowe w badanych przedsiębiorstwach branży TSL znajdują się
zdecydowanie na najniższym poziomie. Kwestia ta w literaturze [Dziekoński, Chwiećko 2013, s. 189; Koźlak 2008, s. 4; Koźlak 2014, s. 138] często jest wiązana z niematerialnością i nietrwałością usług będących produktem oferowanym na rynku TSL. Na
ten fakt zwraca szczególną uwagę A. Koźlak [2008, s. 4], odnosząc go do problemów
innowacyjności całego sektora usług, a nie tylko branży TSL. Niematerialność usług
bardzo często wywołuje trudności w zakresie dokonywania pomiarów, w tym także
pomiarów innowacyjności. Ponadto przejawia się ona także brakiem obiektywnych
i zestandaryzowanych kryteriów oceny innowacyjności usług, co utrudnia przekonanie klientów, że dana usługa jest bardziej nowatorska i warto za nią zapłacić. A. Koźlak
[2008, s. 4] podkreśla także łatwość imitowania innowacji w sektorze usług, a także
brak ich ochrony prawnej (np. w postaci patentów). Tym samym wskazuje kierunki
poszukiwania barier hamujących rozwój innowacji ogólnie w sektorze usług. Ponadto zwraca uwagę na konieczność odmiennego podejścia do rozwoju innowacyjności
usług aniżeli przemysłu.

Wnioski
W artykule odniesiono się do problematyki innowacji w branży TSL, którą analizowano w ujęciu ilościowym na podstawie dostępnych danych statystycznych. Takie ujęcie powoduje z jednej strony zawężenie prowadzonych analiz do klasyfikacji
OECD, a z drugiej strony jest źródłem wiarygodnie zebranych danych. Na podstawie
przedstawionych danych GUS dotyczących poziomu innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych w dwóch badanych okresach można
sformułować kilka wniosków związanych z innowacyjnością polskich przedsiębiorstw
branży TSL. Istotne jest wskazanie, iż ich innowacyjność na tle innych działów gospodarki stoi na niskim poziomie. Ponadto można mówić o dużych różnicach pomiędzy
poszczególnymi działami PKD tworzącymi branżę TSL. Warto zwrócić również uwagę,
że analizowane działy gospodarki nie do końca pokrywają branżę TSL, co może powodować, że obraz innowacyjności w tym obszarze jest słaby. Konieczne zatem wydaje się prowadzenie dalszych badań związanych z poziomem innowacyjności oraz
czynnikami wpływającymi na jej kształtowanie się w branży TSL.
Wśród przedsiębiorstw TSL najniższy poziom innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych należy do grupy reprezentującej transport
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lądowy i rurociągowy. Może to mieć związek z fazą cyklu życia, w której znajduje się
ta grupa przedsiębiorstw. Ponadto dział transportu lądowego i rurociągowego zdominowany jest przez transport drogowy, a w nim w odróżnieniu od czterech pozostałych działów znajduje się duża liczba mikro- i małych przedsiębiorstw, które rzadko
kreują innowacje. Analizując dane, warto zwrócić uwagę na transport lotniczy, szczególnie w wypadku innowacji produktowych, w których na przestrzeni ostatniego
okresu zaobserwować można znaczący wzrost. Istotną kwestią mogącą mieć wpływ
na ten fakt jest wzrost popularności i dostępności tej gałęzi transportu. W innych obszarach dla rozwoju innowacyjności transportu lotniczego istotne może być także
zwrócenie znacznej uwagi na problem bezpieczeństwa świadczonych usług.
Największą aktywnością w zakresie poszczególnych typów innowacji cechują się
głównie przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością kurierską i pocztową. Usługi te
w Polsce na przestrzeni lat bardzo mocno się zmieniły i rozwinęły, ciągle znajdują się
w fazie wzrostu, a rynek ten cechuje się wysoką chłonnością.
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Wprowadzenie
Celem artykułu jest przedstawienie procesu badania produktywności logistyki
w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Coraz powszechniej stosowane jest podejście
procesowe. Opracowana metodyka badania produktywności procesów logistycznych wymaga również usystematyzowania w strukturze procesów przedsiębiorstwa.
Proces jest to sekwencja działań realizowanych wewnątrz przedsiębiorstwa, a wykonywanych w celu dostarczenia klientowi konkretnej usługi lub produktu [Hammer,
Champy 1996]. Bardzo podobnie definiują proces G. Rummler i A. Brache [2000, s. 75].
Logiczny ciąg następujących po sobie równoległych czynności, których realizacja
prowadzi do spełnienia oczekiwań klienta – zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego – przez dostarczenie mu wyrobu, usługi, dokumentacji zgodnych z jego wymaganiami to proces według E. Skrzypka [2002, s. 146]. R. Kaplan i D. Norton [2001, s. 43]
uważają, że procesy zachodzące w organizacji mają umożliwiać „kreowanie wartości,
która przyciągnie i zatrzyma klientów docelowego segmentu rynku oraz zapewni
spełnienie oczekiwań akcjonariuszy odnośnie do wyników finansowych organizacji”.
Kolejna definicja wskazuje, że proces jest to sekwencja lub częściowo uporządkowany zbiór powiązanych za sobą działań, zintegrowanych przez czas, koszty, łączną
ocenę wykonania i realizowanych, aby osiągnąć określony cel organizacji [Krawczyk
2001, s. 34]. Niektórzy autorzy definicję procesu kojarzą z tworzeniem wartości dodanej dla klienta. M. Porter [1985, s. 3] rozumie proces jako łańcuch wartości, w którym poprzez realizację poszczególnych działań zwiększa się wartość zaangażowania
w tworzenie lub dostarczenie produktu czy też usługi. Jego zdaniem każde kolejne
działanie wykonywane w procesie powinno dodawać nową wartość do efektu wcześniejszej czynności.
W przedsiębiorstwie mogą funkcjonować procesy o charakterze decyzyjno-zarządczym, procesy związane z zarządzaniem zasobami, procesy realizacji oraz procesy pomiarów, analiz i doskonalenia [Kleniewski 2006, s. 15]. Badanie produktywności
procesów logistycznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym również może być realizowane jako jeden z procesów zarządczych w firmie.
William F. Christopher zdefiniował produktywność jako relację pomiędzy wyprodukowanymi dobrami i usługami a zużytymi zasobami do ich wytworzenia. Jest to
relacja pomiędzy wyjściami a wejściami do produkcji. Wyjścia są to dobra i usługi wytworzone i dostarczone klientom, natomiast wejścia obejmują: pracę ludzką, mate436
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produktywność jest to stosunek ilości produkcji wytworzonej i sprzedanej w rozpatrywanym okresie do ilości wykorzystywanych lub zużytych zasobów wejściowych.
Oznacza to, że produktywność może być interpretowana jako efektywność wykorzystania zasobów systemu: energii, materiałów, pracy ludzkiej, kapitału, informacji,
powierzchni, czasu w produkcji dóbr i usług, stanowiących jego wyjście. Produktywność całkowita (ogólna) jest to stosunek całkowitej ilości produkcji do łącznej
ilości zasobów zużytych lub wykorzystywanych do jej wytworzenia. Produktywność
cząstkowa jest to stosunek całkowitej ilości produkcji (lub ilości produktów poszczególnych rodzajów) do ilości poszczególnych rodzajów zasobów zużytych bądź wykorzystywanych do ich wytworzenia. Można więc mówić o produktywności kapitału,
produktywności pracy ludzkiej, produktywności materiałów, produktywności energii
itp. [Kosieradzka 2012].

Procesy w przedsiębiorstwie
Biorąc pod uwagę kryteria takie jak: obszar oddziaływania procesu, rola i miejsce
w systemie procesów oraz wartość, jaką proces generuje dla klienta, wyróżnia się procesy [Skrzypek, Hofman 2010, ss. 66–67]:
•

podstawowe – procesy stanowiące zbiór operacji, działań, które w bezpośredni sposób przyczyniają się do tworzenia wartości dla klienta;

•

pomocnicze – procesy, które wspomagają sprawne funkcjonowanie procesów podstawowych;

•

zarządcze (informacyjno-decyzyjne) – których głównym zadaniem jest dostarczenie jednostkom podejmującym decyzje kompletnych i rzetelnych informacji, które zostaną wykorzystane do podjęcia prawidłowej decyzji.

Przedstawiony podział realizowanych w przedsiębiorstwie procesów wyraźnie
wskazuje, że podstawowe procesy są głównym źródłem tworzenia wartości dla klienta. Rolą procesów pomocniczych jest wsparcie procesów podstawowych, natomiast
procesy zarządzania mają za zadanie sterować realizacją dwóch wcześniejszych procesów [Skrzypek, Hofman 2010].
W przedsiębiorstwach produkcyjnych procesy tworzące wartość dla klienta to
przede wszystkim procesy wytwórcze oraz te bezpośrednio z nimi związane, jak
zakupy i opracowanie technologii. Procesy pomocnicze i zarządcze nie tworzą bezpośrednio wartości dla klienta, natomiast ich brak spowodowałby problemy z do-
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starczeniem, a nawet wytworzeniem produktu dla odbiorcy. Rysunek 1 przedstawia
przykładową mapę procesów ze względu na przedstawiony podział. Wyróżniono trzy
grupy procesów: podstawowe, pomocnicze i zarządcze. W grupie podstawowych
procesów wyróżniono takie jak: produkcja, projektowanie, przygotowanie i organizacja produkcji, marketing, zaopatrzenie/zakupy, sprzedaż oraz dystrybucja. Procesy
produkcyjne służą przede wszystkim wytwarzaniu produktu. Do nich zaliczyć należy
także logistyczne procesy produkcyjne. Związane z wytwarzaniem są także przygotowanie i organizacja produkcji oraz projektowanie. Kolejnymi procesami, które tworzą wartość produktu, są zakupy związane z zaopatrzeniem w surowce do produkcji,
a także marketing i sama sprzedaż towarów klientowi. Obsługa klienta wpływa na
wartość produktu, jaką dostrzega klient. Należy również pamiętać o podstawowym
procesie dystrybucji, czyli sposobie dostarczenia produktu klientowi.
Drugą grupę stanowią procesy pomocnicze, których celem jest wspomaganie
podstawowych działań. Do nich zalicza się między innymi: magazynowanie (surowców, zapasów oraz wyrobów gotowych), transport wewnątrzzakładowy, zapewnienie
niezbędnej infrastruktury do wykonywania podstawowych procesów, a także konserwacja maszyn i urządzań. Ostatnim wskazanym procesem jest kontrola jakości,
z punktu widzenia klienta niedostrzegana, jednakże mająca wpływ na wartość produktu. Strategia, planowanie, zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi, księgowość, zarządzanie finansami oraz kontroling to procesy zarządcze, które w każdym
przedsiębiorstwie muszą funkcjonować. To one pozwalają podejmować właściwe
decyzje. Ich zadaniem jest gromadzenie i przekazywanie informacji, a także ich przetwarzanie. Do tej grupy procesów zaliczyć można właśnie badanie produktywności
(zwłaszcza procesów logistycznych). Ogólny model badania produktywności procesów logistycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych wpisuje się w procesy zarządcze przedsiębiorstwa produkcyjnego.
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Rysunek 1. Przykładowa mapa procesów przedsiębiorstwa produkcyjnego

Źródło: Opracowanie własne.

Proces badania produktywności logistyki
w przedsiębiorstwach produkcyjnych
Sprawnie funkcjonująca logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym jest niezbędna
do prawidłowego działania produkcji. W literaturze przedmiotu często logistykę określa się za pomocą tzw. zasady 7W (7R), czyli właściwy produkt, we właściwym miejscu,
we właściwej ilości, we właściwym czasie, po właściwym koszcie, dostarczony właściwemu odbiorcy i o właściwej jakości [Christopher 2005]. W przedsiębiorstwie produkcyjnym wyróżnia się w ramach systemu logistycznego następujące procesy logistyczne według podziału fazowego logistyki [Pfohl 1998]:
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•

zaopatrzenia,

•

związane z produkcją,

•

magazynowania,

•

transportowania,

•

dystrybucji.

Przez proces logistyczny rozumie się kolejne etapy, jakie należy wykonać, aby
zgodnie z definicją logistyki zrealizować przepływ zakupionych surowców przez produkcję, dystrybucję do końcowego odbiorcy [Pisz 2013]. W przedsiębiorstwie procesy
logistyczne można zakwalifikować według kryterium podziału tworzenia wartości do
procesów pomocniczych oraz podstawowych, które zostały ujęte na rysunku 1.
Badanie produktywności procesów logistycznych może być przedstawione w postaci procesu zarządczego przedsiębiorstwa. Wejścia do tego procesu stanowią procesy logistyczne oraz informacje o nich – stan rzeczywisty przebiegu procesu, a także
dane liczbowe gromadzone w przedsiębiorstwie. Wyjściem procesu jest podwyższona produktywność, efektywność, skuteczność procesu oraz program poprawy produktywności dla danego procesu przy danych warunkach. Proces badania produktywności został przedstawiony na rysunku 2 w postaci mapy procesu. Uwzględnia
ona czynności, jakie należy wykonać, oraz komórki bądź osoby odpowiedzialne za
realizację konkretnej czynności procesu.
Proces „badanie produktywności logistyki” realizowany w przedsiębiorstwie produkcyjnym rozpoczyna się od wystąpienia potrzeby badania produktywności procesów logistycznych. Inicjatorem procesu jest jego użytkownik. Może to być osoba
wykonująca zadania w ramach procesu logistycznego, która zauważy pewne nieprawidłowości. Kierownik odpowiedzialny za działania logistyczne także może zainicjować początek procesu. Dobrą praktyką w przedsiębiorstwie będzie systematyczne
realizowanie tego procesu jako swoistego audytu.
Kolejne działanie to decyzja, czy rozpocząć proces badania produktywności, czy
też nie. Osobą decyzyjną jest kierownik procesów logistycznych, który bardzo dobrze
je zna i który doskonale orientuje się w sytuacji w przedsiębiorstwie, również pod kątem możliwości finansowych i osobowych do realizacji zadania. Gdy jego decyzja jest
negatywna – proces się kończy. W przeciwnym razie badanie produktywności jest
rozpoczęte i kierownik powołuje zespół, który będzie odpowiedzialny za wykonanie
większości czynności w ramach opisywanego procesu. Zespół badający produktywność powinien się składać z osób odpowiedzialnych za procesy logistyczne oraz osób
440

odpowiedzialnych za zarządzanie całym przedsiębiorstwem, głównie związanych

Badanie produktywności logistyki jako proces w przedsiębiorstwach produkcyjnych

z produkcją i finansami. Liczba osób delegowana do wykonania metodyki badania
produktywności powinna zależeć od wielkości przedsiębiorstwa oraz potrzeb.
Wyodrębnienie procesów logistycznych w przedsiębiorstwie powinno być zadaniem komórki odpowiedzialnej za ich wykonywanie, ponieważ ona najlepiej zna
strukturę logistyczną przedsiębiorstwa. Po wykonaniu tej czynności komórka przekazuje listę lub mapę procesów do zespołu badającego procesy logistyczne, który wraz
z działem kontrolingu wykonuje kolejnych kilka czynności. Jeśli nie ma w przedsiębiorstwie działu kontrolingu, warto się zastanowić nad jego powołaniem, gdy istnieją
jeszcze inne przesłanki wskazujące na tę potrzebę.
Wybór wskaźników do analizy powinien być dokonany na podstawie zbiorów
wskaźników produktywności, które są zestawiane w pracy [Rostek, Knosala]. Lista
wybranych danych, które są potrzebne do wyznaczenia wskaźników, powinna być
przekazana do działu, który zajmuje się archiwizowaniem takich danych. Dział ten
wykonuje kolejną czynność w ramach procesu, czyli opracowuje zbiór danych do
analizy, które następnie przekazuje zespołowi badającemu procesy logistyczne. Gdy
brak w przedsiębiorstwie działu kontrolingu, wtedy należy wysłać odpowiednie listy
do kilku osób lub działów, które mogą zebrać dane.
Wprowadzenie danych do arkusza kalkulacyjnego i wyznaczenie wskaźników
produktywności procesów logistycznych to czynność, którą wykonuje zespół powołany do badania produktywności. Na podstawie wyników dokonuje się analizy produktywności procesów logistycznych i ocenia poszczególne procesy w celu zidentyfikowania wąskiego gardła. Słaba produktywność bądź malejąca tendencja wskaźnika
produktywności dla wybranego procesu logistycznego wskazuje, że należy dokonać
bardziej szczegółowej analizy. Po ocenie wszystkich procesów w kolejnym zadaniu
dokonuje się wyboru procesu wymagającego poprawy. Sugeruje się wybór jednego
procesu, jednakże możliwe jest wskazanie większej liczby procesów do usprawniania.
Dobrą praktyką jest zebranie kilku rozwiązań usprawniających w celu ich przeanalizowania i dokonania wyboru jednego lub dwóch do wdrożenia. Na tej podstawie należy opracować program poprawy produktywności, który przekazuje się kierownikowi
procesów logistycznych.
Kierownik po otrzymaniu programu i zapoznaniu się z nim podejmuje decyzję
co do jego wdrożenia. Zespół na etapie opracowywania programu powinien mieć
na uwadze aspekty finansowe, infrastrukturalne, personalne itp. Natomiast kierownik poza tymi aspektami bierze pod uwagę także możliwości logistyczne i wdrożeniowe w danym procesie opracowanego usprawnienia. W wypadku decyzji pozy-
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tywnej komórka odpowiedzialna za procesy logistyczne wdraża program poprawy
produktywności, a osoby z działu kontrolingu wykonują działania kontrolne i na tym
zadaniu proces jest zakończony. Jeśli kierownik nie przyjmie opracowanego programu usprawnień, to podejmuje kolejną decyzję: czy należy opracować inny program.
Jeśli uzna, że tak, wtedy przekazuje swoją opinię do zespołu badającego procesy logistyczne. Opinia powinna zawierać wskazanie, dlaczego dane rozwiązanie nie może
być wdrożone. Następuje ponowne opracowanie programu poprawy z uwzględnieniem opinii kierownika.
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Rysunek 2. Mapa procesu „Badanie produktywności logistyki w przedsiębiorstwie
produkcyjnym”

Źródło: Opracowanie własne
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Podsumowanie
Celem artykułu było zaprezentowanie mapy procesu badania produktywności logistyki w przedsiębiorstwie produkcyjnym, która została opracowana na bazie doświadczeń wynikających z prowadzonych badań. Mapa procesu zawiera czynności, jakie należy wykonać w odpowiedniej kolejności. Uwzględnia również komórki
w przedsiębiorstwie, które powinny odpowiadać za dany proces. Opracowana mapa
procesu ma służyć przedsiębiorstwom do szybkiej realizacji programów poprawy
produktywności poprzez czytelne wskazanie, w jakiej kolejności i przez kogo mają
być wykonane poszczególne czynności. Badanie produktywności w opisany sposób
dedykowane jest przedsiębiorstwom produkcyjnym wraz z uwzględnieniem realizowanych w nich procesów logistycznych. Proces został przedstawiony w sposób ogólny. Każde przedsiębiorstwo powinno go dostosować do swoich potrzeb. Dokumenty,
które powstają podczas wykonywania procesu, powinny mieć swoje wzory.
W przykładowej mapie procesów przedsiębiorstwa przedstawiono podział procesów ze względu na wartość wytwarzaną dla klienta. Wyróżniając w ten sposób
procesy podstawowe, pomocnicze oraz zarządcze wskazano, że badanie produktywności mieści się w ramach procesów zarządczych, gdyż służy zbieraniu i przetwarzaniu informacji, które są przydatne do podejmowania właściwych decyzji zarządczych w firmie.
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Wstęp
Makroregion Polski Wschodniej jest obszarem o najniższym poziomie rozwoju gospodarczego w Polsce i jednym z najsłabszych w Unii Europejskiej [Fiedorowicz,
Duda 2007, s. 613]. Charakter problemów wpływających niekorzystnie na sytuację
społeczno-gospodarczą i perspektywy rozwoju danego obszaru mają w dużej mierze wymiar strukturalny, co jest wynikiem szeregu okoliczności o charakterze historycznym. Są one także wzmacniane negatywnymi skutkami peryferyjnego położenia
tego regionu na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, przez co tereny te wciąż pozostają w tyle w stosunku do bardziej rozwiniętych gospodarczo i technologicznie
obszarów kraju.
O niskim potencjale naukowym i niewystarczających powiązaniach przedsiębiorstw i innych jednostek w Polsce Wschodniej w ramach międzynarodowej sieci
współpracy ośrodków naukowo-badawczych świadczy ich stosunkowo niewielki
udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. Przykładowo w ramach 7 unijnego Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego
na lata 2007–2013 zaledwie 5,8% uczestników dofinansowanych projektów w Polsce
reprezentowało Polskę Wschodnią [Fiedorowicz, Duda 2007, s. 28].
W rzeczywistości gospodarczej ważna jest jednak nie tylko współpraca pomiędzy samymi przedsiębiorstwami. Równie istotny jest transfer technologii z sektora
nauki i badań do sfery działalności gospodarczej, dzięki czemu tworzy się specyficzny pomost pomiędzy tymi światami [Głodek, Matusiak 2011, s. 301]. Ramy instytucjonalne dla tego procesu powinny zostać stworzone przez samorząd terytorialny.
Jak pokazują badania międzynarodowe, kooperacja w takim układzie, tj. pomiędzy
sferą nauki, gospodarki i samorządem, pozwoli na umacnianie pozycji regionu i budowanie silnego systemu przemysłowego, a następnie innowacyjnego [Etzkowitz
2002, ss. 2–5].
Biorąc pod uwagę te fakty, autorzy postanowili się dowiedzieć, jakie są uwarunkowania innowacyjności w Polsce Wschodniej, koncentrując się na przedsiębiorstwach
przemysłowych związanych z sektorem transportowym. Głównym celem artykułu
jest zbadanie, jaki wpływ mają powiązania międzyorganizacyjne na aktywność innowacyjną w przedsiębiorstwach, a zatem na implementację nowych rozwiązań z zakresu innowacji technologicznych (produktowych i procesowych). Główna hipoteza
badań to stwierdzenie, że innowacyjność podmiotów gospodarczych zależna jest od
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ność innowacyjną w różnokierunkowy sposób (stymuluje ją bądź wpływa na nie negatywnie).
W przeprowadzonym w przedsiębiorstwach przemysłowych reprezentujących
sektor transportowy badaniu wzięło udział 167 przedsiębiorstw należących do tego
sektora. Badanie objęło obszar Polski Wschodniej, do której należą regiony: warmińsko-mazurski, podlaski, lubelski, świętokrzyski i podkarpacki. Zdefiniowany przez
autorów sektor okołotransportowy uwzględnia przedsiębiorstwa przemysłowe
związane z: produkcją lokomotyw oraz taboru kolejowego i tramwajów, produkcją
motocykli, rowerów i sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowaną, produkcją pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz produkcją i naprawą statków i łodzi.

Metodyka badań – modelowanie probitowe
Część metodyczna analiz została oparta na rachunku prawdopodobieństwa. Kilkoma
z siedemnastu zmiennych zależnych były:
a) występowanie w przedsiębiorstwach przemysłowych nakładów na działalność innowacyjną, ale w powiązaniu z ich strukturą, czyli ze sferą B+R, inwestycjami
w nowe maszyny oraz urządzenia techniczne, a także budynki, budowle, grunty oraz
inwestycje w nowe programy komputerowe

b) implementacja nowych procesów i wyrobów przy uwzględnieniu szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, a zatem nowe produkty oraz nowe procesy technologiczne

Zmiennymi niezależnymi, które zostały wykorzystane w badaniu, są powiązania
z przedsiębiorstw o różnej wielkości, a zatem mikro, małych, średnich oraz dużych,
które zostały zidentyfikowane przez poszczególnych przedsiębiorców na podstawie
danych o aktualnej wielkości zatrudnienia.
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Przyjęte zmienne niezależne są zbiorem płaszczyzn odniesienia, które obrazują
aktywność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych, przyjętą na podstawie metodologii powszechnie stosowanej dla krajów OECD [Podręcznik Oslo 2005].
Kiedy zmienna zależna przybiera wartości dychotomiczne, nie ma możliwości
wykorzystania powszechnie stosowanej w ilościowych zjawiskach regresji wielorakiej. Alternatywą dla takiej sytuacji jest zastosowanie regresji probitowej. Zaletą jej
jest niewątpliwie to, że analiza oraz interpretacja wyników jest zbliżona do klasycznej
metody regresji. Sposoby doboru zmiennych, a także testowania hipotez mają zatem
podobny schemat. Występują jednakże różnice, do których można zaliczyć między
innymi: bardziej zawiłe i czasochłonne obliczenia oraz wyliczanie wartości i sporządzanie wykresów reszt, które niejednokrotnie nie wnoszą nic znaczącego do modelu
[Stanisz 2007, s. 217].
W wypadku modelu, w którym zmienna zależna przyjmuje wartość 0 lub 1, wartość oczekiwana zmiennej zależnej przyjętej do modelu może być interpretowana
jako prawdopodobieństwo warunkowe realizacji danego zdarzenia przy uwzględnieniu ustalonych wartości zmiennych niezależnych. Zastosowane modelowanie typu
Probit pozwoliło autorom ocenić szansę zaistnienia różnorodnych zachowań w zakresie działalności innowacyjnej w zależności od przyjętych uprzednio warunków brzegowych [Szopik-Depczyńska, Świadek 2012, ss. 253–268].
Szacowania parametrów w modelach ze zmienną dychotomiczną dokonuje się
z wykorzystaniem metody największej wiarygodności. Zasada jest taka, że poszukuje
się wektora parametrów, który może zagwarantować największe prawdopodobień450
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zastosowanie metody największej wiarygodności wymaga sformułowania funkcji
wiarygodności oraz znalezienia jej ekstremum, co można z kolei dokonać analitycznie lub numerycznie. Mimo dość skomplikowanej procedury metoda ta zyskała popularność głównie z tego względu, że można ją stosować w szerokiej gamie modeli,
również tych o zmiennych parametrach oraz ze złożoną strukturą opóźnień, a także
heteroskedastycznych i nieliniowych. Własności MNW, także w małych próbach, są
niejednokrotnie lepsze od innych, konkurencyjnych estymatorów [Welfe 1988, s. 73].
W celu odnalezienia minimum funkcji straty, estymacja nieliniowa wykonywana jest na ogół za pomocą jednego z sześciu algorytmów. Umożliwia to otrzymanie
najlepszych estymatorów przy danej funkcji straty. Każda z wymienionych poniżej
metod wykorzystuje różne strategie poszukiwania parametrów dla znalezienia minimum funkcji. Do dyspozycji mamy następujące algorytmy [Stanisz 2007, s. 195]:
•

sympleksów,

•

quasi-Newtona,

•

quasi-Newtona i sympleksu,

•

przemieszczenia układu Hooke’a-Jeevesa,

•

przemieszczenia układu Hooke’a-Jeevesa i quasi-Newtona,

•

poszukiwania układu Rosenbrocka.

Maksymalizacja funkcji wiarygodności dla modeli probitowych dokonuje się
z wykorzystaniem technik używanych także przy estymacji nieliniowej. Dla analiz
o charakterze probitowym dostępne są dość proste w obsłudze oraz powszechnie
dostępne programy komputerowe [Maddala 2006, s. 373].
Weryfikację statystyczną modeli probitowych przeprowadzono, opierając się na
statystyce Walda, a konkretnie Chi-kwadrat, z kolei istotność parametrów zweryfikowano, używając testu t-studenta, wykorzystując standardowe, asymptotyczne błędy
ocen. Przeprowadzenie wszystkich obliczeń zostało dokonane w programie Statistica. Ze względu na estetykę prezentacji wyników przeprowadzonych badań autorzy
podjęli decyzję o przedstawieniu jedynie modeli ekonometrycznych, które spełniły
kryteria oceny istotności parametrów i modeli, rezygnując jednocześnie z rozbudowanej formy prezentacji, takich jak: statystyki oceny istotności parametrów czy statystyki oceny istotności modelu jako całości, uwzględniając przy tym jednak obliczone
błędy standardowe oraz prawdopodobieństwa występowania zjawisk. Było to także
uzasadnione faktem, że postać strukturalna modelu jest w zupełności wystarczająca
do analizy badanych zjawisk. Ze względu na trudności związane z interpretacją modeli typu probit zdecydowano się na budowę modeli jednoczynnikowych.

451

Katarzyna Szopik-Depczyńska, Maciej Stajniak, Sylwia Konecka

Biorąc pod uwagę, że wszystkie zmienne przyjęte do badania, zarówno zależne,
jak i niezależne, mają charakter binarny, czyli osiągają wartości 0 lub 1, interpretacja
wyników badań została przeprowadzona na podstawie postaci strukturalnej modelu oraz osiąganych wartości prawdopodobieństwa. Znak dodatni występujący przy
parametrze oznacza, że prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia o charakterze innowacyjnym jest wyższe w wyodrębnionej grupie przedsiębiorstw przemysłowych
w relacji do pozostałej zbiorowości. Modelowanie probitowe jest niezwykle skutecznym narzędziem badawczym, jednak głównie w wypadku dużych, ale jednocześnie
statycznych prób badawczych, w których zmienna zależna przyjmuje postać jakościową.

Współpraca innowacyjna przedsiębiorstw
przemysłowych sektora transportowego w Polsce
Wschodniej – ujęcie bezwzględne
Tabela 1 obrazuje strukturę odpowiedzi na pytanie ankietowe dotyczące jednostek,
z którymi współpracowały w zakresie projektów innowacyjnych przedsiębiorstwa
przemysłowe reprezentujące sektor transportowy. Należy w tym miejscu dodać, że respondenci mieli w tym miejscu możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi.
Tabela 1. Struktura badanych przedsiębiorstw przemysłowych reprezentujących
sektor transportowy w odniesieniu do współpracy w zakresie działalności innowacyjnej w Polsce Wschodniej
Współpraca innowacyjna z:
dostawcami
konkurentami
jednostkami PAN
szkołami wyższymi
krajowymi JBR-ami
zagranicznymi JBR-ami
odbiorcami

Liczba przedsiębiorstw
152
45
12
27
10
0
147

Źródło: Opracowanie własne.
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w kooperację o charakterze innowacyjnym przede wszystkim z dostawcami (152
wskazania w ankiecie) oraz odbiorcami (147 odpowiedzi). Wynika z tego zatem, że
najczęściej współpraca ta odbywa się w łańcuchu dostaw i jest to kooperacja o charakterze poziomym. Stosunkowo często nawiązywana jest współpraca z konkurentami (45 wskazań) oraz uczelniami (27 wskazań). Świadczy to zatem o świadomości
przedsiębiorców dotyczącej możliwości, jakie oferują instytucje naukowo-badawcze, chociażby ze względu na posiadaną infrastrukturę badawczą czy też specjalistyczną wiedzę kadry naukowej, niezbędną do realizacji projektów o charakterze innowacyjnym. Zdecydowanie najmniejszy udział w badanej próbie miała współpraca
o charakterze innowacyjnym z jednostkami PAN, krajowymi i zagranicznymi jednostkami badawczo-rozwojowymi (odpowiednio 12, 10, 0 wskazań w przeprowadzonym
badaniu).

Współpraca innowacyjna przedsiębiorstw sfery B+R
w województwie śląskim – modelowanie probitowe
Poniżej zaprezentowane zostały wyniki modelowania ekonometrycznego typu Probit, określające wpływ współpracy o charakterze innowacyjnym na innowacyjność
przedsiębiorstw przemysłowych reprezentujących sektor transportowy w Polsce
Wschodniej.
Wyniki przeprowadzonego badania w ujęciu bezwzględnym wskazały dostawców
jako grupę, z którą przedsiębiorstwa najczęściej wchodziły w kooperację o charakterze innowacyjnym. Wyniki modelowania probitowego pokazały, że w większości wypadków współpraca z dostawcami ma pozytywny wpływ na aktywność innowacyjną.
Modele z dodatnim znakiem przy parametrze odnotowano dla inwestycji w dotychczas niestosowane środki trwałe, a konkretnie maszyny i urządzenia techniczne, oraz
dla inwestycji w oprogramowanie komputerowe. Na wyjściu procesu innowacyjnego,
czyli w odniesieniu do implementacji innowacyjnych rozwiązań, współpraca z dostawcami wpływa pozytywnie na wdrażanie nowych lub udoskonalonych wyrobów
oraz procesów technologicznych ze wskazaniem na systemy okołoprodukcyjne (np.
w obszarze logistyki) oraz systemy wspierające (np. programy informatyczne dla księgowości). Jedyny negatywny wpływ odnotowano w odniesieniu do inwestycji w budynki, budowle i grunty.
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Dostawcami

Konkurentami

-0,18x-1,88

-0,11x-1,-1

0,11x-0,89

-0,88x-0,34

-0,11+0,37

0,16x-0,11

-0,88x-0,11

Źródła: Opracownia własne.

0,19x-0,70

zagranicznymi
JBR-ami
0,12x-1,00

Współpraca innowacyjna z:
Jednostkami
szkołami
krajowymi
PAN
wyższymi
JBR-ami
0,99x-0,11
0,76x+0,11

Nakłady na B+R
Inwestycje w dotychczas niestosowane (w tym):
a) w budynki,
-0,22+0,12
lokale i grunty
b) w maszyny
i urządzenia tech0,25x-0,99
0,20x-0,87
niczne
Oprogramowanie
0,17x-1,90
0,28x-1,29
komputerowe
Wprowadzenie
nowych wyro0,17x-0,89
0,93x-0,17
bów
Implementacja nowych procesów technologicznych (w tym):
a) metody wy0,11x-0,79
twarzania
b) systemy około0,66x-0,11
0,09x-0,11
produkcyjne
c) systemy wspie0,23x-0,99
0,99x-0,11
rające

Atrybut
innowacyjności

0,18x-0,29

0,86x-0,27

0,38-0,87

0,19x-1,99

0,21x-1,12

-0,14+0,22

odbiorcami

Tabela 2. Postać probitu przy zmiennej niezależnej „współpraca innowacyjna” w modelach opisujących innowacyjność wśród
przedsiębiorstw przemysłowych reprezentujących sektor transportowy w Polsce Wschodniej

Katarzyna Szopik-Depczyńska, Maciej Stajniak, Sylwia Konecka

Wpływ kooperacji na innowacyjność przedsiębiorstw sektora transportowego w Polsce Wschodniej

Jeżeli chodzi o odbiorców, czyli drugą najczęściej wskazywaną grupę, z którą
współpracowały przedsiębiorstwa przemysłowe w ujęciu bezwzględnym, wyniki modelowania probitowego pokazały, że ma ona pozytywny wpływ na procesy innowacyjne w ujęciu ogólnym. W większości wypadków zanotowano bowiem modele z dodatnim znakiem przy parametrze, co oznacza, że zarówno w odniesieniu do inwestycji
w środki trwałe (maszyny, urządzenia), jak i w oprogramowanie komputerowe wpływ
ten ma charakter proinnowacyjny. Podobna sytuacja dotyczy implementacji innowacyjnych rozwiązań zarówno w obszarze nowych wyrobów, jak i procesów technologicznych. Jedyny negatywny wpływ (podobnie jak w wypadku współpracy z dostawcami) odnotowano w odniesieniu do inwestycji w budynki, budowle i grunty. Wynika
z tego zatem, że nawiązane kontakty i dobra współpraca z odbiorcami i dostawcami
może wbrew pozorom wpływać na stagnację innowacyjną w tym zakresie. Negatywny wpływ na innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych w odniesieniu do
ich współpracy z odbiorcami i dostawcami w aspekcie inwestycji w ten rodzaj środków trwałych może być odzwierciedleniem aktualnych warunków koniunkturalnych
w badanym regionie. Gdy firmy nawiązały współpracę z niszą rynkową i tylko tam
kierują swoje produkty, może dojść do sytuacji, w której istnieje zapotrzebowanie na
produkty mimo braku innowacyjności produktowej czy procesowej. Taka sytuacja,
szczególnie w warunkach słabej koniunktury gospodarczej, może powodować skłonność przedsiębiorców do nieinwestowania w działalność innowacyjną, która jest ryzykowna, szczególnie w odniesieniu do kosztownych inwestycji w budynki, budowle
i grunty, a kumulowanie środków finansowych na wypadek ewentualnego kryzysu
finansowego.
Co do współpracy z krajowymi i zagranicznymi jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz szkołami wyższymi, to ma ona zróżnicowany wpływ na poszczególne
parametry innowacyjności. I tak, jeśli chodzi o ponoszenie nakładów na działalność
badawczo-rozwojową, to wszystkie trzy grupy aktywizują takie działania, o czym
świadczy dodatni znak przy parametrze. Współpraca o charakterze innowacyjnym ze
wszystkimi trzema grupami jednostek ma negatywny wpływ na inwestycje w budynki, budowle i grunty, w których w przyszłości będzie realizowana działalność innowacyjna oraz w odniesieniu do inwestycji w maszyny i urządzenia techniczne. Może
to świadczyć o tym, że przedsiębiorstwa nie inwestują w te środki trwałe, ponieważ
część prac z zakresu B+R jest realizowana w jednostkach naukowo-badawczych, które są w pełni wyposażone w odpowiednią do procesu badawczego aparaturę oraz
pomieszczenia. Dlatego też inwestycje przedsiębiorstw w te środki trwałe nie są ko-
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nieczne, co może się wiązać z istotnymi oszczędnościami środków, które mogą być
przeznaczone na inne cele, chociażby na własną działalność B+R. Z kolei jeśli chodzi
o inwestycje w oprogramowanie komputerowe, to nie odnotowano modelu istotnego statystycznie, stąd wniosek, że współpraca nie ma ani pozytywnego, ani negatywnego wpływu na omawiane zjawisko. W odniesieniu do implementacji nowych lub
udoskonalonych wyrobów zanotowano pozytywny wpływ na ten atrybut innowacyjności w wypadku współpracy ze wszystkimi trzema grupami jednostek naukowo-badawczych. W odniesieniu do implementacji innowacyjnych procesów wytwórczych
zanotowano jedynie negatywny wpływ kooperacji ze szkołami wyższymi i krajowymi
jednostkami B+R na wdrażanie nowych lub udoskonalonych metod wytwarzania.
Biorąc pod uwagę współpracę z pozostałymi grupami (jednostkami PAN oraz
konkurentami), które w ujęciu bezwzględnym nie charakteryzowały się szczególnie
dużą częstością występowania, można stwierdzić, że pozytywny wpływ na innowacyjność w biernym zakresie (zakup środków trwałych, oprogramowania komputerowego) miała kooperacja z konkurentami (w zakresie inwestycji w maszyny i urządzenia techniczne) oraz jednostkami PAN (w zakresie zakupu oprogramowania
komputerowego). W odniesieniu do wdrażania nowych lub udoskonalonych wyrobów i procesów pozytywny wpływ na to zjawisko ma współpraca z konkurentami we
wszystkich aspektach implementacyjnych. Analizując współpracę z jednostkami PAN,
nie odnotowano modelu istotnego statystycznie. Jest to zatem dowód na pozytywne efekty współpracy z konkurentami (np. w klastrze sektorowym), w których istnieje
możliwość realizacji projektów innowacyjnych i rozłożenia kosztów tych prac na kilka współpracujących jednostek. W większości wypadków bowiem prowadzenie prac
B+R w pojedynkę stanowi zbyt duże ryzyko finansowe.

Zakończenie
Współpraca o charakterze innowacyjnym podejmowana przez przedsiębiorstwa
przemysłowe reprezentujące sektor transportowy w Polsce Wschodniej, w ujęciu wartości absolutnych, dotyczy głównie kontaktów w łańcuchu dostaw, co może świadczyć o efektywnych relacjach na płaszczyźnie odbiorca–dostawca oraz odpowiednim
wykorzystywaniu informacji rynkowych, które płyną bezpośrednio od zainteresowanych stron. Biorąc pod uwagę wyniki modelowania probitowego, zdecydowanie
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innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych występuje w odniesieniu do implementacji nowych lub udoskonalonych wyrobów oraz procesów technologicznych,
konkretnie systemów okołoprodukcyjnych oraz wspierających. Ponadto można zauważyć w większości pozytywny wpływ na parametry innowacyjności współpracy
z konkurentami, co może świadczyć o skłonności do nawiązywania kontaktów w celu
realizacji projektów B+R, których, ze względów finansowo-infrastrukturalnych, przedsiębiorstwa niejednokrotnie nie byłyby w stanie realizować w pojedynkę. Wyniki badań pokazują również, że przedsiębiorstwa, oprócz najczęstszych relacji z odbiorcami, dostawcami i konkurentami, w mniejszym stopniu wchodzą w relacje z ośrodkami
naukowymi, o czym mówią wyniki badań w ujęciu bezwzględnym. Współpraca z tymi
jednostkami ma jednak pozytywny wpływ na wdrażanie nowych lub udoskonalonych wyrobów, dlatego też swoistej szansy dla aktywizacji transferu wiedzy i technologii można się doszukiwać w zwiększeniu kontaktów kooperacyjnych z jednostkami
naukowo-badawczymi.
Strategia rozwoju Polski Wschodniej wraz z odpowiednim określeniem głównych
wyzwań rozwojowych stojących przed tym specyficznym makroregionem powinny
stanowić część najważniejszych krajowych działań zmierzających do wzmocnienia
konkurencyjności opartej na rozwoju technologicznym. Wyniki badań mogą stanowić podstawę podczas planowania skutecznych działań o charakterze operacyjnym
oraz opracowania strategii rozwojowej, która będzie sprzyjała aktywizacji działalności
innowacyjnej, a w rezultacie kreowanie, wdrażanie oraz dyfuzję innowacji na tym obszarze.
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Bukowski M., Szpor A., Śniegocki A. (2012), Potencjał i bariery polskiej innowacyjności,
IBS, Warszawa.
Etzkowitz H. (2002), The Triple Helix of University – Industry – Government, Implications for Policy and Evaluation, Institutet för studier av utbildning och forskning, Stockholm.
Głodek P., Matusiak K.B. (2011), Transfer technologii [w:] Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa.
Fiedorowicz K., Duda J. (2007), Polska Wschodnia - warunki wyjścia z niedorozwoju,
„Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 11.
Maddala G.S. (2006), Ekonometria, PWN, Warszawa .
Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (2005), Wspólna publikacja OECD i Eurostatu, Wydanie trzecie, Paryż.
Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystki, Tom 2, Statsoft, Kraków.
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020
(2013), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
Szopik-Depczyńska K., Świadek A. (2012), Wpływ wielkości przedsiębiorstw na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw w regionach peryferyjnych w Polsce, „Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 717, Ekonomiczne problemy usług nr 93,
Otoczenie instytucjonalne, jako stymulator procesów B+R i innowacji w gospodarce”,
SOOIPP Anual 2012, red. J. Buko, Szczecin.
Welfe A. (1988), Ekonometria, PWE, Warszawa.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2016
Wydawnictwo SAN | ISSN 1733-2486
Tom XVII | Zeszyt 12 | Część II | ss. 459–477

Blanka Tundys*
Uniwersytet Szczeciński

Tomasz Wiśniewski**
Uniwersytet Szczeciński

Agnieszka Matuszczak***
Uniwersytet Szczeciński

Znaczenie wyboru trasy w kontekście
funkcjonowania zielonego łańcucha dostaw1
The Importance of Choosing a Route in the Context of the
Functioning of the Green Supply Chain

Abstract: The economic changes taking place in the economies affect the reconfiguration
of the structure and nature of the supply chains. The processes of the globalization,
including the free movement of products conducive to the creation and operation of
increasingly complex chains. The individual cells are located in different countries, and the
products must overcome ever greater distances to get to the final recipient. Selecting the
optimal and most efficient chain strategy leads to a situation where the production site
can be far away from the place of consumption and the configuration of the whole of the
chain begins to play an increasingly smaller role. The change in structure is also affected by
trends in the protection of the environment and the increased interest in environmental
problems when creating business structures. This refers to the relationship between the
cells and the implementation of processes that will have the least negative impact on the
1 Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji
numer: DEC-2013/09/B/HS4/02707.
* blanka.tundys@usz.edu.pl
** tomasz.wisniewski@wzieu.pl
*** agnieszka.matuszczak@wzieu.pl

459

Blanka Tundys, Tomasz Wiśniewski, Agnieszka Matuszczak

environment. This involves among other things the implementation of the chain structure
of the „green” principles.
Key-words: green suplly chain, globalisation, new strategy and structure of the supply
chain

Wprowadzenie
Zmiany zachodzące w gospodarkach wpływają na rekonfigurację struktury i charakteru łańcuchów dostaw. Nie bez znaczenia dla konfiguracji, zarówno podmiotowej,
jak i przestrzennej łańcucha, pozostają ogólnoświatowe trendy gospodarcze. Umiejętne wykorzystanie trendów może się przyczynić do osiągania przewagi konkurencyjnej, m.in. dzięki wdrożeniu odpowiedniej, nowej i innowacyjnej strategii łańcucha
dostaw. Z punktu widzenia organizacji łańcucha dostaw najważniejsze trendy makroekonomiczne to: globalizacja, demografia, nowe modele konsumpcji, zasoby naturalne i środowisko oraz regulacje i ruchy społeczne [Muzyczka 2011, za Engel 2008].
Procesy globalizacyjne, w tym swobodny przepływ produktów, sprzyjają tworzeniu
i funkcjonowaniu coraz bardziej rozbudowanych łańcuchów. Poszczególne ogniwa
znajdują się w różnych krajach, a produkty pokonują coraz większe odległości, aby
dotrzeć do ostatecznego odbiorcy. Wybór optymalnej oraz najbardziej efektywnej
strategii łańcucha prowadzi do sytuacji, w której miejsce produkcji może być znacznie oddalone od miejsca konsumpcji, odgrywając w konfiguracji całego łańcucha coraz mniejsza rolę. Na zmianę struktury łańcuchów wpływają także trendy w zakresie
ochrony środowiska naturalnego i wzrost zainteresowania problemem ekologii przy
tworzeniu struktur biznesowych. Odnosi się to do powiązań między ogniwami oraz
realizacji procesów mających jak najmniejszy negatywny wpływ na środowisko naturalne. Powyższe aspekty wiążą się między innymi z wdrażaniem w struktury łańcucha
„zielonego” (greening) podejścia.
Zmiany w strukturze łańcuchów są konieczne, gdyż bez nich nie ma możliwości
adaptacji do nowych warunków, kóre są efektem globalizacji i zwiększonego zainteresowania aspektami ochrony środowiska, przy jednoczesnym spełnianiu założeń
biznesowych poszczególnych ogniw i całego łańcucha. Te, często przeciwstawne,
cele muszą sprostać wyzwaniom rynkowych, w tym: zwiększaniu efektywności, rentowności, obniżaniu kosztów, a jednocześnie wzrostowi zadowolenia klientów i przy460

chodów ze sprzedaży w ramach całego łańcucha.
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Biorąc pod uwagę założenia związane z globalizacyjnymi trendami oraz coraz
większym zainteresowaniem związanym z dbałością o środowisko naturalne podczas
realizacji procesów w łańcuchu dostaw, wskazuje się, że głównym celem rozważań
będzie analiza wpływu na środowisko naturalne procesów transportowych realizowanych w ramach trzech różnych łańcuchów dostaw produktów pochodzących
z trzech różnych krajów, z jednym docelowym miejscem sprzedaży. Do tego należy
także zaliczyć możliwość realizacji i wdrażania zielonych zasad do łańcucha dostaw
(w zakresie omawianych procesów transportowych). Do realizacji celu i weryfikacji
założeń posłuży analiza wyboru trasy i środków transportu, w tym związana z procesami transportu emisja CO2. Za modelowy przykład posłużą łańcuchy dostaw jabłek. Pytania badawcze oraz postawione tezy koncentrują się na następujących
założeniach: czy wybór trasy i jej długość wpływa na zwiększanie/zmniejszanie negatywnego wpływu całego łańcucha na środowisko naturalne? Czy można założyć, że
długość trasy nie wpływa wprost proporcjonalnie na zwiększenie emisji CO2 w łańcuchu dostaw jabłek? Czy zasadne jest twierdzenie, że tworzenie zielonych łańcuchów
dostaw jabłek w większym stopniu wymaga zmian organizacyjnych oraz w zakresie
strategii całego łańcucha niż decyzji związanych ze zmianą środka transportu lub trasy? Procesy globalizacyjne wpływające na fakt, że kraj pochodzenia produktu może
być znacznie oddalony od miejsca konsumpcji, mogą być pomocne przy realizacji
założenia związanego z ochroną środowiska naturalnego, jednakże nie musi to mieć
związku ze zmianą środka transportu lub trasy. Globalne, długie i złożone łańcuchy
dostaw mają porównywalny negatywny wpływ na środowisko naturalne w zakresie
transportu i procesów przewozowych jak krótkie, lokalne łańcuchy dostaw. A wybór
trasy wpływa w niewielkim stopniu na zwiększanie emisji CO2 w łańcuchu dostaw.
Wykorzystanie narzędzi statystycznych jest podstawą do analiz i interpretacji założeń
związanych z zazielenieniem łańcucha dostaw, pozwalając na zobrazowanie problematyki oraz wspomagając decyzje dotyczące zmian organizacyjnych, jednocześnie
uświadamiając problematykę związaną z zanieczyszczeniem środowiska w trakcie
realizacji procesów w łańcuchu dostaw.

Aspekty teoretyczne zielonego łańcucha dostaw
Nowe strategie wdrażane w łańcuchach dostaw wymagają: redukcji w zakresie kosztów, skrócenia czasu związanego z wprowadzeniem produktu na rynek, wydłużenia
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łańcuchów, w wyniku procesów globalizacji, implementacji elementów związanych
z ochroną środowiska, ukierunkowania na zmienne potrzeby klienta, zmiany relacji
z dostawcami i zarządzania ryzykiem, poprawy bezpieczeństwa i jakości wyrobów
oraz upłynnienia strumienia należności.
Zainteresowanie tworzeniem zielonych łańcuchów dostaw widać w literautrze
przedmiotu już od ponad 20 lat. Sama literatura jest niezwykle bogata. Największy,
jak do tej pory, wkład wnieśli: Zhu, Sarkis [2004], Beamon [1999], Srivastava [2007],
Vachon, Klassen [2008], Carter, Jennings [2004], Salam [2009], Lee [2008]; Walker et
al. [2008], Sarkis, Zhu, Lai [2011]; Seuring [2013], Seuring, Srivastava [2007], Gold,
Seuring, Beske [2010], Brandenburg, Govindan, Sarkis, Seuring [2014]. Wykorzystując
zasoby literatury, należy wskazać, że istota zielonego łańcucha dostaw (w kontekście projektów, praktycznych rozwiązań oraz nowego systemu zarządzania) opiera
się na włączeniu w procesy, operacje i czynności aspektów środowiskowych, zachowując i podnosząc jednocześnie standardy logistyczne oraz wdrażając innowacyjne
koncepcje – tym samym przeprojektowując łańcuch dostaw. Doskonalenie praktyk
zielonego łańcucha dostaw obejmuje obszar zarządzania cyklem życia produktu,
wdrażenie poszczególnych narzędzi i elementów do procesów: zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, recyklingu, pakowania, transportu i magazynowania; oraz dostosowywanie i realizację głównych paradygmatów logistycznych związanych z aspektami czasu, jakości, kosztów i elastyczności. Oprócz samego zdefiniowania zielonego
łańcucha dostaw i procesów wchodzących w jego zakres, należy zwrócić uwagę na
konieczność wykorzystania podejścia całościowego definiującego zarządzanie zielonym łańcuchem dostaw jako integrowanie w ramy łańcucha myślenia środowiskowego obejmujacego: projektowanie produktu, zaopatrzenie i selekcję materiałów,
dostawców, procesy wytwarzania, dostawę produktu finalnego ostatecznemu konsumentowi oraz zarządzanie produktem i opakowaniem po skończonym procesie użytkowania [Srivastava 2007].
Jedną z koniecznych decyzji podejmowanych w łańcuchu dostaw jest wybór trasy
i środka transportu. W kontekście rozważań związanych z ogólnoświatowymi trendami istotne wydaje się przeanalizowanie, w jaki sposób wybór, konfiguracja i odległość
miejsca produkcji i miejsca zbytu wpływa (w aspekcie negatywnym) na środowisko naturalne. Są to decyzje obejmujące swym zakresem zarządzanie transportem.
W kontekście budowania zielonych łańcuchów dostaw należy wskazać, że decyzje
transportowe mają zdecydowany wpływ na środowisko naturalne ze względu na po462

konywane odległości. Schematyczne ujęcie, opierając się na definicjach prezentowa-
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nych przez Beamon i Srivastava, zielonego łańcucha dostaw prezentuje rysunek 1.
Większości procesów towarzyszy przemieszczanie. Wiąże się ono nieodłącznie z wyborem środka transportu i trasy. To jednocześnie wpływa na konfigurację nie tylko
całego łańcucha, lecz także na środowisko naturalne. W zależności od długości trasy,
a także lokalizacji miejsca produkcji do najczęściej wybieranej gałęzi transportu należy transport drogowy, samochodowy. Gdy mamy do czynienia z globalnymi łańcuchami, najczęściej co najmniej jeden odcinek trasy pokonywany jest z wykorzystaniem transportu morskiego.
Rysunek 1. Aspekty zielonego łańcucha dostaw

Źródło: Opracowanie własne.

Transport to jeden z najważniejszych elementów w działalności logistycznej, co
wskazuje także na jego bardzo duże znaczenie w łańcuchach dostaw. Procesy transportowe muszą być spójne i zintegrowane, aby współczesne łańcuchy dostaw mogły
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działać efektywnie i zgodnie z wyznaczonymi strategiami. Sprawność procesów transportowych zależy w dużym stopniu od infrastruktury, gdyż zdecydowanie wpływa na
strukturę kosztów logistycznych całego łańcucha. Transport drogowy wykorzystywany jest najczęściej w przewozach lądowych towarów. W przewozach międzykontynentalnych najczęściej wykorzystuje się transport morski. Transport drogowy pełni
także funkcję dowozowo-odwozową w stosunku do pozostałych gałęzi transportu,
szczególnie dobrze odgrywającego swoją rolę na krótkich i średnich odcinkach. Także
aspekt kosztowy decyduje o wyborze transportu morskiego do tras długich. Transport drogowy generalnie negatywnie wpływa na środowisko naturalne, emitując do
atmosfery szkodliwe substancje. Wyniki badań wskazują, że w krajach OECD pojazdy samochodowe są największym źródłem skażenia środowiska, obciążając go ponad 15 tysiącami związków chemicznych. Wymogi gospodarki niskoemisyjnej, w tym
coraz większe zainteresowanie budową zielonych łańcuchów dostaw, wymaga efektywnego wykorzystania zasobów środowiska naturalnego. Do jej realizacji służą dokumenty prawne, organizacyjne i administracyjne. Charakterystykę trzech najczęściej
wykorzystywanych uregulowań prawnych prezentuje tabela 1.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [Gis, Kordel, Waśkiewicz 2014].

Uwarunkowania prawne służące gospodarce niskoemisyjnej
Nazwa
Charakterystyka
opisuje metody i wymagania niezbędne do przeprowadzenia kalkulacji i raportowania zużycia
Norma EN 16258: „Metodyka szacowania i raportowania zużycia energii energii oraz emisji gazów cieplarnianych w transporcie zarówno ładunków, jak i osób. Istnieje
możliwość szerokiego stosowania we wszystkich gałęziach transportu. Przeznaczona dla różnych
oraz emisji gazów cieplarnianych
w usługach transportowych (w zakre- grup użytkowników transportu. Jednolite podejście do kwestii obliczania zużycia nośników energii
sie przewozu ładunków oraz pasaże- oraz emisji gazów cieplarnianych w usługach transportowych. Sposób obliczania jest uniwersalny
niezależnie od stopnia skomplikowania zagadnienia.
rów)” – Methodology for calculation
and declaration of energy consumption Możliwe obliczenia dotyczą czterech (tzw. VOS – Vehicle Operation System) zakresów: zużycie energii
„od źródła do kół” (EW), emisję gazów cieplarnianych „od źródła do kół” (GW), zużycie energii „od
and GHG emissions of transport serviźródła do zbiornika” (Et), emisję gazów cieplarnianych „od źródła do zbiornika” (Gt)
ces (freight and passengers)
zawiera zasady, wymagania i wytyczne dotyczące ilościowego szacowania „śladu węglowego” proNorma ISO 14067, tzw. „Ślad węglowy” produktów, wymaganie i porad- duktów (CFPs – carbon footprint of products), zarówno dóbr, jak i usług. Zawarte w normie wytyczne dotyczą zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu istnienia produktu lub w cyklu
nictwo dla ujęcia ilościowego i sprarealizacji usługi.
wozdawczości (Carbon footprint of
products - Requirements and guidelines
for quantification and communication-project).
przewodnik GHG Protocol (Greenho- Zawiera szczegółowe informacje i przykłady w zakresie przewozu ładunków. Wyróżniono trzy zakreuse Gas Protocol) – „Przewodnik spo- sy badania zużycia nośników energii i emisji dwutlenku węgla. Uwzględniają one cały cykl istnienia
produktu (usługi) od jego produkcji w przedsiębiorstwie, poprzez transport, aż po wykorzystanie
sobu pomiaru i raportowania emisji
produktu przez konsumenta. Zakres 1 obejmuje emisje gazów cieplarnianych, za które są odpowiegazów cieplarnianych z transportu
dzialni przewoźnicy (głównie wynikające z zużycia nośników energii przez środki transportu). Zakres
ciężarowego”
2 obejmuje emisje gazów cieplarnianych wynikające ze zużycia energii elektrycznej i energii cieplnej
przez przedsiębiorstwa przewozowe. Zakres 3 obejmuje zużycie nośników energii i emisje gazów
cieplarnianych, które są w gestii dostawców (np. producentów), jednak zaleca się ich uwzględnianie
w celu pełniejszej oceny oddziaływania na klimat całego cyklu istnienia produktu.

Tabela 1. Aspekty prawne gospodarki niskoemisyjnej – wybrane elementy
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Z punktu widzenia budowy zielonego łańcucha dostaw zarówno wybór środka
transportu, jak i samej trasy powinien uwzględniać wpływ na środowisko naturalne.
Zmiana struktury łańcucha dostaw – w kierunku jego zazielenienia – wymaga także zmian w zakresie realizacji procesów transportowych. Rola transportu to nie tylko
efektywność i ekonomiczność, w tym racjonalność kosztów, ale także jak najmniejszy
negatywny wpływ na środowisko naturalne. Do tych aspektów dochodzą jeszcze zagadnienia związane ze złożonością i długością poszczególnych łańcuchów. Im bardziej złożone zależności między poszczególnymi odbiorcami, tym większe znaczenie
procesów transportowych. Z założenia w zielonych łańcuchach dostaw transport powinien minimalizować swój negatywny wpływ na środowisko naturalne. Najlepszym
rozwiązaniem byłoby odzwierciedlenie w systemie transportowym założeń zrównoważonego transportu. Działania podejmowane w ramach procesów transportowych
odbywają się często na płaszczyźnie prawnej (np. poprzez konieczność stosowania
odpowiednich norm dotyczących emisji spalin), organizacyjnej (poprzez optymalizację i modelowanie tras), ekonomicznej (korzyści ekonomiczne uzyskiwane dzięki
zastosowaniu nowoczesnych technologii, między innymi nowe kontrakty, możliwość
obniżenia kosztów działalności). Zielony transport powinien wykorzystywać ekologiczny tabor spełniający wymagania transportu niskoemisyjnego. Kolejny element
to odpowiednia integracja i optymalizacja procesów transportu, a to związane jest
także z jego ekonomicznością i efektywnością. Kolejnym elementem jest wdrażanie
systemów IT, których wykorzystanie pozwoli na niwelowanie negatywnego wpływu
transportu na środowisko naturalne. Pozwalają one między innymi na monitoring
pojazdów i zanieczyszczeń. Kolejny element odnosi się do płaszczyzny procesowej
i implementacji założeń zielonego łańcucha dostaw i zielonego transportu do wykorzystania odpowiednich narzędzi planistycznych (w tym odpowiedniego doboru
trasy).

Metodyka badań i analiza materiały empirycznego
Autorzy skupili się w rozważaniach na aspektach związanych z wyborem trasy, jej
długością oraz środkami transportu wykorzystywanymi w procesach przewozowych
w trzech różnych łańcuchach dostaw jabłek. W rozważaniach pominięto aspekty
związane z magazynowaniem, które mogą mieć wpływ na środowisko naturalne.
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Założono również, że do transportu w każdym wypadku wykorzystuje się podobnej
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klasy pojazdy, chłodnie o podobnych parametrach technicznych. Do analizy przyjęto
trzy skrajne łańcuchy dostaw: globalny (kraj pochodzenia jabłek: Chile, miejsce docelowe Polska, Szczecin), regionalny, w kontekście średniego zasięgu kontynentalnego
(kraj pochodzenia jabłek: Włochy, miejsce docelowe Polska, Szczecin) oraz lokalny
(kraj pochodzenia jabłek: Polska, miejsce docelowe Polska , Szczecin). Skupiono się
jedynie na emisji CO2, pominięte zostały inne gazy cieplarniane. Uproszczona analiza
ma służyć jedynie zobrazowaniu i wskazaniu istoty zagadnienia. Pominięto także rzeczywistą liczbę pośredników, wskazując jedynie schematycznie procesy i czynności
odbywające się w ramach łańcucha dostaw.
Do analizy empirycznej wzięto pod uwagę trzy rodzaje łańcuchów dostaw. Przedstawiono je na rysunku 2.
Rysunek 2. Łańcuchy dostaw jabłek z uwzględnieniem miejsca produkcji

Źródło: Opracowanie własne.

Przegląd narzędzi statystycznych wykorzystywanych do
analizy łańcucha dostaw
Do analizy danych opisujących różne aspekty łańcucha dostaw może być wykorzystany cały szereg różnych technik i narzędzi statystycznych. O stosowaniu określonych narzędzi analizy decydować może kilka czynników. Przede wszystkim na wybór
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danego narzędzia oddziałuje złożoność danych, które są przedmiotem analizy. Niewielka ilość danych może być przeanalizowana w np. arkuszu kalkulacyjnym, a dane
złożone wraz z losowością, która je charakteryzuje, będą raczej analizowane w bardziej zaawansowanych narzędziach statystycznych, takich jak np. Statistica, lub przy
użyciu symulacji komputerowej. Poniżej znajduje się krótki przegląd narzędzi i metod
możliwych do wykorzystania w analizie łańcucha dostaw.
Arkusz kalkulacyjny
Jest to jedno z najprostszych narzędzi mogących posłużyć do analizy danych łańcucha dostaw. Arkusz kalkulacyjny (np. Microsoft Excel) udostępnia zestaw narzędzi
do analizy statystycznej danych, zawiera wiele funkcji z zakresu statystyki, finansów
i inżynierii. Niektóre funkcje statystyczne są wbudowane, a inne stają się dostępne
po zainstalowaniu pakietu Analysis ToolPak. Użytkownik dostarcza dane i parametry
dla każdej analizy. Poszczególne narzędzia stosują odpowiednie funkcje makr i wyświetlają wyniki w tabeli wyników. Niektóre narzędzia oprócz tabeli generują również
wykresy.
Statystyka matematyczna
Statystyka matematyczna jako dział matematyki zajmujacy się metodami kolekcjonowania danych i wnioskowania z nich, gdy wiedza a priori jest sformułowana w postaci
pewnych modeli probabilistycznych. Jak dotąd opracowano wiele technik analizy danych, które znajdują zastosowanie w różnych działach nauki, m.in.: w ekonomii, produkcji, medycynie, a także zarządzaniu łańcuchem dostaw. Najczęstsze techniki lub
metody stosowane w statystyce matematycznej to:
•

szeregi rozdzielcze i histogramy,

•

statystyki zmiennej losowej,

•

estymacja oraz testowanie hipotez statystycznych,

•

analiza współzależności cech (testy niezależności, korelacja),

•

modele ekonometryczne.

Popularnym narzędziem do wykonywania zaawansowanych analiz statystycznych
jest oprogramowanie Statistica. Jest to uniwersalny, zintegrowany system, w którego
skład wchodzi wszechstronny zestaw zaawansowanych procedur analitycznych słu468

żących do statystycznej analizy danych, tworzenia wykresów, operowania na bazach
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danych, wykonywania transformacji danych i tworzenia aplikacji. Częścią pakietu
jest Statistica Decisioning Platform [www.statsoft.pl 2016], który wspomaga przedsiębiorstwa lub decydentów w podejmowaniu decyzji opartych na analizie danych.
Narzędzie to wykorzystuje modele probabilistyczne stosowane m.in. do tworzenia
reguł decyzyjnych, modelowania predykcyjnego i zarządzania tymi modelami oraz
do wizualizacji danych.
Symulacja komputerowa
Pojęcie symulacji komputerowej pojawia się podczas tworzenia za pomocą komputera modeli rzeczywistych procesów. Odpowiednio zbudowany model symulacyjny
umożliwia zbadanie działania układu na drodze doświadczalnej (obliczeniowej) bez
konieczności budowy modelu fizycznego. Podejście takie umożliwia dowolną modyfikację parametrów modelu, typów i wartości wielkości wejściowych oraz wyznaczenie interesujących wielkości wyjściowych w sposób niewymagający dodatkowych
nakładów finansowych.
Symulacja jest bardzo pomocna i szeroko wykorzystywana do analizowania procesów stochastycznych takich jak złożony łańcuch logistyczny [Terzi i Cavalieri 2004,
ss. 3–16; Min i Zhou 2002, ss. 231–249]. Jest ona wykorzystywana wszędzie tam, gdzie
skonstruowanie modeli matematycznych lub fizycznych jest bardzo trudne lub wręcz
niemożliwe. Popularne narzędzia stosowane do symulacji procesów to:
•

Adonis,

•

Arena,

•

Aris Simulator,

•

Matlab Simulink,

•

VenSim.

Analiza łańcuchów dostaw jest trudnym zadaniem ze względu na trudności, które pojawiają się, gdy losowość jest osadzona w procesie. Niestety losowość jest powszechną i nieuniknioną cechą wśród procesów rzeczywistych. Komputerowe modelowanie i symulacja pozwala odzwierciedlić złożoną strukturę procesu oraz jego
dynamiczne zachowywanie się, uwzględniając jednocześnie w pełni jego stochastyczność [Wang, Chatwin 2005, ss. 1254–1265].
Dzięki zastosowaniu symulacji komputerowej, a w szczególności odpowiedniemu
oprogramowaniu komputerowemu wspomagającemu analizę łańcuchów dostaw
można uzyskać cały szereg najważniejszych statystyk opisujących analizowany pro-
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ces lub system. Oprogramowanie zapewnia poprawność metodyczną obliczeń statystycznych wykonywanych przez program, bez koniecznej szczegółowej wiedzy badaczy z zakresu teorii probabilistycznych. To znaczy, że poprawnie zbudowany model
symulacyjny procesu, np. łańcucha dostaw, dostarczy nam w sposób automatyczny
najważniejszych statystyk takich jak średnie oraz odchylenia standardowe czasów
przepływu, transportu, oczekiwania, nawet jeśli do procesu wprowadzimy losowość.
Analiza empiryczna i komparatywna wyboru trasy
Założenia do modelu obliczeń zostały przeprowadzone dla trzech producentów jabłek pochodzących z trzech krajów (Polska, Włochy, Chile). Kraje te, zgodnie z powszechnymi danymi, to jedni z największych producentów jabłek. Aby porównać
ilość wydzielanego CO2 do atmosfery założono, że transport będzie dotyczył takiej
samej ilości jabłek – 1000 ton. Przyjęto, że transport jabłek w Polsce odbywa się samochodami ciężarowymi ze spalaniem w klasie Euro III (tabela 2), transport z kraju UE
– samochodami cieżarowymi ze spalaniem w klasie Euro IV lub wyżej, a w wypadku
Chile jest to łączony transport samochodowy ciężarowy w klasie Euro III oraz transport morski. Normy Euro (klasy emisji szkodliwych substancji) ustalają dopuszczalne
emisje spalin dla nowych samochodów. Zbiorcze dane wejściowe do modelu obliczeń pokazano w tabeli 3.
Tabela 2. Wartości emisji dla pojazdów z silnikiem benzynowym
Euro I
Euro II
Euro III
Euro IV
Euro V
Euro VI

Ważne od
12/92
01/97
01/00
01/05
09/09
08/14

CO2 (gram/km)
2,72
2,20
2,30
1,00
1,00
1,00

Źródło: Opracowanie własne.

Do obliczenia emisji CO2 dla transportu ciężarowego użyto wzoru [IBM Knowledge Center, 2016]:
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Spalanie paliwa przyjęto jako zmienną losową o rozkładzie normalnym, gdyż
warunki jazdy samochodów ciężarowych są różne i zmieniają się w zależności od
czynników atmosferycznych i terenu. Podawane przez producentów średnie spalanie jest wówczas obarczone błędem. Jako odchylenie standardowe spalania przyjęto 10% średniego spalania. Obliczenia wykonano dla trzech niezależnych, losowych
powtórzeń.
Aby obliczyć emisję CO2 dla transportu morskiego, użyto wzoru przedstawionego
w artykule Szelangiewicz i Żelazny [2013, ss. 625–635] dla normy emisji CO2 linii referencyjnej dla chłodnicowców:

Wynik przedstawia liczbę gram na tonę emisji CO2, gdzie DWT oznacza ładowność statku (w naszym przypadku dla średniej wielkości chłodnicowca przyjęto
20 000 tys. ton).
Tabela 3. Dane wejściowe do modelu obliczeń
Kraj (region)
pochodzenia
Polska
– Mazowsze
Włochy

Liczba ton
jabłek

Rodzaj
transportu

Liczba
kilometrów

Średnie spalanie (l/100km)

1000

ciężarowy

708

40

1000

ciężarowy

1220

Chile

1000

ciężarowy +
morski

1240 – ciężarowy
14 tys. – morski

35
40
(dla ciężarówek)

Źródło: Opracowanie własne.

Wyniki badań
Dla podanych w tabeli 3 danych wejściowych przeprowadzono obliczenia (przy użyciu oprogramowania MS Excel). Wyniki przedstawiono w tabeli 4 oraz na wykresie na
rysunkach 3 i 4.
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Tabela 4. Wartości emisji CO2 transportu jabłek dla poszczególnych łańcuchów dostaw
Kraj (region)
pochodzenia

Emisja CO2 (gram)

Polska – Mazowsze
Średnio
Włochy
Średnio
Chile
Średnio

56595
57437
56926
56986
41728
40973
41728
41986
489868
491346
485706
488973

Emisja CO2
(gram/km)
79,936
81,125
80,403
80,488
34,203
33,585
34,203
34,414
32,144
32,241
31,870
32,085

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 3. Wartości emisji CO2 (gram) transportu jabłek dla poszczególnych łańcuchów dostaw

Źródło: Opracowanie własne.
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Rysunek 4. Wartości emisji CO2 (gram/km) transportu jabłek dla poszczególnych
łańcuchów dostaw

Źródło: Opracowanie własne.

Analizując tabelę 4 oraz rysunek 3, można zauważyć, że największa ilość CO2 wydzielana jest w wypadku transportu z Chile, co w oczywisty sposób jest spowodowane długością przebytej trasy. Natomiast jeżeli porównamy wielkości z Włoch i Polski,
to widać, że odległość w tym wypadku nie odegrała tak ważnej roli jak rodzaj środka
transportu. To znaczy, że używanie do transportu samochodów ciężarowych, których
norma spalania jest w klasie Euro IV lub wyżej znacznie obniża ilość wydzielanego
CO2. Niestety duża część firm transportowych obsługujących polski rynek wciąż używa ciężarówek w klasie Euro III.
Dodatkowo, jeżeli weźmiemy pod uwagę liczbę gram wydzielanego CO2 w stosunku do liczby przebytych kilometrów (wykres na rysunku 4), okazuje się, że transport z Chile ma najlepsze wyniki – najmniejsza ilość wydzielanego CO2. Wynik z Chile
i Włoch jest bardzo zbliżony – co także potwierdza tezę, że nie tylko liczba kilometrów
wpływa na zwiększenie wydzielanego CO2. Wynik uzyskany w łańcuchu, który w Polsce jest najgorszy z trzech porównywanych, oznacza, że w stosunku do przebytej liczby kilometrów transport w Polsce wydziela największą ilość CO2.
Wykonane zostały dodatkowe analizy, które mają ocenić, czy istnieje zależność
między użyciem w transporcie ciężarowym samochodów w poszczególnych klasach
emisji Euro a wydzielaniem CO2 (Tabela 5). Oczywistym wnioskiem jest to, że im niższa klasa emisji, tym ilość wydzielanego CO2 jest większa. Do potwierdzenia liczbowe-
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go wykorzystuje się narzędzia statystyki matematycznej. Sprawdzenie zostało wykonane testem niezależności χ2 oraz została zmierzona skala tej zależności za pomocą
współczynnika V-Cramera. Wszystkie kalkulacje przeprowadzono w oprogramowaniu
Statistica 10.0.
Tabela 5. Współczynniki Chi-kwadrat oraz V-Cramera dla oceny wpływu używanych ciężarówek na emisję CO2
Nazwa statystyki
Wartość statystyk

χ2
70,64

p-wartość
0,0063

V-Cramera
0,7977

Źródło: Opracowanie własne.

Test χ2 jest jednym z najważniejszych, a także często stosowanych w praktyce testów nieparametrycznych, który służy sprawdzaniu hipotez. Co istotne, można go wykorzystywać do badania zgodności zarówno cech mierzalnych, jak i niemierzalnych.
Jeżeli dane będą dwie jakościowe zmienne losowe X (klasa spalania Euro) i Y (ilość
wydzielanego CO2), przy czym zmienna X ma k, natomiast zmienna Y – l różnych poziomów wartości, to hipotezy o niezależności stochastycznej zmiennych mają postać:
•

H0: zmienne X i Y są niezależne,

•

H1: zmienne X i Y nie są niezależne.

Statystyką testową jest:

gdzie

są tak zwanymi liczebnościami teoretycznymi.
Test przeprowadzono dla trzech różnych producentów jabłek z Polski (trzy trasy
o różnej długości), dla ciężarówek o klasie spalania zgodnej z poszczególnymi normami od Euro I do Euro VI. Tak jak w poprzedniej analizie spalanie paliwa przyjęto jako
zmienną losową o rozkładzie normalnym z 10-proc. odchyleniem standardowym.
W artykule zerowa hipoteza H0 mówi, że rodzaj używanych do transportu ciężarówek z poszczególnymi normami Euro nie ma wpływu na ilość wydzielanego CO2,
podczas gdy alternatywna hipoteza H1 mówi, że rodzaj używanych do transportu ciężarówek z poszczególnymi normami Euro ma wpływ na ilość wydzielanego CO2. Test
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został przeprowadzony na poziomie istotności wynoszącym 0,05.
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Obserwujemy p-wartość, która – jeśli jest poniżej 0,05 – oznacza, że odrzucamy
hipotezę H0 na korzyść hipotezy H1. Można zauważyć z tabeli 5, że p-wartość jest zdecydowanie poniżej poziomu 0,05. Potwierdza to wniosek, że rodzaj używanych do
transportu ciężarówek z poszczególnymi normami Euro ma wpływ na ilość wydzielanego CO2.
Dodatkowo obliczony został współczynnik V-Cramera, który wskazuje na siłę zależności pomiędzy badanymi parametrami. Współczynnik mniejszy niż 0,3 oznacza,
że siła zależności pomiędzy parametrami jest słaba, pomiędzy 0,3 a 0,5 – oznacza
średnią siłę zależności pomiędzy badanymi parametrami. Jeśli współczynnik ten jest
większy niż 0,5, oznacza on dużą zależność między badanymi parametrami. Wartość
współczynnika zbieżności V-Cramera obliczamy ze wzoru:

Z tabeli 5 odczytujemy potwierdzenie wcześniejszych wniosków, tzn. że istnieje
silna zależność pomiędzy rodzajem używanych do transportu ciężarówek z poszczególnymi normami Euro a ilością wydalanego CO2.

Dyskusja i wnioskowanie
Podsumowując rozważania, należy wskazać, że: wybór trasy jest uzależniony od charakteru oraz długości łańcucha, jej długość nie wpływa na zwiększanie emisji CO2,
wręcz przeciwnie – można stwierdzić, że przy badaniu emisji im mniejsza odległość,
tym większy negatywny wpływ na środowisko naturalne. Zdecydowanie należy podkreślić, że zmiany organizacyjne, prawne (które pośrednio wpływają na emisję zanieczyszczeń) i dotyczące całej struktury łańcucha mają większe znaczenie oraz większy
wpływ na tworzenie zielonego łańcucha dostaw niż tylko i wyłącznie zmiana środka
transportu czy trasy. Wskazane podejście i zmiana strategii to działania obejmujące
większość procesów. Zmiana jednego elementu nie wpływa znacząco na zmianę całego podejścia. Jednakże niewątpliwie jest to istotny element podejmowany w rozważaniach o istocie i konieczności zmiany struktury i strategii łańcucha dostaw.
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Estimating Costs of Machine Elements Taking into
Account Planned Demand for Materials
Abstract: The article presents practical application of supply and manufacturing
processes’ costs for simultaneous process of designing machine elements and processes
necessary for their production. A model of determining production costs of machine
elements was prepared based on the method of activity based costing, with the use of
cost estimation methods for designed elements. The proposed method makes it possible
to reduce production costs by decisions related to using fewer materials, eliminating or
shortening duration and decreasing the use of activity resources. The proposed solutions
were adapted to production systems operating in conditions of unit and small series
production.
Key words: supporting production process, estimation of cost, activity based costing

Introduction
In the aim to achieve market leadership or retain a stable position on the market,
enterprises are forced to respond to customers’ expectations in a faster, cheaper and
better way, as well as to adapt to their needs [Kramarz 2012]. The need to speed up
new products’ launch and look for methods of decreasing total production costs cause that unit and small series manufacturers have to introduce integrated, simultane* dwiecek@ath.bielsko.pl
* wiecekd@ath.bielsko.pl
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ous product design process, and the processes necessary for manufacturing, including up-to-date production, supply, production organization processes which take
into account customer and quality requirements [Bendkowski, Radziejowska 2011,
Kuric, Grozav 2015].
On the design stage, there is a problem related to cost estimation when elements
are not fully designed yet. In such situations, it is necessary to apply fast, more or less
precise cost accounting methods, depending on the amount of possessed information which allow a designer to choose one of many solutions according to economic criteria [Plinta, Więcek 2011]. Knowledge of the value of activity costs makes it
possible to decrease production costs thanks to decisions related to using a smaller
amount of materials, eliminating or shortening the course of activities or limiting resources of the activities which do not bring utility value to products [Saniuk, Saniuk,
Witkowski 2011]. It also allows to pay attention to cheap operations and choose less
expensive activities, in particular less costly ‘construction elements’ on the stage of
product design [Mičieta, Wieczorek, Matuszek 2011].
Nowadays, when choosing semi-materials, designers (constructors and technologists) try to select the one which is as similar as possible to the finished part, sometimes
with some surfaces ready finished. In this situation, designers very often have to make
choices and go on compromises in relation to the designed products, which leads to
high costs as a result of variety and high complexity of products, and changing this on
the phase of production is difficult and expensive. This kind of semi-finished products
selection involves lower costs of finishing, but at the same time, higher costs of acquiring the material. In this situation, analysis should consider total production costs. The
above described problems are caused by, among others, lack of knowledge related to
tools for measuring and proper accounting of costs of newly-designed products. Also,
material requirements planning is performed only on the basis of production plans, finished products lists and materials purchasing source, without optimization calculations
[Dohn, Gumiński, Zoleński 2011]. Applying activity-based costing, and considering cost
drivers within this method, makes it possible to significantly reduce costs on the stage
of production processes planning [Kaplan, Cooper 2000]. A simulation analyzing the
influence of alternative decisions on the stage of production processes planning allows
to estimate the level of prime costs before the decisions are taken and resources for
their realization are acquired [Haluška, Gregor, Więcek 2015].
The aim of the research is to develop a method, which, after initial cost estima480

tion of a designed product and taking its order, will allow further optimization of con-
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struction and the course of production process of this product, according to a cost
criterion, taking into consideration the assumed plan of material requirements. In order to solve this problem, it is necessary to:
•
•

determine the cost of activities for an exemplary production system,
initially estimate the cost of the designed element, considering and analyzing a few model elements as similar as possible to the designed element,

•

use a preliminary plan of materials demand resulting from the accepted production orders for a given period of time, considering the available stock,

•

use databases which determine the possibility of replacing the assumed semi-material with alternative ones,

•

analyze the influence of material change on manufacturing costs, manufacturing time and production process structures,

•

determine total time of production orders realization, taking into consideration alternative materials.

After preparing an initial product design and estimating its costs, cost savings
may be found in the significantly reduced assortment of the ordered materials, considering material type, form, condition and quantity, and using alternative materials.
In case of unit and small-series production, the excessive variety and complexity of
material assortment Murphy, Wood 2011] bring about considerable costs related
to ordering, transporting, delivering, freezing funds and maintaining the excessive
amount of different materials, e.g. due to selling materials in standard dimensions
[Bendkowski 2014]. On the other hand, using alternative materials should be preceded with an analysis of the influence of the change on manufacturing costs, manufacturing time and production process structures. In this situation, it is necessary to
optimally reduce the assortment of ordered materials in a given period of time and
check when the costs would be the lowest.
Using alternative materials does not violate functional product properties. The
chosen material is connected to a specific technological process which gives it the
desired shape and other geometric features, including dimensional tolerance of particular elements and the required material structure ensuring the expected mechanical, physical and chemical product properties [Dobrzański 2001].
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The proposed method of cost reduction on the stage of
production processes design, taking into account the
material supply process
In case of unit and small-series production, planning the purchase of raw resources
and materials should concern the accepted orders from customers, which, among
others, involve products to be designed initially estimated in response to an inquiry
and according to the given production plan which is created on demand, depending
on the coming orders.
Application of activity based costing allows to determine costs of activities related to the material supply process and, on their basis, to take proper decisions about
material requirements planning and controlling reserves from the point of view of
possibly lowest expenses.
Thanks to using the information related to manufacturing orders in a given time
period, and in particular material supply for the manufactured elements, possible material substitutes, stock availability and data from activity based costing system concerning the cost of applying alternative materials, it is possible to generate all variants
of material requirements, taking into consideration alternative materials (Fig. 1).
Figure 1. A model of material requirements determination
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Source: Own elaboration.
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The first step should involve organizing and ordering the set of material requirements from the largest to the smallest dimension. If the same dimension is repeated
for different types and forms, it is advisable to assume the material with higher demand, and in case of similar quantities, the material should be chosen which has better possibilities to be replaced by alternative materials. After particular materials have
been ordered, it is possible to go on to generating material demand variants, which
proceeds gradually, starting from the largest dimension.
Let us assume a binary square matrix B, which determines the possibility of replacing a semi-material hy with alternative semi-materials from the set

which is a set of semi-materials on one kind with different types, forms and dimensions, determined on the basis of demand for these semi-materials, resulting from
orders placed by customers..
Each kind of semi-material is determined on the basis of the following features:

where:
gy – type of material
oy – form of semi-material;
qy – main dimension of semi-material (e.g. in case of round bars it is the diameter).

where:
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and
– material group;
– technological process resulting from an alternative material hw;
– a set of alternative processes for

elements manufactured from material hy

– type of semi-material, e.g. forging, cast.
The semi-material present in the initial demand plan was denoted by hy, whereas hw denotes the alternative semi-material also present in the plan, where
y,w=1,...,Y. Generating cases and their analysis take place gradually according to the
order, from the material with the largest dimension h1 to the smallest dimension
hy (of the last semi-material). For each semi-material two solutions are created by
choosing a consequent present in the matrix. The first solution gives a possibility
of replacing a consequent hy+1 with a predecessor hy, which means that demand for
semi-material hy+1 will be reduced. Instead, demand for the previous semi-material hy will be higher. In turn, in the second solution, demand for semi-material hy
and hy+1 is left unchanged. This activity will be repeated for each consequent, until
all semi-materials have been analysed. This procedure will be used for generating
all variants of replacing semi-materials on different stages of creating solutions,
where:
[xiy]– is a matrix describing the generated variants for i=1,2 i y=1,..,Y;
line i=1 – determines semi-materials resulting from the initial demand,
line i=2 – determines new needs for semi-materials for a given variant, taking into
account alternative materials;
The next step, after generating all variants for given materials demand, is to compare each variant to the binary matrix B. This allows to consider the possibility of
using alternative materials, which had not been taken into account before.
Then, after generating all possible variants, it is necessary to calculate total costs
related to particular solutions, which are composed of: direct materials cost, direct
labour costs, costs of manufacturing activities and activities of the materials supply
process.
The optimization criteria by selecting material items for materials supply include:
•

costs of manufacturing production orders, that is total cost related to all realized orders, on the basis of which materials demand plan was prepared;

•

total time of production orders realization.

The aim of optimization is to find minimal total cost of manufacturing elements
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for particular material items within a given variant of materials demand.
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Limitations of optimization are:
•

realization time of elements Tw≤Tgr, where Tw

is total time of manufacturing

particular elements, and Tgr is date of order realization;
•

total cost of realizing orders with a value not higher than total initial cost of
materials demand;

•

availability of materials and quality parameters.

An example of cost reduction on the stage of designing
production processes
For an exemplary enterprise with unit and small series production, a material demand analysis was conducted for steel bars, which constitute one of basic semi-materials for the manufactured products. On the basis of production schedule, table 1
presents initial demand for steel bars for the period from 11.03. to 17.03. Basing on
the created matrix of alternative materials (table 2), all possible variants were generated of demand for steel bars, and after correcting the variants with a binary matrix,
final solutions were obtained.
Table 1. Initial demand plan

Data zapotrz. (date of demand), indeks (index), nazwa (name), waga brutto (gross weight), pręt okrągły
(round bar), kuty (forged), walcowany (rolled).
Source: own elaboration.
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1

0455001000000021

1

1
1
1

0455001220000018
1
1
1

0455001220000022
1
1

0455001220000044
1

0455001220000050
1

0455001230000012

0455001270000008
1

1

1
1
1

1

1

0455001270000017

1

0455001270000004
1
1
1
1
1

0455001270000012

1

1

1

0455001410000002

Source: Own elaboration.

0455001000000009
1

0455001000000016

0455001000000009
0455001000000016
0455001000000021
0455001220000018
0455001220000022
0455001220000044
0455001220000050
0455001230000012
0455001270000004
0455001270000008
0455001270000012
0455001270000017
0455001410000002

Replacements

Semi-materials

Table 2. The binary matrix determining the possibility of replacing semi-materials with alternative ones
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When using alternative materials, it is necessary to consider what influence the
introduced change will have on total manufacturing costs. Next, for the determined
solutions, differences in manufacturing costs are found. The tables below present calculations for the chosen variant.
The application of alternative materials results in:
•

Increased costs of direct material, influenced by higher material norm. The
cost can also be reduced by obtaining lower unit price for the material, as
a result of e.g. quantitative discounts, lack of additional costs of certificates
and costs of cutting or purchasing standard, not special and hardly ordered
material – see table 3. The chosen variant of using alternative materials considered the following factors: material norms for the semi-material before the
change (NMy), and after the change (NMw); prices of semi-materials Cy and
Cw; calculated costs of direct materials KMBy and KMBw; differences in direct
material costs, denoted as DeltaKMB.

Table 3. Differences in the cost of direct materials

półfabr_zapot. (needed semi-material), półfabr_alter. (alternative semi-material), pręt okrągły (round
bar), kuty (forged), walcowany (rolled)
Source: own elaboration.
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Increased costs of direct labour and costs of finishing activities– tables 4 and 5.
Table 4, for one of the analysed semi-material constituting the element from column
ID_ELEMENT included: technological operations (SCPOO cuts and STTWZ lathings);
machine time norms and norms of worker’s time before the change – NTMy and NTPy;
and after the change– NTMw and NTPw; cost of a machine hour Kmh; pay rates Stp;
calculated costs of activities for the specified operations KACTy, KACTw; costs of direct
labour KRBy, KRBw; difference between the above costs denoted as Delta KP. Table 5
presents the calculated differences related to direct labour costs, costs of activities related to operations (denoted as Delta KP), and costs of additional operations resulting
from replacing particular materials (denoted as D KP TOCZ).
Table 4. Differences in costs of direct labour and in costs of activities related to
finishing

Source: own elaboration.

Table 5. Activity costs related to additional operations

półfabr_zapot. (needed semi-material), półfabr_alter. (alternative semi-material), pręt okrągły (round
bar), kuty (forged), walcowany (rolled)
Source: own elaboration.
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Reducing total costs of ordering, transporting and receiving materials, which are
influenced by decreased assortment of the ordered materials, fewer suppliers, bringing together material demand. Reduction of total storing costs and costs related to
freezing financial means resulting from fewer storage items and from maintaining
lower safety stock – table 6, where: KActiv GM Total – Total cost of an activity; WSP
Activ – activity cost per given unit of this activity, KActivGM IN – cost of an activity per
product for given material, Delta Kmb – differences in direct material costs, Delta KP
- differences related to direct labour costs, activity costs related to operations (denoted as Delta KP) plus costs of additional operations resulting from replacing particular
materials (denoted as D KP TOCZ), K GM - general costs of storing, ordering, transporting and receiving material, whereas Delta GM signifies total difference of costs (difference of GM costs and a sum of KMB and KP costs).
Table 6. Differences in total production costs with specification of particular costs
of materials management activities

półfabryk (needed semi-material), półfabr_alter. (alternative semi-material), pręt okrągły (round bar),
kuty (forged), walcowany (rolled), działanie (activity), magazynowanie stali (storing steel), przyjęcie
stali (receiving steel), transport wew stali (internal transport of steel), zamówienie stali (ordering steel),
klucz (key), liczba pozycji mag. ubiegły rok (number of storage items for previous year), liczba pozycji na
Pz (stale) (number of items on the document warehouse Pz (steels))
Source: own elaboration.
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Figure 2 is a summary of the above tables.
Figure 2. The chosen solution with calculated difference in costs

zapotrzebowanie wstępne (initial demand), zapotrzebowanie proponowane (proposed demand), nazwa (name), waga brutto (gross weight), korzyść (benefit), oblicz (calculate), wprowadź datę początkową (enter the start date), wprowadź datę końcową (enter the end date)
Source: own elaboration.

The prepared algorithm reducing demand for materials was used for a weekly
production schedule. The figure shows initial demand for steel bars for the analyzed
period of time, resulting from constructional developments, and finally reduced materials requirements for this period (assortment was reduced by 4 items) together
with calculated difference in total manufacturing costs, which amounted to 325,62
PLN.
The next step involved calculating the difference of time of performing particular
elements manufactured from given semi-materials for the generated variants.
The calculation was followed by a Pareto analysis, taking into consideration limitations from the point of view of costs and time. Due to complexity of the calculations, only actual values were presented from the set of possible solutions (fig. 3). The
generated variants are analysed in order to compare them and select the variant of
final material demand plan from a set of solutions for which total cost and time values are the lowest.
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Source: own elaboration.

ograniczenia kosztowe (cost limitations), ograniczenia czasowe (time limitations), zbiór możliwych rozwiązań (a set of possible solutions)

Figure 3. Selecting a solution according to the assumed criteria
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Conclusions
In order to solve the above problems in enterprises of this type, it is necessary to introduce alternative materials present in the demand plan in large quantities, instead
of materials which are rare and in small quantity. The staff responsible for material
demand in companies ordering differentiated assortment of materials, which is often
very similar, in very small quantity or in quite short periods of time, often do not consider the possibility of decreasing the assortment of the ordered materials, buying
them in large quantities. This would allow to purchase materials from fewer suppliers,
to obtain quantitative discounts as a result of increased purchase from one supplier,
to decrease purchase costs related to issuing certificates, cutting materials, or buying
in typical sizes, which would enable to lower transport costs (fewer suppliers, bringing together material needs) and the costs of receiving deliveries. By minimizing the
number of types, forms and dimensions of the ordered materials, it would be possible
to decrease storing costs due to reduced warehouse area used both for stored materials and for passages, aisles and crossings in the warehouse.
Thanks to the proposed solutions, there is a possibility of informing designers
about high materials and manufacturing costs, including ordering costs (many suppliers), costs of maintaining excessive quantity of different materials and costs related
to the variety of manufacturing processes.
Reducing the assortment of the ordered materials for production according to
types and dimensions in early stages of production realization may bring about significant savings in the course of the production process, without losing exploitation
qualities of the products.
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Methods of the Efficiency of Production Processes Assessment
– Case Study
Abstract: One of the basic functions of a management and control of the production
process is to assess its efficiency. The concept of efficiency is not clearly defined in the
literature. This is related to the multidimensionality of this concept. This article based
on the literature analysis and long-term observation in production practice. It is a basis
for future research preparation on the impact of the environment and relationships on
work performance, especially negative behavior, toxic and side effects in both groups of
workers and business relationships. It describes an example (case study) of measurement
the effectiveness of the automotive industry company and shows how to change it which
immediately had a positive effect on the efficiency of the company.
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Wprowadzenie
Prawidłowe zarządzanie jest kluczem do osiągnięcia przez przedsiębiorstwo fundamentalnego celu istnienia – zapewnienia długotrwałej działalności, co wymaga ge-
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nerowania zysku [Gornowicz, Romaniuk, Szczubełek 2014, ss. 12, 15]. Drogą do tego
celu jest stały rozwój i pozostawanie konkurencyjnym na rynku, stąd zainteresowanie koncepcjami zarządzania i ciągłe poszukiwanie nowych. Jedną z podstawowych
funkcji zarządzania i sterowania procesem produkcyjnym jest ocena jego efektywności. Po zaplanowaniu celów niezbędna jest kontrola ich realizacji i porównanie osiągniętych wyników z założeniami. Na podstawie oceny określane są też działania korygujące [Pająk 2006, ss. 192–197].
Pojęcie efektywności nie jest w literaturze definiowane jednoznacznie. Bardzo często łączone jest z pojęciami wydajności, sprawności, produktywności, rentowności i skuteczności, a w potocznej i praktycznej formie niejednokrotnie stosowane jako synonim.
Również anglojęzyczne zwroty effectiveness, efficiency, efficacy, performance, productivity
są często ze sobą utożsamiane [Pyszka 2015, ss. 15–17]. Jest to związane z wielowymiarowością tego pojęcia i możliwością rozpatrywania efektywności w różnych ujęciach
[Wilczyński 2014, ss. 2]. Taką bliskoznaczność i niejednoznaczną interpretację terminów zaprezentował w badaniach literatury przedmiotu W. Kowal. Jako powód takiej
niejednoznaczności wskazywał interpretację literatury obcej i przenoszenie terminów
efficiency i effectiveness na grunt języka polskiego. Zauważył jednak powtarzalność w interpretacji efficiency jako wydajności lub efektywności ekonomicznej, natomiast pojęcia
effectiveness jako skuteczności lub ekonomiczności i zdefiniował termin productive efficiency jako porównanie efektu (wyniku) i nakładu [Kowal 2013, ss. 13–15].
Niniejszy artykuł ma charakter przeglądowy i powstał na etapie przygotowań do
przyszłych badań wpływu środowiska i stosunków międzyludzkich na wydajność
pracy, zwłaszcza zachowań negatywnych, toksycznych i niepożądanych zarówno
w grupach pracowniczych, jak i zależnościach służbowych. Celem artykułu jest identyfikacja potrzeb przedsiębiorstw w zakresie pomiaru efektywności procesów produkcyjnych i ocena skuteczności obecnie stosowanych metod. Artykuł zawiera opis
przykładowego pomiaru efektywności w przedsiębiorstwie branży motoryzacyjnej
(case study) i pokazuje, w jaki sposób wprowadzono zmiany, które bezpośrednio
wpłynęły korzystnie na efektywność przedsiębiorstwa.

Znaczenie pojęcia efektywności
Najbardziej ogólną definicję efektywności podali P.A. Samuelson i W.D. Nordhaus,
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określając ją jako brak odpadów lub maksymalne wykorzystanie zasobów ekono-
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micznych przy uzyskaniu maksymalnej satysfakcji na danym poziomie technologii
i czynników produkcji. Innymi słowy mowa tu o uzyskaniu maksimum z ograniczonych surowców, nakładów, zasobów. Autorzy utożsamiają tak pojmowaną efektywność z pojęciem produktywności, definiując ją jako najbardziej wydajny sposób wykorzystania zasobów społeczeństwa do zaspokojenia ludzkich potrzeb i pragnień
[Samuelson, Nordhaus 2016, ss. 4, 669].
Podobne rozważania można znaleźć w pracy A. Kolińskiego [Koliński 2011,
s. 1084], który zaprezentował pojęcie efektywności jako pomiar oczekiwanych wyników do rzeczywistej wielkości produkcji, przedstawiony w formie procentowej
(wzór 1.).
E = e/n,							(1)
gdzie:
E – efektywność
e – efekty
n – nakłady
Na podstawie analizy literatury tematu i terminologii A. Koliński połączył ten
wzór z podstawowym wzorem produktywności definiowanej zgodnie ze Słownikiem
Terminologii Logistycznej jako relację pomiędzy zmierzoną w określonym mierniku
wartością „wyjścia” danego procesu lub jednostki produkcyjnej a zmierzoną w tym
samym okresie, choć niekoniecznie w tym samym mierniku, wielkością wejścia [Koliński 2011, s. 1084]. W takim ujęciu efektywność otrzymuje cechę mierzalności jako
charakterystyczną. W literaturze przedmiotu przedstawiono też pojęcie efektywności odnoszące się do zasady racjonalnego gospodarowania, formułowanej w dwóch
wariantach: wydajnościowym (maksymalizacja efektu) i oszczędnościowym (minimalizacja nakładu) [Rutkowska 2013, s. 440]. Przyjmując efektywność jako wzajemny
stosunek między nakładami i efektami, można ją przedstawić , opierając się na trzech
podstawowych formułach [Rutkowska 2013, s. 440]:
•

korzystność, czyli różnica między efektami a nakładami, uzyskane efekty są
większe od poniesionych nakładów,

•

ekonomiczność, czyli iloraz efektów do poniesionych nakładów, pożądany
wynik powinien być większy od 1, wówczas poniesione nakłady są niższe od
uzyskanych efektów,
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•

stopa zwrotu z inwestycji, czyli wyrażony w procentach iloraz różnicy pomiędzy efektami a nakładami do poniesionych nakładów.

Dla definiowania efektywności bardzo ważna jest myśl: „Nie ma nic bardziej nieefektywnego, jak efektywnie wykonywać to, czego nie powinno się robić wcale”
[Czerska 2009, s. 15]. Z tym twierdzeniem zgadza się A. Rutkowska i wykazuje różnicę
między efektywnością (robienie rzeczy we właściwy sposób) a skutecznością (robienie właściwych rzeczy) [Rutkowska 2013, s. 440; Helms 2006]. W takim ujęciu A. Pyszka
definiuje wydajność, opierając się na badaniach P. Druckera, jako robienie rzeczy we
właściwy sposób i efektywność jako robienie właściwych rzeczy [Pyszka 2015, s. 17;
Edersheim Haas 2009, s. 25]. Jest to swoiste rozwinięcie i uszczegółowienie twierdzenia Harringtona Emersona, który opisał efektywność jako właściwą rzecz robioną we
właściwym czasie [Szymańska 2010, s. 154]. E. Szymańska interpretuje efektywność
jako pozytywny wynik działania, bez względu na to, czy był on zamierzony (zaplanowany), natomiast miarą skuteczności nazywa zgodność wyniku działania z planowanym celem [Szymańska 2010, s. 154]. W ujęciu technicznym produktywność można
określić jako stosunek wielkości produkcji wytworzonej i sprzedanej (dostarczonej
do klienta) w rozpatrywanym okresie do ilości wykorzystanych i/lub zużytych w tym
okresie zasobów wejściowych [Kosieradzka 2012, s. 19].
Wymiary efektywności są charakteryzowane podobnie, choć można zaobserwować różnice. R. Wilczyński proponuje osiem wymiarów efektywności, które zostały
przedstawione w tabeli 1 [Wilczyński 2014, ss. 2–3]. A. Rutkowska prezentuje podział
zilustrowany w tabeli 2. [Rutkowska 2013, s. 448].
Tabela 1. Wymiary i kryteria efektywności wg R. Wilczyńskiego
Wymiar
efektywności
rzeczowa
ekonomiczna
techniczno-produkcyjna
środowiskowa
oparta na jakości

Kryteria efektywności
realizacja misji organizacji
maksymalizacja efektów przy minimalizacji nakładów
optymalizacja doboru i wykorzystania zasobów gospodarczych

realizacja paradygmatów nauki o zarządzaniu środowiskiem
realizacja teorii jakości w zarządzaniu
realizacja koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorspołeczna
stwa
tworzenie, utrwalanie i promowanie norm etycznych i kulturowych
etyczno-kulturowa
w społecznym i gospodarczym otoczeniu organizacji
behawioralna
realizacja interesów ludzi w organizacji
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Źródło: [Wilczyński 2014, ss. 2–3].
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Przegląd i ocena metod stosowanych w praktyce
Problem terminologii, ogólnego pojęcia efektywności oraz rozpatrywanie jej w ujęciu ogólnym jest bardzo często poruszany w literaturze naukowej. W tabeli 3 zaprezentowano zdefiniowane w literaturze ujęcia efektywności z narzędziami do ich
pomiaru. Przytoczone pozycje to zaledwie kilka opracowań analizujących ten temat
z ostatniego okresu. W niniejszym artykule autorzy podejmują temat praktycznego
badania efektywności w ujęciu procesu produkcyjnego i poruszą temat miar i wskaźników stosowanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, powszechnie określanych
w literaturze jako kluczowe wskaźniki efektywności (KPI – Key Performance Indicators).
Tabela 2. Wymiary i kryteria efektywności wg A. Rutkowskiej
Wymiar
Kryteria
efektywności
rzeczowa

realizacja planu produkcji, dostaw, sprzedaży
produkcja dodana, wydajność, produktywność pracy i środków trwaekonomiczna
łych, zysk brutto, zysk netto
innowacyjność, wartość wydatków na badania i rozwój, wartość zastosowanych wniosków racjonalizatorskich, wartość inwestycji, liczba
systemowa
pracowników podnoszących kwalifikacje, dynamika produkcji, dynamika sprzedaży
wielkość dotacji, subwencji, obniżanie taryf celnych, podatków, udział
„polityczna”
w rynku, autonomia względem otoczenia i uczestników, warunki pracy
i płac w stosunku do innych organizacji
stopnie realizacji interesów politycznych grupy rządzącej lub dążącej do
polityczna
władzy, utrwalanie lub naruszanie istniejącego ładu społeczno-politycznego
zgodność norm organizacji z normami kulturowymi, innowacyjność
kulturowa
kulturowa
poczucie bezpieczeństwa, wydajność pracy, fluktuacja, absencja, stobehawioralna
pień integracji pracowniczej, stosunki międzyludzkie
Źródło: [Rutkowska 2013, s. 448].

Wiedza jest zasobem przedsiębiorstw, który określa możliwości. Świadomość własnej przewagi nad konkurencją i słabych stron powinny determinować wytyczenie
strategii organizacji [Marr, Schiuma, Neely 2004, ss. 551–552]. Takie podejście jest
źródłem narodzin metod wspomagających ocenę efektywności bazujących na analizie danych o działalności firmy na tle innych przedsiębiorstw. Produktywne wykorzystanie wiedzy jest istotą zarządzania wg filozofii Druckera [Edersheim Haas 2009,

499

Krzysztof Zajdler, Anna Saniuk

s. 25]. Sformułowana przez P. Druckera koncepcja zarządzania przez cele (pol. ZPC;
ang. MBO – management by objectives) mówi o planowaniu, kontrolowaniu i ocenianiu pracowników przez wspólne ustalanie celów i okresową ocenę ich wykonania na
podstawie wyników. Wykształcona na jej podstawie koncepcja zarządzania procesowego zakłada te same działania w ujęciu procesu. W obu wypadkach bardzo ważny
dla właściwej oceny jest dobór mierników i narzędzi pomiaru wyników i wykorzystanie uzyskanych wyników pomiaru [Rydzewska-Włodarczyk, Sobieraj 2015, ss. 334–
336]. Miarą realizacji celu są wskaźniki, przy czym dla jednego celu może być przypisane kilka lub nawet kilkanaście wskaźników, dlatego niezmiernie ważny jest dobór
tego właściwego [Reinfuss 2009, ss. 64–65], stąd też teza, że nie każda miara będzie
w danej sytuacji kluczowym wskaźnikiem efektywności.
Taką tezę popiera w swojej pracy badawczej D. Parmenter i proponuje podział
miar efektywności na dwie grupy, w których można dodatkowo wyróżnić dwa rodzaje wskaźników [Parmenter 2016, s. 29]:
1.

Wskaźniki rezultatu
•

wskaźniki rezultatu (RI – Results Indicators) – do określenia, w jaki sposób
zespoły łączą siły, aby osiągnąć określony cel,

•

kluczowe wskaźniki rezultatu (KRI – Key Results Indicators) – do ogólnego podsumowania stanu efektywności organizacji,

2.

Wskaźniki efektywności
•

wskaźniki efektywności (PI – Performance Indicators) – do oceny pracy
zespołów,

•

kluczowe wskaźniki efektywności (KPI – Key Performance Indicators) – do
oceny efektywności organizacji w ramach jej krytycznych czynników
sukcesu.
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Tabela 3. Ujęcia efektywności, charakterystyka i mierniki
Efektywność

Charakterystyka
dotyczy wzrostu wydajności pracy, obniżki kosztów, zmniejszania strat oraz skracania długości
cykli produkcyjnych, polega
operacyjna
na szukaniu sposobów zmniejszenia wykorzystania zasobów
produkcyjnych
określana przez wyróżnienie elementów, których analiza może
służyć ocenie tej efektywności,
będącej wyznacznikiem sukcesu
rynkowa
rynkowego, czyli produkt,
reputacja, koszty, indywidualizacja obsługi, doradztwo, udział
w rynku
określana z punktu widzenia
kryterium zysku maksymalizacji zysku przedsiębiorstwa
występuje w przypadku, gdy nie
można zwiększyć poziomu jednego z wyników lub zredukować
jednego z nakładów bez jednotechniczna
czesnego zmniejszania poziomu
innego wyniku lub zwiększania
poziomu innego nakładu (teoria
Koopmansa)
wykorzystywana do pomiaru
tempa, w jakim firma rozwija
nowe produkty oraz zdobywa
rynki, tworzy lub pozyskuje
nowe technologie oraz umiejętności

dynamiczna

Pomiar
wskaźniki produktywności, wskaźniki rentowności, analiza wydajności
i stopnia wykorzystania stanowisk,
efektywność przestrzenna organizacji produkcji, ekonomiczna ocena
struktury produkcyjnej
strategiczna karta wyników, analiza
udziału w rynku, analiza satysfakcji
klienta, analiza progu rentowności

analiza Make or Buy, analiza wąskich
gardeł
Dynamiczny Plan Kontroli (DCP), 5
Why, 8D, Statystyczne Sterowanie
Procesem (SPC), Kontrola Systemów
Pomiarowych

procent twórczych inicjatyw, które
w ciągu określonego okresu zaowocowały nowymi produktami lub
ulepszeniami procesów produkcyjnych; liczba wynalazków powstałych
w firmie i tych, które znajdują wyraz
w nowych produktach; procent
zysków pochodzących z produktów
zaprojektowanych nie dawniej niż
przed pięcioma laty; bieżący zapas
„banku pomysłów” będących w trakcie realizacji lub w fazie przygotowań; wartość bieżących nakładów
na zdobywanie nowej wiedzy oraz
technologii informacyjnej, która
umożliwia pracownikom współdziałanie w kreowaniu nowych
produktów.

Źródło: Koliński 2011, s. 1085; Rutkowska 2013, ss. 446–447; Zadworny 2014, s. 289].
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Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) zdefiniował jako miary, które mają podstawowe znaczenie dla obecnego i przyszłego sukcesu organizacji [Parmenter 2016,
ss. 29–33]. Przenosząc tę definicję na grunt procesu produkcyjnego, są to wskaźniki
i miary mające kluczowe znaczenie w ocenie przebiegu i wyniku procesu. Ponadto,
uwypuklił kilka głównych cech KPI [Parmenter 2016, ss. 37–40]:
•

miary niefinasowe,

•

mierzone często (24 godz. na dobę, codziennie),

•

raportowane kierownictwu wyższego szczebla i prezesowi/dyrektorowi,

•

wszyscy pracownicy rozumieją miarę i wiedzą, jakie działania należy podjąć,

•

odpowiedzialność może być związana z zespołem lub grupą blisko współpracujących zespołów,

•

mają znaczący wpływ,

•

koncentrują się na konkretnym działaniu.

Temat głównych cech KPI poruszył również A. Grycuk [Grycuk 2010, ss. 28–31]:
•

wskaźniki powinny dotyczyć zagadnień, które są ważne dla jednostki, to jest
tych, które zostały określone w jej strategii lub bezpośrednio służą jej realizacji,

•

wskaźniki są dostosowane do sytuacji oraz specyfiki sektora, w którym jednostka działa,

•

liczba wskaźników nie może być zbyt duża, ponieważ pomiar powinien się
koncentrować na monitorowaniu tylko kluczowych, a nie wszystkich procesów (zbyt czasochłonna analiza),

•

każdy wskaźnik musi mieć określony wzorzec (normę) na dany okres badania
(np. wyniki osiągnięte przez jednostkę w poprzednich okresach),

•

wzorce powinny być w kolejnych okresach korygowane (podnoszone lub obniżane), tak aby pobudzały ciągłe doskonalenie w przedsiębiorstwie,

•

należy dobrać tylko te wskaźniki, na których wyniki pracownicy mają rzeczywisty wpływ,

•

większość wskaźników powinna się koncentrować na procesach zaspokajania potrzeb klientów oraz na pomiarze ich satysfakcji,

•

koszty gromadzenia danych nie mogą być wyższe niż korzyści ze stosowania
wskaźników.

D. Parmenter zauważył korzystne oddziaływanie samego zastosowania miar efektywności w dwóch sferach [Parmenter 2016, s. 13]:
•
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cownicy czują obiektywizm oceny i wzrasta ich poczucie sprawiedliwego
traktowania;
•

sfera organizacyjna: zastosowanie miar pozwala łatwiej dostrzec efektywność i ułatwia podejmowanie decyzji; pomaga uzyskać konsekwencję, czyli
stałą wartość wzrostową; ułatwia prognozowanie.

W ujęciu procesu produkcyjnego najczęściej monitorowanym wskaźnikiem jest
produktywność pracy, czyli wielkość produkcji w przeliczeniu na jednostkę pracy lub
stosunek wyprodukowanej ilości wyrobów przy wykorzystanej ilości jednostek pracy
(np. roboczogodziny) do założonej ilości wyprodukowanych wyrobów w określonej
ilości jednostek pracy [Samuelson, Nordhaus 2014, s. 116]. Równie ważnym czynnikiem dla oceny efektywności procesu produkcyjnego, a co za tym idzie, traktowanym
jako wskaźnik efektywności, jest liczba części niezgodnych ze specyfikacją, czyli wyrażony procentowo stosunek liczby wyprodukowanych części nieprawidłowych do
całkowitej liczby wyprodukowanych części. Dodatkowo, często dzieli się je na:
•

części nienadających się do poprawy (scrap – złom; wówczas kosztem są poniesione nakłady wyprodukowania),

•

części do poprawy (rework; wówczas kosztem są poniesione nakłady wyprodukowania oraz naprawy) [Zajdler, Saniuk 2016, s. 5].

Kolejnym popularnym wskaźnikiem jest O.E.E. Wskaźnik O.E.E. (całkowita efektywność wyposażenia, Overall Equipment Effectiveness) to metoda kalkulacji uznawana za
dogodny wskaźnik produktywności wyposażenia produkcyjnego [Mączyński 2014,
ss. 2-11, Kosieradzka 2012, s. 13]. Metodę tę opisuje schemat przedstawiony na rysunku 1, gdzie O.E.E. jest iloczynem dostępności, wykorzystania i jakości.
Do wskaźników oceny efektywności procesu w ujęciu jakościowym zalicza się
parametr PPM (Parts Per Milion). Jest to miara jakości wskazująca liczbę części niezgodnych na milion. Zależnie od tego, w jakim ujęciu rozpatruje się tę wartość (części
zareklamowane wysłane; części wyprodukowane niezgodne; wszystkie części wyprodukowane), wskaźnik ten pozwala nie tylko wyliczyć, lecz także oszacować potencjalne ryzyko reklamacji/wyprodukowania części złej [Steiner, Mac Kay 2004, ss. 140–149,
Zajdler, Saniuk 2016, s. 6].
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Rysunek 1. Schemat obliczania składowych O.E.E.

Źródło: [Capstone Metrics materials… 2011].

Pomiar efektywności w przykładowym przedsiębiorstwie
– case study
Koncepcja „małych KPI”
W modelowym przedsiębiorstwie branży motoryzacyjnej, będącym częścią europejskiego koncernu, produkującym podzespoły do silników pojazdów kluczowych europejskich marek, funkcjonuje schemat raportowania KPI przedstawiony na rysunku 2.
Spotkania raportowania KPI odbywały się raz w tygodniu i były jedynymi spotkaniami komunikacyjnymi pomiędzy zarządzającymi poszczególnymi działami. Dane
produkcyjne raportowane były w ujęciu całego zakładu, oceniano je na podstawie
kryteriów:
•

cel: jeśli wartość wskaźnika była równa lub większa od założonego celu, wówczas nie był wymagany komentarz. W przeciwnym wypadku należało ujawnić
kluczowe przyczyny niezrealizowania planu;

•

wartość wskaźnika w poprzednim tygodniu: należało skomentować różnice
w przebiegu produkcji, które zaowocowały tendencją wzrostową lub spadko-
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wą, zależnie od wartości.

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 2. Schemat raportowania KPI
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Abstrahując od dodatkowo zakłócających komunikację problemów międzyludzkich w zespole, system tych spotkań był całkowicie nieefektywny. Jako jego główne
wady określono następująco:
1.

Raportowanie w ujęciu całego zakładu – Proces produkcji obejmował różne
asortymenty i różnych klientów. Zdając sobie z tego sprawę, czasem niedobór jednego asortymentu rekompensowany był nadprodukcją drugiego,
aby planowana ilość sztuk tygodniowo została wykonana. Prowadziło to
do nadwyżek zapasów wyrobów gotowych i z drugiej strony do niedoboru
i opóźnień w wysyłkach lub transportów specjalnych (nawiązując do uwag
zawartych w części teoretycznej, robiono coś, czego nie należało robić wcale). Również w przypadku części niezgodnych nie było dokładnej wiedzy.
Wartość części niezgodnych w ujęciu całego zakładu mogła nie przekraczać
celu przy znacznym przekroczeniu go na jednym z asortymentów, ponieważ
niwelowane było ono bardzo niskim poziomem na kilku innych.

2.

Zbyt dużo danych, za mało czasu – W ciągu zaplanowanych dwóch godzin
spotkania często nie udawało się omówić wszystkich wskaźników.

3.

Za późno na reakcję – W toku rozmów określano działania, które bywały już
spóźnione.

4.

Brak celu spotkania – Mimo że spotkania były moderowane przez dyrektora,
to zwykle przeradzały się we wzajemne spory, kto za co odpowiada, kto nie
dostarczył informacji na czas itp. Z raportowania nic nie wynikało i nie podejmowano bezpośrednich decyzji na najbliższą przyszłość.

Biorąc pod uwagę efekty tych obserwacji, przeanalizowano proces produkcji
i wyodrębniono kluczowe projekty na każdym z obszarów produkcyjnych. Ponadto zrewidowano samą koncepcję spotkań KPI i wdrożono tzw. „małe KPI” sprawdzane codziennie. W wydzielonym pomieszczeniu bezpośrednio na obszarze produkcji
umieszczono tablice suchościeralne, po jednej dla każdego obszaru produkcyjnego.
Miejsce na tablicach produkcyjnych stworzono na siedem dób, z podziałem na zmiany. Mistrzowie zmian zapisywali tam wyniki produkcyjne dla projektów w sztukach:
liczbę wyprodukowanych części dobrych, liczbę części niezgodnych, liczbę części do
poprawy. Rano dane były sumowane i przedstawiane w formie procentowej. Obok,
dla zestawienia przedstawiane były plany logistyczne: liczba części do wykonania,
planowane wysyłki, zagrożenia dla terminowych dostaw. Na każdej tablicy było też
miejsce do wpisywania uwag i komentarzy. Pomieszczenie to miało się stać punktem
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produkcji z kierownikami działów wsparcia. Chodziło o przedstawienie podstawowych danych, dających obraz przebiegu procesu, czyli: produktywność–miary jakościowe–zabezpieczenie klienta. Warto zaznaczyć, że moderatorem „małych KPI” został
kierownik produkcji. Wyraźnie podkreślona została rola działu produkcji jako klienta działów wsparcia. To dział produkcji miał prosić, a wręcz żądać działań, ale na nim
również spoczywała odpowiedzialność za definiowanie zadań.
Przykład definiowania zadań
Linia produkcyjna A, wyposażona w stację automatycznego pomiaru cechy X, zanotowała odrzut części niezgodnych na tę wadę na poziomie 13%, przy celu 1,5% dla
części niezgodnych. Działania produkcji:
•

zablokowanie partii,

•

sprawdzenie próbki na przyrządach ręcznych.

Pomiar ręczny zakwalifikował jako dobre mniej więcej 50% części odrzuconych
przez automatyczne urządzenie pomiarowe. Dane produkcyjne, protokoły pomiarowe i komentarz znajdują się na tablicy „małego KPI”. Na spotkaniu produkcja przedstawiła sytuację i zdefiniowała równoległe zadania dla działów wsparcia:
•

dla UR i narzędziowni: sprawdzenie mechanicznych przyczyn wadliwego pomiaru,

•

dla działu inżynieringu: sprawdzenie poprawności ustawień automatycznego urządzenia pomiarowego,

•

dla działu jakości: sprawdzenie i kalibracja manualnego urządzenia kontrolnego oraz sprawdzenie próbki detali odrzuconych na elektronicznych maszynach pomiarowych w laboratorium,

•

dla działu logistyki: sprawdzenie zapotrzebowania i sytuacji wysyłkowej oraz
stanu magazynowego dla asortymentu A w razie konieczności dłuższego zatrzymania linii produkcyjnej.

Wyznaczono kolejne spotkanie, określając czas na wykonanie zadań. Przyjmijmy,
że będzie to godzina. Po godzinie zespół spotyka się ponownie i omawia ustalenia,
na których podstawie zapadają dalsze decyzje. Takie tematyczne spotkania trwają
maksymalnie kilkanaście minut.
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Wnioski
Zastosowanie rozwiązania „małego KPI” dało zauważalne korzyści:
•

Dobowa obserwacja wskaźników pozwala na bieżąco korygować decyzje dotyczące produkcji;

•

Wizualizacja wskaźników przez siedem dni z podziałem na zmiany produkcyjne pomaga w określeniu trendu dla miary lub linii produkcyjnej;

•

Codzienna obserwacja wykonań ogranicza nadprodukcję i pomaga realizować plan (po wykonaniu zaplanowanej ilości jednego asortymentu w czasie
krótszym niż planowano można zatrzymać produkcję i wzmocnić pozostałe
linie, daje to również doskonałą możliwość reakcji na nieprzewidziane nieobecności);

•

Zaczęto definiować przewlekłe problemy i formować zespoły interpersonalne do ich rozwiązania.

•

Lepsza współpraca, każdy czuje się członkiem zespołu i wie, że pewna cząstka pracy należy do jego działu;

•

Pracownicy produkcji czują większą motywację, gdy widzą aktywność specjalistów na produkcji;

•

Codzienne monitorowanie procesów ułatwia wybranie kluczowych tematów
do zasygnalizowania na tygodniowym KPI.

Zakończenie
Przedstawiony przykład jest wynikiem kilkuletnich obserwacji praktyk stosowanych
w przedsiębiorstwach i doświadczeń zawodowych. Obserwacje te stały się podstawą
do rozważań i ukierunkowania pracy badawczej autorów na tematykę zarządzania,
badania efektywności i łączenia problematyki mierzalnych wartości z zagadnieniami
dotyczącymi grup społecznych i stosunków międzyludzkich oraz wpływu tych czynników na środowisko pracy, zależności służbowe, wydajność i proces badania efektywności. Autorzy nie definiują jeszcze koncepcji proponowanego rozwiązania, która
zostanie opracowana w toku i po podsumowaniu zaplanowanych badań naukowych,
ale wskazują na skuteczność i duże korzyści dla przedsiębiorstwa wynikające z wprowadzenia zmian w pomiarze i ocenie efektywności procesów produkcyjnych. Te ob508

serwacje prowadzą do wyraźnej potrzeby kontynuowania badań w tym zakresie.
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Inland Waterway Transportation between Europe and
Central Asia
Abstract: Inland waterway transportation, along with the other modes of transport, can
have a major impact on the development of the country and the region. It is also one of
the most economical and ecological modes of transport, and therefore more and more
frequently we can observe the increase in its importance for international trade. The
article is an analysis of the possibilities offered by inland transport waterways of Central
Asia and Europe in the shipment of goods from the region of the Caspian Sea, Black Sea
and the Mediterranean Sea to the main ports of Western and Central Europe.
Key words: transport, infrastructure, inland waterways, impact, development.

Introduction
Inland waterway transportation, often marginalized in many countries, is becoming
increasingly important. The development of a network of inland waterways would
normally lose with the need to develop motorways and railroads. However, the road
and rail infrastructure density and the lack of its further development result in inland
waterways becoming a more attractive option. In many cases, inland waterway transport is the only possible means of transport. This includes, inter alia, the transportation of oversized cargo, which would otherwise cause significant difficulties to the
other road users or its special organization. The increased importance of inland waterway transport also results from the growth of the environmental awareness. Inland
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waterway transport remains one of the most environmentally friendly means of freight transportation, and one of the cheapest as well.

The place and role of inland waterway transport in
aquaculture and transport policy
The movement of goods and people by the natural inland waterways is one of the
oldest known methods of transport. The rivers were the source of life-giving water,
food, and most importantly, were natural routes. All major ancient civilizations arose
along the rivers: Egypt, Mesopotamia, India and China. Only Rome and Greece, because of their geographical conditions, were dependent on shipping by the sea. Highly organized inland waterway transport was already carried out more than 2000
years BC on the Nile, Euphrates, Tigris, Yangtze, Huang Ho and Indus [Kulczyk, Winter
2003, pp. 17–18]. The construction of the water channel in the old bed of the Nile was
already started in the thirteenth century BC. This channel was located approximately
10 km from the primary riverbed. At the same time it was combined with the Nile by
many transverse channels. The total length of this artificial waterway was 420 km and
was called „Joseph’s Canal” [Wszelaczyński 1990, pp. 12–20]. The ancient Egyptians
also built the waterway, which was later called in literature the ancestor of the current
Suez Canal. This artificial waterway was a canal with the length of 185 km and the
width of 6 m linking the Nile to the Red Sea.
Subsequent centuries contributed to the further development of inland waterway transport. The nineteenth century and the rapid development of rail transport
did not slow the development of this type of transport either. Only the development
of other modes of transport in some regions of the world and some European countries caused the slow marginalization of inland waterway transport. For the technological reasons, this mode of transportation is predisposed to carry heavy loads
and bulk such as iron ore, copper ore, agricultural products, building materials and
aggregates. Even in the fifties, the main goods transported in the European Union
countries were coal and construction materials representing up to 60% of the total
volume of cargo. Thus, inland waterway transport was seen as one of the most economically attractive alternatives. The share of mass products decreased to the level
of approx. 35% of the total volume of transported cargo only in the nineties of the
512

twentieth century.
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Some of European countries have a very well developed system of inland waterway transportation, and it is also intensively used by them for the needs of the
economy. These countries include, for example, the Netherlands, Romania, Belgium,
Germany, Bulgaria (Table 1). In terms of the amount of transported goods on inland
waterways, the first place among the European countries is occupied by Germany,
but the amount of transported goods for the economy of this country is only a little
more than 12% of the total.
Table 1. The share of inland waterway transport in the total amount of transported
goods in selected European Union countries in 2015, in million tkm
GEO
Belgium
Bulgaria
Czech Republic
Germany
France
Croatia
Luxembourg
Hungary
Netherlands
Austria
Poland
Romania
Slovakia
European Union

Goods transport
by inland waterways
10 426
5 595
33
55 315
8 506
879
235
1 982
48 535
1 806
88
13 168
741
147 152

Share %
24,3
16,4
0,1
12,3
4,2
6,6
3,4
4,4
38,7
4,6
0,1
22,5
2,6
6,7

Source: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/transport/data/database, 2015.

The Netherlands comes second in terms of the amount of transported goods on
inland waterways. This is almost 40% of the transported goods in this country. This is
the highest share of inland waterway transport among all European countries. This
level indicates high culture associated with the use of this mode of transport in Dutch
economy, as well as a highly efficient use of its potential. In other European countries,
this level is differentiated. This is due to several factors, which, on the one hand, include natural conditions, such as geography, and on the other hand, economic conditions and political considerations. A significant factor is also the awareness of the
potential of this type of transport and the needs and possibilities of its development,
requiring large amounts of both money and time.
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As a society including the international community, we see a very important problem connected with lack of water. But the problem is not only the lack but also
the excess of water, which can be experienced especially during catastrophic floods.
Consequently, sustainable water management is becoming increasingly important.
This means conscious use of water resources in all areas of its use, both for consumer
and business. Most involved in the rational and sustainable use of water resources
should be:
•

water consumers: industrial, municipal management, thermal power engineering, agriculture, forestry;

•

water users: means of transportation, hydropower, thermal energetic, tourism, fishing, sport.

The interests and needs of these groups can be both convergent and divergent.
For this reason, it is essential to carry out sustainable economy, so that you can balance the needs of all and at the same time rationally take advantage offered by the
environment.
The tasks and role of water management depend on many factors. Inland waterway transport is most interested in a linear way of using rivers. However, the development of waterways for transport is possible only for large waterways, which, thanks
to their resources, can be important for the economy of the country and the region.
Smaller rivers and lowland rivers in their upper stretches cannot meet these functions. However, even in case of large rivers, it is rare that the transportation factor was
primary in the process of the development of a river.
The development of a river is usually the result of all the local factors, including
transportation. Because inland waterway transport is used most often to move bulk
cargoes such as iron ore, coal, aggregates, the development of rivers in this area is
determined by the ability to connect the waterway source extraction (production) of
a raw material from the place of its handling to consumption. This is how the waterways of significant importance were created, such as the ones on the river Danube,
Dnieper, Volga, Rhine, etc.
Waterways are very important elements of other modes of transport especially in
the transport of bulk cargo. However, the amount of cargo carried by inland waterway transport in the European Union slowly but steadily decreases.
Still, the opportunities offered by inland waterway transport are recognised by
the European community. This was reflected in the assumptions made in the docu514

ment „WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a com-
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petitive and resource efficient transport system”. WHITE PAPER in its assumptions contains 10 strategic objectives, which include [WHITE PAPER 2011, 0144 final]:
1.

Halve the use of ‘conventionally fuelled’ cars in urban transport by 2030; phase them out in cities by 2050; achieve essentially CO2-free city logistics in major urban centres by 2030.

2.

Low-carbon sustainable fuels in aviation to reach 40% by 2050; also by 2050
reduce EU CO2 emissions from maritime bunker fuels by 40% (if feasible
50%).

3.

Thirty percent of road freight over 300 km should shift to other modes such
as rail or waterborne transport by 2030, and more than 50% by 2050, facilitated by efficient and green freight corridors. To achieve this goal appropriate
infrastructure needs to be developed.

4.

By 2050, complete the European high-speed rail network. Triple the length
of the existing high-speed rail network by 2030 and maintain a dense railway
network in all Member States. By 2050, the majority of medium-distance passenger transport should go by rail.

5.

A fully functional and EU-wide multimodal TEN-T ‘core network’ by 2030, with
a high-quality and capacity network by 2050, and a corresponding set of information services.

6.

By 2050, connect all core network airports to the rail network, preferably
high-speed; ensure that all core seaports are sufficiently connected to the rail
freight and, where possible, inland waterway system.

7.

Deployment of the modernised air traffic management infrastructure (SESAR)
(12) in Europe by 2020 and completion of the European common aviation
area. Deployment of equivalent land and waterborne transport management
systems (ERTMS) (13), (ITS) (14), (SSN and LRIT)(15), (RIS) (16). Deployment of
the European global navigation satellite system (Galileo).

8.

By 2020, establish the framework for a European multimodal transport information, management and payment system.

9.

By 2050, reduce close to zero fatalities in road transport. In line with this
goal, the EU aims at halving road casualties by 2020. Make sure that the EU
is a world leader in safety and security of transport in all modes of transport.

10. Move towards full application of ‘user pays’ and ‘polluter pays’ principles and
private sector engagement to eliminate distortions, including harmful subsidies, generate revenues and ensure financing for future transport investments.
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In relation to inland waterway transport, it is worth paying attention to the points
3 and 6. These points seem to prove that inland waterway transport, as one of the
most ecological, will be of crucial importance for the development of transport systems of the European Union.
This expansion will concern not only the development of the internal network,
but also the development of the network throughout the region and the network of
connections between Europe and Asia.
TEN-T policy seeks to ensure that the operation of transport services within the internal market and outside it will bring the desired results through an integrated and
innovative infrastructure [DECISION No 1692/96/EC, 1996].
TEN-T network comprises two layers:
•

core network, which will be completed in 2030;

•

comprehensive network representing its extension, which will be completed
in 2050.

The comprehensive network will cover the whole of the EU and ensure the availability of all its regions. It has the form: 95 700 km of road links, 106 000 km of railway
connections (including 32 000 km high-speed rail), 13 000 km of inland waterways,
411 airports and 404 seaports.
Most of these investments have already been made. However, almost 20 000 km
of road links, over 20 000 km of railway connections (primarily high-speed lines) and
600 km of inland waterways still remain to be built or considerably modernised, the
estimated cost of which will amount to about 500 billion EUR.
Core network will consist of priority and the most important connection nodes
TEN-T that are to be fully functional in 2030.
Both levels will include all modes of transport: road, rail, air, sea and inland waterways, and intermodal platforms as well.

The principal waterways of Europe and Central Asia
Transportation of goods is one of a variety of important uses of rivers. The network of
navigable inland waterways in the EU today has more than 40 986 km. The main network, including rivers and canals of class IV and the upper classes, which are available
for ships weighing more than 1 000 tons, is composed of more than 12 000 km of in516

terconnected waterways, 450 locks and hundreds of inland ports and transfer stations.
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The parties of European Agreement on Main Inland Waterway of International Importance - AGN agreed to establish a network of inland waterways and ports of international importance in the framework of their respective programs.
1.

Rhine core corridor.

This corridor includes the confluence of the Rhine and canals in the western part
of Germany, Belgium, the Netherlands and Luxembourg, as well as in the eastern
part of France and Switzerland.
2.

Corridor south-east (Danube).

The corridor includes the confluence of the Danube between the German region
of Bavaria and the Black Sea, as well as all the tributaries and canals navigable,
including Main-Danube canal.
3.

East-West Corridor.

The corridor includes the Mittelland Canal in northern Germany and coincidences
Elbe, Oder and Vistula rivers.
4.

North-South Corridor.

This corridor includes major rivers in France (Seine, Loire, Garonne, Rhone-Saone),
navigable tributaries and connecting channels, extending between the lower section
of the Rhine River and the Mediterranean Sea.
The vast majority of the transport of goods by inland waterways in the context
of trade in the European Union concerns only five countries: the Netherlands, Germany, France, Belgium and Romania. Among these countries, only Germany and the
Netherlands cover over two-thirds of the market. This situation is caused mainly by
the existence of the Rhenish corridor, which hosts more than half of all transport of
goods by inland waterways in the EU.
North South Corridor is responsible for 16%, while the East-West Corridor – for 2%
of the total transport in the European Union.
The classification of waterways in the European Union consists of 10 commodity classes and 4 recreational classes [European Conference of Ministers of Transport,
1992 No. 92/2]. The lowest class is class I. The highest class of commodities is class
VII. Class I to III are waterways of local importance. Class VI–VII are waterways of international importance. Four class facilities (RA, RB, RC, RD) were introduced in 2004,
mainly due to the waterways of Great Britain, whose classifications are below the predetermined parameters.
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Inland waterways in Poland
The length of inland waterway network in Poland is 3 655 km, of which 2 417 km are
navigable, 644 km – canalised sections of rivers, 336 km – channels, 259 km – navigable lakes. In reality, 3 384 km (92,6%) of navigable waterways were used by shipping.
The requirements for water roads of international importance are met by 5,9% of waterways, which gives only 214 km.
Picture 1. Inland waterways in Poland

Source: http://polishinstitute.pl/water/, 2015.

The Polish territory includes the following international inland waterways within
the European system of waterways created in 1996:
•

E30 – linking the Baltic Sea with the Danube river in Bratislava, including, on
the Polish territory, the Oder river from Świnoujście to the border with the
Czech Republic;

•

E40 – linking the Baltic Sea in Gdańsk with the Dniepr river in the Chernobyl
area and further with the Black Sea, including, on the Polish territory, the Vistula river from Gdańsk to Warszawa, the Narew river and from the Bug river
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•

E70 – linking the Netherlands with Russia and Lithuania, and, on Polish territory, covering the Oder river from the mouth of the Oder-Havel canal to the
mouth of the Warta river in Kostrzyn, waterway Vistula-Oder and from Bydgoszcz through the lower Vistula river and Szkarpawa or the Vistula river in
Gdańsk.

Inland waterways in Austria
The main waterway of Austria, which can be viewed in terms of strategic transport,
is located on the River Danube. The total length of the waterway is 329 km, of which
20,2 km is operated together with Germany, and 7,5 km in the southern part of the
country, together with Slovakia. The greatest part of the waterway is suitable for
transport and navigation units of heavy duty, even class VIb. Through inland waterways in Austria, approx. 2,5 billion t-km, half of which is international transport, is
transported annually.
Picture 2. Inland waterways in Austria

Source: http://www.worldcanals.com/, 2014
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Inland waterways in Belgium
Through Belgium run the majority of the International Inland Waterways of Europe.
The total length of the waterways in Belgium running along the rivers Meuse and
Scheldt and Albert`s channel is about 1 600 km. It is also a network with high-bandwidth, favouarble conditions for shipping and transport, most of them being class
IVb. Annually, through these inland waterways approx. 10 billion t-km of goods,
which constitutes 24,3% of all transported goods in this country, is transported.
Picture 3. Inland waterways in Belgium

Source: http://www.eurocanals.com/, 2014.

Inland waterways in Bulgaria
The main waterway of Bulgaria runs along the Danube River. This road has the length
of 472 km and also forms the border between Bulgaria and Romania. The road starts
520

in the vicinity of the town of Silistra and runs along the northern border of Bulgaria
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to the border with Serbia. Every year through the inland waterways of this country
about 5 billion t-km of goods, which constitutes 16,4% of all goods carried in total, is
transported.
Picture 4. Inland waterways in Bulgaria

Source: http://www.worldcanals.com/, 2014.

Inland waterways in Germany
Waterways in Germany are an excellent example of long-term planning and implementation of these plans. In Germany, the optimization of inland waterways already
started in the nineteenth century and the process will be completed in the twenty-first century. The improvement of the waterway network includes both the renovation of the existing routes and building new ones. The total length of inland waterways in Germany amounts to 7 300 km, of which 4 800 km are waterways important
for the international exchange of goods. Through Germany runs also the major waterway Rhine – Main – Danube, which allows the transport of goods between the
Black Sea and the North Sea. In addition, the network of waterways on the River Rhine and its tributaries: Neckar, Men, Saar and Moselle, is the most exploited in terms
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of traffic in the water world. The main waterway – Rhine runs through the most industrialized region of Germany. Duisburg, considered the largest inland port in Europe,
is located there. Other important waterway for international transport are the river
Elbe and the Mittelland Canal with the length of 350 km and the previously mentioned Rhine – Main – Danube Canal with the length of 590 km. Almost all the industrial
centres in Germany and more than 56 major cities have access to inland waterways.
Major German river ports are Duisburg, Hamburg, Bremen, Cologne, Mannheim. Interestingly, the inland seaport in Hamburg, which despite its location approx. 120 km
from the seashore, is capable of handling the largest cargo ships in the world. A significant part of the transport of this port is carried out using rolling waterways. Inland
waterway in Germany is responsible for transporting every year more than 60 billion
t-km of goods, which constitutes 12,3% of all freight transported.
Picture 5. Inland waterways in Germany
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Source: http://www.eurocanals.com/, 2014.
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Inland waterways in Netherlands
The Netherlands has one of the most dense networks of inland waterways in Europe,
and through the River Rhine is connected with other European countries and the Black
Sea. The length of waterways is more than 6 000 km including rivers and canals with
very good navigation conditions and shipping, and linking major ports such as Rotterdam and Amsterdam. More than 2 200 km of waterways trails Class VI are essential for
international trade. Currently, one of the most important problems is too much traffic
on the main waterways. For this reason, they are planning to develop the entire network in order to provide alternative routes for inland navigation. The owner of a substantial network of waterways is the Ministry of Infrastructure and the Environment,
but much of it is owned by local governments or even private owners, which often
generates problems related to the management and maintenance of appropriate conditions for shipping. Annually, through waterways in Netherlands more than 48 billion
t-km of goods, which accounts for nearly 40% of all transported goods, is shipped.
Picture 6. Inland waterways in Netherlands

Source: http://www.eurocanals.com/, 2014.

523

Marcin Zięcina

Inland waterways in France
France has the second longest after Russia waterway network in Europe. The length
of inland waterways is more than 8 800 km spanning the river Rhine, Rhone, Seine,
Meuse, and artificial ways such as the Ardennes Canal, the Canal du Midi, Canal Briare
built in the years 1604–1652. The main inland ports are: Lille, Rouen, Strasbourg, Paris, Lyon. The seaports having network connection waterways are: Nantes, Bordeaux,
Marseille. In France, waterways account for more than 9 billion t-km of cargo transported per year, which represents more than 4% of all transported cargo.
Picture 7. Inland waterways in France

Source: http://www.eurocanals.com/, 2014.
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Inland waterways in Pakistan
The main rivers in Pakistan are the Indus and Sutlej. The river Indus flows through
the country from north to south and flows into the Arabian Sea. Unfortunately,
only on selected sections of the Indus may regular inland waterway shipping occur. However, due to very high congestion and the rise in oil prices, the country’s
authorities have started three pilot programs aimed at the construction and launch
of waterways including: 200 km Indus River, 200 km of rivers and Nara Jamrao and
300 km Kacchi Channel. The development of inland waterways in Pakistan is a very
important task of the authorities due to the fact that every year approx. 200 billion
t-km of goods is transported. Moreover, in 2020 this amount is expected to grow up
to 1 400 billion.
Picture 8. Inland waterways in Pakistan

Source: https://livepak.wordpress.com
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Inland waterways connecting the Caspian Sea and the Black Sea
The Caspian Sea is the largest inland water reservoir in the world and the following
countries: Russia, Turkmenistan, Iran, Azerbaijan and Kazakhstan have access to its
coast. The Caspian Sea has 9 major ports which include: Atyrau, Aktau (Kazakhstan)
Turkmenbashi (Turkmenistan), Amirabad, Nowshahr, and Anzali (Iran), Baku (Azerbaijan) and Makhachkala and Astrakhan (Russia). The Caspian Sea is of great importance
in terms of the ability to provide transportation for strategic distances, thanks to the
Volga River. However, because of its infrastructure and technical equipment, regular
services of inland shipping can be provided only by the port of Aktau.
Picture 9. Inland waterways connecting the Caspian Sea and the Black Sea

Source: Konjok 2012, p. 7.

Volga-Don Canal
The Volga-Don Canal is important for ensuring strategic transport as it enables transport from the ports of the Caspian Sea, through the Volga river, then through the Don
river to the Azov Sea and further to the Black Sea. This waterway, however, has limita526

tions mainly due to climatic conditions and the depth of the channel, allowing to use

Inland Waterway Transportation between Europe and Central Asia

only the smaller units. Another difficulty is the poor condition of the infrastructure
of Volga-Don Canal. However, the most serious limitation is the Russian legislation
which prevents the passage of units of foreign flag along the Russian inland waterways.
Picture 10. Volga-Don Canal

Source: Konjok 2012, p. 9.

Volga and Baltic-Volga Waterway
Volga is the longest navigable river in Europe, whose good technical condition of
the infrastructure and the appropriate regulation allow for regular inland waterways
from the Black Sea to its almost upper section. Volga allows for inland shipping from
the Black Sea through the Volga-Don Canal to the Baltic Sea and the White Sea through the Volga-Baltic Waterway with the length of 1 100 km, leading from Rybiński
Water Reservoir across the Szeksna River, Biełozierski Canal, Kowża River, Mari Canal,
the Wytiegry River, Oneski Canal, Swir River, Nowoładoski Canal and Neva River and
opening into the Gulf of Finland.
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Picture 11. Volga and Baltic-Volga Waterway

Source: Konjok 2012, p. 10.

Waterway Rhine-Main-Danube
Inland Waterway Rhine-Main-Danube allows for the connection from the mouth of
the river Rhine to the North Sea from the mouth of the river Danube to the Black Sea.
This road has a total length of 3 500 km and consists of four parts:
•

a section with the length of 539 km connecting the mouth of the river Rhine
in Rotterdam to the mouth of the river Main in Mainz,

•

a section with the length of 384 km connecting the mouth of the River Main
to the Rhine with the city of Bamberg in Bavaria,

•
528

a section with the length of 171 km connecting through the canal cities of
Bamberg and Kelheim,
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•

section with the length of 2 411 km connecting Kelheim on the Danube River
from its mouth to the Black Sea.

The first plans for construction of the channels were established in 1938. The construction of the canal was completed on 25th September 1992 and the cost of its
construction was calculated at 2.3 billion EUR.
Picture 12. Waterway Rhine-Main-Danube

Source: Konjok 2012, p. 18.

Europe and Central Asia have very favourable natural and geographical conditions for the implementation of transport at strategic distances. A great example of
such opportunities can be equipment transport of the 838. battalion of the US Army
from Mannheim to the port of Amsterdam in 2001 during the „Operation Desert
Storm”. In total, using 520 barges operating even daily, approx. 15 000 units of the
military equipment were transported.
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Picture 13. Equipment and supplies transportation of the 838. battalion of the US
Army

Source: Konjok 2012, p. 18.

Conclusions
1.

Inland waterway transport is gaining interest, not only in the scope of transport policy in our region and the world, but also in economic terms, and in
increasingly saturated and congested industrial areas of Europe.

2.

In search for ways of sustainable development of transport systems by highly
developed countries comprehensive use of inland waterway transport can
be seen as a solution more and more frequently.

3.

Inland waterways of Europe and Central Asia allow direct connection to major industrial and commercial centres, such as the ports of the North Sea and
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Baltic Sea and ports of the Black Sea and the Caspian Sea.
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4.

Inland waterway transport remains one of the most economical ways to
move bulk cargo over long distances, and in some cases the only solution.

5.

Infrastructure that provides the right conditions for navigation and shipping
on the waterways is satisfactory only in the countries which have sustained
inland routes for decades. Unfortunately, the other routes require substantial
financial outlays associated with bringing them to the navigation condition
allowing for international trade in goods.

6.

For potential users the barrier resulting from the increased time that is necessary for the implementation of inland waterway transport remains to be
overcome. However, this barrier can be overcome by proper planning and
coordination of the various stages of the transport process.
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