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1. Definicja problemu – przesłanki podjęcia pracy
1.1

Uzasadnienie podjęcia tematu pracy

W dobie globalizacji oraz dynamicznie zmieniających się uwarunkowań rynkowych,
kluczowym czynnikiem poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa i jego produktu
jest koncentracja na obsłudze klienta. Jednym z ważniejszych czynników determinujących
wartość produktu i poziom satysfakcji klienta jest czas realizacji zamówienia. W wyniku
analizy zależności procesowych realizacji zamówienia należy zapewnić ciągłość przepływu
materiałowego nie tylko wewnątrz przedsiębiorstwa, ale również w całym łańcuchu dostaw.
Proces tworzenia wartości produktu w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa obiektywnie
prezentuje model procesowy SCOR1, definiujący podstawowe procesy działalności
gospodarczej – planowanie, zakupy i zaopatrzenie, produkcję, dystrybucję, procesy logistyki
zwrotnej oraz podprocesy – transport, magazynowanie, zarządzanie zapasami, utrzymanie
ruchu i inne. Jednym z kluczowych procesów gospodarczych wpływających na czas realizacji
zamówienia i kształtujących wartość produktu dla klienta, jest proces produkcyjny.
Dynamicznie zmieniająca się sytuacja rynkowa stwarza coraz bardziej złożone problemy
dla współczesnego zarządzania produkcją (Wyrwicka, 2009). Dokonując wielowymiarowej
analizy ciągłości procesu produkcyjnego, należy uwzględnić liczne czynniki, które zarówno
pośrednio, jak i bezpośrednio wpływają na jej utrzymanie. Interpretacja czynników mających
wpływ na ciągłość procesu produkcyjnego, obejmujących wielostronne powiązania
i sprzężenia zwrotne (dodatnie, ujemne i stabilizujące) wymaga dogłębnej analizy, której
podstawowe założenia teoretyczne wynikają z teorii systemów (Hall, 1968, s. 163-167).
Skutecznym narzędziem systemowej analizy i wielowymiarowego wnioskowania jest
metodyka myślenia sieciowego umożliwiająca rozpoznanie pułapek linearnego myślenia
przyczynowo – skutkowego. Podstawowa wartość myślenia sieciowego polega na zwróceniu
uwagi na to, że prosta logika przyczynowo – skutkowa i analiza problemów w oderwaniu od
siebie, prowadzą donikąd.
Szczegółowa

analiza

sieciowa

czynników

wpływających

na

ciągłość

procesu

produkcyjnego pozwala wyodrębnić procesowe zależności problemu dostępności części
zamiennych wymaganych dla utrzymania pracy procesu produkcyjnego.

1

SCOR - ang. Supply-Chain Operations Reference Model – model referencyjny operacji łańcucha dostaw
integrujący pięć podstawowych procesów –planowania, zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji i obsługi zwrotów
(reverse logistics). Ponad 1000 przedsiębiorstw współpracujących w ramach światowej organizacji SupplyChain Council – SCC uzgodniło najbardziej reprezentatywne metody opisu procesów łańcucha dostaw, zestaw
mierników oceny procesów i ich wyników oraz najlepsze praktyki zarządzania procesami w łańcuchu dostaw
(Cazier, Poluha, 2007, s. 49-88).
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W literaturze przedmiotu dotyczącej ciągłości procesu produkcyjnego autorzy koncentrują
badania i analizy na procesach przepływu produktów jako przedmiotu produkcji i zarządzaniu
zapasami wyrobów gotowych, półproduktów czy surowców. Rzadko poruszana jest
problematyka zapasów części zamiennych zabezpieczających ciągłość pracy zasobów
produkcyjnych. Wyniki badań wykonanych przez autorkę pracy wskazują, że proces
utrzymania ruchu i dostępność części zamiennych stanowi, zwłaszcza w procesach
produkcyjnych o wysokim stopniu umaszynowienia, robotyzacji i automatyzacji, jeden
z ważniejszych czynników jego ciągłości, szybkości usuwania awarii i sprawności wykonania
remontów.
W literaturze przedmiotu można spotkać liczne rozważania związane z problematyką
utrzymania ruchu i konserwacji. Zgodnie z normą ISO/TS 16949:2002 organizacja dokonuje
identyfikacji kluczowego wyposażenia (sprzętu) do prowadzenia procesu oraz zapewnia
zasoby dla konserwacji maszyn / sprzętu, a także opracowuje skuteczny planowy system
pełnej konserwacji zapobiegawczej. Wymaga się, aby system działań służb utrzymania ruchu
obejmował co najmniej (ISO/TS 16949:2002(E), s. 34):
 planowane czynności konserwacyjne,
 pakowanie oraz zabezpieczanie wyposażenia, oprzyrządowania oraz urządzeń
pomiarowych,
 dostępność części zamiennych dla kluczowego sprzętu produkcyjnego,
 dokumentowanie, ocenę oraz doskonalenie celów serwisowych.
W celu ciągłej poprawy efektywności procesu produkcyjnego oraz wydajności sprzętu
produkcyjnego przedsiębiorstwo stosować powinno metody konserwacji przewidującej.
Dokonując szerszej analizy literaturowej, można stwierdzić, że utrzymanie ruchu obejmuje
następujące elementy (Mikler, 2008, s. 42):
 optymalizację dostępności urządzeń przy minimalnych kosztach,
 bezpieczeństwo ludzi i środowiska,
 efektywność produkcji,
 poziom podejmowanego ryzyka,
 efektywne zużycie energii,
 jakość produktów i usług.
Podejmując się stworzenia właściwych ram działania utrzymania ruchu należy uwzględnić
następujące zakresy (Mikler, 2008, s. 43):
 organizację pracy utrzymania ruchu,
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 system śledzenia ekonomicznego,
 system techniczny, którego jedną ze składowych jest gospodarka częściami
zamiennymi.
Wraz z rozwojem wiedzy naukowo-technicznej oraz stopnia złożoności konstrukcji
maszyn i urządzeń, a także ich elektronizacji, automatyzacji i mechanizacji, zauważany jest
znaczący wzrost wpływu niesprawnych urządzeń na utrzymanie ciągłości procesu
produkcyjnego oraz rozwój systemów utrzymania ruchu urządzeń i maszyn. Natomiast od
połowy lat 70-tych XX wieku obserwuje się koncentrację na metodach prognostycznych,
diagnostyce i profilaktyce

utrzymania ruchu. Klasyczne podejście do zarządzania

utrzymaniem ruchu w środowisku produkcyjnym podkreśla znaczenie przeglądów,
konserwacji i remontów, natomiast nowe ujęcie utrzymania ruchu koncentruje się na
następujących elementach (Legutko, 2009, s. 9-10):
 narzędzia do wspierania decyzji: ocena ryzyka, modele intensywności uszkodzeń
i analiza ich efektów oraz systemy eksperckie,
 nowe techniki utrzymania ruchu, np. monitorowanie stanu,
 zmiany w myśleniu o organizacji utrzymania ruchu prowadzące do współuczestnictwa
i pracy zespołowej.
W związku z powyższym można stwierdzić, że opracowanie modelu zarządzania
dostępnością części zamiennych jest elementem wpływającym na efektywność działań
realizowanych przez Utrzymanie Ruchu, a w szerszym ujęciu procesowym na efektywność
procesu produkcyjnego.

1.2

Sformułowanie problemu badawczego

Wyniki analizy czynników ciągłości procesu produkcyjnego przeprowadzonej na
podstawie badań procesów w przedsiębiorstwach produkcyjnych i badań literaturowych
z wykorzystaniem metodyki myślenia sieciowego, pozwoliły Autorce na zidentyfikowanie
problemu badawczego w postaci następujących pytań badawczych:
1. Jakie czynniki wpływają na dostępność części zamiennych?
2. Wg jakiego modelu należy skutecznie i efektywnie zarządzać dostępnością części
zamiennych?
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Zgodnie z metodyką badań naukowych2 zdefiniowany problem badawczy należy
sklasyfikować jako problem normatywny (Witczak, 2008, s. 67-75), wymagający również
rozwiązania problemu poznawczego związanego z wiedzą teoretyczną na temat zapewnienia
dostępności części zamiennych.
Na podstawie szczegółowej analizy obecnego stanu wiedzy i dorobku naukowego
w obszarze zarządzania dostępnością części zamiennych Autorka zidentyfikowała lukę
badawczą dotyczącą braku zdefiniowania metody kompleksowej analizy sieciowej czynników
oddziaływania na proces zarządzania dostępnością części zamiennych.
Ukierunkowane badania naukowe dotyczące niezawodności procesów produkcyjnych i
zarządzania

dostępnością

części

zamiennych,

przeprowadzone

przez

Autorkę

w

przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz badania literaturowe, pozwoliły sformułować
hipotezy badawcze tworzące podstawę logiczną dla opracowanego w pracy modelu:
Hipoteza 1: Ciągłość procesu produkcyjnego wynikająca z ciągłości pracy zasobów
produkcji jest determinowana dostępnością części zamiennych w procesach utrzymania
ruchu.
Hipoteza 2: Kompleksowe zarządzanie dostępnością części zamiennych obejmuje wszystkie
procesy w łańcuchu dostaw od ich pozyskania do zużycia, uwzględniając procesy zakupów,
zamawiania i zarządzania zapasami, transportu i magazynowania części zamiennych.

1.3

Cel realizacji pracy

Głównym celem pracy jest opracowanie modelu zarządzania dostępnością części
zamiennych na potrzeby zapewnienia ciągłości działań produkcyjnych, przepływu materiałów
oraz pracy zasobów produkcji w procesie produkcyjnym. Model został opracowany w oparciu
o analizę literatury oraz wyniki badań i obserwacji procesów w przedsiębiorstwach
produkcyjnych, które w swoich strukturach posiadają jednostki organizacyjne Utrzymania
Ruchu.
Osiągnięcie celu głównego wymagało zrealizowania zadań badawczych, którym Autorka
przypisała następujące cele szczegółowe etapów formułowania modelu zarządzania
dostępnością części zamiennych:

2

W literaturze przedmiotu pojęcie badań naukowych rozpatruje się w ujęciu szerokim i wąskim. W szerokim
ujęciu określa, że są to czynności zmierzające do ustalenia prawdy w danej i o danej rzeczywistości. Są to przede
wszystkim czynności poszukiwania i uzasadniania prawdy w obrębie rozwiązywanego problemu badawczego.
Badania naukowe w wąskim ujęciu sprowadzają się do konkretnych czynności badawczych mających na celu
poznanie nieznanych lub mało znanych zdarzeń, przemian i ich przyczyn, przebiegu lub skutków stanowiących
fragment z większej rzeczywistości (Apanowicz, 2000, s. 18).
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1. Identyfikacja

czynników

oddziałujących

na

utrzymanie

ciągłości

procesu

produkcyjnego wg metodyki myślenia sieciowego.
2. Opracowanie algorytmów zarządzania dostępnością części zamiennych w aspekcie:
 zaspokojenia potrzeb,
 metod uzupełniania części zamiennych,
 controllingu.
3. Opracowanie systemu wskaźników służących do oceny procesu zarządzania
dostępnością części zamiennych.
4. Walidacja

modelu,

obejmująca

analizę

empiryczną

danych

uzyskanych

z przedsiębiorstwa produkcyjnego, wykonaną za pomocą testowania symulacyjnego.

1.4

Założenia wstępne

Podczas budowania modelu zarządzania dostępnością części zamiennych na potrzeby
praktycznego zastosowania w przedsiębiorstwach produkcyjnych przyjęto następujące
założenia:
 zapewnienie odpowiedniej dostępności części zamiennych wpływa na sprawność
realizacji prac przez Utrzymanie Ruchu,
 utrzymanie zapasów części zamiennych przez przedsiębiorstwo jest jedynym
z

alternatywnych

rozwiązań

zapewnienia

odpowiedniej

dostępności

części

zamiennych,
 model

zarządzania

dostępnością

części

zamiennych

ma

zastosowanie

w przedsiębiorstwach produkcyjnych, które w swojej strukturze organizacyjnej
posiadają Utrzymanie Ruchu, które jest odpowiedzialne m.in. za utrzymanie ciągłości
procesu produkcyjnego.

1.5

Metodologia pracy

Jednym z kluczowych etapów opracowania metodologii pracy jest zidentyfikowanie
dostępnych metod badawczych oraz podjęcie decyzji o wyborze metody w celu weryfikacji
postawionych hipotez badawczych. Podział wybranych metod naukowych3 w zależności od
przyjętego kryterium przedstawiono w Tabela 1.
3

Metoda naukowa to zorganizowane, systematyczne, zobiektywizowane, racjonalne i uporządkowane
działanie, które ma doprowadzić do osiągnięcia postawionego celu (Mruk, 2008, s. 95). Podczas wyboru
odpowiedniej metody, czy też metod naukowych należy uwzględnić zdefiniowany problem badawczy, cel
główny, a także cele szczegółowe oraz sformułowane hipotezy (Mruk, 2008, s.101).
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Tabela 1 Podział metod naukowych wg przyjętego kryterium
Kryterium podziału

Nazwa metody
metody ogólne

Stopień ogólności stosowanych
metod

Nazwa metody

metody szczegółowe
metody ilościowe

Rodzaj metody

metody jakościowe
metody obserwacyjne
metody monograficzne
metody badania dokumentów
metody analizy indywidualnych
przypadków
metody analizy i krytyki piśmiennictwa
metody statystyczne

-

metody heurystyczne
metody eksperymentalne
metody symulacji komputerowej
analiza studium przypadku
metody badania efektywności
metody ekonomiczne

metody badania skuteczności
metody badania
rozpoznawalności

metody pragmatyczne
-

metody empiryczne
metody formalne

metody rozumiejące
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Mruk, 2008, s. 99-101)

Po przeprowadzeniu analizy metod naukowych na podstawie literatury przedmiotu (Mruk
2008; Apanowicz 2000; Witczak 2008) Autorka przyjęła, że w ramach niniejszej pracy
doktorskiej wykorzystane zostaną następujące metody badawcze:
 metoda analizy i krytyki piśmiennictwa,
 metody jakościowe – metody myślenia kreatywnego, metody obserwacyjne,
 studium przypadku, w ramach weryfikacji empirycznej modelu.
Na potrzeby walidacji modelu Autorka przyjęła zakres definicyjny studium przypadku
(Banaszyk, 2008, s. 121):
 wg R. K. Yin studium przypadku ma charakter empiryczny, ponieważ polega na
analizie i ocenie zjawisk zachodzących w rzeczywistości, a także jest rzetelnym
zbieraniem i analizowaniem danych (Yin, 2009, s. 18),
 studium przypadku jest swoistym eksperymentem, który pozwala przejść przez cały
proces podejmowania decyzji,
 studium przypadku jest odpowiednim podejściem, jeżeli dąży się do studiów
organizacji albo zjawisk, których nie da się prowadzić bezpośrednio,
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 studium przypadku może być wykorzystane wówczas, gdy nie ma kontroli nad
przedmiotowymi zdarzeniami albo dokonują się poza okresem badań.
Niniejsza praca została przeprowadzona zgodnie z metodologią badań przedstawioną na
Rysunek 1.
Analiza literatury z zakresu
utrzymania ruchu i jego roli w
zapewnieniu ciągłości procesu
produkcyjnego

Obserwacje przeprowadzone w
przedsiębiorstwach
produkcyjnych, które w swoich
strukturach organizacyjnych
posiadają Utrzymanie Ruchu

Analiza literatury z zakresu
metod zarządzania zapasem
części zamiennych oraz ich
uzupełniania

Identyfikacja czynników oddziaływujących na
ciągłość procesu produkcyjnego

Identyfikacja czynników oddziaływujących na
ciągłość przepływu materiałowego

Identyfikacja czynników oddziaływujących na
ciągłość zasobów produkcyjnych

Sformułowanie pytań badawcznych

Identyfikacja czynników oddziaływujących na
dostępność części zamiennych

Zdefiniowanie celu głównego oraz
celów cząstkowych

Sformułowanie hipotez badawczych

Zdefiniowanie założeń do modelu

Opracowanie algorytmu
zarządzania
dostępnością części
zamiennych w aspekcie
zapewnienia potrzeb

Opracowanie algorytmu
zarządzania
dostępnością części
zamiennych w aspekcie
zarządzania zapasami

Opracowanie algorytmu
zarządzania
dostępnością części
zamiennych w aspekcie
kosztów

Opracowanie systemu wskaźników służących do
oceny procesu zarządzania dostępnością części
zamiennych

Walidacja modelu

Rysunek 1 Metodologia badań
Źródło: opracowanie własne
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1.6

Struktura pracy

Prezentowana rozprawa składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym Autorka
uzasadniła podjęcie tematu pracy, sformułowała problem badawczy w postaci następujących
pytań:
 Jakie czynniki wpływają na dostępność części zamiennych?
 Wg jakiego modelu należy skutecznie i efektywnie zarządzać dostępnością części
zamiennych?
W niniejszym rozdziale opracowano także hipotezy badawcze dotyczące zarządzania
dostępnością części zamiennych. Wyniki analizy obecnego stanu wiedzy i dorobku
naukowego obszaru badań pozwoliły zidentyfikować lukę badawczą jako brak zdefiniowania
metody kompleksowej analizy sieciowej czynników oddziaływania na proces zarządzania
dostępnością części zamiennych. Zdefiniowany został także ceł główny pracy, dotyczący
opracowania modelu zarządzania dostępnością części zamiennych wykorzystywanych
w zapewnieniu ciągłości przepływu materiałowego oraz zasobów produkcji w procesie
produkcyjnym, a także cele szczegółowe, dzięki którym możliwe będzie osiągnięcie celu
głównego. Istotnym elementem tego rozdziału jest również opracowana metodologia
prowadzenia badań.
W rozdziale drugim przedstawiono szczegółową analizę środowiska utrzymania ruchu
i jego roli w zapewnieniu ciągłości procesu produkcyjnego. W związku z tym
zidentyfikowane zostały czynniki oddziaływujące na ciągłość procesu produkcyjnego, a także
na ciągłość przepływu materiałowego oraz ciągłość pracy zasobów produkcji, wykorzystując
w tym celu metodę myślenia sieciowego. W niniejszym rozdziale zawarto również
zagadnienia zarządzania utrzymaniem ruchu.
Rozdział trzeci składa się z dwóch podrozdziałów. W pierwszym z nich Autorka
przedstawiła przeprowadzoną zgodnie z zasadami metodyki myślenia sieciowego analizę
czynników wpływających na dostępność części zamiennych. Kolejny podrozdział zawiera
zestawienie czynników warunkujących dostępność części zamiennych. Na podstawie
prezentowanych w rozdziale trzecim wyników badań Autorka zweryfikowała pozytywnie
pierwszą ze sformułowanych hipotez badawczych.
Rozdziały drugi i trzeci mają wpływ na konstrukcję modelu, który został przedstawiony
w rozdziale czwartym. Proponowany model zarządzania dostępnością części zamiennych
został podzielony na trzy modele składowe – klasyfikacji, odtwarzania i controllingu - aby
spójnie i kompleksowo rozwiązać sformułowany problem badawczy.
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W rozdziale piątym przedstawione zostały wyniki przeprowadzonej walidacji modelu
zarządzania dostępnością części zamiennych. W ramach wykonanej walidacji, w postaci
studium przypadków, zdefiniowano scenariusze walidacyjne (w tym warunki brzegowe,
ograniczenia, funkcja celu) oraz ich ocenę z wykorzystaniem zestawu wskaźników.
Przeprowadzono weryfikację empiryczną modelu na podstawie danych z przedsiębiorstwa
produkcyjnego wykorzystanych do przeprowadzenia testowania symulacyjnego.
Ważnym elementem niniejszej pracy jest wskazanie konieczności przeprowadzenia badań
w tym zakresie oraz kierunków dalszych badań, uwzględniając wszystkie uwarunkowania
łańcucha dostaw. Niniejsze rozważania przedstawiono w rozdziale szóstym. Na podstawie
wykładni myślenia sieciowego wiele analizowanych zależności kosztowych i operacyjnych –
procesów zaopatrzenia, transportowych, magazynowania, zapasów - może mieć wpływ na
ciągłość przepływu materiałowego i zmiany planów produkcji, a tym samym w pętli
sprzężenia

zwrotnego

oddziaływać

na

w przedsiębiorstwie.
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potrzeby

procesu

utrzymania

ruchu

2. Rola utrzymania ruchu w zapewnieniu ciągłości procesu produkcyjnego
2.1

Ciągłość procesu produkcyjnego

Obsługa klienta jest postrzegana jako umiejętność lub zdolność zaspokajania wymagań
i oczekiwań klientów, głównie co do czasu i miejsca zamawianych dostaw, przy
wykorzystaniu wszystkich dostępnych form aktywności logistycznej, w tym transportu,
magazynowania, zarządzania zapasami, informacją i opakowaniami (Kempny, 2001, s.15).
W związku z tym czas realizacji zamówienia należy do jednego z ważniejszych czynników
decydujących o zadowoleniu klienta, a tym samym stanowi czynnik konkurencyjności. Z tego
względu należy zapewnić ciągłość przepływu materiałowego nie tylko wewnątrz
przedsiębiorstw, ale również w całym łańcuchu dostaw4. Ciągłość przepływu materiałowego
w

łańcuchu dostaw dotyczy zarówno zaopatrzenia i dystrybucji, jak również procesów

produkcyjnych. Na Rysunek 2 przedstawiono podstawowe czynniki wpływające na poziom
obsługi klienta w łańcuchu dostaw.
Czas realizacji zleceń produkcyjnych
Dostępność materiałów i komponentów w procesie produkcji
Elastyczność produkcji
Częstotliwość realizacji zleceń produkcyjnych
Niezawodność realizacji produkcji (unikanie bezproduktywnych przestojów)
Kompletność realizacji zleceń produkcyjnych
Dokładność asortymentowa zleceń produkcyjnych
Dogodność składania zleceń produkcyjnych

Logistyczna obsługa klienta

Zaopatrzenie

Produkcja

Czas realizacji zamówień u dostawców
Dostępność materiałów w magazynie dostawcy
Elastyczność dostawcy
Częstotliwość dostaw materiałów
Niezawodność dostaw materiałów
Kompletność dostaw materiałów
Dokładność asortymentowa dostaw materiałów
Dogodność składania zamówień

Dystrybucja

Czas realizacji zamówień klientów
Dostępność wyrobów gotowych w magazynie
Elastyczność realizacji zamówień
Częstotliwość realizowanych dostaw do klienta
Niezawodność realizowanych dostaw do klienta
Kompletność realizowanych dostaw do klienta
Dokładność asortymentowa dostaw do klienta
Dogodność składania zamówień

Rysunek 2 Podstawowe czynniki wpływające na poziom obsługi klienta w łańcuchu
dostaw
Źródło: opracowanie własne
4

W literaturze przedmiotu można spotkać różne definicje łańcucha dostaw (Fechner, 2007, s. 13-14; Witkowski,
2010, s. 13). Wg M. Christopher’a łańcuch dostaw to sieć organizacji zorganizowanych poprzez powiązania
z dostawcami i odbiorcami w różne procesy i działania, które tworzą wartość w postaci produktów i usług
dostarczanych ostatecznym klientom (Christopher, 2000, s. 14). Natomiast wg C. Bozartha i R. B. Handfielda
łańcuchy dostaw to sieć producentów i usługodawców, którzy współpracują ze sobą w celu przetworzenia
i przemieszczenia dóbr – od faz surowca do poziomu użytkownika końcowego. Wszystkie te podmioty są
połączone przepływami dóbr fizycznych, przepływami informacyjnymi oraz przepływami pieniężnymi (Bozarth,
Handfield, 2007, s. 30). W polskiej literaturze przedmiotu łańcuch dostaw jest najczęściej definiowany jako
grupa przedsiębiorstw realizująca wspólnie działania niezbędne do zaspokojenia popytu na określone produkty
w całym łańcuchu przepływu dóbr – od pozyskiwania surowców do dostaw do ostatecznego odbiorcy.
Działaniami tymi mogą być: rozwój, produkcja, sprzedaż, serwis, zaopatrzenie, dystrybucja, zarządzanie
zasobami, działania wspierające (Fertsch, 2006, s. 95).
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Przeprowadzenie kompleksowej interpretacji czynników wpływających na ciągłość
procesu produkcyjnego wymaga dokonania analizy z wykorzystaniem metodyki myślenia
sieciowego. Na metodykę myślenia sieciowego składa się siedem podstaw teoretycznych
(Zimniewicz, 2009, s. 126-128):
1. Całość i część - każdy system jest elementem, częścią istniejącej całości. Natomiast
sam system jako całość zawiera wiele różnorodnych składowych jego tworzących.
Taki system jest oddzielony od innych systemów granicą zewnętrzną, definiowaną
jako otoczenie.
2. Sieciowość - zarówno pomiędzy poszczególnymi częściami danego systemu, jak
samymi systemami występują różnego rodzaju powiązania. Pomiędzy systemami
występują oddziaływania pozytywne jak i negatywne, które przyczyniają się do
wzrostu, kurczenia lub stabilizacji systemu.
3. Otwartość - oddziaływania występujące wewnątrz danego systemu pojawiają się
również pomiędzy tym systemem, a otoczeniem. Świadczy to o tym, że żaden system
nie jest w pełni autonomiczny i musi dostosować się do otoczenia.
4. Złożoność - oznacza, że system jest zdolny do działania w dynamicznym środowisku.
5. Porządek - tworzony jest za pomocą określonych reguł określonych zależnościami,
które umożliwiają zapisanie i zinterpretowanie działania danego systemu.
6. Prowadzenie - czyli zdolność systemu do samokontroli5 jest wyróżniane poprzez
sterowanie i regulowanie, w których bardzo ważnym elementem jest informacja.
7. Rozwój - każdy system uczący się podlega stałemu rozwojowi, w wyniku działań
realizowanych zarówno przez członków systemu jak i otoczenie.
Do głównych zalet stosowania metodyki myślenia sieciowego można zaliczyć
(Zimniewicz, 2009, s. 128):
 spojrzenie na problem z różnych punktów widzenia,
 uzyskanie odpowiedniej definicji problemu,
 ujęcie i zbadanie za pomocą sieci, wzajemnych oddziaływań poszczególnych
elementów,

5

Skutecznym narzędziem samokontroli wykorzystywanym w praktyce gospodarczej przedsiębiorstw
produkcyjnych jest Dynamiczny Plan Kontroli – DCP (ang. Dynamic Control Plan). Wykorzystanie DCP
uwarunkowane jest głębokim, dokładnym zrozumieniem procesu produkcyjnego, który podlega kontroli przez
autonomiczny zespół. Metodyka Dynamicznego Planowania Kontroli jest wykorzystywana w celu zapewnienia
dodatkowej i łatwej w przyswojeniu informacji adresowanej do użytkowników ze wszystkich szczebli struktury
organizacyjnej. Pozyskane informacje są przydatne podczas planowania, wdrożenia kontroli, monitorowania
procesu produkcyjnego (Kolińska, 2010, s. 13).
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 interpretacja i opracowanie modeli „opanowania” sytuacji za pomocą techniki
scenariuszowej,
 wyodrębnienie elementów i relacji, na które można wpłynąć oraz tych, na które
wpływ jest trudny do osiągnięcia lub niemożliwy w realnych warunkach
funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 możliwość lepszego poznania i zrozumienia całości systemu oraz poszczególnych jego
części,
 sformułowanie reguł kształtowania i prowadzenia systemu,
 zwrócenie uwagi na proces zmian, uczenia się i rozwoju.
Zastosowanie metodyki myślenia sieciowego pozwala na odkrycie różnych ograniczeń
i barier występujących w procesie decyzyjnym (Grzelczak, Werner, 2011, s. 21-22). Podczas
stosowania metodyki myślenia sieciowego przeprowadzono badania wg faz przedstawionych
w tabeli 2.
W pierwszym etapie zidentyfikowano interesariuszy ciągłości procesu produkcyjnego oraz
sytuacji problemowej.
Na tym etapie prac zostały zrealizowane trzy pierwsze fazy metodyki myślenia
sieciowego, natomiast pozostałe są podstawą budowy modelu zarządzania dostępnością
części zamiennych przedstawionego w rozdziale 4.
Tabela 2 Fazy przeprowadzania metodyki myślenia sieciowego
Faza

Rezultat
- jasno sformułowane cele
Ustalenie celów i modelowanie sytuacji problemowej
- model sytuacji problemowej
- jasny i zrozumiały obraz sytuacji
- zidentyfikowany rodzaj, intensywność i czas
oddziaływania
Analiza wzajemnych oddziaływań
- macierz wpływów
- mapa intensywności
- identyfikacja czynników aktywnych, pasywnych,
krytycznych i leniwych
- lista oczekiwań odnośnie przyszłości w celu budowy
Ujęcie i interpretacja możliwości zmian sytuacji
scenariuszy
- scenariusze rozwojowe
- model kierowania z wyróżnionymi czynnikami
Objaśnienie możliwości kierowania zmianą
kierowalnymi, niekierowanymi oraz wskaźnikami
- zdefiniowane projekty pasujące do systemu
Planowanie strategii i działań
- lista przedsięwzięć w celu realizacji zdefiniowanych
projektów
- wprowadzony system informacyjny, mechanizm
samokontroli oraz system uczenia się
Wprowadzenie rozwiązania problemu w życie
- sprawnie funkcjonujący system dzięki wdrożeniu
rozwiązań mających na celu eliminację
zidentyfikowanych problemów
Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Zimniewicz, 2009, s. 131; Probst, Gomez, 1989, s. 6; Ulrich, Probst,
1990, s. 114)

16

Na rysunku 3 przedstawiono interesariuszy, których działania mają wpływ na utrzymanie
ciągłości procesu produkcyjnego. Dodatkowo dla każdego z interesariuszy wskazano czynniki
operacyjnego oddziaływania, jako elementy z nimi związane, mające wpływ na ciągłość
procesu produkcyjnego.
Dostawcy

Harmonogram produkcji
Analiza wąskich gardeł
Obciążenie stanowisk roboczych
Dostępność materiałów do produkcji
Klasyfikacja dostawców
Jakość materiałów
Zakupy części zamiennych
Zakupy usług remontowych

Czasy dostaw materiałów i części zamiennych
Terminowość dostaw

Planowane remonty i serwisy

Dział Planowania
Produkcji

Służby
Awarie maszyn
Utrzymania Ruchu Zapas części zamiennych

Dostępność części zamiennych

Ciągłość procesu
produkcyjnego
Dział Zaopatrzenia
/ Zakupów

Dział Sprzedaży
/ Dystrybucji

Dział
Logistyki

Planowanie sprzedaży
Planowanie dystrybucji
Plan S&OP

Dostępność materiałów, części i komponentów
w odpowiednim czasie i miejscu
Organizacja transportu międzyoperacyjnego
Organizacja magazynu

Rysunek 3 Interesariusze ciągłości procesu produkcyjnego
Źródło: Opracowanie własne

Kolejnym etapem analizy jest zdefiniowanie sytuacji problemowych wymagających
wieloaspektowego spojrzenia na analizowane zagadnienie.
Z metodycznego punktu widzenia wspomaganie zarządzania obejmuje całokształt
uwarunkowań sytuacji problemowej, a podstawowym celem jest podjęcie decyzji dotyczącej
sposobu i zakresu zapewnienia dostępności części zamiennych dla ciągłości procesu
produkcyjnego. Zadanie decyzyjne zarządzania operacyjnego można opisać za pomocą
formuły (Krzakiewicz, 2008, s. 133):
< S0, TD, Q | S, CD, O, Y, f, K, D >
elementy znane |

elementy nieznane

gdzie:
Elementy znane zadania decyzyjnego
S0 – sytuacja problemowa
TD – czas na podjęcie decyzji
Q – zasoby niezbędne do podjęcia
decyzji

Elementy nieznane zadania decyzyjnego
S = (S1, …, Sn) – zbiór alternatywnych sytuacji
uzupełniających sytuacje problemową
CD = (C1, …, Cn) – zbiór celów, dla realizacji
których podejmowana jest decyzja
O = (O1, …, On) – zbiór ograniczeń
Y = (Y1, …, Yn) – zbiór alternatywnych
wariantów decyzji
f – funkcja preferencji decydenta
K – kryteria wyboru decyzji
D
– decyzja (decyzja optymalna lub
satysfakcjonująca)

W praktycznych przypadkach czas i zasoby niezbędne do podjęcia decyzji mogą być
nieznane lub są określane przez decydenta w procesie regulacji – co je wówczas kwalifikuje
do zbioru elementów nieznanych. Wiele z przedstawionych elementów zadania decyzyjnego
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w praktycznych uwarunkowaniach realizacji operacji jest zmiennych w czasie, co powoduje
zmianę zapisu formuły (1) na postać dynamiczną (niektóre elementy są w funkcji czasu – np.
zasoby, ograniczenia, preferencje). Ponadto elementy są powiązane relacjami i nie można ich
rozpatrywać w układzie odosobnionym - np. czas na podjęcie decyzji, ograniczenia, kryteria
wyboru (Śliwczyński, 2011b, s. 226).
W przypadku oceny utrzymania ciągłości procesu produkcyjnego, należy uwzględnić
wszystkich interesariuszy, zidentyfikowanych w poprzednich etapach analizy. Określenie
podstawowych sytuacji problemowych przedstawiono na rysunku 4.
Stan docelowy

Stan rzeczywisty

Cel

Sytuacja

Zapewnienie ciągłości procesu produkcyjnego
Zapewnienie ciągłości utrzymania ruchu

Planowane przestoje (remonty)
Nieplanowane przestoje (awarie)
Wysokie koszty utrzymania zapasów
części zamiennych / robót w toku
Wysokie koszty nieplanowanych
przestojów produkcji
Wysokie koszty Utrzymania Ruchu

Sytuacja problemowa
Trudności w utrzymaniu ciągłości procesu produkcyjnego
Problem zapewnienia odpowiednich zasobów
dla Utrzymania Ruchu

Rysunek 4 Sytuacja problemowa
Źródło: opracowanie własne

Dalszym etapem metodyki myślenia sieciowego jest analiza wzajemnych oddziaływań,
która przeprowadzana jest z wykorzystaniem sieci zależności zawierającej dwa rodzaje
oddziaływań, równokierunkowe i przeciwne. W sieci określone są również dodatnie i ujemne
sprzężenia zwrotne (Zimniewicz, 2009, s. 135-141).
Szczegółowa analiza utrzymania ciągłości produkcji została przeprowadzona w dwóch
podstawowych obszarach oddziaływania - ciągłości przepływu materiałowego oraz ciągłości
pracy zasobów produkcji. Wstępne badania identyfikujące problem zachowania ciągłości
procesu produkcyjnego, realizowane przez Autorkę zostały przeprowadzone w formie
wywiadów z pracownikami przedsiębiorstw produkcyjnych w ramach projektu Nauka bliżej
biznesu, biznes bliżej nauki6. Wywiady i obserwacje zostały przeprowadzone w pierwszej
połowie 2012 roku wśród pracowników 30 przedsiębiorstw produkcyjnych różnych branż
6

Projekt Nauka bliżej biznesu, biznes bliżej nauki, Nr POKL.08.02.01-30-018/10 był współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.2 Transfer wiedzy, Priorytetu VIII –
Regionalne Kadry Gospodarki, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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i wielkości, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego.
Badanie pomogło zidentyfikować podstawowe problemy w zakresie ciągłości procesu
produkcyjnego, co skutkowało koniecznością przeprowadzenia pogłębionych badań
dotyczących relacji ciągłości procesu produkcyjnego z innymi czynnikami produkcyjnymi
i organizacyjnymi. Pogłębione badania zostały przeprowadzone w drugiej połowie 2012 roku,
z wykorzystaniem metodyki myślenia sieciowego. W badaniu oparto się w głównej mierze na
wiedzy eksperckiej, a wyniki zostały zebrane w formie ankiet. W badaniu wzięło udział
30 ekspertów, którzy reprezentowali zarówno praktykę gospodarczą (większość badanych
brała udział również we wstępnych badaniach w ramach wspomnianego wyżej projektu), jak
również środowisko akademickie.
Ciągłość przepływu materiałowego
Pierwszym czynnikiem, który został poddany szczegółowej analizie jest ciągłość
przepływu materiałowego. Wszystkie czynniki, które występują w sieci zależności zostały
przedstawione w poniższej tabeli (Tabela 3).
Tabela 3 Lista czynników występujących w sieci powiązań
L.p.
Nazwa czynnika
1 Ciągłość przepływu materiałowego
2 Harmonogram produkcji
3 Planowanie zapotrzebowania materiałowego
4 Plan S&OP (Sales and Operations Planning)
5 Poziom zapasów materiałów
6 Poziom zapasów robót w toku
7 Transport międzyoperacyjny
8 Procesy magazynowe
Źródło: opracowanie własne

Na podstawie zidentyfikowanych czynników głównych opracowano sieć powiązań
(Rysunek 5), na której określono sprzężenia dodatnie i ujemne pomiędzy poszczególnymi
składowymi czynnikami oddziaływania.
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Ciągłość przepływu
materiałowego
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Plan S&OP
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Poziom zapasów
materiałów
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Planowanie
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+
Procesy magazynowe

+

Transport
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+

Poziom zapasów robót
w toku

Rysunek 5 Sieć powiązań dla ciągłości przepływu materiałowego
Źródło: opracowanie własne

Zgodnie z metodyką myślenia sieciowego po opracowaniu sieci powiązań określono
oddziaływania pomiędzy poszczególnymi czynnikami składowymi (elementami sieci)
w czterech przekrojach:
 rodzaj relacji – (J) jednostronna, (D) dwustronna,
 rodzaj oddziaływania – dodatnie (+) lub ujemne (-),
 intensywność oddziaływania – w celu określenia intensywności oddziaływania
zastosowano pięciostopniową skalę Likerta7 (Likert, 1932):
o 0 – brak oddziaływania,
o 5 – bardzo duża intensywność.
 czas oddziaływania – określono w trzech horyzontach – krótkookresowym (KO),
średniookresowym (SO), długookresowym (DO).
Wyniki przeprowadzonej analizy oddziaływania sieciowego pomiędzy czynnikami
składowymi ciągłości przepływu materiałowego przedstawiono w tabeli 4.

7

Autorka zdecydowała się na zastosowanie bardziej szczegółowej skali oceny poszczególnych czynników
wpływających na ciągłość procesu produkcyjnego, z uwzględnieniem skali Likerta uzupełnionej o stopień
zerowy, przypisywany zgodnie z metodyką myślenia sieciowego dla czynników, które nie oddziałują na
analizowane elementy. Niniejsza skala została opracowana w celu wyznaczenia siły oddziaływania na podstawie
średniej z uzyskanych wyników i w związku z tym w literaturze przedmiotu można znaleźć przekonanie, że
analizy oparte o założenia skali Likerta mają charakter ilościowy (Elliott, Woodward, 2007, s. 40; Gamst,
Meyers, Guarino, 2008, s. 10; Gatignon, 2013, s. 4).
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Tabela 4 Oddziaływania na sieć zależności (ciągłość przepływu materiałowego)
Źródło: opracowanie własne
Relacja

Rodzaj
oddziaływania

Intensywność
oddziaływania

Czas
oddziaływania

J

+

4

SO

J

+

5

KO

D

+

4

SO

J

+

5

SO

J

+

3

DO

D

+

5

SO

Ciągłość przepływu
materiałowego

D

-

3

SO

Plan S&OP

J

+

4

DO

Planowanie
zapotrzebowania
materiałowego

D

-

3

SO

Harmonogram
produkcji

D

+

5

SO

Plan S&OP

J

+

3

SO

Poziom zapasów
materiałów

D

+

4

KO

Czynnik
oddziałujący
Skuteczność
magazynu
Transport
międzyoperacyjny
Poziom zapasów
robót w toku
Poziom zapasów
materiałów
Plan S&OP
Harmonogram
produkcji

Czynnik

Czynnik
podlegający
oddziaływaniu
Poziom zapasów
robót w toku
Harmonogram
produkcji

Rodzaj
oddziaływania

Intensywność
oddziaływania

Czas
oddziaływania

+

4

SO

-

3

SO

+

5

SO

+

5

SO

+

5

KO

-

3

SO

+

3

SO

+

3

SO

+

4

SO

+

3

SO

Ciągłość przepływu
materiałowego

Harmonogram
produkcji

Ciągłość przepływu
materiałowego
Planowanie
zapotrzebowania
materiałowego
Transport
międzyoperacyjny

Planowanie
zapotrzebowania
materiałowego

Harmonogram
produkcji
Poziom zapasów
materiałów

Ciągłość przepływu
materiałowego
Plan S&OP
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Harmonogram
produkcji
Planowanie
zapotrzebowania

Czynnik
oddziałujący

Relacja

Rodzaj
oddziaływania

Intensywność
oddziaływania

Czas
oddziaływania

Czynnik

Czynnik
podlegający
oddziaływaniu

Rodzaj
oddziaływania

Intensywność
oddziaływania

Czas
oddziaływania

Ciągłość przepływu
materiałowego

+

5

KO

Planowanie
zapotrzebowania
materiałowego

+

4

KO

Ciągłość przepływu
materiałowego

+

4

SO

+

4

KO

+

5

KO

+

3

KO

+

3

KO

+

4

SO

materiałowego
Planowanie
zapotrzebowania
materiałowego

D

Transport
międzyoperacyjny

J

+

3

KO

J

+

4

KO

D

+

4

SO

J

+

5

KO

J

+

3

KO

Transport
międzyoperacyjny
Ciągłość przepływu
materiałowego
Harmonogram
produkcji
Skuteczność
magazynu

+

3

SO
Poziom zapasu
materiałów

Poziom zapasu robót
w toku

Transport
międzyoperacyjny

Skuteczność
magazynu
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Poziom zapasów
robót w toku
Ciągłość przepływu
materiałowego
Poziom zapasów
materiałów
Transport
międzyoperacyjny
Ciągłość przepływu
materiałowego

Następnym etapem badań z wykorzystaniem metodyki myślenia sieciowego było
wykonanie mapy intensywności, którą poprzedza przygotowanie macierzy wpływów (Tabela
5) na podstawie określonej intensywności oddziaływania pomiędzy poszczególnymi
elementami sieci (Tabela 4).
Macierz wpływów zawiera informacje o intensywności oddziaływania danego czynnika na
pozostałe, które zostały zidentyfikowane w wyniku prac prowadzonych zgodnie z metodyką
myślenia sieciowego (Tabela 5). Po wprowadzeniu danych dotyczących intensywności
oddziaływania do macierzy wyznaczono sumę wartości intensywności dla poszczególnych
wierszy i kolumn.
Tabela 5 Macierz wpływów dla ciągłości przepływu materiałowego
1

2

3

4

5

6

7

8

Suma A

1

X

3

0

0

0

4

0

0

7

2

5

X

5

0

0

0

5

0

15

3

0

3

X

0

3

0

0

0

6

4

3

4

3

X

0

0

0

0

10

5

5

0

4

0

X

0

0

0

9

6

4

0

0

0

0

X

0

0

4

7

5

0

0

0

3

4

X

0

12

8

4

0

0

0

0

0

3

X

7

0

6

8

8

0

Suma P
26 10 12
Źródło: opracowanie własne

Po wykonaniu macierzy wpływów opracowano mapę intensywności oddziaływania, która
umożliwia zidentyfikowanie czynników aktywnych (prawa dolna część mapy), pasywnych
(lewa górna część mapy), krytycznych (prawa górna część mapy) i leniwych (lewa dolna
część mapy). Tabela 6 przedstawia otrzymaną mapę intensywności na podstawie opracowanej
macierzy zależności.
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Tabela 6 Mapa intensywności oddziaływania czynników składowych na ciągłość
przepływu materiałowego
26

1

25
…
15
14
13
12

3

11
10

2

9
8

6

7

7
6

5

5
4
3
2
1
0

8

1
2
3
4
5
Źródło: opracowanie własne

6

7

4
8

9

10

11

12

13

14

15

Opracowana mapa intensywności przedstawia następujące zależności:
 zaobserwowano jeden czynnik pasywny – ciągłość przepływu materiałowego (1) –
który oddziałuje w mało znaczący sposób na system, a jednocześnie na niego
oddziałuje wiele innych elementów,
 określono trzy czynniki leniwe - planowanie zapotrzebowania materiałowego (3),
poziom zapasu robót w toku (6), procesy magazynowe (8) – które podobnie jak
czynniki pasywne oddziałują w mało znaczący sposób na system,
 pozostałe elementy zostały sklasyfikowane w grupie czynników aktywnych, które
charakteryzują się możliwością oddziaływania na system.
Na uwagę zasługują następujące czynniki aktywne: harmonogram produkcji (2), plan
S&OP (4), poziom zapasu materiałów (5) oraz transport międzyoperacyjny (7). Sterowanie
tymi czynnikami wpływa w znaczący sposób na utrzymacie ciągłości przepływu
materiałowego.
Warto również zauważyć, że w przeprowadzonej analizie nie sklasyfikowano czynników
krytycznych co oznacza, że pomiędzy żadnymi ze zdefiniowanych czynników nie występują
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relacje trade-off8. Nie mniej jednak potencjalnie za krytyczny czynnik można uznać
harmonogram produkcji, który w znaczącym stopniu ma wpływ na zapewnienie ciągłości
przepływu materiałowego.
Zagadnienie

harmonogramowania

produkcji

zostało

wyczerpująco

zdefiniowane

w literaturze przedmiotu9 i z tego względu nie zostało ujęte przez Autorkę pracy jako
aktualny problem badawczy.
Ciągłość pracy zasobów produkcji
Opracowanie mapy intensywności w odniesieniu do ciągłości pracy zasobów produkcji
zostało przeprowadzone analogicznie jak w przypadku ciągłości przepływu materiałowego.
Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 7 i tabeli 8.
Tabela 7 Lista czynników występujących w sieci powiązań ciągłości pracy zasobów
produkcji
L.p.
Nazwa czynnika
1 Ciągłość pracy zasobów produkcji
2 Dostępność części zamiennych
3 Pracownicy
4 Wiedza
5 Procedury i instrukcje obsług przez Utrzymanie Ruchu
6 Sprawność maszyn i urządzeń
7 Wąskie gardła
8 Bilansowanie zasobów
Źródło: opracowanie własne

8

W ekonomii termin trade-off jest często definiowany jako analiza kosztu alternatywnego, który jest najbardziej
korzystny z możliwych wariantów decyzyjnych (Campbell, Kelly, 1994, s. 422-426). Relacje trade-off
w procesach logistycznych oznaczają również współzależności i relacje przyczynowo-skutkowe poszczególnych
faz przepływu materiałowego (Cudziło, Kolińska, 2011, s. 521-522). Analiza opłacalności poszczególnych
wariantów decyzyjnych wymaga nie tylko znajomości relacji przyczynowo-skutkowych w procesach
logistycznych, ale także umiejętność zastosowania matematycznych narzędzi programowania liniowego
(Nanazawa, Suito, Kawarada, 2009, s. 122-126).
9
Szeroko omawiany problem harmonogramowania produkcji został kompleksowo opisany zarówno w polskiej
literaturze m. in. w: (Wróblewski, 1993; Boszko, 1999; Durlik, 2007; Lis, 1984; Fertsch, 2003; Hadaś, Fertsch,
Cyplik, 2012; Głowacka-Fertsch, Fertsch, 2013; Śliwczyński, Koliński, Andrzejczyk, 2014), jak również
zagranicznej: (Heizer, Render, 2008; Buzacott, Corsten, Gössinger, Schneider, 2012; Maimon, Khmelnitsky,
Kogan, 1998; Kempf, Keskinocak, Uzsoy, 2011; Panneerselvam, 2012; Landvater, 1997).
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+
+

+

Bilansowanie zasobów

+

+

Dostępność części
zamiennych

+

-

+
+

+

-

Wąskie gardła

Ciągłość pracy
zasobów produkcji

+

+
+

+

Sprawność/dostępność
maszyn i urządzeń

+

Wiedza i doświadczenie

+

+

Pracownicy

+

Procedury i instrukcje
obsług przez
Utrzymanie Ruchu

+

+

+

Rysunek 6 Sieć powiązań dla ciągłości pracy zasobów produkcji
Źródło: opracowanie własne
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Tabela 8 Analiza oddziaływania w sieci zależności (ciągłość pracy zasobów produkcji)
Relacja

Rodzaj
oddziaływania

Intensywność
oddziaływania

Czas
oddziaływania

J

+

5

KO

J

+

3

KO

J

+

4

SO

J

+

4

DO

J

+

5

KO

J

-

5

KO

J

+

3

SO

D

+

2

SO

D

-

4

KO

Instrukcje i
procedury

J

+

4

DO

Wiedza i
doświadczenie

J

+

4

SO

Pracownicy

J

+

3

KO

Wiedza i
doświadczenie

J

+

5

SO

Czynnik
oddziałujący
Dostępność części
zamiennych
Pracownicy
Wiedza i
doświadczenie
Instrukcje i
procedury
Sprawność
maszyn i urządzeń
Wąskie gardła
Bilansowanie
zasobów
Bilansowanie
zasobów
Sprawność
maszyn i urządzeń

Czynnik

Czynnik
podlegający
oddziaływaniu

Rodzaj
oddziaływania

Intensywność
oddziaływania

Czas
oddziaływania

+

5

KO

+

5

KO

Wąskie gardła

-

5

KO

Bilansowanie
zasobów

-

3

KO

+

3

KO

+

3

KO

+

3

KO

+

4

KO

+

4

SO

Ciągłość pracy
zasobów produkcji

Sprawność maszyn i
urządzeń
Ciągłość pracy
zasobów produkcji
Dostępność części
zamiennych

Pracownicy

Wiedza i
doświadczenie
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Dostępność części
zamiennych
Ciągłość pracy
zasobów produkcji
Sprawność maszyn i
urządzeń
Instrukcje i
procedury
Ciągłość pracy
zasobów produkcji

Czynnik
oddziałujący

Relacja

Rodzaj
oddziaływania

Intensywność
oddziaływania

Czas
oddziaływania

Wiedza i
doświadczenie

J

+

5

SO

Pracownicy

J

+

4

KO

Wiedza i
doświadczenie
Instrukcje i
procedury
Pracownicy
Dostępność części
zamiennych
Bilansowanie
zasobów
Wąskie gardła
Wiedza i
doświadczenie
Dostępność części
zamiennych

J

+

5

SO

J

+

4

DO

J

+

3

KO

D

+

5

KO

D

+

4

SO

J

-

5

KO

J

+

5

SO

Czynnik

Instrukcje i
procedury

Sprawność maszyn
i urządzeń

Wąskie gardła
J

-

5

KO
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Czynnik
podlegający
oddziaływaniu

Rodzaj
oddziaływania

Intensywność
oddziaływania

Czas
oddziaływania

Sprawność maszyn i
urządzeń

+

5

SO

Instrukcje i
procedury

+

5

SO

Dostępność części
zamiennych

+

4

SO

Bilansowanie
zasobów

+

5

SO

Pracownicy

+

5

SO

Wąskie gardła

+

5

SO

+

4

DO

+

4

DO

+

4

DO

-

4

KO

+

4

KO

+

5

KO

-

4

KO

-

5

KO

Dostępność części
zamiennych
Sprawność maszyn i
urządzeń
Ciągłość pracy
zasobów produkcji
Dostępność części
zamiennych
Bilansowanie
zasobów
Ciągłość zasobów
produkcji

Bilansowanie
zasobów
Ciągłość pracy
zasobów produkcji

Czynnik
oddziałujący

Wąskie gardła
Sprawność
maszyn i urządzeń
Dostępność części
zamiennych
Wiedza i
doświadczenie

Relacja

Rodzaj
oddziaływania

Intensywność
oddziaływania

Czas
oddziaływania

J

-

4

KO

D

+

4

KO

D

-

3

KO

J

+

5

SO

Czynnik

Bilansowanie
zasobów

Źródło: opracowanie własne
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Czynnik
podlegający
oddziaływaniu

Rodzaj
oddziaływania

Intensywność
oddziaływania

Czas
oddziaływania

Sprawność maszyn i
urządzeń

-

5

KO

Sprawność maszyn i
urządzeń

+

4

SO

Dostępność części
zamiennych

+

2

SO

Tabela 9 Macierz wpływów dla ciągłości pracy zasobów produkcji
1

2

3

4

5

6

7

8

Suma A

1

X

0

0

0

0

0

0

0

0

2

5

X

0

0

0

5

5

3

18

3

3

3

X

0

4

3

0

0

13

4

4

4

5

X

5

5

5

5

33

5

4

4

0

0

X

4

0

0

12

6

5

4

0

0

0

X

0

4

13

7

5

0

0

0

0

5

X

4

14

8

0

2

0

0

0

4

0

X

6

0

9

26

10

16

Suma P
26 17
5
Źródło: opracowanie własne

Po wykonaniu macierzy wpływów opracowano mapę intensywności oddziaływania, która
została przedstawiona w tabeli 10.
Tabela 10 Mapa intensywności dla ciągłości pracy zasobów produkcji
26 1

6

25
24
23
22
21
20
19
18
17
16

2
8

15
14
13
12
11
10
9

7
5

8
7
6
5

3

4
3
2
1
0

4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 … 30 31 32 33
Źródło: opracowanie własne
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W wyniku analizy intensywności oddziaływania na ciągłość pracy zasobów produkcji
(Tabela 10), Autorka wnioskuje następujące zależności:
 zaobserwowano dwa czynniki pasywne –sprawność maszyn i urządzeń (6) oraz
bilansowanie zasobów (8) – które oddziałują w mało znaczący sposób na system, a
jednocześnie oddziałuje na nie wiele innych elementów,
 określono trzy czynniki leniwe – pracownicy (3), instrukcje i procedury (5), wąskie
gardła (7) – które tak jak czynniki pasywne oddziałują w mało znaczący sposób na
system,
 zidentyfikowano jeden czynnik krytyczny – dostępność części zamiennych (2),
 w grupie czynników aktywnych sklasyfikowano tylko wiedzę (4). Sterowanie tym
czynnikiem również wpływa na stopień utrzymania ciągłości pracy zasobów
produkcji.
Z analizy relacji sieciowych wynika konieczność precyzyjnego zarządzania
dostępnością części zamiennych, które warunkuje i stanowi czynnik krytyczny dla
zapewnienia ciągłości pracy zasobów produkcji.
Uwzględniając w analizach zidentyfikowanych interesariuszy (Rysunek 3), którzy mają
wpływ na ciągłość procesu produkcyjnego można zauważyć, że na dostępność części
zamiennych oddziałują procesy utrzymania ruchu. W związku z tym niezbędne jest poprawne
i efektywne zarządzanie utrzymaniem ruchu.

2.2

Zarządzanie utrzymaniem ruchu

Utrzymanie w gotowości eksploatacyjnej dostępnego w przedsiębiorstwie parku
maszynowego, warunkuje uzyskanie planowanej zdolności produkcyjnej, przy racjonalnym
lub akceptowalnym poziomie kosztów produkcji. Wzrost zainteresowania utrzymaniem ruchu
jest wypadkową nie tylko potrzeb zapewnienia ciągłości procesu produkcyjnego, ale również
konieczności przyspieszonego uruchomienia procesów modernizacyjnych oraz wymiany
maszyn i urządzeń technologicznych, a także w większym stopniu spowodowanej postępującą
specjalizacją produkcji i koniecznością szybkiego wdrażania nowych produktów na rynek
konsumenta. Wyniki badań prezentowane w literaturze przedmiotu potwierdzają, że
efektywne organizowanie utrzymania ruchu jest najtańszym oraz najskuteczniejszym
środkiem poprawy efektywności wykorzystania eksploatowanych środków trwałych (Znój,
Zawadzka, 1985, s. 5-6). Kompleksowe utrzymanie ruchu (ang. Total Productive
Maintenance)

zorientowane

na

dostępność
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czasową

maszyn

oraz

zaangażowanie

pracowników, uważane jest za najskuteczniejszy i nieodzowny element zapewnienia
stabilności procesu produkcyjnego (Hadaś, Cyplik, 2013, s. 107). Nawiązując do analiz
przeprowadzonych przez Autorkę w pierwszym rozdziale, proces organizacji utrzymania
ruchu powinien zawierać działania ramowe w zakresie organizacji pracy, systemu śledzenia
ekonomicznego

oraz

systemu

technicznego,

uwzględniając

gospodarkę

częściami

zamiennymi (Mikler, 2008, s. 43).
Przygotowanie procesu utrzymania ruchu jest niezbędnym elementem, który umożliwia
jego sprawne zarządzanie. Wg J. Miklera przygotowanie procesu utrzymania ruchu należy
przeprowadzić zgodnie z poniższymi etapami (Mikler, 2008, s. 42-44):
1. Zdefiniowanie wymagań dla urządzeń, które wynikają z procesu produkcyjnego.
2. Przeprowadzenie audytu procesów utrzymania ruchu.
3. Zdefiniowanie celów dla organizacji procesu utrzymania ruchu.
4. Opracowanie programu utrzymania urządzeń.
5. Opracowanie strategii dla organizacji i zarządzania Utrzymaniem Ruchu.
6. Wdrożenie, szkolenia, ciągłe doskonalenie.
W organizacji procesu utrzymania ruchu należy uwzględnić cele długoterminowe
przedsiębiorstwa

i

potrzeby

procesu

produkcyjnego,

a

także

politykę

rynkową

przedsiębiorstwa.
Analiza literatury oraz weryfikacja rozwiązań praktycznych pozwala zdefiniować
modelowy zakres organizacji i zarządzania utrzymaniem ruchu, na który składają się (Loska,
2011a, s. 56, Loska, 2011b, s. 64):
 procesowy zakres działań Utrzymania Ruchu,
 struktury informacyjne,
 struktura organizacyjno – decyzyjna,
 strategia zarządzania utrzymaniem ruchu.
W

bieżącym

rozdziale

zostaną

szczegółowo

omówione

zagadnienia

struktur

informacyjnych oraz działania Utrzymani Ruchu, natomiast dwa kolejne elementy
skutecznego zarządzania Utrzymaniem Ruchu zostały przedstawione w rozdziale 2.4.
Przepływ informacji wewnątrz przedsiębiorstwa pomiędzy Utrzymaniem Ruchu,
a działami współpracującymi oraz przepływ informacji pomiędzy przedsiębiorstwem
a otoczeniem zewnętrznym można przedstawić za pomocą uogólnionego modelu
informacyjnego.
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Otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa
usługowe

Przedsiębiorstwa
produkcyjne

Działy współpracujące
z Utrzymaniem Ruchu

Przedsiębiorstwa
handlowe

Utrzymanie Ruchu

Przedsiębiorstwo

Rysunek 7 Uogólniony model przepływu informacji pomiędzy przedsiębiorstwem
a otoczeniem
Źródło: opracowanie własne

Niniejsze rozważania teoretyczne były przesłanką do przeprowadzenia przez Autorkę
badań w tym zakresie. Rysunek 8 przedstawia metodologię przeprowadzenia badania
warunków funkcjonowania Działu Utrzymania Ruchu w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
START

Wielkość, rodzaj
przedsiębiorstwa, branża,
stanowisko ankietowanego

Zidentyfikowanie podstawowych
informacji o badanym przedsiębiorstwie

Tak
Tak

Czy
w przedsiębiorstwie
funkcjonuje Dział Utrzymania
Ruchu?

Nie
Nie

Identyfikacja czynników
problemowych, które wpłynęły na
decyzję o outsourcingu UR

Identyfikacja problemów dotyczących
funkcjonowania UR

Analiza stosowanych metod
zamawiania części zamiennych

STOP

Rysunek 8 Metodologia badania dotyczącego zastosowania
UR w przedsiębiorstwach produkcyjnych
Źródło: opracowanie własne

Autorka przeprowadziła badania ankietowe (część badań przeprowadzono metodą
obserwacji i wywiadów bezpośrednich na terenie przedsiębiorstw) w drugim półroczu 2012
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roku w 102 przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowo-produkcyjnych, produkcyjnohandlowych

oraz

z

produkcyjno-handlowo-usługowych

terenów

województwa

wielkopolskiego. Arkusz ankiety składał się z 11 pytań, wśród których znalazły się pytania
otwarte oraz wielokrotnego wyboru. Głównym celem przeprowadzenia badań była
identyfikacja zakresu funkcjonowania i napotykanych problemów utrzymania ruchu oraz
wykonywania analiz wykorzystania części zamiennych w praktyce gospodarczej10.
Podstawowe informacje dotyczące badanych przedsiębiorstw przedstawiono w tabeli 11.
Tabela 11 Podstawowe informacje dotyczące badanych przedsiębiorstw
Charakterystyka
1. Ilość pracowników zatrudnianych przez przedsiębiorstwo:
· poniżej 10 pracowników
· od 10 do 49 pracowników
· od 50 do 250 pracowników
· powyżej 250 pracowników
2. Rodzaj przedsiębiorstwa:
· produkcyjne
· produkcyjno-handlowe
· produkcyjno-usługowe
· produkcyjno-handlowo-usługowe
Źródło: badania własne

odpowiedzi (%)
6%
16%
23%
56%
44%
25%
7%
24%

Z badań wynika że w 84% przedsiębiorstw funkcjonuje Dział Utrzymania Ruchu.
Zidentyfikowane problemy w ramach realizowanych działań, dotyczą zarówno zarządzania na
poziomie operacyjnym, jak i strategicznym. W zakresie zarządzania zapasami części
zamiennych

najczęściej

występującym

problemem

są

trudności

w

planowaniu

i prognozowaniu zużycia części zamiennych dla maszyn i urządzeń oraz długi czas
oczekiwania

na

realizacje

zamówienia

części

zamiennych.

Szczegółowe

wyniki

przedstawiono na rysunku 9.

10

Ze względu na poruszaną tematykę, w niniejszym rozdziale skoncentrowano się na stopniu wykorzystania
analizy efektywności procesu produkcji. Pełne wyniki badań zostały opublikowane w publikacji (Kolińska,
Koliński, 2013).
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Rysunek 9 Problemy zgłaszane przez Utrzymanie Ruchu
Źródło: badania własne

W zależności od struktury organizacyjno-decyzyjnej są stosowane odmienne modele
przepływu informacji w procesach zarządzania utrzymaniem ruchu. W przypadku, gdy
Utrzymanie Ruchu znajduje się w ramach struktury przedsiębiorstwa i realizuje wszystkie
zadania samodzielnie współpraca z otoczeniem zewnętrznym w głównej mierze dotyczy
kontaktów z przedsiębiorstwami produkcyjnymi oraz handlowymi. Natomiast w sytuacji, gdy
Utrzymanie Ruchu zostało wydzielone na zewnątrz wówczas współpraca przedsiębiorstwa
z otoczeniem zewnętrznym skupia się na kontaktach z przedsiębiorstwami usługowymi
odpowiedzialnymi za realizację powierzonych im zadań w zakresie utrzymania ciągłości
procesu produkcyjnego.
Z analizy wynika, że w pierwszej kolejności należy określić strategię i lokalizację
procesów, następnie struktury organizacyjne, a w końcowym etapie system informacyjny,
będący narzędziem zarządzania.
Ważnym elementem wpływającym na osiągnięcie celów wzrostu konkurencyjności oraz
wartości przedsiębiorstwa jest zastosowanie zarządzania procesowego. Dzięki temu możliwe
jest zwiększenie efektywności funkcjonowania organizacji, a także stopnia zadowolenia
klienta, zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego (Swoboda, 2009, s. 47).
W tabeli 12 przedstawiono najważniejsze zalety i wady zarządzania procesowego.
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Tabela 12 Zalety i wady zarządzania procesowego
Zalety
Koncentracja na głównych procesach w
przedsiębiorstwie
Poprawa parametrów charakteryzujących obsługę
klienta
Szybki przepływ informacji w ramach zespołu
projektowego

Wady
Trudność ze sprawowaniem nadzoru nad zespołem
procesowym
Problemy w komunikacji pomiędzy zespołami
procesowymi
Rozliczanie członków zespołu z odmiennych
wskaźników, które bardzo często są sprzeczne ze
sobą i uniemożliwiają realizację wspólnych celów

Możliwość szybkiej reakcji na zmiany
pojawiające się w otoczeniu przedsiębiorstwa
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Swoboda, 2009, s. 47)

Pomimo przedstawionych powyżej wad zarządzania procesowego zasadne jest jego
zastosowanie w procesie analizy dostępności części zamiennych, z którym nieodzownie łączy
się utrzymanie ruchu.
Kolejną składową modelu zarządzania utrzymaniem ruchu jest zakres realizowanych zadań
oraz ich klasyfikacja w procesie definiowania odpowiedzialności Działu Utrzymania Ruchu
w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
Zgodnie z normą DIN 31051 w skład zadań realizowanych przez utrzymanie ruchu
wchodzą konserwacje, przeglądy, remonty oraz udoskonalenia (Rysunek 10). Natomiast wg
normy EN 13306 utrzymanie ruchu obejmuje działania przed wykryciem usterki, czyli tzw.
prewencyjne utrzymanie ruchu oraz działania po wykryciu usterki, czyli tzw. korygujące
utrzymanie ruchu (Rysunek 10). W praktyce gospodarczej niniejsze definicje poszerza się
o aspekty związane z inspekcjami, dozorami, diagnozami czy usuwaniem awarii.

EN 13306

DIN 31051

Utrzymanie ruchu oparte o stan urządzeń
(planowane, ciągłe lub na żądanie)

Konserwacja

Utrzymanie ruchu oparte plan remontów
(planowane)

Prewencyjne utrzymanie ruchu

Przeglądy

Utrzymanie
Ruchu
Korygujące utrzymanie ruchu

Remonty

Opóźnione

Udoskonalenia

Natychmiastowe

Rysunek 10 Definicje Utrzymania Ruchu wg EN 12206 oraz DIN 31051
Źródło: opracowanie własne na podstawie norm EN 13306 oraz DIN 31051
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Wg T. Znoja i E. Zawadziej do najważniejszych zadań utrzymania ruchu w zakresie
eksploatacji należy zaliczyć (Znój, Zawadzka, 1985, s. 6-7):
 organizację obsługi zapobiegającej i opóźniającej zużycie środków trwałych poprzez:
o obserwację przebiegu zużycia oraz niezawodności pracy maszyn i urządzeń,
codzienny nadzór, systematyczne badanie stanu technicznego (badanie
różnymi metodami dokładności obróbki produktu oraz badania diagnostyczne),
o działania w celu opóźnienia zużycia (okresowe czyszczenie, konserwacja,
wymiana olejów i smarów, planowa i interwencyjna regulacja zespołów
i mechanizmów, planowe przeglądy techniczne),
 likwidację

skutków

zużycia

fizycznego

(remonty

planowe

i

nieplanowe,

zapobiegawcze oraz poawaryjne),
 działalność statystyczno-sprawozdawczą w zakresie gospodarki środkami trwałymi
(gromadzenie i analiza informacji dotyczących m. in. czasu pracy maszyn).
Natomiast wg A. Loski działania obsługowo – naprawcze Utrzymania Ruchu można
podzielić na następujące typy prac (Loska, 2011b, s. 64-66):
 obsługę obiektów, w ramach, których przeprowadza się działania mające na celu
utrzymanie obiektu w stanie zdatności, najczęściej bez zatrzymania pracy obiektu,
 naprawy obiektów, w ramach, których przeprowadza się działania mające na celu
utrzymanie obiektu w stanie zdatności oraz przywrócenie obiektu do stanu zdatności,
których przeprowadzenie wymaga zatrzymania pracy obiektu. Naprawy można
podzielić na naprawy awaryjne oraz naprawy planowane. Dodatkowo w ramach
napraw planowanych wyróżnia się:
o naprawy bieżące,
o naprawy średnie,
o naprawy główne.
 przeglądy obiektów, których celem jest ocena aktualnego stanu technicznego obiektu.
Dodatkowo działania obsługowo – naprawcze są klasyfikowane na trzy grupy zadań
(Loska, 2011b, s. 66):
 techniczno – organizacyjne,
 dokumentacyjno – informacyjne,
 organizacyjno – ekonomiczne.
Szczegółowy zakres zadań przypisanych do poszczególnych grup działań obsługowo naprawczych został przedstawiony w tabeli 13.
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Tabela 13 Klasyfikacja i zakres zadań obsługowo - naprawczych
Zadania techniczno –
organizacyjne
organizowanie racjonalnego
sposobu użytkowania obiektów
technicznych
terminowe i rzetelne prowadzenie
przeglądów
realizacja działań konserwacyjnych
oraz obsługowych

Zadania dokumentacyjno –
informacyjne
gromadzenie informacji o
zdarzeniach eksploatacyjnych
obiektów technicznych
prowadzenie ewidencji składników
systemu eksploatacji w zakresie
parametrów technicznych i danych
funkcjonalnych obiektów
prowadzenie dokumentacji prac
obsługowo – naprawczych
tworzącej historię działań dla
obiektów technicznych
przygotowanie dokumentacji dla
potrzeb gospodarki magazynowej
w zakresie dokumentów
wydawania części zamiennych
oraz uzupełniania zasobów

przygotowanie techniczno –
organizacyjnych planów krótko i
długoterminowych dotyczących
realizacji prac obsługowo –
naprawczych
realizacja i nadzór nad realizacją w
przygotowanie raportów o
zakresie prac obsługowo –
realizacji prac obsługowo –
naprawczych w oparciu o
naprawczych oraz dokumentów
przygotowane plany oraz aktualną
obrazujących efekty działalności
sytuację i stan obiektów
Utrzymania Ruchu
technicznych
optymalizacja gospodarki
częściami zamiennymi w zakresie
ilościowo – jakościowego stanu
magazynu
zarządzanie technicznym
otoczeniem działań
eksploatacyjnych w zakresie
niezakłóconych dostaw mediów
zapewnienie bezpieczeństwa
działalności przedsiębiorstwa ze
szczegółowym uwzględnieniem
bezpiecznej realizacji prac
obsługowo – naprawczych
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Loska, 2011b, s. 66)

Zadania organizacyjno ekonomiczne
obsługa finansowa realizowanych
prac obsługowo – naprawczych
prowadzenie spraw związanych ze
zlecaniem prac obsługowo –
naprawczych do podmiotów
zewnętrznych
prowadzenie i nadzór nad pracami
inwestycyjnymi

kształcenie specjalistów w zakresie
eksploatacji

Rozpatrując zakresy zadań realizowanych przez Utrzymanie Ruchu można zauważyć, że
w szczególności zadania techniczno–organizacyjne wymagają dostępu do odpowiednich
części zamiennych, w związku z czym niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego
funkcjonowania procesu zarządzania dostępnością części zamiennych.
Analizując

wpływ

współczesnych

tendencji

praktyki

gospodarczej

zarządzania

utrzymaniem ruchu na wymagania dostępności części zamiennych, można zaobserwować
odmienność w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów oraz postrzeganiu roli
Utrzymania Ruchu w przedsiębiorstwie, w stosunku do lat 80-tych czy 90-tych ubiegłego
wieku (Jasiulewicz-Kaczmarek, 2005, s. 127-134). Wg S. Legutko współczesne podejście do
problematyki utrzymania ruchu charakteryzuje się przede wszystkim (Legutko, 2009, s. 1516):
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 unikaniem, redukowaniem lub eliminowaniem uszkodzeń, a nie tylko zapobieganiem,
 uwzględnieniem w ramach utrzymania ruchu bezpieczeństwa ludzi i ochrony
środowiska naturalnego, jakości produktu i poziomu obsługi klientów, a nie tylko
kosztów,
 odejściem od poglądu wiążącego wiek urządzeń i maszyn z intensywnością ich
uszkodzeń,
 określeniem częstotliwości działań utrzymania ruchu na podstawie symptomów
uszkodzeń, a nie na podstawie wskaźników awaryjności urządzeń i maszyn,
 opracowywaniem wspólnych metod utrzymania ruchu tylko dla maszyn identycznych,
których zasady eksploatacji, funkcje i oczekiwane standardy realizacji są również
identyczne,
 samodzielnym opracowywaniem programów utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie
przy rozsądnym uwzględnieniu zaleceń producenta, a nie traktowaniem producenta
jako jedynego uprawnionego do ich opracowania,
 opracowaniem programów utrzymania ruchu przez Dział Utrzymania Ruchu
i operatorów,
 uznaniem zaangażowania pracowników ze wszystkich poziomów zarządzania
przedsiębiorstwa, w działania utrzymania ruchu jako kluczowego czynnika sukcesu,
a nie tylko działań technicznych realizowanych przez Dział Utrzymania Ruchu,
 uznaniem utrzymania ruchu jako strategicznego obszaru przedsiębiorstwa, a nie tylko
jako gospodarki pomocniczej.
Sprawne zarządzanie procesem utrzymania ruchu, wymaga dopasowania nie tylko do
możliwości przedsiębiorstwa lub procesu produkcyjnego, ale również do rzeczywistych
potrzeb zasobowych. Przedstawione założenia jedynie potwierdzają tezę, że proces
utrzymania ruchu jest równie istotnym czynnikiem wpływającym na skuteczność produkcji,
co sam proces produkcyjny. Efektywne utrzymanie ruchu powoduje nie tylko obniżenie
kosztów produkcji, zwiększenie niezawodności maszyn, ale również wzrost wydajności
procesu produkcyjnego. Szczególnie z tego ostatniego powodu niezmiernie ważnym
problemem utrzymania ruchu jest efektywne sterowanie zapasami części zamiennych, które
mają bezpośredni wpływ na ciągłość procesu produkcyjnego.

39

2.3

Procesy wspomagające działalność Utrzymania Ruchu

Do procesów wspomagających realizację zadań Utrzymania Ruchu należy zaliczyć:
 planowanie konserwacji i remontów,
 utrzymanie w wymaganej ilości i jakości użytkowej narzędzi oraz urządzeń
wykorzystywanych podczas prac konserwacyjno- remontowych oraz awarii,
 transport wewnętrzny przy pracach remontowych:
o narzędzi oraz urządzeń do miejsca naprawy,
o maszyn oraz urządzeń przeznaczonych do remontu z miejsca stałego
zainstalowania do miejsca naprawy,
o części zmiennych do miejsca naprawy,
 transport wewnętrznych narzędzi i urządzeń w celu przeprowadzenia prac
konserwacyjnych oraz przeglądów,
 zarządzanie

magazynem

części

zamiennych,

narzędzi

oraz

urządzeń

w przedsiębiorstwie,
 planowanie zakupów i dostaw oraz zarządzanie zapasami części zamiennych przez
Dział Zakupów lub dostawcę, w zależności od strategii przedsiębiorstwa,
 controlling11 operacyjny Utrzymania Ruchu – rozliczanie zadań, monitorowanie
awaryjności obiektów, analiza kosztów, budżetowanie.
Planowanie konserwacji i remontów odbywa się z wykorzystaniem systemu planowo –
zapobiegawczego remontów, który opiera się na normatywach oraz wskaźnikach techniczno ekonomicznych, na podstawie których oceniana jest wielkość oraz rodzaj potrzeb
remontowych (Perzyna, 1966, s. 79; Wrotkowski, 1969, s. 84).
Planowanie prac konserwacyjno – remontowych obejmuje (Wrotkowski, 1969, s. 84-85):
 plany i harmonogramy zabiegów konserwacyjno – remontowych,
 kosztorysy remontów o większym zakresie rzeczowym – remonty kapitalne i średnie,
 pracochłonność zabiegów konserwacyjno – remontowych,
 potrzeby w zakresie części zamiennych i materiałów,
 ilość i okres przestojów remontowych.
11

Zasadniczymi funkcjami controllingu jest koordynacja, planowanie, sterowanie, regulacja, kontrola oraz
dostęp do aktualnych informacji (Reichmann, 1997, s. 4). Integracja powyższych funkcji z czynnościami
zarządczymi stanowi ważny element zarządzania przedsiębiorstwem (Nowak, 2004, s. 15). Głównym zadaniem
controllingu w systemie zarządzania przedsiębiorstwem jest oddziaływanie na proces planowania i korygowanie
bieżących planów, aby nie wystąpiły odchylenia w osiąganiu założonych celów (Śliwczyński, 2007, s. 13).
Controlling operacyjny polega zatem na efektywnej realizacji planu strategicznego, który wymaga jego
przełożenia na działanie, wyniki i wskaźniki bieżącej działalności. Sukces rynkowy jest uzyskiwany poprzez
spójność celów strategicznych i operacyjnych (Śliwczyński, 2011a, s. 56).
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Rzetelne przeprowadzenie prac planistycznych usprawnia zarówno zadania Utrzymania
Ruchu jak i działów produkcyjnych, na których pracę mają bezpośredni wpływ działania
Utrzymania Ruchu.
Odpowiednia organizacja transportu wewnętrznego również w znaczący sposób wpływa
na szybkość dostarczenia części zamiennych do miejsca naprawy, w związku z tym należy
również zwrócić dużą uwagę na przygotowanie i realizację tego procesu.
Podczas planowania transportu wewnętrznego części zamiennych do miejsca naprawy
należy przeanalizować następujące składowe (Dąbrowski, 1988, s. 22-23):
 ciężar transportowanego obiektu,
 trasę, po której będzie przebiegał transport obiektu,
 środki transportowe, jakie powinny zostać wykorzystane podczas transportu obiektu,
 liczbę osób niezbędnych do przeprowadzenia transportu,
 czas transportu obiektu.
Powyższe czynniki należy uwzględnić zarówno podczas planowania transportu narzędzi
oraz urządzeń do miejsca naprawy, jak również w przypadku transportu maszyn oraz
urządzeń przeznaczonych do remontu z miejsca stałego zainstalowania do miejsca naprawy,
a także transportu części zmiennych do miejsca naprawy.
Podjęcie decyzji o tym, czy transportem objęta jest maszyna, bądź urządzenie, które
wymaga naprawy, czy też naprawa odbywa się w miejscu dotychczasowej alokacji maszyny
zależy od:
 wielkości obiektu, który należy przetransportować,
 czasu transportu,
 ciężaru transportowanego obiektu,
 dostępności środków transportowych, jakie należy wykorzystać podczas transportu
obiektu,
 konieczności odłączenia obiektu od zasilania,
 kosztów ponoszonych na transport obiektu.
W przypadku trudności związanych z transportem obiektu z miejsca stałego zainstalowania
do miejsca naprawy lub też w przypadku możliwości przeprowadzenia prac remontowych bez
zatrzymywania pracy obiektu zaleca się przeprowadzenie remontu w miejscu stałego
zainstalowania.
W sytuacji, gdy części zamienne składowane są w magazynie przedsiębiorstwa,
czynnikiem warunkującym dostępność części zamiennych jest organizacja pracy magazynu –
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w zakresie procesów przyjęcia do magazynu, składowania, kompletacji części wg
specyfikacji utrzymania ruchu oraz procesu wydania z magazynu. Organizacja pracy
magazynu, w którym przechowywane są części zamienne, narzędzia oraz urządzenia
niezbędne do przeprowadzenia obsługi prac bieżących i okresowych, powinna być
dostosowana do potrzeb planowych i awaryjnych działań jednostek Utrzymania Ruchu,
umożliwiając w wymaganym czasie pobranie części zamiennych, bądź wypożyczenie
narzędzi i urządzeń do wykonania zadań obsługowych.
W przypadku, gdy przedsiębiorstwo funkcjonuje w systemie jednozmianowym takie
podejście jest oczywiste. Natomiast, jeżeli przedsiębiorstwo działa np. w systemie
dwuzmianowym bądź czterobrygadowym, wówczas praca magazynu na każdej zmianie
pociąga za sobą wysokie koszty i może okazać się dla przedsiębiorstwa nieopłacalna.
W

takiej

sytuacji

rozwiązaniem

może

być

organizacja

magazynów

działowych

zlokalizowanych na terenie całego zakładu, w których pracownicy Utrzymania Ruchu
przechowują najbardziej potrzebne narzędzia, urządzenia oraz części zamienne. W takiej
organizacji pracy należy zapewnić możliwość nadzoru ilościowego, jakościowego
i asortymentowego stanu części zamiennych i urządzeń w magazynach działowych.
Warunkiem natychmiastowej dostępności i lokalizacji części zamiennych w magazynie
oraz sprawnych procesów magazynowych (np. wydań części na potrzeby obsługi awarii) jest
wykorzystanie systemów informatycznych zarządzania magazynem (WMS), z których można
uzyskać informacje o stanie zapasów części i podzespołów (Majewski, 2006, s. 61-64).
W przypadku magazynów wydziałowych takie rozwiązanie jest niezbędne w celu
sprawowania kontroli nad pełnym stanem zapasów narzędzi, urządzeń oraz części
zamiennych, jednak wymaga odpowiedniej organizacji procesu zarządzania magazynami
wydziałowymi.12
Istotnym elementem w przypadku części zamiennych jest kształtowanie zamówień
i zarządzanie poziomem zapasu. Biorąc pod uwagę odpowiedzialność za ten proces może on
odbywać się na dwa sposoby:
 zarządzanie zapasami części zamiennych przez przedsiębiorstwo,
 zarządzanie zapasami części zamiennych przez dostawcę (VMI, ang. Vendor
Managed Inventory).

12

Opracowano na podstawie obserwacji i badań wykonanych przez Autora w ramach projektu „Optymalizacja
części zamiennych w przedsiębiorstwie produkcyjnym”, realizowanego w ramach działań konsultingowooptymalizacyjnych przez Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2008.
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Zarządzanie zapasami części zamiennych przez przedsiębiorstwo polega m.in. na
podejmowaniu decyzji, które z pozycji materiałowych:
 należy utrzymywać w zapasie w przedsiębiorstwie,
 należy utrzymywać w zapasie u dostawcy,
 należy zamawiać w momencie wystąpienia zapotrzebowania.
W przypadku materiałów utrzymywanych w zapasie w przedsiębiorstwie, podstawowymi
decyzjami jakie należy podjąć są termin zamówienia materiałów i ich ilość, aby zaspokoić
potrzeby wynikające z prac planowanych i nieplanowanych.
Badania przeprowadzone przez Autorkę13 pozwalają zidentyfikować informacje, na
podstawie których Utrzymanie Ruchu podejmuje decyzję o zamówieniu części zamiennej.
Decyzje o złożeniu zamówienia na daną część zamienną podejmowane są najczęściej na
podstawie bieżących potrzeb, planowanych remontów oraz doświadczenia pracowników.
Najrzadziej decyzja ta podejmowana jest na podstawie historycznych danych związanych
z awaryjnością poszczególnych maszyn i urządzeń. Jedną z przyczyn takiej sytuacji może być
brak tych danych w systemie informatycznym przedsiębiorstwa. Dokładne wyniki z zakresu
podejmowania decyzji o składaniu zapotrzebowania na określone części zamienne,
przedstawia rysunek 11.

Rysunek 11 Podstawy dokonywania zamówień części zamiennych w praktyce
Źródło: badania własne

W przypadku materiałów utrzymywanych w zapasie u dostawcy istotnym elementem jest
odpowiednia organizacja procesu pobierania materiałów od dostawcy. Właściwe podjęcie
13

Metodologię badań (rysunek 8) oraz podstawowe informacje o przedsiębiorstwach biorących udział w badaniu
(tabela 11), przedstawiono w podrozdziale 2.2..
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decyzji o materiałach, które należy utrzymywać w zapasie w przedsiębiorstwie lub
u dostawcy ma duże znaczenie z uwagi na koszty ponoszone w ramach procesów
uzupełniania i utrzymywania zapasów materiałów, a z drugiej strony z uwagi na zapewnienie
odpowiedniego poziomu obsługi (Krzyżaniak, 2009, s. 109).
Szczegółowo tematykę zarządzania zapasami części zamiennych przez przedsiębiorstwo
przedstawiono w rozdziale 3.
Zarządzanie zapasami odbiorcy przez dostawcę polega na takiej współpracy na linii
dostawca – odbiorca, w której to dostawca na podstawie informacji o potrzebach
przekazywanych przez odbiorcę decyduje o momencie, ilości i rodzajach materiałów, które
zostaną dostarczone do odbiorcy, gwarantując przy tym pełną dostępność swoich produktów
dla odbiorcy (Śliwczyński, 2008, s. 101; Harrison, von Hoek, 2010, s. 323; Wierzbicki, 2012,
s. 23). Metoda VMI pozwala dostawcom na dostęp do danych odbiorcy dotyczących
wielkości zużycia i zapasów za pomocą Internetu lub przy użyciu technologii elektronicznej
wymiany danych EDI14 (Murphy, Wood, 2011, s. 220).
W praktyce są realizowane różne warianty metody VMI w zależności od ustalonych
warunków współpracy pomiędzy dostawcą a odbiorcą (Tabela 14).
Tabela 14 Warianty funkcjonowania VMI
Odpowiedzialność za proces
Miejsce utrzymywania
L.p.
zaopatrzenia odbiorcy
zapasu
1
Dostawca
Dostawca
2
Dostawca
Dostawca
3
Dostawca
Odbiorca
4
Dostawca
Operator logistyczny

Własność zapasu
Dostawca
Odbiorca
Dostawca
Dostawca

Źródło: opracowanie własne

Do korzyści analizowanych w trakcie badań i wynikających z wdrożenia VMI
w zarządzaniu dostępnością części zamiennych można zaliczyć (Gościniak, 2005):
 wzmocnienie kooperacji poprzez kształtowanie partnerstwa,
 dość szybkie osiąganie zamierzonych efektów,
 podwyższenie

poziomu

obsługi

klientów

(w

tym

przypadków

klientów

wewnętrznych),
 redukcja braków zapasów,
 redukcja globalnych kosztów logistycznych,
 poprawa przepływu informacji i wolumenu sprzedaży u dostawcy,

14

Elektroniczna wymiana danych EDI (ang. Electronic Data Interchange) jest nowoczesną technologią
komunikacji, które ułatwia wymianę informacji i dokumentów handlowych w ustandaryzowanych formatach
dokumentacji (Banerjee, Golhar, 1994, s. 66).
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 przeniesienie odpowiedzialności za zapewnienie dostępności materiałów na dostawcę,
 uproszczenie procedur,
 zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed negatywną sytuacja na rynkach, z których
dostarczane są materiały.
Pomimo znaczących korzyści, metodę współpracy VMI cechują

również następujące

wady (Gościniak, 2005):
 wzrost kosztów administracyjnych dostawcy,
 konieczność negocjacji z partnerem w przypadku zmian w strategiach cenowych,
 zagrożenie utratą kontroli i elastyczności u odbiorcy,
 trudności we wdrażaniu i wysokie koszty jakie pociąga za sobą wprowadzenie EDI,
 trudności związane z akceptacją dla nowego sposobu pracy, w szczególności po
stronie odbiorcy.
Wybór odpowiedniego sposobu zarządzania dostępnością części zamiennych jest
zagadnieniem złożonym, gdyż wpływa na to wiele czynników. W rozdziale 4 Autorka
przedstawia algorytm postępowania, wspomagający podjęcie decyzji o sposobie zarządzania
dostępnością części zamiennych.

2.4

Sposoby organizacji Utrzymania Ruchu

Ulokowanie Utrzymania Ruchu w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa zależy
przede wszystkim od (Dąbrowski, 1988, s. 3; Loska, 2010, s. 64):
 wielkości przedsiębiorstwa,
 charakteru produkcji,
 rodzaju i ilości eksploatowanych środków trwałych,
 zidentyfikowanych relacji pomiędzy elementami w modelu zarządzania utrzymaniem
ruchu,
 liczby zatrudnionych pracowników.
Uwzględniając

przedstawione

czynniki

można

zastosować

w

przedsiębiorstwie

następujące modele organizacyjne (Dąbrowski, 1988, s. 3-4):
 organizacja scentralizowana, która charakteryzuje się tym, że wszystkie komórki
wykonujące działania konserwacyjno-remontowe podlegają pod jednoosobowe
stanowisko decyzyjne. W latach 90-tych ubiegłego wieku najczęstszą praktyką było
ustalenie

Głównego

Mechanika

jako

osoby

odpowiedzialnej

za

działania

konserwacyjno-remontowe. Natomiast obecnie w praktyce gospodarczej można
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spotykać się z przypadkami, że osobami nadzorującymi niniejsze działania jest
dyrektor ds. produkcji lub dyrektor ds. operacyjnych,
 organizacja zdecentralizowana, która charakteryzuje się tym, że komórki służb
konserwacyjno-remontowych podlegają kierownikom poszczególnych wydziałów
przedsiębiorstwa,
 organizacja mieszana, polegająca na przydzieleniu kierownictwu poszczególnych
wydziałów zadań związanych z konserwacją oraz wykonywaniem remontów
bieżących oraz średnich. Natomiast przeprowadzenie remontów kapitalnych jest
zadaniem należącym do komórek remontowych, które podlegają pod Głównego
Mechanika.
W literaturze przedmiotu występują następujące struktury organizacyjne, w których
ulokowane jest Utrzymanie Ruchu (Mączyński, Nahirny, s. 205 – 209):
 struktura funkcjonalna - charakteryzuje się tym, że w wewnątrz jednego wydziału są
tworzone oddziały. Pracownicy poszczególnych oddziałów działają w całej
organizacji często dublując swoje czynności,
 struktura obszarowa - charakteryzuje się tym, że pracownicy Utrzymania Ruchu są
podzieleni wewnątrz zakładu na mniejsze zespoły i przypisani do poszczególnych
obszarów operacyjnych,
 struktura wewnątrz produkcji – charakteryzuje się tym, że Technicy UR są ulokowani
bezpośrednio na produkcji w poszczególnych wydziałach produkcyjnych,
 struktura funkcjonalno-obszarowa – jest ona połączeniem wszystkich powyżej
omówionych struktur:
o ze struktury obszarowej - podział techników utrzymania ruchu na obszary
produkcyjne,
o ze struktury funkcjonalnej – specjaliści utrzymania ruchu.
 struktura zmianowa – podzielona jest na trzy lub cztery zmiany w zależności od
systemu pracy. Zespół każdej brygady złożony jest z techników i inżynierów
utrzymania ruchu różnych specjalności.
Przykłady powyżej opisanych struktur zostały przedstawione na Rysunek 12.
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Struktura funkcjonalna

Struktura obszarowa

Struktura wewnątrz produkcji

Struktura funkcjonalno-obszarowa

Struktura zmianowa

Rysunek 12 Przykłady struktur organizacyjnych Utrzymania Ruchu
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Mączyński, Nahirny, s. 205-209)

Powyższe modele organizacji Utrzymania Ruchu mają zastosowanie wówczas, gdy służby
te znajdują się w ramach struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa.
Innym rozwiązaniem jest zlecenie prac utrzymania ruchu do realizacji firmie zewnętrznej
(outsourcing) lub też utworzenie spółki zależnej, która będzie realizować usługi związane
z zapewnieniem utrzymania ciągłości procesu produkcyjnego.
Podjęcie decyzji o wydzieleniu procesów realizowanych przez Utrzymanie Ruchu na
zewnątrz wymaga wieloetapowej i wielokryterialnej analizy decyzyjnej (w tym analizy
opłacalności outsourcingu UR, poziomu ryzyka związanego i zależności od podwykonawcy,
jakości usług) potencjału organizacyjnego. Analizę opłacalności można przeprowadzić
z uwzględnieniem trzech czynników (Burnos, 2012, s. 47):
 kosztów ponoszonych na utrzymanie ruchu i jego doskonalenie,
 niezawodności maszyn uzyskanej dzięki utrzymaniu ruchu,
 czasu poświęcanego na doskonalenie utrzymania ruchu.
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Outsourcing utrzymania ruchu nie musi obejmować wszystkich maszyn i urządzeń,
w które wyposażona jest produkcja, a jedynie część z nich, np. najmniej strategicznych
z punktu widzenia utrzymania ciągłości procesu produkcyjnego.
Wyniki badań pokazują, że aż 96% przedsiębiorstw korzysta z outsourcingu selektywnego,
obejmującego część maszyn i urządzeń, a tylko 4 % z outsourcingu całościowego. Większość
przedsiębiorstw przekazując zadania na zewnątrz podpisuje umowę długoterminową (75%),
a jedynie 25% korzysta ze zleceń jednorazowych (Żabicki, 2012, s. 56).
Wyniki tych badań potwierdzają również obserwacje Autorki (Kolińska, Koliński, 2010,
s. 323) z których wynika, że 50% przedsiębiorstw15 przekazuje w outsourcing procesy
zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem, w tym procesy utrzymania ruchu.
Najczęściej podmiotom zewnętrznym, w zakresie utrzymania ruchu, przekazywany jest
nadzór nad mechaniką, elektryką i instalacjami sprężonego powietrza, w dalszej kolejności
nad automatyką, gospodarką smarno-olejową i elektroniką (Antal, 2012).
Po podjęciu decyzji o przekazaniu działań w outsourcing należy wybrać sposób rozliczania
się z dostawcą usługi. Najczęściej stosowane są poniższe formy umów (Morys, 2012, s. 3738; Parida, et.al., 2015, s. 18-24; Simões, et.al., 2011, s. 129-134):
 umowa ryczałtowa – z góry określona cena za nadzór i realizację zadań,
 umowa nieryczałtowa – wycena roboczogodziny i rozliczenie na koniec okresu liczby
przepracowanych godzin,
 zmodyfikowana umowa ryczałtowa – składająca się z dwóch części stałej i zmiennej,
która nazywana jest premią za wskaźniki MTTR (ang. Mean Time To Repair )
i MTBF (ang. Mean Time Between Failures). Premia wypłacana jest pod warunkiem,
że zlecający zgadza się na pokrycie kosztów materiałów do remontów wymaganych
dokumentacją po przeglądzie oraz dostawca usługi osiąga założone cele dla
wymienionych wskaźników (Smith, Mobley, 2008, s. 283–284; Muchiri, et.al., 2011,
s. 300-301; Van Horenbeek, Pintelon, 2014, s. 43,
 model mieszany – charakteryzuje się tym, że zewnętrzna firma jest koordynowana
przez pracownika z organizacji zlecającej usługę. Takie rozwiązanie jest szczególnie
wykorzystywane w przypadku, gdy przedsiębiorstwo korzysta z usług kilku
dostawców (Tsang, et.al., 1999, s. 310).
15

Badania zostały przeprowadzone w pierwszej połowie 2010 roku i wzięło w nich udział 128 przedsiębiorstw
niezależnie od wielkości, z różnych branż, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa
wielkopolskiego. Celem badań było określenie obszarów przedsiębiorstwa, które najczęściej stawały się
przedmiotem outsourcingu oraz przyczyn tych decyzji, zarówno z punktu widzenia firmy wydzielającej procesy,
jak również z punktu widzenia firmy wykonawczej..
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Do głównych wad outsourcingu utrzymania ruchu można zaliczyć (Antal, 2012):
 długi czas reakcji przez przedsiębiorstwo, któremu zostało zlecone utrzymanie ruchu,
 brak natychmiastowej dostępności części zamiennych,
 pogarszająca się jakość usług w dłużej perspektywie czasowej,
 brak dostatecznej wiedzy firmy zewnętrznej na temat utrzymania ruchu,
 ryzyko wycieku poufnych informacji,
 powierzchowne traktowanie problemu zlecenia zadań,
 niedostrzeganie

powiązań

Utrzymania

Ruchu

z

pozostałymi

działami

przedsiębiorstwa,
 zbyt optymistyczne szacowanie potencjalnych oszczędności i korzyści.
Pomimo wad outsourcing utrzymania ruchu przynosi ono również korzyści, wśród których
należy wyszczególnić:
 obniżenie kosztów utrzymania ruchu, przy odpowiednio zorganizowanym procesie
outsourcingu,
 wyeliminowanie kosztu zakupu, serwisu oraz certyfikowania narzędzi i sprzętu
kontrolnego,
 brak konieczności zapewnienia odpowiedniej dostępności części zamiennych,
 zmniejszenie zatrudnienia w przedsiębiorstwie.
Innym sposobem organizacji Utrzymania Ruchu jest powołanie spółki, której zadaniem
będzie realizacja wszystkich zadań procesu utrzymania ruchu. Taka forma jest odmianą
outsourcingu Utrzymania Ruchu, jednak w tym przypadku przedsiębiorstwo sprawuje pełną
kontrolę nad działaniami dostawcy usług z uwagi na zależność nowej spółki ze spółką
macierzystą.
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3. Procesy obsługi części zamiennych w utrzymaniu ruchu
Analizując normę DIN 24420 należy stwierdzić, że części zamienne są elementami (zwane
również częściami), grupami elementów (zwanymi także zespołami i podzespołami) lub
kompletnymi wyrobami, które służą do zastąpienia uszkodzonych, zużytych lub wadliwych
części, zespołów lub wyrobów (DIN, 1976). Standardy APICS w podobnym zakresie
określają istotę części zamiennych. Zdefiniowane są, jako moduły, komponenty i elementy,
które planuje się wykorzystać bez żadnych dodatkowych modyfikacji, w celu zastąpienia
części oryginalnych (APICS, 2004). Dokonując zatem analizy problematyki części
zamiennych odnoszących się do wszystkich materiałów lub części, które są wykorzystywane
w konserwacji maszyn lub urządzeń, należy uwzględnić następujący podział (Biedermann,
2008, s. 3):
 części zamienne, to części, grupy, całe produkty lub grupy produktów, przeznaczone
do wymiany części uszkodzonych, zużytych lub brakujących,
 część rezerwowa, to takie części zamienne, które są przypisane do jednej lub kilku
maszyn i w tym kontekście nie może być wykorzystana samodzielnie, niezależnie od
planowanych działań,
 części zużycia, to takie części zamienne, które mogą być zużyte ze względu na swoją
koncepcję w zakresie stosowania i zazwyczaj nie nadają się z ekonomicznego punktu
widzenia, do naprawy,
 małe

części,

czyli

części

zamienne

powszechnie

stosowane,

głównie

ustandaryzowane, cechujące się małą wartością indywidualną.
Specyfika zapasów części zamiennych, odmienna w porównaniu z zapasem robót w toku
lub zapasem wyrobów gotowych, wymaga szczegółowej analizy uwarunkowań ich
zarządzania (Kennedy , Patterson, 2002, s. 202):
 polityki konserwacji - która dyktuje potrzebę wymiany części. Decyzja, czy dana
część zostanie przekazana do naprawy lub wymiany ma istotny wpływ na stopień
dostępności części zamiennych. Kolejną decyzją jest utrzymanie nadmiarowej ilości
części zamiennych już na etapie projektowania procesu produkcyjnego. Jeśli istnieje
wiele

zbędnych

części,

możliwe

będzie

zminimalizowanie

wszystkich

niewykorzystywanych części roboczych w dogodnym czasie i zachowanie jedynie
kilku jednostek na wypadek prac nieplanowanych. Natomiast w przypadku małej
redundancji, występuje większa potrzeba utrzymywania stopnia dostępności części
zamiennych, w czasie rzeczywistym,
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 informacji o niezawodności maszyn – które nie są ogólnie dostępne oraz w stopniu
niezbędnym do przewidywania czasów awarii, szczególnie w przypadku nowych
maszyn i urządzeń. Jedną z zalet ciągłego monitorowania urządzeń jest umożliwienie
prognozowania terminu, w którym urządzenie będzie wymagać naprawy lub
wymiany,
 możliwych uszkodzeń części – które są często zależne od wielu czynników zarówno
bezpośrednio, jak i pośrednio wpływających na realizację procesu produkcyjnego.
Stwarza to problem, szczególnie w sytuacji, gdy relacja poszczególnych zależności nie
jest znana,
 zapotrzebowania na części zamienne – które jest czasami realizowane kosztem innych
części lub zespołów niezbędnych do realizacji procesu produkcyjnego,
 kosztów związanych ze sterowaniem dostępnością części zamiennych – które
wpływają na ogólny poziom kosztów, jak również poziom strat produkcyjnych.
Koszty te są trudne do wyznaczenia, ze względu na liczność czynników wpływających
na ich oszacowanie,
 starzenia się technologii - które powoduje, że producenci rezygnują z wytwarzania
części zamiennych do starszych maszyn. Jest to dość istotny problem z punktu
widzenia zaopatrzenia w części zamienne do maszyn technologicznie starszych,
jednak w dalszym ciągu wykorzystywanych w procesie produkcyjnym.
Analiza literatury przedmiotu wyszczególnia problematykę logistyki części zamiennych
oferenta (producenta) oraz problematykę logistyki części zamiennych użytkownika (odbiorcy)
tych części (Pfohl, 1998). Badanie przedstawione w dalszej części pracy Autorka skupiła na
drugiej z wymienionych praktyk, a mianowicie logistyce części zamiennych użytkownika
tych części.
3.1

Identyfikacja czynników determinujących dostępności części zamiennych

Wyniki badań przedstawionych w rozdziale 2 stanowiły podstawę do uszczegółowienia
analiz związanych z relacjami przyczynowo-skutkowymi dotyczącymi dostępności części
zamiennych. Badania ankietowe i wywiady eksperckie zostały przeprowadzone w drugiej
połowie 2012 roku. Wzięło w nich udział 30 ekspertów, którzy uczestniczyli również
w poprzednich badaniach.
Opracowanie mapy intensywności oddziaływania w odniesieniu do dostępności części
zamiennych zostało przeprowadzone wg metody myślenia sieciowego (analogicznie jak
w przypadku ciągłości przepływu materiałowego oraz ciągłości pracy zasobów produkcji). Na
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poniższych rysunkach i tabelach przedstawiono szczegółową analizę poruszanego problemu
(Rysunek 13, Tabela 15, Tabela 16, Tabela 17, Tabela 18).
Tabela 15 Lista czynników występujących w sieci oddziaływania na dostępność części
zamiennych
L.p.
Nazwa czynnika
1
Dostępność części zamiennych
2
Skuteczność Służb Utrzymania Ruchu
3
Szybkość reakcji
4
Poziom zapasu części zamiennych
5
Metody uzupełniania części zamiennych
6
Warunki współpracy z dostawcami
7
Miejsce alokacji części zamiennych
8
Przestoje planowane
9
Przestoje nieplanowane
Źródło: opracowanie własne

+
+
Przestoje
nieplanowane

+

+

+
-

Przestoje planowane

Skuteczność Służb
Utrzymania Ruchu

+

+

+

Szybkość reakcji
(dostarczenie część w
odpowiednie miejsce)

+
+

+

Dostępność części
zamiennych

+

Poziom zapasu części
zamiennych

+

+
Miejsce alokacji
(utrzymania) zapasów
części zamiennych

+

Warunki współpracy z
dostawcami

+
Metody uzupełniania
zapasów części
zamiennych

Rysunek 13 Sieć powiązań dla dostępności części zamiennych
Źródło: opracowanie własne
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+

Tabela 16 Analiza oddziaływania w sieci zależności dostępności części zamiennych
Relacja

Rodzaj
oddziaływania

Intensywność
oddziaływania

Czas
oddziaływania

D

-

5

SO

D

-

5

SO

J

+

4

DO

J

+

5

KO

J

+

5

KO

J

+

5

J

+

J

Planowane przestoje
Nieplanowane
przestoje

Czynnik
oddziałujący
Planowane przestoje
Nieplanowane
przestoje
Warunki współpracy
z dostawcami
Metody uzupełniania
zapasów części
zamiennych
Poziom zapasów
części zamiennych
Dostępność części
zamiennych
Poziom zapasów
części zamiennych
Szybkość reakcji
(dostarczenie część w
odpowiednie
miejsce)

Warunki współpracy
z dostawcami
Poziom zapasów
części zamiennych
Miejsce alokacji
(utrzymania)
zapasów części
zamiennych
Metody uzupełniania
zapasów części
zamiennych

Czynnik podlegający
oddziaływaniu

Rodzaj
oddziaływania

Intensywność
oddziaływania

Czas
oddziaływania

Planowane przestoje
Nieplanowane
przestoje
Skuteczność Służb
Utrzymania Ruchu

+

5

KO

+

5

KO

+

5

KO

KO

Planowane przestoje

+

4

SO

5

KO

Nieplanowane
przestoje

+

5

SO

+

5

KO

D

+

3

SO

D

-

5

SO

J

+

4

DO

Skuteczność Służb
Utrzymania Ruchu

+

5

KO

J

+

3

KO

J

+

5

DO

J

+

5

KO

Skuteczność Służb
Utrzymania Ruchu

+

5

KO

Czynnik

Dostępność części
zamiennych

Skuteczność Służb
Utrzymania Ruchu

Szybkość reakcji
(dostarczenie część w
odpowiednie
miejsce)

Poziom zapasu części
zamiennych
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Czynnik
oddziałujący

Relacja

Rodzaj
oddziaływania

Intensywność
oddziaływania

Czas
oddziaływania

Warunki współpracy
z dostawcami

J

+

4

DO

Rodzaj
oddziaływania

Intensywność
oddziaływania

Czas
oddziaływania

+

3

KO

+

5

KO

+

5

KO

+

5

KO

+

4

DO

+

4

DO

+

4

DO

+

5

DO

+

3

KO

+

5

KO

Skuteczność Służb
Utrzymania Ruchu

+

3

SO

Planowane przestoje

Dostępność części
zamiennych

-

5

SO

Nieplanowane

Skuteczność Służb

-

5

SO

Czynnik

Szybkość reakcji
(dostarczenie część w
odpowiednie miejsce)
Dostępność części
zamiennych
Metody uzupełniania
zapasów części
zamiennych

Miejsce alokacji
(utrzymania)
zapasów części
zamiennych

D

+

3

Skuteczność Służb
Utrzymania Ruchu
Dostępność części
zamiennych
Nieplanowane
przestoje
Skuteczność Służb

D

+

4

DO

D

+

4

SO

D

+

5

KO

J

-

5

SO

D

+

5

SO

Dostępność części
zamiennych
Poziom zapasu części
zamiennych
Miejsce alokacji
(utrzymania) zapasów
części zamiennych

DO
Warunki współpracy
z dostawcami

Warunki współpracy
z dostawcami

Czynnik podlegający
oddziaływaniu

Miejsce alokacji
(utrzymania)
zapasów części
zamiennych
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Szybkość reakcji
(dostarczenie część w
odpowiednie miejsce)
Poziom zapasu części
zamiennych
Dostępność części
zamiennych
Warunki współpracy z
dostawcami
Szybkość reakcji
(dostarczenie część w
odpowiednie miejsce)

Czynnik
oddziałujący

Relacja

Utrzymania Ruchu
Dostępność części
zamiennych

Rodzaj
oddziaływania

Intensywność
oddziaływania

Czas
oddziaływania

Czynnik
przestoje

D

+

5

KO

Czynnik podlegający
oddziaływaniu

Rodzaj
oddziaływania

Intensywność
oddziaływania

Czas
oddziaływania

Utrzymania Ruchu
Dostępność części
zamiennych
Planowane przestoje

-

5

SO

-

5

SO

Źródło: opracowanie własne

Tabela 17 Macierz wpływów czynników oddziaływania (Tabela 14) dla dostępności części zamiennych
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Suma A

1

X

5

0

0

0

0

0

5

5

15

2

0

X

0

0

0

0

0

4

5

9

3

0

5

X

0

0

0

0

0

0

5

4

5

5

3

X

0

0

0

0

0

13

5

5

0

0

5

X

0

0

0

0

10

6

5

0

4

4

0

X

4

0

0

17

7

0

0

5

0

0

3

X

0

0

8

8

5

3

0

0

0

0

0

X

0

8
15

9

5

5

0

0

0

0

0

5

X

Suma P

25

23

12

9

0

3

4

14

10

Źródło: opracowanie własne
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Po wykonaniu macierzy wpływów opracowano mapę intensywności oddziaływania, która
umożliwia zidentyfikowanie czynników aktywnych (prawa dolna część mapy), pasywnych
(lewa górna część mapy), krytycznych (prawa górna część mapy) i leniwych (lewa dolna
część mapy). W tabeli 18 przedstawiono otrzymaną mapę intensywności na podstawie
opracowanej macierzy zależności.
Tabela 18 Mapa intensywności wpływu czynników (tabela 14) na dostępność części
zamiennych
25

1

24
23

2

22
21
20
19
18
17
16
15
14

8

13
12

3

11
10

9

9

4

8
7
6
5
4

7

3

6

2
1
0

5
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Źródło: opracowanie własne

Opracowana na podstawie wyników badań mapa intensywności wpływu (Tabela 17)
przedstawia następujące zależności:
 określono trzy czynniki leniwe – szybkość reakcji (3), miejsce alokacji części
zamiennych (7), przestoje planowane (8) – które oddziałują w mało znaczący sposób
na system,
 zidentyfikowano dwa czynniki krytyczne – dostępność części zamiennych (1) oraz
skuteczność Utrzymania Ruchu (2),
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 w grupie czynników aktywnych sklasyfikowano: poziom zapasu części zamiennych
(4), metody uzupełniania części zamiennych (5), warunki współpracy z dostawcami
(6) oraz nieplanowane przestoje (9).
Szczególną uwagę należy zwrócić na czynnik aktywne, które wpływają w znaczący sposób
na dostępność części zamiennych.

3.2

Czynniki warunkujące dostępność części zamiennych

Zidentyfikowane czynniki krytyczne i aktywne wpływające na dostępność części
zamiennych poddano dalszej szczegółowej analizie. Z tego względu precyzyjnie
zdefiniowano zakres poszczególnych czynników:
1. Skuteczność Utrzymania Ruchu
Wg normy ISO 9000 skuteczność to stopień, w jakim planowane działania zostały
wykonane, a planowane wyniki osiągnięte. W odniesieniu do działań Utrzymania
Ruchu wymagana jest analiza czasu realizacji napraw i serwisów oraz reakcyjności na
zmienne zapotrzebowanie na określoną część zamienną.
2. Warunki współpracy z dostawcami
W ramach współpracy z dostawcami autorka zidentyfikowała uwarunkowania
wpływające na dostępność części zamiennych:
 miejsce składowania części zamiennych,
 odpowiedzialność za podjęcie decyzji o wielkości i terminie zamówienia części
zamiennej,
 własność części zamiennej na poszczególnych etapach procesu - od momentu
pojawienia się zapotrzebowania materiałowego do chwili zużycia danej części
zamiennej,
 zasady rozliczenia za zrealizowane dostawy.
3. Przestoje nieplanowane
Przestoje nieplanowane wiążą się z przeprowadzeniem na maszynach i urządzeniach
prac nieplanowanych, dla których występują uzasadnione trudności prognozowania
części zamiennych wykorzystanych do usunięcia awarii, usterki itp. W związku z tym
niezbędne jest zaplanowanie dostępności części zamiennych, które w wyniku analizy
uznawane są za konieczne do utrzymania ciągłości procesu produkcyjnego
i przeprowadzenia prac nieplanowanych w jak najkrótszym czasie.
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4. Metody uzupełniania części zamiennych
Metody uzupełniania części zamiennych można podzielić na dwie grupy –
realizowane na zamówienie i na utworzenie zapasu. Dodatkowo czynnikami
wpływającymi na ostateczną strukturę i zasady funkcjonowania metod uzupełniania
zapasów części zamiennych są ustalone warunki współpracy z dostawcami.
Uzupełnianie części zamiennych na zamówienie wiąże się z generowaniem
zamówienia w momencie zaistnienia takiej potrzeby. Główną zaletą tego rozwiązania
jest brak zapasów w magazynie przedsiębiorstwa, a tym samym brak zamrożonego
kapitału i kosztów ponoszonych na składowanie części zamiennych, a w szczególnych
przypadkach nawet na transport wewnętrzny. Natomiast wadą takiego podejścia jest
brak części zamiennych dostępnych w czasie rzeczywistym, co w przypadku awarii
może okazać się niezbędne.16
5. Poziom zapasu części zamiennych
Zapasy, pomimo, że powodują zamrożenie kapitału przedsiębiorstwa w wielu
przypadkach są niezbędne do sprawnego przebiegu procesu produkcyjnego. Ma to
szczególne znaczenie w przypadku procesów strategicznych przedsiębiorstwa, jak
i zasobów krytycznych w postaci wąskich gardeł (Hadaś, 2009, s. 114). Zarówno brak
materiałów do produkcji, jak i części zamiennych niezbędnych do naprawy maszyny
czy urządzenia powoduje przestoje procesu produkcyjnego, które ze względu na brak
możliwości nadrobienia zaległości, wpływa negatywnie na efektywność procesu
produkcyjnego (Koliński, Tomkowiak, 2010, s. 16). W celu racjonalizacji poziomów
zapasów niezbędny jest odpowiedni dobór metod ich uzupełniania.
Wyznaczenie poziomu zapasów części zamiennych nie jest prostym zagadnieniem
z uwagi na szereg uwarunkowań i danych, które należy uwzględnić (Kolińska, 2013,
s. 74):
 wielkości zużycia danej części zamiennej w danym okresie (np. 3 lata),
 częstotliwości wydań danej części zamiennej w danym okresie,
 liczby urządzeń, w których jest zamontowana dana część zamienna,
 częstości występowania awarii, podczas której wymieniana jest dana część
zamienna,
 znaczenia danego urządzenia w całym procesie produkcyjnym (czy zatrzymanie
danego urządzenia powoduje zatrzymanie całej produkcji).
16

W szczególności w przypadku gdy czas realizacji całego zamówienia (wraz z czasem dostawy) jest krótszy niż
czas przygotowania maszyny, urządzenia do naprawy.
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Głównymi przyczynami, dla których przedsiębiorstwa utrzymują zapasy części
zamiennych są (Skowronek, Sarjusz-Wolski, 2012, s. 245-246; Kolińska, 2012b,
s. 184-190):
 konieczność wyrównywania różnych intensywności strumieni przepływów
materiałowych,
 oddziaływanie na procesy logistyczne czynnika losowego,
 asekuracja na wypadek wystąpienia zwiększonego zapotrzebowania na dany
asortyment,
 ochrona przed opóźnieniami dostaw,
 możliwość uzyskania korzystniejszej ceny zakupu w wyniku zamówienia większej
partii towaru,
 zabezpieczenie potrzeb Utrzymania Ruchu,
 zabezpieczenie przed ewentualnymi awariami maszyn i urządzeń, które z punktu
widzenia ciągłości procesu produkcyjnego uznawane są za krytyczne.
Czynniki wpływające na dobór metod uzupełniania zapasów różnego rodzaju
asortymentów przedstawiono w tabeli 19.
Tabela 19 Czynniki wpływające na dobór metod uzupełniania różnego rodzaju zapasów
Rodzaj utrzymywanych zapasów

Czynniki
Struktura asortymentowa zużywanych zapasów
Częstotliwość dostaw
Zapasy materiałów
Czasy realizacji zamówień
Rodzaje zużycia materiałów
Warunki magazynowania
Struktura i długość cyklu produkcyjnego
Rodzaj i konstrukcyjno – technologiczna struktura
Zapasy robót w toku
wyrobów
Organizacja procesu produkcyjnego
Organizacja i struktura kanałów dystrybucji
Struktura asortymentowa wytwarzanych wyrobów
Zapasy wyrobów gotowych i towarów
Struktura towarów będąca pochodną przedmiotu
działalności firmy dystrybucyjnej
Struktura asortymentowa zużywanych zapasów
Częstotliwość dostaw
Czasy realizacji zamówień
Zapasy części zamiennych
Warunki magazynowania
Potrzeby Utrzymania Ruchu
Liczba urządzeń, w których znajduje się dana część
zamienna
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Skowronek, Sarjusz-Wolski, 2012, s. 245-246)

Istotnym elementem poza doborem metod uzupełniania zapasów jest również
określenie, które z pozycji asortymentowych powinny być utrzymywane w zapasie,
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a które można zamawiać dopiero w momencie zaistnienia potrzeby na jego
wykorzystanie.
Złożona problematyka uzupełniania zapasów części zamiennych wynika ze specyfiki
wykorzystania części zamiennych w maszynach i urządzeniach stosowanych
w procesie produkcyjnym. Decyzje o zorganizowaniu logistyki części zamiennych
należy podjąć biorąc pod uwagę następujące czynniki (Kwiotkowska, 2005, s. 159160):
 w długim okresie termin i wielkość zapotrzebowania danej maszyny na części
zamienne nie może być dokładnie przewidziana, stąd przeszłe dane liczbowe
dotyczące zużycia mogą służyć jedynie do celów orientacyjnych,
 części zamienne powinny być składowane w dużej bliskości maszyn i urządzeń,
aby nagłe zapotrzebowanie na określoną część mogło być szybko pokryte,
a naprawa natychmiast przeprowadzona,
 w organizacji zaopatrzenia w części zamienne należy dążyć do niskich kosztów
materiałowych obsługi utrzymania ruchu, co wymaga odpowiedniej kombinacji
cen części zamiennych oraz kosztów dostarczenia z magazynu części zamiennych
do miejsc naprawy,
 montowane

części

zamienne

muszą

charakteryzować

się

odpowiednim

i udokumentowanym poziomem jakości, która powinna spełniać wymagania
stawiane maszynom i urządzeniom dotyczące niezawodności funkcjonalnej,
przestojów (a raczej ich braku) i czasu użytkowania, bezpieczeństwa i higieny
pracy, proekologicznego zarządzania produkcją oraz odpowiedzialnością za
szkody powstałe w związku z wadliwością produktu.
Wykonując analizę dotyczącą procesu uzupełniania zapasów części zamiennych,
należy uwzględnić wiele ograniczeń i cech charakterystycznych tego procesu (Pfohl,
1998):
 zapotrzebowanie na części zamienne można planować tylko w ograniczonym
zakresie,
 zaopatrzenie w części zamienne jest zależne w głównej mierze od zaplanowanych
prac remontowych i serwisowych oraz trwałości zastosowanych części,
 części zamienne wymagają często wielu opisów, dokumentacji, normatywów
eksploatacji i są sprzedawane przez dostawców niejednokrotnie razem z usługami
serwisowymi,
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 innowacje

wprowadzane

przez

producentów

powodują

zastępowanie

przestarzałych wyrobów pierwotnych, podczas gdy części zamienne muszą być
przygotowywane zarówno dla starych, jak i nowych wyrobów, co powoduje ciągłe
rozszerzenie asortymentu.
Części zamienne charakteryzują się nieciągłością i zmiennością zużycia. W związku z tym
tradycyjne metody uzupełniania zapasów nie zapewniają pożądanych efektów w zakresie
poziomu obsługi oraz zapasu w przypadku wszystkich części zamiennych (Kolińska, 2012a,
s. 161-164).
Brak zasadności stosowania klasycznych modeli w sterowaniu zapasami części
zamiennych potwierdza Z. Sarjusz-Wolski twierdząc, że dokonywanie zakupów według
wskazań optymalnej partii jest najwłaściwsze dla popytu powtarzalnego w kolejnych
okresach i możliwie stacjonarnego. Jeżeli popyt waha się w sposób znaczący, wówczas
stosowanie modeli opartych na optymalnej partii przyczyni się do występowania zapasów
nadmiernych (Sarjusz-Wolski, 2000, s. 186). Podobne stanowisko prezentuje M. Christopher,
który uważa, że tradycyjne koncepcje optymalnych ekonomicznie zamówień mogą prowadzić
do

budowania

zapasów

nadmiernych,

gdyż

te

ilości

mogą

nie

odzwierciedlać

zapotrzebowania ze strony produkcji lub dystrybucji (Christopher, 1996, s. 30).
W związku z tym metody uzupełniania zapasów części zamiennych powinny uwzględniać
nieciągłość i zmienność zużycia części zamiennych oraz rodzaj rozkładu statystycznego,
którym można opisać rozkład zużycia określonej części zamiennej.
Rozważania teoretyczne i badania praktyki gospodarczej zawarte w rozdziale 2 i 3 miały
na celu przeprowadzenie procedury weryfikacyjnej pierwszej sformułowanej przez Autorkę
hipotezy badawczej, przedstawionej na rysunku 14.
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START

Przeprowadzenie analizy literatury
dotyczącej problemu utrzymania
ciągłości procesu produkcyjnego

Rozdział 2.1

Badania w przedsiębiorstwach
dotyczące podstawowych problemów
związanych z ciągłością procesu
produkcyjnego

Rozdział 2.2

Nie
Nie

Czy
przeprowadzone badania
potwierdziły problem dotyczący
utrzymania ciągłości procesu
produkcyjnego?

Tak
Tak

Identyfikacja czynników wpływających
na ciągłość procesu produkcyjnego
z wykorzystaniem metodyki myślenia
sieciowego

Rozdział 2.1, 2.2.,
2.3

Czy
przeprowadzone badania
potwierdziły istotny wpływ dostępności
części zamiennych na ciągłość
procesu produkcji?

Nie
Nie

Tak
Tak
Tak
Analiza literatury przedmiotu,
dotyczącej
Tak
utrzymania ruchu i zarządzania zapasami

Przeprowadzenie badań z
wykorzystaniem metodyki myślenia
sieciowego dotyczących identyfikacji
czynników determinujących dostępność
części zamiennych

Analiza czynników warunkujących
dostępność części zamiennych

Brak przesłanek do prowadzenia
dalszych badań i analiz

Czy
przeprowadzone badania
potwierdziły istotny wpływ dostępności
części zamiennych?

Nie
Nie

Tak
Tak

Weryfikacja negatywna Hipotezy 1

Pozytywna weryfikacja Hipotezy 1

STOP

Rysunek 14 Procedura weryfikacyjna hipotezy 1
Źródło: opracowanie własne
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Rozdział 2.3, 2.4

Rozdział 3.2

Rozdział 3.2

Dokonując analizy niniejszej procedury weryfikacyjnej można wyciągnąć następujące
wnioski:
 zarówno badania literaturowe (rozdział 2.1), jak również przeprowadzone badania
praktyki gospodarczej (rozdział 2.2) potwierdzają istotny wpływ dostępności części
zamiennych na ciągłość procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwach,
 wykorzystanie metodyki myślenia sieciowego (rozdziały 2.1, 2.2, 2.3 i 3.2),
umożliwiło identyfikację kluczowych czynników wpływających na dostępność części
zamiennych w procesie produkcyjnym,
 przeprowadzone badania dotyczącego funkcjonowania Działu Utrzymania Ruchu
w przedsiębiorstwach produkcyjnych potwierdzają trudności w przepływie informacji
oraz wyborze metody zamawiania części zamiennych (rozdziały 2.3 i 2.4).
Przedstawione wnioski oparte na badaniach literaturowych, naukowych, jak i związanych z
obserwacją praktyki gospodarczej, weryfikują pozytywnie Hipotezę 1.

4. Model zarządzania dostępnością części zamiennych
Zidentyfikowany przez Autorkę dla zdefiniowanego problemu badawczego dostępności
części zamiennych w procesie produkcyjnym obszar operacyjny jej kształtowania, wymaga
przeprowadzenia wieloaspektowej analizy procesów logistycznych wpływających na
utrzymanie ciągłości procesu produkcyjnego.
Analizę dostępności części zamiennych należy rozpocząć17 od zidentyfikowania potrzeb
klienta wewnętrznego, wynikających z utrzymania ciągłości procesu produkcyjnego.
Istotnym elementem, który należy uwzględnić, jest analiza strategii zakupowej. Zakupy są
funkcją o znaczeniu strategicznym ze względu na udział w kosztach całkowitych produktu,
przyczyniają się do racjonalizacji kosztów przedsiębiorstwa, a także zapewnienia
odpowiedniego poziomu jakości części zamiennych oraz uzyskania docelowego poziomu
obsługi klienta (Kowalska, 2005, s. 18). Należy zatem stwierdzić, że skuteczność logistyki
zaopatrzenia ma istotny wpływ na proces produkcyjny, szczególnie w aspekcie
zagwarantowania ciągłości procesu produkcyjnego i uniknięcia wysokich kosztów
nieplanowanych przestojów, poprzez efektywny przepływ materiałowy.
Proces magazynowania z punktu widzenia dostępności części zamiennych ma na celu
skoordynowanie w czasie wielkości podaży i popytu na części zamienne oraz utrzymywanie
zapasów, w celu zagwarantowania ciągłości pracy zasobów produkcyjnych i realizacji
17

Na podstawie prowadzonych projektów w obszarze gospodarki materiałowej w ramach działalności Instytutu
Logistyki i Magazynowania.
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procesu produkcyjnego (Niemczyk, 2010, s. 11-12). Czynnikiem pośrednim jest również
racjonalizacja ilości dostaw do magazynu, co powoduje nie tylko zredukowanie kosztów
transportu części zamiennych, ale również ryzyka związanego z nieterminową dostawą
i ewentualnym przestojem stanowisk produkcyjnych.
Procesy transportowe, zarówno mające na celu fizyczne dostarczenie części zamiennych
od dostawcy do magazynu (lub bezpośrednio do miejsca naprawy), oraz w późniejszym
terminie z magazynu do miejsca naprawy stanowi ważny czynnik integrujący wszystkie
procesy logistyczne (Stajniak, 2012, s. 43-47).
Integracja i niezawodność procesów logistycznych18 w łańcuchu dostaw części
zamiennych jest kluczowym wyznacznikiem kompleksowej analizy dostępności części
zamiennych w procesie produkcyjnym. Wieloaspektowa analiza przyczynowo-skutkowa
dostępności części zamiennych obejmuje wg wymagań kompleksowości metodyki Balanced
Score-Card zakres:
 (klienta) zaspokojenie potrzeb, które dotyczy czynności wspierających dostępność
części zamiennych w ujęciu organizacyjnym i operacyjnym,
 (operacyjny) dobór metod uzupełniania części zamiennych, która uwzględnia
krytyczność potrzeb poszczególnych części ze względu na utrzymanie ciągłość
procesu produkcyjnego oraz zasady doboru metod uzupełniania zapasów części
zamiennych, dla części zamiennych utrzymywanych w zapasie w przedsiębiorstwie,
 (wyniku finansowego) koszty dostępności części zamiennych, które uwzględniają
koszty zakupu części zamiennych oraz koszty w ramach pomocniczych procesów
logistycznych, tj. w zakresie transportu, magazynowania i zapasów, a także zestaw
wskaźników oceniających zarządzanie dostępnością części zamiennych.
Model zarządzania dostępnością części zamiennych będzie uwzględniał główne funkcje
zarządzania zdefiniowane przez R.W. Griffin’a, tj. planowanie, organizowanie, przewodzenie
i kontrolowanie (Griffin, 2014, s.8).
Tabela 20 przedstawia zestawienie, które z klasycznych funkcji zarządzania uwzględnione
zostały w poszczególnych składowych modelu zarządzania dostępnością części zamiennych.

18

Zagadnienie niezawodności procesu logistycznego obejmuje przede wszystkim (Nowakowski, 2011, s. 99):
- niezawodność dostawy – definiowaną jako prawdopodobieństwo dotrzymania ustalonych terminów i
zgodność dostawy z zamówieniem,
- niezawodność transportu – określaną jako prawdopodobieństwo dostarczenia zamówienia terminowego i
niezakłóconego uszkodzeniami,
- niezawodność infrastruktury logistycznej – obejmującą parametry pracy personelu oraz wyposażenia
wspierającego (urządzenia, narzędzia, wyposażenie kontrolno-pomiarowe).
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Tabela 20 Relacja poszczególnych elementów modelu z klasycznymi funkcjami
zarządzania

Funkcje
zarządzania

Organizacja procesu

zaspokojenie potrzeb
planowanie

X

Wymagania
Wymagania krytyczności i zasady
doboru metod
Elementy (systemy) modelu
doboru metod uzupełniania części
zamiennych
X

organizowanie

Koszty dostępności

controllingowy

X

przewodzenie

X

kontrolowanie
Źródło: opracowanie własne

X

X

W ramach przeprowadzonej metodyki myślenia sieciowego dostępność części zamiennych
została określona jako czynnik krytyczny. Natomiast do grupy czynników aktywnych, które
wpływają na dostępność części zamiennych zostały przydzielone następujące elementy:
warunki współpracy z dostawcami, metody uzupełniania części zamiennych, poziom zapasu
części zamiennych oraz nieplanowane przestoje. W związku z tym model zarządzania
dostępnością części zamiennych powinien uwzględniać zidentyfikowane czynniki z uwagi na
ich wpływ na dostępność części zamiennych.

4.1

Model zarządzania dostępnością części zamiennych w aspekcie zaspokojenia
potrzeb

Celem modelu zarządzania dostępnością części zamiennych w aspekcie zaspokojenia
potrzeb jest utrzymanie ciągłości procesu produkcyjnego. Dodatkowo można wyróżnić dwa
cele szczegółowe, tj. bezawaryjną pracę maszyn i urządzeń, a w związku z tym zapewnienie
dostępności części zamiennych:
 na potrzeby realizacji prac planowanych, tj. prace remontowe, inwestycyjne,
diagnostyczne, przeglądy, konserwacje,
 na potrzeby realizacji prac nieplanowanych, tj. awarie.
Model zarządzania dostępnością części zamiennych w aspekcie zaspokojenia potrzeb
składa się z trzech części, których przeprowadzenie pozwoli na zrealizowanie celu:
1. Klasyfikacja części zamiennych wg częstości zużycia.
2. Klasyfikacja części zamiennych wg kryterium krytyczności.
3. Warianty zapewnienia dostępności części zamiennych.
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4.1.1 Klasyfikacja części zamiennych wg częstości zużycia
Przeprowadzenie klasyfikacji części zamiennych wg częstości zużycia wymaga wykonania
następujących czynności:
1. Określenie zakresu pozycji materiałowych objętych analizą (wg obiektów
utrzymania ruchu, grup/klas części zamiennych, grup/kategorii wykonywanych
obsług utrzymania ruchu, itp.) oraz zebranie danych o zużyciu poszczególnych
pozycji materiałowych.
Pierwszy etap polega na zebraniu danych przedsiębiorstwa dotyczących wielkości zużycia
pozycji materiałowych w wybranym okresie (np. z rejestrów, systemu informatycznego,
arkuszy ewidencyjnych, kart obsług i dzienników zmianowych UR).
Realizacja procesu zbierania danych wymaga przyjęcia następujących założeń dotyczących
zakresu pozycji materiałowych i zakresu danych o zużyciu:
 lista części zamiennych powinna obejmować wszystkie pozycje materiałowe
z przyjętego zakresu czasowego analizy, które w analizowanym okresie były
zużyte, przyjęte do magazynu i/lub podlegały składowaniu,
 zakresu danych o zużyciu, a w tym:
o ilości zużycia wg jednostek miary - zbierane dane powinny być wyrażone
w jednostkach miary odpowiednich dla poszczególnych części zamiennych,
o okres za jaki należy zebrać dane o historycznej wielkości zużycia powinien
odnosić się do cyklu remontowego19 stosowanego przez Utrzymania Ruchu,
najczęściej okres ten wynosi 3 lata (rok n, n-1, n-2, gdzie rok n jest rokiem
najbliższym obecnego),
o miejsca zużycia – maszyna bądź urządzenie, na którym dana część
zamienna była zużyta,
o kategorii

potrzeb

zużycia

–

określenie

typu

prac:

planowych

(np. konserwacja, przegląd, inspekcja, remont, modernizacja, odtworzenie –
naprawa niekrytyczna, inwestycja) i nieplanowych (awaria).

19

Cykl remontowy zawiera w sobie: krótkie cykle (remonty bieżące), średnie cykle (remonty średnie) oraz
długie cykle (remonty kapitalne).
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Tabela 21 Przykładowe dane o historycznej wielkości zużycia części zamiennych w okresie 3 lat w ujęciu miesięcznym
Rok n [miesiąc]
Nazwa części
Jednostka
zamiennej
miary
1
2
3
4
5
6
7
8
M01
sztuka
0
0
0
0
0
0
0
0
M02
sztuka
0
9
0
8
2
0
0
6
M03
sztuka
10
15
28
17
34
14
20
18
M04
sztuka
0
0
0
0
0
0
0
0
M05
sztuka
0
18
0
16
4
0
0
12
Źródło: opracowanie własne na podstawie na podstawie projektów20 dotyczących
zrealizowanych w Instytucie Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009-2013.

20

9

10
11
12
0
0
0
0
0
7
5
0
36
15
42
19
10
0
0
0
0
8
10
0
optymalizacji gospodarki

Rok n-1 [miesiąc]
Rok n-2 [miesiąc]
1
…
12
1
…
12
0
…
0
0
…
0
1
…
2
5
…
1
2
…
3
1
…
5
7
…
1
2
…
0
2
…
4
3
…
6
materiałowej w przedsiębiorstwach produkcyjnych,

W ramach działalności Instytutu Logistyki i Magazynowania wykonano 5 projektów z zakresu optymalizacji gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwach o różnej
specyfice produkcyjnej.
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2. Podział części zamiennych na grupy wg częstości zużycia
Na podstawie zebranych danych o wielkości zużycia wydań części zamiennych
w poszczególnych miesiącach analizowanego okresu (ostatni rok) poszczególne
pozycje materiałowe zostają przydzielone do odpowiednich grup wg następujących
kryteriów (Tabela 22):
a. grupa 0 – indeksy nie wydawane,
b. grupa 1 – indeksy wydawane raz w miesiącu lub częściej,
c. grupa 2 – indeksy wydawane częściej niż raz na pół roku, ale rzadziej niż
raz w miesiącu,
d. grupa 3 – indeksy wydawane rzadziej niż raz na pół roku.
Tabela 22 Wynik klasyfikacji części zamiennych wg częstości zużycia
Nr części zamiennej
M01
M02
M03
M04
M05
Źródło: opracowanie własne

Grupy wg częstości
zużycia
0
2
1
3
2

4.1.2 Klasyfikacja części zamiennych wg kryterium krytyczności
Ocenę krytyczności21 części zamiennych rozpoczyna określenie, które części zamienne
powinny zostać objęte tą klasyfikacją, a co za tym idzie należy dokonać podziału wszystkich
części zamiennych objętych analizą na użytkowe i nieużytkowe. W związku z tym
w pierwszym kroku należy dokonać podziału części zamiennych na:
 części zamienne rotujące - to takie, które w analizowanym okresie zostały zużyte
na potrzeby prac realizowanych przez Utrzymanie Ruchu,
 części zamienne nierotujące – to takie, które w analizowanym okresie nie zostały
zużyte pomimo tego, że znajdowały się w zapasie i/lub przyjęto je do magazynu.
W przypadku części zamiennych nierotujących należy dokonać dodatkowego podziału na:
 części zamienne użytkowe – to takie, które pomimo braku wydań w analizowanym
okresie mogą zostać wykorzystane w przyszłości ze względu na obecność parku
maszynowego posiadającego te części,

21

Poprzez ocenę krytyczności Autorka rozumie wskazanie tych części w zbiorze wszystkich części zamiennych,
które są niezbędne dla utrzymania ciągłości procesu produkcyjnego i których brak spowoduje nieciągłość
produkcji (Nowakowski, Werbińska-Wojciechowska, 2010, s. 47, Kolińska, Doliński, 2013).
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 części zamienne nieużytkowe – to takie, które ze względu na brak maszyn
i urządzeń, w których można wykorzystać daną część, czy też utratę swoich
właściwości nie mogą zostać wykorzystane w procesie zużycia.
Omówiony powyżej podział przedstawia Rysunek 15.

Części zamienne

Nierotujące

Rotujące

Użytkowe

Nieużytkowe

Użytkowe

Rysunek 15 Podział części zamiennych
Źródło: opracowanie własne na podstawie projektów22 dotyczących optymalizacji gospodarki materiałowej w
przedsiębiorstwach produkcyjnych, zrealizowanych w Instytucie Logistyki i Magazynowania, Poznań 20092013.

Proces określania krytyczności23 części zamiennych użytkowych może przebiegać na dwa
sposoby (Kolińska, Doliński, 2013, s.245):
 podjęcie decyzji o krytyczności danej części zamiennej przez pracowników
Utrzymania Ruchu na podstawie ich wiedzy i doświadczenia,
 podjęcie decyzji o krytyczności danej części zamiennej z wykorzystaniem
wielokryterialnej

metody

hierarchicznej

analizy

problemów

decyzyjnych

w procesie podejmowania decyzji, np. AHP (ang. Analytic Hierarchy Process).
Pierwszy z wariantów obarczony jest dużym stopniem subiektywności ze względu na brak
metodyki postępowania podczas określania krytyczności danej części zamiennej, w związku
z czym nie zaleca się stosowanie takiego podejścia.
Natomiast drugi z przedstawionych wariantów charakteryzuje się ściśle określoną
metodyką postępowania co przyczynia się do jednoznacznego sposobu klasyfikacji części
zamiennych. Dodatkowo metoda AHP może być wykorzystywana, w przypadku gdy
(Downarowicz, Krause, Sikorki, Stachowski, 2000, s. 2):
22

W ramach działalności Instytutu Logistyki i Magazynowania wykonano 5 projektów z zakresu optymalizacji
gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwach o różnej specyfice produkcyjnej.
23
Części zamienne krytyczne to części, które są istotne z punktu widzenia utrzymania ciągłości procesu
produkcyjnego, a ich brak powoduje przerwanie ciągłości tego procesu i przyczynia się do poniesienia
znaczących (z punktu widzenia przedsiębiorstwa) strat dla przedsiębiorstwa.
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 występuje hierarchia procesu decyzyjnego,
 występują preferencje decydenta umożliwiające określenie hierarchii kryteriów
oceny dla wszystkich poziomów hierarchii, reprezentujących różny poziom
szczegółowości, związanej z hierarchią celów lub oczekiwanych korzyści,
 istnieje możliwość obliczenia (lub przyporządkowania) ocen ważności dla
wszystkich elementów hierarchii,
 większość kryteriów oceny wariantów ma charakter jakościowy, a ponadto
większość ocen jest obarczona subiektywnością oceniającego,
 występuje pełna porównywalność wariantów.
Biorąc pod uwagę powyższe kryteria za zasadne należy uznać wykorzystanie tej metody
w klasyfikacji części zamiennych.
Przebieg klasyfikacji części zamiennych (Rysunek 16) w celu określenia ich krytyczności
jest realizowany w 12 etapach wg następujących założeń:
 etapy związane z definiowaniem grup, określaniem kryteriów klasyfikacji i ich
hierarchizacją realizowane są wspólnie przez Utrzymanie Ruchu oraz Dział
Zakupów,
 podczas warsztatów z pracownikami Utrzymania Ruchu oraz Działu Zakupów
określana jest odpowiedzialność poszczególnych działów/osób za zebranie
odpowiednich danych,
 wymagana jest koordynacja i nadzór procesu definiowania krytyczności części,
 procesem klasyfikacji części zamiennych objęte są pozycje materiałowe określone
jako użytkowe (rotujące i nierotujące).
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Start

Określenie celu klasyfikacji części zamiennych

Zdefiniowanie grup klasyfikacji części zamiennych (G1 – Gn)

Zdefiniowanie kryteriów klasyfikacji części zamiennych (K1 – Km)

Uszeregowanie kryteriów od najważniejszego do najmniej ważnego

Zbudowanie macierzy zawierającej uszeregowane kryteria

Określenie ważności poszczególnych kryteriów pomiędzy sobą zgodnie
ze skalą preferencji

Określenie brakujących ważności
kryteriów pomiędzy pozostałymi
kryteriami

NIE

Czy
określono ważność każdego
kryterium pomiędzy pozostałymi
kryteriami?

TAK

Dane
rzeczywiste dla
poszczególnych
kryteriów

Zebranie danych rzeczywistych dla kryteriów od K1 do Km

Zebranie brakujących danych
rzeczywistych dla kryteriów od K1 do Km

NIE

Czy zebrano
dane dla wszystkich części
zamiennych i wszystkich
kryteriów?

TAK
Wyznaczenie przedziałów dla każdego kryterium na podstawie danych
rzeczywistych

Zbudowanie m macierzy zawierających przedziały w ramach danego
kryterium

Określenie ważności poszczególnych przedziałów w danym kryterium
zgodnie ze skalą preferencji

Określenie brakujących ważności
przedziałów pomiędzy pozostałymi
przedziałami w ramach każdego z
kryteriów

NIE

Czy określono
ważność każdego przedziału
pomiędzy pozostałymi
przedziałami w ramach
każdego z kryteriów?

TAK
Wyznaczenie wag znormalizowanych dla poszczególnych kryteriów i
podkryteriów

Wyznaczenie wag złożonych dla poszczególnych kryteriów

Wyznaczenie przedziałów granicznych dla poszczególnych grup
klasyfikacyjnych
Przypisanie poszczególnych części zamiennych do zdefiniowanych
grup klasyfikacyjnych

Lista części
zamiennych w
przypisaną
grupą
klasyfikacyjną

Stop

Rysunek 16 Algorytm klasyfikacji części zamiennych
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Kolińska, Doliński, 2013)
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Metodyka klasyfikacji obejmuje logikę kolejnych etapów i zasady działań przedstawionych
w ramach algorytmu na Rysunek 16 (Kolińska, Doliński, 2013, s.245).
1. Określenie celu przeprowadzenia klasyfikacji części zamiennych.
Przykładowy cel: Celem niniejszej klasyfikacji części zamiennych jest określenie
krytyczności części zamiennych z punktu widzenia utrzymania ciągłości procesu
produkcyjnego.
2. Zdefiniowanie grup klasyfikacji części zamiennych (warianty).
Określenie grup (od G1 do Gn) na jakie zostaną podzielone części zamienne w wyniku
przeprowadzonej klasyfikacji.
Tabela 23 Przykładowe grupy klasyfikacji części zamiennych
Numer

Nazwa grupy

Opis
części zamienne krytyczne z punktu widzenia utrzymania ciągłości
G1
Krytyczne
procesu produkcyjnego
części zamienne istotne z punktu widzenia utrzymania ciągłości procesu
G2
Istotne
produkcyjnego
G3
Pozostałe
pozostałe części zamienne
Źródło: opracowanie własne na podstawie działań przeprowadzonych w ramach projektów 24 dotyczących
optymalizacji gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwach produkcyjnych, zrealizowanych w Instytucie
Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009-2013.

3. Zdefiniowanie kryteriów klasyfikacji części zamiennych25.
Zdefiniowanie kryteriów, które mają wpływ na cel klasyfikacji części zamiennych oraz
ustalenie definicji poszczególnych kryteriów.
Tabela 24 Przykładowe kryteria klasyfikacji części zamiennych
L.p.

Kryterium
Prawdopodobieństwo użycia części do
usunięcia awarii
Liczba potencjalnych dostawców
Cena

Opis
Poziom prawdopodobieństwa z jakim dana część zamienna
1
może być wykorzystana podczas awarii
2
Liczba możliwych dostawców danej części zamiennej
3
Cena zakupu danej części zamiennej wyrażona w PLN
Czas potrzebny na dostarczenie danej części zamiennej
4
Czas dostawy
łącznie z czasem potrzebnym na zakupu tej części
Strata wynikająca z utraconej sprzedaży produktów, które
5
Utracony zysk
mogły być wyprodukowane do sprzedaży w czasie
przerwania ciągłości procesu produkcyjnego
Projektowa (eksploatacyjna) żywotność Czas w jakim dana część zamienna posiada wszystkie
6
części zamiennej
właściwości eksploatacyjne
Wielkość zużycia materiału w danym okresie czasu
7
Wskaźnik wykorzystania
w stosunku do częstości wydań
Źródło: opracowanie własne na podstawie działań przeprowadzonych w ramach projektów dotyczących
optymalizacji gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwach produkcyjnych, zrealizowanych w Instytucie
Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009-2013.

24

W ramach działalności Instytutu Logistyki i Magazynowania wykonano 5 projektów z zakresu optymalizacji
gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwach o różnej specyfice produkcyjnej.
25
Dobór kryteriów klasyfikacji części zamiennych zależy od specyfiki przedsiębiorstwa. W niniejszej pracy
przedstawione kryteria odnoszą się do przedsiębiorstwa z branży naftowo-gazowej.
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4. Uszeregowanie zdefiniowanych kryteriów od najważniejszego do najmniej (od K1
do Km) ważnego biorąc pod uwagę cel klasyfikacji.
Podczas szeregowania kryteriów należy pamiętać o postawionym celu klasyfikacji części
zamiennych jakim jest określenie czy dana część zamienna jest krytyczna z punktu widzenia
utrzymania ciągłości procesu produkcyjnego.
Tabela 25 zawiera przykładowe kryteria klasyfikacji części zamiennych uszeregowane od
najważniejszego (K1) do najmniej ważnego (K7). W szeregowaniu kryteriów wykorzystano
ocenę pracowników przedsiębiorstwa produkcyjnego.
Tabela 25 Przykład - kryteria klasyfikacji części zamiennych uszeregowane wg ważności
L.p.
Kryterium
K1
Utracona marża
K2
Czas dostawy
K3
Prawdopodobieństwo użycia części do usunięcia awarii
K4
Projektowa (eksploatacyjna) żywotność części zamiennej
K5
Liczba potencjalnych dostawców
K6
Wskaźnik wykorzystania
K7
Cena
Źródło: opracowanie własne na podstawie działań przeprowadzonych w ramach projektów dotyczących
optymalizacji gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwach produkcyjnych, zrealizowanych w Instytucie
Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009-2013.

5. Określenie ważności poszczególnych kryteriów pomiędzy sobą.
Przystępując do określenia ważności poszczególnych kryteriów pomiędzy sobą należy
zbudować

macierz

kwadratową,

która

będzie

składała

się

ze

zdefiniowanych

i uszeregowanych kryteriów (od K1 do Km). Poszczególne kryteria oceniane są
z zastosowaniem skali numerycznej od 0 do 9 (Tabela 26).
Tabela 26 Skala preferencji między porównywanymi kryteriami
Wartość
0

Opis zależności
Brak zależności

Równoważność – oba kryteria w jednakowy sposób wpływają na krytyczność
Słaba lub umiarkowana przewaga – jedno kryterium ma większe znaczenie niż drugie z punktu
3
widzenia krytyczności
Istotna przewaga - jedno kryterium ma wyraźnie większe znaczenie niż drugie z punktu widzenia
5
krytyczności
Bardzo mocna przewaga- jedno kryterium ma bezwzględnie większe znaczenie niż drugie z punktu
7
widzenia krytyczności
Absolutna przewaga - jedno kryterium ma absolutnie większe znaczenie niż drugie z punktu
9
widzenia krytyczności
Wartości pośrednie
2,4,6,8
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Downarowicz, Krause, Sikorki, Stachowski, 2000, s. 11), (Winnicki,
Jurek, Landowski, 2006, s. 156)
1

Dodatkowo podczas określania ważności kryteriów pomiędzy sobą uwzględniono
założenie przechodniości ocen, tzn. jeżeli w wyniku porównania kryterium K1 z kryterium K2
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otrzymamno wartość a, to przyjęto, że wynikiem porównania kryterium K2 z K1 jest wartość
1/a (Winnicki, Jurek, Landowski, 2006, s. 156).
Tabela 27 przedstawia przykładową macierz z kryteriami i określonym poziomem
ważności pomiędzy poszczególnymi kryteriami. Wartości zawarte w macierzy zostały
określone na podstawie uśrednionych wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród
pracowników Działu Utrzymania Ruchu i Działu Zakupów w przedsiębiorstwach
produkcyjnych.

Utracona marża

Czas dostawy

Prawdopodobieństwo
użycia części do
usunięcia awarii

Projektowa
(eksploatacyjna)
żywotność części
zamiennej

Liczba potencjalnych
dostawców

Wskaźnik
wykotrzystania

Cena

Tabela 27 Przykład – macierz główna

Utracona marża

1,00

2,00

4,00

5,00

6,00

7,00

9,00

Czas dostawy

0,50

1,00

2,00

3,00

5,00

6,00

7,00

0,25

0,50

1,00

5,00

6,00

7,00

7,00

0,20

0,33

0,20

1,00

4,00

5,00

6,00

Liczba potencjalnych dostawców

0,17

0,20

0,17

0,25

1,00

4,00

7,00

Wskaźnik wykorzystania

0,14

0,17

0,14

0,20

0,25

1,00

3,00

Cena

0,11

0,14

0,14

0,17

0,14

0,33

1,00

Kryterium

Prawdopodobieństwo użycia
części do usunięcia awarii
Projektowa (eksploatacyjna)
żywotność części zamiennej

Źródło: opracowanie własne na podstawie działań przeprowadzonych w ramach projektów dotyczących
optymalizacji gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwach produkcyjnych, zrealizowanych w Instytucie
Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009-2013.

6. Zebranie danych rzeczywistych dla wyznaczonych kryteriów klasyfikacyjnych.
Dla każdej części zamiennej, która podlega klasyfikacji, należy podać dane rzeczywiste wg
poszczególnych kryteriów (Tabela 28).
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Utracona marża
[tys. PN]

Czas dostawy [dni]

Prawdopodobieństwo
użycia części do
usunięcia awarii

Projektowa
(eksploatacyjna)
żywotność części
zamiennej

Liczba potencjalnych
dostawców

Wskaźnik
wykorzystania

Cena [PLN]

Tabela 28 Przykład – Dane rzeczywiste dla wybranej listy części zamiennych

M01

11,3

194

2

3

1

4

12 660

M02

10,5

145

2

3

1

2

11 157

M03

15,6

135

3

2

1

1

10 020

M04
M05

19,7
5,6

104
43

3
2

2
2

1
1

3
2

5 637
6 116

Kryterium

Nazwa części
zamiennej

Źródło: opracowanie własne na podstawie działań przeprowadzonych w ramach projektów dotyczących
optymalizacji gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwach produkcyjnych, zrealizowanych w Instytucie
Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009-2013.

7. Wyznaczenie przedziałów (podkryteriów) dla poszczególnych kryteriów.
Na podstawie zebranych danych rzeczywistych należy wyznaczyć przedziały dla
poszczególnych kryteriów(dla K1 – od K1a do K1z, dla Km – od Kma do Kmx). W wyniku tego
poszczególne części zamienne zostaną przydzielone do odpowiednich grup. Dodatkowo
należy uszeregować przedziały w ramach danego kryterium wg wrażliwości wpływu na cel
główny.
Tabela 29 Przykładowe przedziały w ramach poszczególnych kryteriów
L.p.

Kryterium

K1
K2

Utracona marża [tys. PLN]
Czas dostawy
Prawdopodobieństwo
użycia części do usunięcia
awarii
Projektowa
(eksploatacyjna)
żywotność części
zamiennej
Liczba potencjalnych
dostawców

K3

K4

Przedziały
Kb

Kc

Kd

10 – 15
45 -100

5 – 10
15 – 45

<5
< 15

wysokie

średnie

Niskie

< 1 rok

1 - 3 lata

3 - 5 lat

Ka
> 15
> 100

> 5 lat

więcej niż jeden
dostawca
co najmniej jeden
co najmniej dwa
okres 6 miesięczny z zużycia w okresie 1 zużycie w
brak zużycia w
K6
Wskaźnik wykorzystania
dwoma zużyciami w
6 miesięcy w
ciągu 3 lat
ciągu 3 lat ostatnim roku
ostatnich 3 latach
K7 Cena [PLN]
> 15 000
6 000 - 15 000
2 000 - 6 000
< 2 000
Źródło: opracowanie własne na podstawie działań przeprowadzonych w ramach projektów dotyczących
optymalizacji gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwach produkcyjnych, zrealizowanych w Instytucie
Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009-2013.
K5

jeden dostawca
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8. Określenie ważności poszczególnych przedziałów w ramach danego kryterium.
W ramach tego etapu należy określić poziom istotności (ważność) danego przedziału
(podkryterium) w odniesieniu do pozostałych przedziałów w ramach danego kryterium.
Proces ten przebiega analogicznie jak określanie ważności kryteriów pomiędzy sobą (pkt. 4).
W tabeli 30 i tabeli 31 przedstawiono przykłady określonych ważności przedziałów
w ramach danego kryterium.
Tabela 30 Kryterium – Utracona marża
Utracona marża

K1a
K1b
K1c
K1d
K1a
1,00
4,00
6,00
8,00
K1b
0,25
1,00
3,00
6,00
K1c
0,17
0,33
1,00
3,00
K1d
0,13
0,17
0,33
1,00
Źródło: opracowanie własne na podstawie działań przeprowadzonych w ramach projektów dotyczących
optymalizacji gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwach produkcyjnych, zrealizowanych w Instytucie
Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009-2013.

Tabela 31 Kryterium – Projektowa (eksploatacyjna) żywotność części zamiennej
Projektowa (eksploatacyjna)
K9a
K9b
K9c
K9d
żywotność części zamiennej
K9a
1,00
2,00
6,00
8,00
K9b
0,50
1,00
2,00
4,00
K9c
0,17
0,50
1,00
4,00
K9d
0,13
0,25
0,25
1,00
Źródło: opracowanie własne na podstawie działań przeprowadzonych w ramach projektów dotyczących
optymalizacji gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwach produkcyjnych, zrealizowanych w Instytucie
Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009-2013.

9. Wyznaczenie

wag

znormalizowanych

dla

poszczególnych

kryteriów

i przedziałów w ramach danego kryterium.
Po zbudowaniu macierzy kryteriów i przedziałów, w ramach danego kryterium, należy
wyznaczyć wektory znormalizowane (wagi znormalizowane) każdej macierzy, które zostaną
wykorzystane podczas przypisywania części zamiennych do poszczególnych grup
klasyfikacyjnych.
W celu wyznaczenia wektora znormalizowanego danej macierzy należy postępować
zgodnie z poniższymi krokami:
a) wyznaczyć podwójny iloczyn macierzy kwadratowej,
b) wyznaczyć sumę dla każdego kryterium,
c) wyznaczyć udział każdego z kryterium w sumie całkowitej.
Tabela 32 zawiera wartości wektora znormalizowanego wyznaczone dla macierzy
zawierającej kryteria oceny krytyczności.
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Tabela 32 Wektor znormalizowany dla macierzy z kryteriami
Wektor
znormalizowany

Kryterium

Utracona marża
Czas dostawy

0,3653
0,2193

Prawdopodobieństwo użycia części do usunięcia awarii

0,2029
0,1001

Projektowa (eksploatacyjna) żywotność części zamiennej
Liczba potencjalnych dostawców

0,0613
Wskaźnik wykorzystania
0,0310
Cena
0,0200
Źródło: opracowanie własne na podstawie działań przeprowadzonych w ramach projektów dotyczących
optymalizacji gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwach produkcyjnych, zrealizowanych w Instytucie
Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009-2013.

10. Wyznaczenie wag złożonych dla poszczególnych kryteriów.
Po wyznaczeniu wektorów znormalizowanych dla wszystkich macierzy należy wyznaczyć
wagi złożone dla każdego z kryterium. Wartość wagi złożonej wyznacza się jako iloczyn
wektora znormalizowanego i wektora znormalizowanego danego przedziału w ramach danego
kryterium. Wagi złożone wyznaczane są dla każdego z przedziałów w obrębie danego
kryterium. Przykład wag złożonych wyznaczonych dla kilku przykładowych kryteriów
przedstawiono w tabeli 33. Wagi złożone będą wykorzystane do wyznaczenia w kolejnym
kroku przedziałów granicznych dla poszczególnych grup.
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Tabela 33 Przykład - wagi złożone dla wybranych kryteriów
Główne kryteria

GŁÓWNE
WAGI

Utracona marża
Czas dostawy
Prawdopodobieństwo użycia części do usunięcia awarii
Projektowa (eksploatacyjna) żywotność części zamiennej
Liczba potencjalnych dostawców
Wskaźnik wykorzystania
Cena

0,3653
0,2193
0,2029
0,1001
0,0613
0,0310
0,0200

Wagi znormalizowane przedziałów
K1
K2
K3
K4
0,614
0,236
0,103
0,048
0,622
0,221
0,104
0,054
0,648
0,230
0,122
0,000
0,561
0,247
0,138
0,053
0,707
0,223
0,070
0,000
0,546
0,270
0,147
0,036
0,561
0,247
0,138
0,053

K1
0,224
0,136
0,132
0,056
0,043
0,017
0,011

Wagi złożone
K2
K3
0,086
0,037
0,048
0,023
0,047
0,025
0,025
0,014
0,014
0,004
0,008
0,005
0,005
0,003

K4
0,017
0,012
0,000
0,005
0,000
0,001
0,001

Źródło: opracowanie własne na podstawie działań przeprowadzonych w ramach projektów dotyczących optymalizacji gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwach
produkcyjnych, zrealizowanych w Instytucie Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009-2013.

78

11. Wyznaczenie przedziałów granicznych dla poszczególnych grup.
Analiza poszczególnych kryteriów i zdefiniowanych grup klasyfikacyjnych pozwala określić,
która z wagi złożonej determinuje przynależność do danej grupy klasyfikacyjnej. W wyniku
tego otrzymujemy zakresy wartości, które decydują o przypisaniu części zamiennej do danej
grupy. Przykładowe przedziały dla poszczególnych grup zawiera Tabela 34. Podczas
określania wag złożonych, które warunkują przypisanie pozycji materiałowej do grupy
klasyfikacyjnej kierowano się celem krytyczności części zamiennych z punktu widzenia
utrzymania ciągłości procesu produkcyjnego.
Tabela 34 Przykład – przedziały dla poszczególnych grup
Przedziały

Grupa

Od
Do
Krytyczne
0,444689
1
Istotne
0,226959
0,444689
Pozostałe
0
0,226959
Źródło: opracowanie własne na podstawie działań przeprowadzonych w ramach projektów dotyczących
optymalizacji gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwach produkcyjnych, zrealizowanych w Instytucie
Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009-2013.

12. Przypisanie

poszczególnych

części

zamiennych

do

zdefiniowanych

grup

klasyfikacyjnych.
Na podstawie danych rzeczywistych, ustalonych przedziałach dla poszczególnych
kryteriów oraz określonych przedziałach dla poszczególnych grup klasyfikacyjnych następuje
przypisanie poszczególnych części zamiennych do odpowiedniej grupy.
przedstawiono

wynik

przypisania

poszczególnych

części

W tabeli 35

zamiennych

do

grup

klasyfikacyjnych.
Tabela 35 Przykład – lista części zamiennych z przypisaną grupą klasyfikacyjną
Nazwa części zamiennej
Grupa
Istotne
M01
Istotne
M02
Krytyczne
M03
Krytyczne
M04
Pozostałe
M05
Źródło: opracowanie własne na podstawie działań przeprowadzonych w ramach projektów dotyczących
optymalizacji gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwach produkcyjnych, zrealizowanych w Instytucie
Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009-2013.

4.1.3 Warianty zapewnienia dostępności części zamiennych
Wybór odpowiedniego wariantu zapewnienia dostępności części zamiennych jest
determinowany przez wiele czynników zarówno środowiska produkcyjnego jak i łańcucha
dostaw części. Na podstawie przeprowadzonych badań z wykorzystaniem metodyki myślenia
sieciowego autorka zidentyfikowała następujące czynniki decyzyjne wpływające na
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dostępność części zamiennych: skuteczność Utrzymania ruchu, szybkość reakcji, poziom
zapasu części zamiennych, metody uzupełniania części zamiennych, warunki współpracy
z dostawcami, miejsce alokacji części zamiennych, przestoje planowane i nieplanowane.
Biorąc pod uwagę wymienione czynniki autorka zdefiniowała kryteria decyzyjne wyboru
wariantów

zapewnienia

dostępności

części

zamiennych

poszczególnych

pozycji

materiałowych. W tabeli 36 zestawiono kryteria oraz ich możliwe wartości, które umożliwią
określenie wariantów zapewnienia dostępności części zamiennych.
Tabela 36 Kryteria wyboru wariantów zapewnienia dostępności części zamiennych
Kryterium
Typ pracy
Krytyczność części zamiennych
Częstość zużycia części zamiennych
Uprawnienia Utrzymania Ruchu

Możliwe wartości wg kryterium
Prace planowane
Prace nieplanowane
Krytyczne
Istotne
Pozostałe
Bardzo często
Często
Rzadko
Posiada
Nie posiada

Koszty dostaw

po stronie
przedsiębiorstwa

po stronie dostawcy

Czy potrzebny jest sprzęt do transportu części
zamiennej?

Tak

Nie

Czy przedsiębiorstwo posiada taki sprzęt?

Tak

Nie

Przedsiębiorstwo

Dostawca

Tak

Nie

Kto jest odpowiedzialny za zorganizowanie
transportu?
Czy czas przygotowania urządzenia do naprawy
jest dłuższy niż czas dostawy?

Materiał

Przedmiot zakupu

Usługa z
materiałem

Usługa bez
materiału

Miejsce składowania części zamiennych
Przedsiębiorstwo
Dostawca
Właściciel części zamiennej
Przedsiębiorstwo
Dostawca
Strona odpowiedzialna za podjęcie decyzji o
wielkości i momencie zamówienia części
Przedsiębiorstwo
Dostawca
zamiennej
Źródło: opracowanie własne na podstawie działań przeprowadzonych w ramach projektów dotyczących
optymalizacji gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwach produkcyjnych, zrealizowanych w Instytucie
Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009-2013.

Dodatkowo w tabeli 37 przedstawiono powiązanie klasyfikacji części zamiennych,
przeprowadzonej dwufazowo – wg oceny krytyczności oraz częstości zużycia części
zamiennych. Dla czynników decyzyjnych zdefiniowano kryteria wyboru - wg: miejsca
utrzymywania części zamiennej, właściciela oraz strony odpowiedzialnej za podjęcie decyzji
o wielkości i terminie zamówienia części zamiennej.
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Tabela 37 Korelacja klasyfikacji części zamiennych wg kryterium krytyczności z
wariantami miejsc utrzymywania części zamiennych, właścicieli części zamiennych oraz
odpowiedzialna za podjęcie decyzji o wielkości i momencie zamówienia części zamiennej
Miejsce składowania części zamiennej
Przedsiębiorstwo

Dostawca

Bardzo
często
Krytyczne
Często
Rzadko
Bardzo
często
Istotne
Często
Rzadko
Bardzo
często
Pozostałe
Często
Rzadko

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dostawca

Strona odpowiedzialna
za podjęcie decyzji o
wielkości i momencie
zamówienia części
zamiennej
Przedsiębiorstwo

Dostawca

X

Strona odpowiedzialna
za podjęcie decyzji o
wielkości i momencie
zamówienia części
zamiennej

Dostawca

Strona odpowiedzialna
za podjęcie decyzji o
wielkości i momencie
zamówienia części
zamiennej
Przedsiębiorstwo

Dostawca

Przedsiębiorstwo

Grupy

Strona odpowiedzialna
za podjęcie decyzji o
wielkości i momencie
zamówienia części
zamiennej

Właściciel części zamiennej
Przedsiębiorstwo
Dostawca

Przedsiębiorstwo

Właściciel części zamiennej
Przedsiębiorstwo
Dostawca

X

X

X
X

X
X

X

X
X

Źródło: opracowanie własne na podstawie działań przeprowadzonych w ramach projektów dotyczących
optymalizacji gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwach produkcyjnych, zrealizowanych w Instytucie
Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009-2013.

Uwzględniając powyższe kryteria Autorka opracowała algorytm decyzyjny (Rysunek 17)
wyboru wariantów zapewnienia dostępności części zamiennych.
W tabeli 38 przedstawiono przykładowy wynik uzyskany w związku z przeprowadzeniem
procesu wyrobu wariantów zapewnienia dostępności części zamiennej.
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Start

Identyfikacja typu pracy,
w ramach której zostanie
wykorzystana część
zamienna

Czy
część zamienna będzie
wykorzystana w ramach
plac planowanych?
Korelacja klasyfikacji części
zamiennych z wariantami miejsc
utrzymywania części zamiennych,
właścicieli części zamiennych
oraz odpowiedzialna za podjęcie
decyzji o wielkości i momencie
zamówienia części zamiennej

Tak

Nie

Korelacja krytyczności
części zamiennych
Podział części
zamiennych na grupy wg
częstości zużycia

Czy część
zamienna podlega
składowaniu?

Nie

Tak

Zakup w momencie
wystąpienia potrzeby

Składowanie części
zamiennej

Analiza uprawnień
Utrzymania Ruchu

Czy część zamienna
składowana jest w magazynie
przedsiębiorstwa?

Tak
Nie

Czy Utrzymanie Ruchu
posiada uprawnienia do
wykonania prac?

Czy dostawca zapewnia
część zamienną?

NIe

Nie
Tak

Składowanie w
magazynie
dostawcy

Tak

Nie

Zakup materiału

Zakup usługi bez
materiału

Zakup usługi z
materiałem

Analiza kosztów
usługi

Analiza kosztów
usługi

Składowanie w
magazynie
przedsiębiorstwa

Czy wystąpiła potrzeba
zużycia części zamiennej?

Tak

Pobranie części
zamiennej z
magazynu

Stop

Analiza kosztów
dostawy

Czy koszty dostawy
pokrywa dostawca?

Nie

Analiza wymagań w
zakresie warunków
przewozu

Czy przedsiębiorstwo spełnia
wymagania w zakresie
przewozu zakupionych
materiałów?

Tak

Organizacja dostawy w
zakresie przedsiębiorstwa

Nie

Tak

Analiza możliwości
przewozu części zmiennej
przez firmę zewnętrzną

Organizacja dostawy
w zakresie działań
dostawcy

Tak

Czy przewóz części zamiennej
może być zamówiony u
dostawcy zakupionej części
zamiennej?

NIE

Zlecenie
przewoźnikowi
wykonanie usługi

Dostawa części
zamiennej

Czy po dostawie części
zamiennej naprawa będzie
przeprowadzona niezwłocznie
po dostawie?

Nie

Przyjęcie części
zamiennej do
magazynu

Tak

Zużycie części
zamiennej

Stop

Rysunek 17 Algorytm wyboru wariantów zapewnienia dostępności części zamiennej
Źródło: opracowanie własne
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Grupa wg kryterium
krytyczności

Grupy wg częstości zużycia
Czy Utrzymania Ruchu
posiada uprawnienia do
wykonania naprawy z
wykorzystaniem danej części
zamiennej?
Kto pokrywa koszty dostaw od
dostawcy do przedsiębiorstwa?

Czy przedsiębiorstwo posiada
taki sprzęt?
Kto jest odpowiedzialny za
zorganizowanie transportu od
dostawcy do przedsiębiorstwa i
kto go realizuje?
Czy czas przygotowania
urządzenia do naprawy jest
dłuższy niż czas dostawy części
zamiennej?

Co podlega zakupom?

Miejsce składowania części
zamiennych
Właściciel części zamiennej
Strona odpowiedzialna za
podjęcie decyzji o wielkości i
momencie zamówienia części
zamiennej
Czy część zamienna będzie
wykorzystana niezwłocznie po
dostawie do przedsiębiorstwa?
Kto realizuje transport z
magazynu w miejsce naprawy?

M01
NPL
Istotne
0
Tak
D
D
nie
materiał
D
D
P
nie
P

M02
PL
Istotne
2
Tak
P
tak
tak
P
nie
materiał
P
P
P
tak
P

M03
NPL
Krytyczne
1
Tak
P
tak
tak
P
nie
materiał
P
P
P
nie
P

M04
NPL
Krytyczne
3
Tak
D
D
nie
materiał
D
P
P
nie
P

M05
NPL
Pozostałe
2
Tak
P
tak
tak
D
nie
materiał
P
P
P
nie
P

Czy potrzebny jest sprzęt do
transportu części zamiennej od
dostawcy do przedsiębiorstwa?

Pozycje
materiałowe
Typ pracy

Tabela 38 Warianty zapewnienia dostępności części zamiennych - przykład
Kryterium

Legenda:
PL – praca planowana
NPL – praca nieplanowana
K – krytyczna część zamienna
P – przedsiębiorstwo
PT - przewoźnik
D – dostawca
Źródło: opracowanie własne na podstawie projektów dotyczących optymalizacji gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwach produkcyjnych, zrealizowanych w Instytucie
Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009-2013.

83

4.2

Model zarządzania dostępnością części zamiennych uwzględniający wybór
metod uzupełniania części zamiennych

Celem modelu zarządzania dostępnością części zamiennych, który uwzględnia wybór
metod uzupełniania części zamiennych jest podjęcie decyzji o rodzaju metody zgodnie,
z którą dana część zamienna podlega uzupełnieniu z uwagi na zapewnienie ciągłości pracy
maszyn i urządzeń (obiektów utrzymania ruchu).
Metody uzupełniania części zamiennych można podzielić na dwie główne grupy:
 uzupełnianie części zamiennych wynikające z realizacji prac planowanych,
a w związku z tym pod konkretne zamówienie, w przypadku wystąpienia
zapotrzebowania na daną część zamienną,
 uzupełnianie części zamiennych wynikające z realizacji prac nieplanowanych, a więc
zarówno pod konkretne zamówienie, jak i na zapas.
Wpływ typu pracy na metodę uzupełniania zapasu przedstawia Rysunek 18.
Zapewnienie
dostępności

Prace
planowane

Prace
nieplanowane

Uzupełnienie
pod
zamówienie

Uzupełnienie na
zapas

Rysunek 18 Wpływ typu pracy na metodę uzupełniania zapasów
Źródło: opracowanie własne

W przypadku wykorzystania części zamiennych w realizacji prac nieplanowanych do
pozostałych obligatoryjnych kryteriów warunkujących zasadność utrzymywania danej części
zamiennej w zapasie zalicza się:
 miejsce składowania części zamiennych w przedsiębiorstwie,
 przedsiębiorstwo jako właściciel części zamiennej,
 przedsiębiorstwo jako strona odpowiedzialna za podjęcie decyzji o wielkości
i momencie zamówienia części zamiennej,
 części zamienne sklasyfikowane do grup 1 (bardzo często) oraz 2 (często) wg częstość
zużycia części zamiennych.
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Po dokonaniu podziału części zamiennych wg typów prac oraz przeprowadzeniu ich oceny
wg zdefiniowanych powyżej kryteriów otrzymujemy podzielenie części zamiennych na dwie
grupy:
 objęte metodami uzupełniania, które nie wymagają utrzymywania zamówionych
materiałów w zapasie,
 objęte metodami uzupełniania generującymi konieczność utrzymywania zamówionych
materiałów w przedsiębiorstwie.
W ramach metod, które determinują konieczność utrzymywania w zapasie części
zamiennych istotnym elementem jest dobór metod uzupełniania zapasów części zamiennych,
które zdefiniują kiedy, na co i w jakiej ilości należy złożyć zamówienie w celu utrzymania
odpowiedniego zapasu.
Ogólny algorytm doboru metod uzupełniania części zamiennych przedstawiono na rysunku
19.
Start

Lista pozycji materiałowych z
wskazanym typem pracy

Czy część zamienna
wykorzystywana jest do
prac planowanych?

Tak

Just in TIme

Nie
Lista pozycji materiałowych,
które mają być utrzymywane
w zapasie wraz z wynikami
klasyfikacji

Lista rozkładów statystycznych

Lista pozycji materiałowych
wraz z wielkością zużycia w
okresie 3 ostatnich lat

Czy pozycja materiałowa
należy do grupy krytyczne,
rzadko używane?

Tak

Nie
Określenie rozkładu statycznego, którym można opisać
wielkość zużycia danej pozycji materiałowej

Metoda jeden za jeden

Wybór metody uzupełniania zapasów części zamiennych
Metody uzupełniania zapasów
części zamiennych

Stworzenie listy pozycji materiałowych z przypisanymi
metodami uzupełniania zapasów

Stop

Rysunek 19 Algorytm doboru metod uzupełniania części zamiennych
Źródło: opracowanie własne
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Zgodnie z algorytmem przedstawionym na Rysunek 19 metody uzupełniania części
zamiennych dzielone są na:
 uzupełnienia części zamiennych na potrzeby prac planowanych – metoda Just in
Time26,
 uzupełnienia części zamiennych na potrzeby prac nieplanowanych:
o dla części zamiennych z grupy krytyczne, rzadko używane – metoda jeden za
jeden27,
o dla pozostałych części zamiennych – metody uzupełniania zapasów części
zamiennych.
Identyfikacja rodzaju rozkładu zużycia części zamiennych
Dla potrzeb planowych (np. przeglądy, konserwacje, inspekcje, planowany remont) nie ma
konieczności określania rozkładu statystycznego zużycia części zamiennych, ponieważ
zapotrzebowanie materiałowe jest ściśle określone i wynika z konieczności przeprowadzenia
prac planowanych. Niemniej jednak niezbędne jest dokonanie doboru uzupełniania części
zamiennych, jednak z pominięciem metod uzupełniania zapasów części zamiennych (przy
niezawodnych procesach dostarczania części zamiennych przez dostawcę), z uwagi na brak
konieczności budowania zapasu na potrzeby prac planowanych.
Dla potrzeb nieplanowych (trudno przewidywalnych – np. awaria, nieplanowana naprawa)
niezbędne jest zabezpieczenie dostępności części zamiennych poprzez dobór odpowiednich
metod uzupełniania części zamiennych, w zakresie zamówień jak i budowania zapasu.
Dobór metody uzupełniania zapasu części zamiennych wymaga ustalenia rozkładu zużycia
części i analizy jego parametrów statystycznych, oraz interpretacji za pomocą histogramu
częstości

zużycia

części.

Wybór

rozkładu

statystycznego

przeprowadzany

jest

z wykorzystaniem odpowiednich testów statystycznych. Na podstawie wyników badań
przeprowadzonych w przedsiębiorstwach oraz badań literaturowych w zakresie analizy
zużycia części zamiennych wykorzystywane są następujące rozkłady statystyczne28:
 rozkład Bernoulliego – wykorzystywany podczas określenia dwóch przeciwstawnych
rzeczy, np. powodzenie – niepowodzenie. Funkcję prawdopodobieństwa można
zdefiniować jako:
26

Metoda Just in Time (dokładnie na czas) – zamawianie części zamiennych w momencie pojawianie się
zapotrzebowania.
27
Metoda jeden za jeden – uzupełnienia zapasów części zamiennych w momencie ich zużycia oraz w ilości,
która została zużyta.
28
http://www.statsoft.pl/textbook/stathome_stat.html?http%3A%2F%2Fwww.statsoft.pl%2Ftextbook%2Fstdisfit
.html (09.06.2015)
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𝑓(𝑥) = 𝑝 𝑥 ∙ (1 − 𝑝)(1 − 𝑝)1−𝑥 , dla x  {0,1},
gdzie:
p - prawdopodobieństwo zajścia określonego zdarzenia (np. sukcesu).
 rozkład beta – wykorzystywany zazwyczaj do modelowania rozkładu statystyk
pozycyjnych. Funkcja gęstości zdefiniowana jest jako:
(+)

𝑓(𝑥) = [()()] ∙ 𝑥 −1 ∙ (1 − 𝑥)−1 , dla 0 < x < 1,  > 0,  > 0,
gdzie:
 - funkcja Gamma,
,  - parametry kształtu (odpowiednio Kształt1 i Kształt2).
 rozkład dwumianowy (Jóźwiak, Podgórski, 2006, s. 128-133)
Zmienna losowa X ma rozkład dwumianowy, jeśli przyjmuje wartości k=0,1,2,…,n
z prawdopodobieństwami określonymi wzorem
𝑛
𝑃(𝑋 = 𝑘) = ( ) 𝑝𝑘 (1 − 𝑝)𝑛−𝑘 , dla k = 0, 1, 2, …, n.
𝑘
Liczbę doświadczeń n oraz prawdopodobieństwo sukcesu p nazywamy parametrami
tego rozkładu.
Rozkład dwumianowy stosowany jest do opisu rozkładu zdarzeń dwumianowych, np.
lub liczba wadliwych elementów w próbie 20 sztuk pobranych w procesie
produkcyjnym. Dystrybuanta zmiennej losowej X o rozkładzie dwumianowym wyraża
się wzorem:
𝑛
𝑓(𝑥) = 𝑃(𝑋 ≤ 𝑥) = ∑𝑘≤𝑥 ( ) 𝑝𝑘 (1 − 𝑝)𝑛−𝑘 , x  R
𝑘
gdzie:
p – prawdopodobieństwo zajścia odpowiedniego zdarzenia,
k – liczba wystąpienia zdarzeń,
n - maksymalna liczba niezależnych prób.
 Rozkład Cauchy'ego - Funkcja gęstości jest zdefiniowana jako:
𝑓(𝑥) = 1/( ∙ 𝜋 ∙ {1 + [

𝑥− 2



] }), dla 0 < 

gdzie:

 - parametr położenia (mediana),
 - parametr skali,
 - stała Pi.
 Rozkład chi-kwadrat (Starzyńska, 2005, s. 212 – 214),
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Zakładając, że X1, X2, …, Xk są niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładzie
normalnym o parametrach  = 0 i  = 1, zmienna losowa 2 określona w następujący
sposób:
𝑘

 = ∑ 𝑋𝑖2
2

𝑖=1

ma rozkład 2 z k „liczbą stopni swobody”.
Funkcja gęstości jest zdefiniowana jako:
𝑓(𝑥) = {





1


[22 ∙∙( )]

𝑥

} ∙ [𝑥 2−1 ∙ 𝑒 −2 ] , dla =1,2, …, 0 < x

2

gdzie:
 - liczba stopni swobody,
e – podstawa logarytmu naturalnego, tzw. stała Eulera,
 - funkcja Gamma.
 Rozkład wykładniczy - wykorzystywany jest często do modelowania przedziałów
czasu pomiędzy kolejnymi zdarzeniami losowymi. Funkcja gęstości rozkładu
wykładniczego jest zdefiniowana jako:
𝑓(𝑥) =  ∙ 𝑒 −𝑥 , dla 0 ≤ x < ∞,  > 0
gdzie:
 - oznacza parametr funkcji wykładniczej (alternatywnie może wystąpić parametr
skali o postaci b=1/),
e - oznacza podstawę logarytmu naturalnego, czasami nazywaną stałą Eulera e
(o wartości 2,71...).
 Rozkład wartości ekstremalnej – wykorzystywany jest do modelowania zdarzeń
ekstremalnych, np. rozmiaru powodzi, maksymalnych wskaźników na rynku papierów
wartościowych w danym roku. Rozkład ten jest również często wykorzystywany przy
testowaniu niezawodności, np. dla przedstawienia rozkładu czasu bezawaryjnej pracy
urządzeń elektrycznych. Rozkład wartości ekstremalnej posiada funkcję gęstości
o postaci:
1

𝑓(𝑥) = 𝑏 ∙ 𝑒 [−

𝑥−𝑎
]
𝑏

∙ 𝑒 −𝑒

[−

𝑥−𝑎
]
𝑏

gdzie:
a - parametr położenia,
b - parametr skali,
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, dla -∞ <x < ∞, b > 0

e - podstawa logarytmu naturalnego, nazywaną stałą Eulera e (o wartości 2,71...).
 Rozkład F – Snedecora (Starzyńska, 2005, s. 216 – 217)
Jeżeli zmienne Y1 i Y2 są zmiennymi losowymi niezależnymi i mają rozkłady 2 o k1
i k2 stopniach swobody, to zmienna losowa Fk,k2 ma rozkład F-Snedecora:
𝑌1
⁄𝑘
1
𝐹𝑘1, ,𝑘2 =

𝑌2
⁄𝑘
2

gdzie:
k1, k2 – stopnie swobody.
 Rozkład gamma - Funkcja gęstości określona jest wzorem:
1

−𝑥

𝑥

𝑓(𝑥) = 𝑏𝛤(𝑐) ∙ (𝑏)𝑐−1 ∙ 𝑒 𝑏 , dla 0 ≤ x, c > 0
gdzie:
Γ – funkcja Gamma,
c – parametr kształtu,
b – parametr skali,
e – podstawa logarytmu naturalnego, znana stałą Eulera e (o wartości 2,71…).
 Rozkład geometryczny – Funkcja prawdopodobieństwa jest zdefiniowana jako:
𝑓(𝑥) = 𝑝 ∙ (1 − 𝑝)𝑥 , dla x = 1, 2, …
p – prawdopodobieństwo zajścia danego zdarzenia.
 Rozkład Laplace'a - funkcja gęstości rozkładu Laplace'a jest zdefiniowana jako:
1

𝑓(𝑥) = 2𝑏 ∙ 𝑒 [−(

|𝑥−𝑎|
)]
𝑏

, dla -∞ < x < ∞

gdzie
a – parametr położenia (średnia),
b – parametr skali,
e - podstawa logarytmu naturalnego, znana stałą Eulera e (o wartości 2,71…).
 Rozkład logistyczny – wykorzystywany jest w przypadku modelowania zmiennych
dwuwartościowych.. Funkcja gęstości rozkładu jest zdefiniowana jako:
1

𝑓(𝑥) = 𝑏 ∙ 𝑒

−(𝑥−𝑎)
𝑏

∙ {1 + 𝑒 (

−(𝑥−𝑎) −2
)
𝑏

gdzie:
a – parametr położenia (średnia),
b – parametr skali,
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, dla -∞ < x < ∞, 0 < b

e - podstawa logarytmu naturalnego, znana stałą Eulera e (o wartości 2,71…).
 Rozkład logarytmiczno-normalny – wykorzystywany jest do modelowania rozkładu
takich zmiennych jak dochody osobiste. Rozkład ten jest zdefiniowany jako:
f(x) = 1/[x(2)1/2] * e-[log(x)-]**2/2**2,

dla 0 < x < ,  > 0,  > 0

gdzie:
μ – parametr skali,
σ – parametr kształtu,
e - podstawa logarytmu naturalnego, znana stałą Eulera e (o wartości 2,71…).
 Rozkład normalny (Jóźwiak, Podgórski, 2006, s. 141 – 150), (Starzyńska, 2005, s. 203
– 206)
Zmienna losowa X ma rozkład normalny o parametrach m oraz , jeśli jej funkcja
gęstości ma postać:
𝑓(𝑥) = 

1
√2

𝑒


−

(𝑥−𝑚)2
22

, dla - < x < ,  > 0

gdzie:
m – wartość oczekiwana,
σ – odchylenie standardowe,
e - podstawa logarytmu naturalnego, znana stałą Eulera e (o wartości 2,71…),
π - stała Pi (o wartości 3,14...).
 Rozkład Pareto – Rozkład Pareto jest wykorzystywany powszechnie w przypadku
monitorowania procesów produkcyjnych. Funkcja gęstości prawdopodobieństwa
standardowego rozkładu Pareto jest określona wzorem:
f(x) = c/xc+1,

dla 1  x, c > 0

gdzie:
c – parametr kształtu.
 Rozkład Poissona (Jóźwiak, Podgórski, 2006, s. 137 – 139)
Rozkład Poissona, nazywany również rozkładem zdarzeń rzadkich, umożliwia
charakteryzowanie takich zjawisk jak liczba usterek w produkowanych urządzeniach,
czy liczba błędów drukarskich na jednej stronie.
Zmienna losowa X przyjmująca wartości k=0,1,2,… ma rozkład Poissona
o parametrze , jeśli jej funkcja prawdopodobieństwa opisana jest wzorem:
𝑃(𝑋 = 𝑘) =

𝑘 − 
𝑒 ,
𝑘!

dla k=0,1,2,…

gdzie:
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 - stała dodatnia,
k – wartości zmiennej losowej X,
e - podstawa logarytmu naturalnego, znana stałą Eulera e (o wartości 2,71…).
Dystrybuantę rozkładu Poissona określa wzór:
𝑓(𝑥) = ∑𝑘≤𝑥

𝑘 ∙ − 
𝑒
𝑘!

, x  R.

 Rozkład Rayleigha - Funkcja gęstości rozkładu jest zdefiniowana jako:
f(x) = x/b2 * e^[-(x2/2b2)],

dla 0  x < , b > 0

b – parametr skali,
e - podstawa logarytmu naturalnego, znana stałą Eulera e (o wartości 2,71…).
 Rozkład trójkątny – Ten typ rozkładu jest użyteczny do opisu zmiennych losowych o
stałej gęstości prawdopodobieństwa w obrębie określonego przedziału a < b.
1

𝑓(𝑥) = 𝑏−𝑎, dla a<x<b
𝑓(𝑥) = 0, w pozostałych przypadkach
gdzie:
a, b – wartości stałe.
 Rozkład Studenta – jest symetryczny względem zera a jego ogólny kształt jest
podobny do kształtu standardowego rozkładu normalnego. Jest to typ rozkładu
najpowszechniej wykorzystywany w przypadku testowania hipotez dotyczących
wartości średniej określonej populacji. Funkcja gęstości (dla u = 1, 2, ...) jest
zdefiniowana wzorem:
+1
+1
2 − 2
[ 2 ]
1
𝑥
−
𝑓(𝑥) =
]
 ∙ ( ∙ ) 2 ∙ [1 + (  )
 (2)

gdzie:
 - parametr kształtu (liczba stopni swobody),
 - funkcja Gamma,
 - stała Pi (o wartości 3,14…).
 Rozkład Weibulla – jest często stosowany do oceny niezawodności. Funkcja gęstości
jest zdefiniowana za pomocą wzoru:
𝑐

𝑥

𝑥 𝑐

𝑓(𝑥) = 𝑏 ∙ (𝑏)𝑐−1 ∙ 𝑒 −(𝑏) , dla 0 ≤ x < ∞, b > 0, c > 0
gdzie:
b – parametr skali,
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c – parametr kształtu,
e – podstawa logarytmu naturalnego, tzw. liczba Eulera (o wartości 2,71...).
Metody uzupełniania zapasów części zamiennych
W przypadku części zamiennych przynależnych do następujących grup - krytyczne bardzo często i często zużywane, istotne bardzo często zużywane oraz pozostałe bardzo
często zużywane) - można zastosować jedną z poniższych metod29 uzupełniania zapasów:
 metoda oparta na poziomie informacyjnym,
 metoda oparta na przeglądzie okresowym,
 metoda min-max,
o typu BS – oparta na przeglądzie ciągłym stanów zapasów,
o typu sS – oparta na okresowym przeglądzie stanów zapasów.
Metoda uzupełniania zapasów oparta na poziomie informacyjnym (Krzyżaniak, 2005,
s. 128-140, Krzyżaniak, 2015): cechuje się tym, że decyzja o złożeniu zamówienia
podejmowana jest w momencie, gdy poziom zapasu wolnego jest niższy od wyznaczonego
poziomu informacyjnego. W systemie są stosowane dodatkowe założenia:
 zamówienie jest akceptowane w dowolnym momencie przez dostawcę,
 poziom zapasu wolnego jest znany,
 wielkość zamówienia jest stała.
System oparty na poziomie informacyjnym charakteryzuje się następującymi parametrami:
 zapas wolny30
𝑍𝑊 = 𝑍𝑃 + 𝑍 − 𝑊
gdzie:
ZP – zapas początkowy,
29

W literaturze przedmiotu stosuje się pojęcia: metoda, system, model uzupełniania zapasów, jako równoważne.
Nie mniej jednak jest to błędne podejście. Wg H.Witczaka system jest to zbiór czynników wraz z ich
własnościami. W kompletnym ujęciu procesowym na system zarządzania składają się: podstawowe procesy
i funkcje zarządzania (sprawstwo; modelowanie; organizowanie; kierowanie; sprzęganie - SMOKF), działania
i zmienne traktowane instrumentalnie, metazarządzanie, czynności wspierające zarządzanie, czynności
gospodarowania w zarządzaniu, czynności informowania w zarządzaniu (http://witczak.pl/, 2.06.2015). System
jest określony przez zbiór elementów z pewnymi własnościami i relacjami, stanowiący jedną celową całość
(Nowakowski, 2010, s. 8). Model rozumiany jest jako pewne odwzorowanie, lub pewien wzorzec (Findeisen,
1985, s. 339). Natomiast metoda jest to sposób postępowania określony przez pewne dyrektywy, reguły,
wytyczne, powtarzalny, systematyczny, stosowany celowo i świadomie, zwierający element normatywny,
wartościujący (Haiduk, 2001, s.104-107). Analizując przytoczone definicje należy uznać, że poprawnym
określeniem jest metoda uzupełniania zapasów.
30
W praktyce gospodarczej podczas wyznaczania poziomu zapasu wolnego uwzględnia się również zapasy
zarezerwowane, zablokowane.
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Z – zamówienia,
W – wydania z magazynu,
 zapas zabezpieczający (ZB)
𝑍𝐵 = √𝑍𝐵𝑃2 + 𝑍𝐵𝑇2 + 𝑍𝐵∆2
𝑍𝐵 = √𝜔𝑃2 ∙ 𝜎𝑃2 ∙ 𝑇 + 𝜔𝑇2 ∙ 𝜎𝑇2 ∙ 𝑃2 + [∆𝐹(∆)=𝑃𝑂𝑃 − 𝐸(∆)]2
gdzie:
ZBP - zapas zabezpieczający z uwagi na odchylenia popytu,
ZBT - zapas zabezpieczający z uwagi na odchylenia czasu cyklu uzupełnienia zapasu,
ZB∆ - zapas zabezpieczający z uwagi na odchylenia od średniej,
ωP - współczynnik bezpieczeństwa ze względu na zmienność popytu odpowiadający
założonemu poziomowi obsługi POP, zgodnie z typem rozkładu popytu P,
𝜔𝑇

- współczynnik bezpieczeństwa ze względu na zmienność czasu cyklu

uzupełniania odpowiadający założonemu poziomowi obsługi POP, zgodnie z typem
rozkładu czasu cyklu uzupełnienia T,
E(∆) – wartość oczekiwana,
∆F(∆)=POP – wartość ∆, dla której dystrybuanta rozkładu F(∆) jest równa założonemu
poziomowi obsługi POP,
P – średni popyt w przyjętej jednostce czasu,
T – czas cyklu uzupełnienia zapasu,
T – odchylenie standardowe czasu cyklu uzupełnienia zapasu,
P – odchylenie standardowe popytu,
 zapas informacyjny (ZI, B)
𝐵 = 𝑃 ∙ 𝑇 + 𝐸(∆) + 𝑍𝐵
Metoda uzupełniania zapasów oparta na przeglądzie okresowym (Krzyżaniak, 2005,
s. 146-155; Krzyżaniak, 2015) charakteryzuje się tym,

że zamówienie składane jest

w określonym cyklu o stałym okresie. Natomiast wielkość zamówienia wyznaczana jest jako
różnica pomiędzy wyznaczonym zapasem maksymalnym (ZMax, S), a aktualnym zapasem
wolnym (ZW). Dodatkowo niezbędne jest przestrzeganie następujących założeń podczas
stosowania tego systemu:
 przegląd zapasu przeprowadzany jest w stałym, określonym cyklu,
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 poziom zapasu wolnego ustalany jest w momencie przeglądu,
 dostawa jest realizowana w określonym czasie.
System oparty na przeglądzie okresowym charakteryzuje się następującymi parametrami:
 zapas wolny (ZW),
 zapas zabezpieczający dla przeglądu okresowego (ZB1):
2
𝑍𝐵1 = √𝑍𝐵𝑃1
+ 𝑍𝐵𝑇2 + 𝑍𝐵∆2

𝑍𝐵1 = √𝜔𝑃2 ∙ 𝜎𝑃2 ∙ (𝑇 + 𝑇0 ) + 𝜔𝑇2 ∙ 𝜎𝑇2 ∙ 𝑃2 + [∆𝐹(∆)=𝑃𝑂𝑃 − 𝐸(∆)]2

gdzie:
T0 – okres cyklu przeglądu zapasu,
 zapas maksymalny:
𝑆 = 𝑃 ∙ (𝑇 + 𝑇0 ) + 𝐸(∆) + 𝑍𝐵1
Metoda min – max (Sarjusz-Wolski, 1998, s. 107-109; Krzyżaniak, Cyplik, 2008, s. 223 –
224; Krzyżaniak, 2015) charakteryzuje się tym, że zamówienie składane jest w momencie,
gdy zapas wolny będzie niższy od wyznaczonego poziomu minimalnego. Natomiast wielkość
zamówienia ustalana jest jako różnica pomiędzy wyznaczonym poziomem maksymalnym
a zapasem wolnym. System ten charakteryzuje się następującymi parametrami:
 zapas wolny (ZW),
 zapas minimalny (B lub s),
 zapas maksymalny (S).
Parametry te obliczane w różny sposób w zależności od tego czy dotyczy przeglądu
okresowego czy ciągłego.
Poziom minimalny w metodzie min-max z zastosowaniem przeglądu ciągłego (BS)
W przypadku przeglądu ciągłego poszczególne parametry metody min-max wyznaczane są
za pomocą poniższych zależności (Krzyżaniak, 2015):
 zapas minimalny (B)
𝐵 = 𝑃 ∙ 𝑇 + 𝐸(∆) + 𝑍𝐵
 zapas zabezpieczający (ZB)

𝑍𝐵 = √𝑍𝐵𝑃2 + 𝑍𝐵𝑇2 + 𝑍𝐵∆2
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𝑍𝐵 = √𝜔𝑃2 ∙ 𝜎𝑃2 ∙ 𝑇 + 𝜔𝑇2 ∙ 𝜎𝑇2 ∙ 𝑃2 + [∆𝐹(∆)=𝑃𝑂𝑃 − 𝐸(∆)]2
 zapas maksymalny (S)
𝑆 = 𝐵 + ∆𝑄
gdzie:
∆𝑄 – średnia wielkość zamówienia
Poziom minimalny w metodzie min-max z zastosowaniem przeglądu okresowego (sS)
W przypadku przeglądu okresowego poszczególne parametry metody min-max
wyznaczane są za pomocą poniższych zależności (Fechner, Krzyżaniak, 2013, s. 129-132;
Krzyżaniak, 2015):
 zapas zabezpieczający (ZB)
2
𝑍𝐵1 = √𝑍𝐵𝑃1
+ 𝑍𝐵𝑇2 + 𝑍𝐵∆2

𝑍𝐵1 = √𝜔𝑃2 ∙ 𝜎𝑃2 ∙ (𝑇 + 𝑇0 ) + 𝜔𝑇2 ∙ 𝜎𝑇2 ∙ 𝑃2 + [∆𝐹(∆)=𝑃𝑂𝑃 − 𝐸(∆)]2
 zapas maksymalny (S)
𝑆 = 𝑃 ∙ (𝑇 + 𝑇0 ) + 𝐸(∆) + 𝑍𝐵1
 poziom decyzyjny
𝑠 = 𝑆 − 𝑄𝑚𝑖𝑛
gdzie:
𝑄𝑚𝑖𝑛 – minimalna wielkość zamówienia
Algorytm wyboru metody odtwarzania zapasu części zamiennych dla wymienionych grup
przedstawiono na Rysunek 20.

95

Start
Zebranie informacji dla danej części zamiennej w zakresie:
- cyklu zamówień,
- zmienności wielkości zamówienia,
- minimalnej wielkości zamówienia.

Czy jest narzucony
cykl zamówień?

Czy wielkość
zamówienia może być
zmienna?

Nie

Tak

Tak

Czy wielkość
zamówienia może być
zmienna?

Metoda MIN-MAX z
przeglądem ciągłym

Nie

Metoda oparta na
poziomie
informacyjnym

Tak

Czy jest ustalona
minimalna wielkość
zamówienia?

Nie

Metoda oparta na
przeglądzie
okresowym

Nie

TAK

Metoda MIN-MAX z
przeglądem okresowym

Stop

Rysunek 20 Algorytm wyboru metody uzupełniania zapasu części zamiennych dla
wybranych grup
Źródło: opracowanie własne na podstawie projektu optymalizacji zapasów materiałów zrealizowanego przez
Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2014

Po dokonaniu wyboru metody odtwarzania zapasu dla poszczególnych części zamiennych
należy wyznaczyć wielkości poszczególnych parametrów, tj.:
1. rozkładu zużycia dziennego:
 średnie dzienne zużycie (P),
 odchylenie standardowe dziennego zużycia (σP).
2. rozkładu czasu cyklu uzupełnienia i jego odchylenie standardowe:
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 średni czas od momentu wystąpienia potrzeby do chwili podjęcia decyzji
o złożeniu zamówienia (Tz),
 odchylenie standardowego czasu Tz (σTz),
 współczynnik

zmienności

Tz

-

obliczany jako

stosunek

odchylenia

standardowego czasu Tz do średniego czasu Tz - σTz/Tz,
 czas od momentu podjęcia decyzji o zamówieniu do momentu udostępnienia
otrzymanej dostawy do wykorzystania (Tw),
 odchylenie standardowego czasu Tw (σTw),
 współczynnik zmienności Tw - obliczany jako stosunek odchylenia
standardowego czasu Tw do średniego czasu Tw,
 sumaryczny czasu cyklu uzupełnienia (T) - czas upływający od chwili
wystąpienia zapotrzebowania do momentu udostępnienia otrzymanej dostawy
do wykorzystania. Obliczany jako suma czasów Tz i Tw.
 odchylenie standardowe sumarycznego czasu T (σT), obliczane jako
2

𝜎𝑇 = √(𝜎𝑇𝑍 ) + (𝜎𝑇𝑤 )

2

 czas przeglądu (T0),
3. Parametry rozkładu zapotrzebowania w czasie cyklu uzupełnienia:
 średnie zużycie w czasie cyklu uzupełnienia (P T) wyznaczane jako iloczyn
średniego zużycia oraz czasu cyklu uzupełnienia:
PT = P ∙ T
 odchylenie standardowe średnie zużycie w czasie cyklu uzupełnienia (σPT),
obliczane jako:
𝜎𝑃𝑇 = √𝜎𝑃2 ∙ 𝑇 + 𝑃2 ∙ 𝜎𝑇2
 średnie zużycie w czasie cyklu uzupełnienia w przeglądzie okresowym (P TT0)
wyznaczane jako iloczyn średniego zużycia oraz sumy czasu cyklu
uzupełnienia oraz czasu przeglądu:
PTT0 = P ∙ (T + T0 )
 odchylenie standardowe średnie zużycie w czasie cyklu uzupełnienia
w przeglądzie okresowym (σPTT0), obliczane jako:
2
𝜎𝑃𝑇𝑇0 = √𝜎𝑃2 ∙ (𝑇 + 𝑇0 ) + 𝑃2 ∙ 𝜎𝑇𝑇
0
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W kolejnym kroku należy wyznaczyć poziomy zapasów zgodnie z wybraną metodą
uzupełniania zapasów części zamiennej, uwzględniając typ rozkładu statystycznego podczas
wyznaczania poziomu zapasu zabezpieczającego.

4.3

Model

zarządzania

dostępnością

części

zamiennych

w

ujęciu

przeprowadzenia

analizy

controllingowym
Podstawowym

źródłem

informacji

niezbędnych

do

controllingowej zarządzania dostępnością części zamiennych jest zakładowy plan kont
(Chojnacka-Komorowska, 2013, s. 21-27) oraz dane operacyjne związane z przepływem
materiałów. Dane z systemu finansowo-księgowego pozwalają na wyznaczenie wskaźników i
mierników ekonomicznych w ramach systemu oceny modelu zarządzania dostępnością części
zamiennych.
Na podstawie analizy literaturowej przedmiotu (Pfohl, 1998; Śliwczyński, 2007; Twaróg,
2003; Nowicka-Skowron, 2006) Autorka określiła zestaw mierników, które posłużą do oceny
modelu zarządzania dostępnością części zamiennych wg kryterium kosztów:
 koszty transportu
o koszty transportu części zamiennej od dostawcy do miejsca naprawy –
w przypadku organizacji transportu przez dostawcę koszt ten wyznaczany
jest przez dostawcę, natomiast w przypadku organizacji tego typu transportu
przez przedsiębiorstwo koszt ten wyznaczany jest przez:


firmę zewnętrzną – jeżeli przedsiębiorstwo zleci realizacje takiej
usługi, wówczas koszt jest wyznaczany przez tą firmę,



przedsiębiorstwo – jeżeli przedsiębiorstwo realizuje transport
taborem własnym. W takim przypadku składowymi tego kosztu są:
liczba kilometrów, którą należy pokonać poszczególnymi środkami
transportu, koszt 1 kilometra dla danego środka transportu, koszt
eksploatacji

wykorzystanych

środków

transportu,

liczba

poszczególnych środków transportu, liczba dostaw.
𝐾𝑇𝐷−𝑁 = 𝑙𝑑𝐷−𝑁 ∙ 𝑙𝑘𝑚𝐷−𝑁 ∙ 𝑘𝑘𝑚𝐷−𝑁 ∙ 𝑙ś𝑡𝐷−𝑁 + 𝑙𝑑𝐷−𝑁 ∙ 𝑘𝑒𝐷−𝑁
gdzie:
𝐾𝑇𝐷−𝑁 - koszty transportu części zamiennej od dostawcy do miejsca
naprawy w danym okresie,
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𝑙𝑑𝐷−𝑁 - liczba dostaw w danym okresie pomiędzy dostawcą
a miejscem naprawy,
𝑙𝑘𝑚𝐷−𝑁 - liczba kilometrów, którą pokonano poszczególnymi
środkami transportu na trasie dostawca-miejsce naprawy w danym
okresie,
𝑘𝑘𝑚𝐷−𝑁 - koszt 1 kilometra dla danego środka transportu na trasie
dostawca-miejsce naprawy,
𝑙ś𝑡𝐷−𝑁 - liczba poszczególnych środków transportu wykorzystanych
na trasie dostawca- miejsce naprawy w danym okresie,
𝑘𝑒𝐷−𝑁 - koszt eksploatacji wykorzystanych środków transportu na
trasie dostawca-miejsce naprawy w danym okresie,
o koszty transportu części zamiennej od dostawcy do magazynu –
w przypadku organizacji transportu przez dostawcę koszt ten wyznaczany
jest przez dostawcę, natomiast w przypadku organizacji tego typu transportu
przez przedsiębiorstwo koszt ten wyznaczany jest przez:


firmę zewnętrzną – jeżeli przedsiębiorstwo zleci realizacje takiej
usługi, wówczas koszt jest wyznaczany przez tą firmę,



przedsiębiorstwo – jeżeli przedsiębiorstwo realizuje transport
taborem własny. W takim przypadku składowymi tego kosztu są:
liczba kilometrów, którą należy pokonać poszczególnymi środkami
transportu, koszt 1 kilometra dla danego środka transportu, koszt
eksploatacji

wykorzystanych

środków

transportu,

liczba

poszczególnych środków transportu, liczba dostaw.
𝐾𝑇𝐷−𝑀 = 𝑙𝑑𝐷−𝑀 ∙ 𝑙𝑘𝑚𝐷−𝑀 ∙ 𝑘𝑘𝑚𝐷−𝑀 ∙ 𝑙ś𝑡𝐷−𝑀 + 𝑙𝑑𝐷−𝑀 ∙ 𝑘𝑒𝐷−𝑀
gdzie:
𝐾𝑇𝐷−𝑀 - koszty transportu części zamiennej od dostawcy do
magazynu w danym okresie,
𝑙𝑑𝐷−𝑀 - liczba dostaw w danym okresie pomiędzy dostawcą
a magazynem,
𝑙𝑘𝑚𝐷−𝑀 - liczba kilometrów, którą pokonano poszczególnymi
środkami transportu na trasie dostawca - magazyn w danym okresie,
𝑘𝑘𝑚𝐷−𝑀 - koszt 1 kilometra dla danego środka transportu na trasie
dostawca - magazyn,
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𝑙ś𝑡𝐷−𝑀 - liczba poszczególnych środków transportu wykorzystanych
na trasie dostawca-magazyn w danym okresie,
𝑘𝑒𝐷−𝑀 - koszt eksploatacji wykorzystanych środków transportu na
trasie dostawca-magazyn w danym okresie,
o koszty transportu części zamiennej z magazynu do miejsca naprawy,
w przypadku gdy transport realizowanych jest przez:


firmę zewnętrzną – jeżeli przedsiębiorstwo zleci realizację takiej
usługi, wówczas koszt jest wyznaczany przez tą firmę,



przedsiębiorstwo – jeżeli przedsiębiorstwo realizuje transport
taborem własny. W takim przypadku składowymi tego kosztu są:
liczba kilometrów, którą należy pokonać poszczególnymi środkami
transportu, koszt 1 kilometra dla danego środka transportu, koszt
eksploatacji

wykorzystanych

środków

transportu,

liczba

poszczególnych środków transportu, liczba dostaw.
𝐾𝑇𝑀−𝑁 = 𝑙𝑑𝑀−𝑁 ∙ 𝑙𝑘𝑚𝑀−𝑁 ∙ 𝑘𝑘𝑚𝑀−𝑁 ∙ 𝑙ś𝑡𝑀−𝑁 + 𝑙𝑑𝑀−𝑁 ∙ 𝑘𝑒𝑀−𝑁
gdzie:
𝐾𝑇𝑀−𝑁 - koszty transportu części zamiennej z magazynu do miejsca
naprawy w danym okresie,
𝑙𝑑𝑀−𝑁 - liczba dostaw w danym okresie pomiędzy magazynem
a miejscem naprawy,
𝑙𝑘𝑚𝑀−𝑁 - liczba kilometrów, którą pokonano poszczególnymi
środkami transportu na trasie magazyn-miejsce naprawy w danym
okresie,
𝑘𝑘𝑚𝑀−𝑁 - koszt 1 kilometra dla danego środka transportu na trasie
magazyn-miejsce naprawy,
𝑙ś𝑡𝑀−𝑁 - liczba poszczególnych środków transportu wykorzystanych
na trasie magazyn-miejsce naprawy w danym okresie,
𝑘𝑒𝑀−𝑁 - koszt eksploatacji wykorzystanych środków transportu na
trasie magazyn-miejsce naprawy w danym okresie,
 koszty utrzymania części zamiennych w zapasie – koszty, które są ponoszone
w przedsiębiorstwie od chwili przyjęcia części zamiennych na stan zapasu. Dotyczą
one kapitału zamrożonego w zapasie części zamiennych.
𝐾𝑈𝑇 = 𝜇 ∙ 𝑍 ∙ 𝑐
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gdzie:
𝐾𝑈𝑇 - koszty utrzymania części zamiennych w zapasie,
𝜇 - współczynnik kosztów utrzymania części zamiennych w zapasie,
𝑍 – średnia wielkość zapasu części zamiennych w danym okresie,
𝑐 –jednostkowa cena zakupu części zamiennej,
 koszty magazynowania

- koszty obsługi

procesów magazynowych (np.

w magazynie, w dziale produkcji):
o koszty przyjęcia części zamiennej – wyznaczany jako iloczyn liczby przyjęć
części zamiennej oraz jednostkowego kosztu jej przyjęcia,
𝐾𝑃 = 𝑙𝑃 ∙ 𝑘𝑗𝑃
gdzie:
𝐾𝑃 - koszty przyjęcia części zamiennej,
𝑙𝑃 - liczba przyjęć części zamiennej w danym okresie,
𝑘𝑗𝑃 - jednostkowy koszt przyjęcia części zamiennej,
o koszt składowania części zamiennej w magazynie – wyznaczany jako
iloczyn wielkości zapasu część zamiennej wg przyjętych jednostek
składowania (np. miejsc paletowych, m2, m3, itp.) oraz jednostkowego
kosztu wg przyjętej jednostki składowania,
o koszt kompletacji części zamiennej - wyznaczany jako iloczyn liczby
skompletowanych części zamiennych (lub zestawów części do obsługi
serwisowej) oraz jednostkowego kosztu kompletacji,
𝐾𝐾 = 𝑙𝐾 ∙ 𝑘𝑗𝐾
gdzie:
𝐾𝐾 - koszty kompletacji części zamiennej,
𝑙𝐾 - liczba skompeltowanych części zamiennej w danym okresie,
𝑘𝑗𝐾 - jednostkowy koszt kompletacji części zamiennej,
o koszt wydania części zamiennej z magazynu - wyznaczany jako iloczyn
liczby wydań części zamiennej oraz jednostkowego kosztu wydania,
𝐾𝑊 = 𝑙𝑊 ∙ 𝑘𝑗𝑊
gdzie:
𝐾𝑊 - koszty wydania części zamiennej,
𝑙𝑊 - liczba wydań części zamiennej w danym okresie,
𝑘𝑗𝑊 - jednostkowy koszt wydania części zamiennej,
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 koszty złożenia zamówienia do dostawcy części/usługi serwisowej w celu
zamówienia:
o tylko części zamiennej – kosz ten wyznaczany jest jako iloczyn kosztu
jednego zamówienia związanego z zakupem części zamiennej oraz liczby
złożonych zamówień na zakup części zamiennej,
𝐾𝑍𝐶𝑍 = 𝑘𝑗𝑍𝐶𝑍 ∙ 𝑙𝑍𝐶𝑍
gdzie:
𝐾𝑍𝐶𝑍 - koszty złożenia zamówienia do dostawcy na część zamienną,
𝑘𝑗𝑍𝐶𝑍 - kosztu jednego zamówienia związanego z zakupem części zamiennej
𝑙𝑍𝐶𝑍 – liczba złożonych zamówień na zakup części zamiennej w danym
okresie,
o tylko usługi serwisowej - kosz ten wyznaczany jest jako iloczyn kosztu
jednego zamówienia związanego z zakupem usługi serwisowej oraz liczby
złożonych zamówień na zakup usługi serwisowej,
𝐾𝑍𝑈 = 𝑘𝑗𝑍𝑈 ∙ 𝑙𝑍𝑈
gdzie:
𝐾𝑍𝑈 - koszty złożenia zamówienia do dostawcy na usługę serwisową,
𝑘𝑗𝑍𝑈 - kosztu jednego zamówienia związanego z zakupem usługi
serwisowej,
𝑙𝑍𝑈 – liczba złożonych zamówień na zakup usług serwisowych w danym
okresie,
o części i usługi serwisowej - kosz ten wyznaczany jest jako iloczyn sumy
kosztu jednego zamówienia związanego z zakupem części zamiennej
i usługi serwisowej oraz liczby złożonych zamówień na zakup części
zamiennej wraz z usługą serwisową.
𝐾𝑍𝐶𝑍−𝑈 = 𝑘𝑗𝑍𝐶𝑍−𝑈 ∙ 𝑙𝑍𝐶𝑍−𝑈
gdzie:
𝐾𝑍𝐶𝑍−𝑈 - koszty złożenia zamówienia do dostawcy na część zamienną oraz
usługę serwisową,
𝑘𝑗𝑍𝐶𝑍−𝑈 - kosztu jednego zamówienia związanego z zakupem części
zamiennej oraz usługi serwisowej,
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𝑙𝑍𝐶𝑍−𝑈 – liczba złożonych zamówień na zakup części zamiennych oraz usług
serwisowych w danym okresie.
Niezależnym elementem modelu zarządzania dostępnością części zamiennych jest
dokonanie analizy efektywności. Analiza efektywności w oparciu o wybrane wskaźniki jest
coraz częściej wykorzystywanym obszarem analiz w przedsiębiorstwach odniesionym do
wyniku finansowego. Badania współprowadzone przez Autorkę w ramach działalności
Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, wskazują nie tylko na wzrost
zainteresowania analizami wskaźników efektywności procesów logistycznych, ale również
skuteczność podejmowanych na ich podstawie decyzji, o czym świadczą pozytywne zmiany
wartości wskaźników w obserwacjach corocznych31. Na podstawie przeprowadzonej analizy
literatury przedmiotu (Nowicka-Skowron, 2000a; Śliwczyński, 2011b; Twaróg, 2005;
Stajniak, Koliński, 2014) oraz prac koncepcyjnych w projektach badawczych32,33,34
wyznaczono następujący zestaw wskaźników i mierników:
 transport
o reakcyjność

dostawy

[%]

–

stosunek

liczby

części

zamiennych

dostarczonych przed czasem do ogólnej liczby dostarczonych części
zamiennych,
𝑊𝑅𝐷 =

𝑙𝑐𝑧𝑃𝑇
∙ 100 [%]
𝑙𝑐𝑧

gdzie:
WRD- wskaźnik reakcyjności dostawy,
𝑙𝑐𝑧𝑃𝑇 -

liczba

części

zamiennych

dostarczonych

przed

czasem

w analizowanym okresie,
𝑙𝑐𝑧 - liczba części zamiennych dostarczonych w analizowanym okresie,

31

W latach 2008-2012 Autorka współprowadziła analizy wykorzystania wskaźników na poziomie globalnym
(Cudziło, Kolińska, 2012, s. 141-161). Natomiast od drugiej połowy 2013 roku analiza wykorzystania
poszczególnych wskaźników i ich wpływu na podejmowane decyzje, jest przeprowadzana za pomocą platformy
internetowej (Cudziło, Kolińska, 2014, s. 139-144). Wykorzystanie platformy internetowej ma na celu
identyfikowanie tendencji zmian wskaźników uwzględniając specyfikę poszczególnych branż oraz możliwość
porównania poszczególnych wartości wskaźników na zasadach benchmarkingu (Kolińska, Cudziło, 2014, s. 2132).
32
Opracowanie prototypu Elektronicznej Platformy Logistycznej obsługi przedsiębiorstw z wykorzystaniem
koncepcji 4PL/5PL, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2007-2010.
33
Symulacja zarządzania przepływem materiałów przedsiębiorstwa instrumentem wielowariantowej analizy
efektywności procesów transportowych Nr N N509 549940, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2011-2013.
34
Rozwój metod i narzędzi (w tym aplikacji informatycznych) wspomagających analizę i usprawnianie
procesów logistycznych przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw - Rozwój platformy – benchmarking wskaźników
(platforma LOGIBAR), S-3737-4-2014, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2014.
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o wskaźnik transportochłonności [h/dostawę] – stosunek czasu transportu do
łącznej liczby dostaw,
𝑊𝑇𝑅 =

𝑇𝑇𝑅 ℎ
[ ⁄𝑑𝑜𝑠𝑡𝑎𝑤𝑎 ]
𝑙𝑑

gdzie:
WTR- wskaźnik transportochłonności,
TTR - czasu transportu w analizowanym okresie,
ld – liczba dostaw w analizowanym okresie,
 magazyny
o wskaźnik wydajności pracy magazynierów [JM/osobę] – stosunek wielkości
obrotu części zamiennych magazynowanych w danym okresie do średniej
liczby pracowników zatrudnionych w magazynie,
𝑊𝑊𝑀 =

𝑊𝑂 𝐽𝑀
[ ⁄𝑜𝑠𝑜𝑏ę]
𝑙𝑃𝑅

gdzie:
WWM- wskaźnik wydajności pracy magazynierów,
WO

–

wielkość

obrotu

części

zamiennych

magazynowanych

w analizowanym okresie,
lPR – liczba pracowników zatrudnionych w magazynie w analizowanym
okresie,
o wskaźnik pracochłonności wydań magazynowanych części zamiennych [-]
– stosunek liczba godzin przepracowanych przez magazynierów w danym
okresie do wielkości wydań magazynowanych części zamiennych,
𝑊𝑊𝑀 =

𝑙𝐺
[−]
𝑊𝑊

gdzie:
WWM- wskaźnik wydajności pracy magazynierów,
lG – liczba godzin przepracowanych przez magazynierów w danym okresie
WW

–

wielkość

wydań

magazynowanych

części

zamiennych

w analizowanym okresie,
 zapasy
o wskaźnik pokrycia [dni] – stosunek zapasu średniego części zamiennych
w danym okresie do zużycia w tym okresie pomnożony przez liczbę dni
w danym okresie,
104

𝑊𝑃 =

𝑍
∙𝑙
[−]
𝑊𝑍 𝑑𝑛𝑖

gdzie:
WP - wskaźnik pokrycia
Z – średnia wielkość/wartość zapasu część zamiennych w analizowanym
okresie,
WZ – wielkość/wartość zużycia części zamiennych w analizowanym
okresie,
ldni – liczba dni w analizowanym okresie,
o wskaźnik udziału zapasów nierotujących w zapasie [%] – stosunek wartości
zapasu części zamiennych nierotujących w całkowitej wartości zapasu
części zamiennych,
𝑊𝑁𝑅 =

𝑍
∙ 100 [%]
𝑊𝑍

gdzie:
WNR - wskaźnik udziału zapasów nierotujących w zapasie,
ZNR – wartość zapasu części zamiennych nierotujących,
ZW – całkowita wartość zapasu części zamiennych,
 zakupy
o wskaźnik terminowości dostaw [%] – udział liczby dostaw zrealizowanych
terminowo w łącznej liczbie dostaw w danym okresie,
𝑊𝑇𝐷 =

𝑙𝑑𝑡
∙ 100 [%]
𝑙𝑑

gdzie:
WDT - wskaźnik terminowości dostaw,
ldt – liczby dostaw zrealizowanych terminowo w danym okresie,
ld – liczbie dostaw w danym okresie,
o wskaźnik stopnia realizacji zamówień [%] – udział liczby jednostek danej
części zamiennych dostarczonych przez dostawców w danym okresie do
łącznej liczby jednostek części zamiennej zamówionych w tym okresie.
𝑊𝑅𝑍 =

𝐶𝑑
∙ 100 [%]
𝐶𝑧

gdzie:
WRZ - wskaźnik stopnia realizacji zamówień,
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Cd – liczba jednostek danej części zamiennych dostarczonych przez
dostawców w danym okresie,
Cz – liczby jednostek części zamiennej zamówionych w tym okresie,
Niniejszy podział został opracowany analogiczne do koncepcji analizy kosztowej
dostępności części zamiennych. W celu możliwości porównania obu elementów modelu
zarządzania dostępnością części zamiennych, Autorka zdecydowała się na podział
wskaźników i mierników efektywności pod względem procesów bezpośrednio wpływających
na ciągłość produkcji (transport, magazynowanie, zarządzanie zapasami, zakupy).
Uwzględniając opracowany zestaw wskaźników i mierników Autorka opracowała
algorytm postępowania (Rysunek 21), który umożliwia wyznaczenie kosztów ponoszonych
na zapewnienie dostępność części zamiennych oraz ocenę wskaźnikową zapewnienia
dostępności części zamiennych.
Koszt całkowity zapewnienia dostępności części zamiennych stanowi sumę kosztów
zużycia zasobów ponoszonych w związku z realizacją tego procesu. W zależności od
przebiegu tego procesu elementy składające się na całkowity koszt zapewnienia dostępności
części zamiennych są różne.
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Start

Zebranie danych z
przedsiębiorstwa w celu
przeprowadzenia analizy
controllingowej

Wyznaczenie mierników
efektywności

Analiza uprawnień
Utrzymania Ruchu

Czy Utrzymanie Ruchu
posiada uprawnienia do
wykonania prac?

Czy dostawca zapewnia
część zamienną?

NIe

Tak

Nie

Wyznaczenie
kosztów złożenia
zamówienia u
dostawcy na zakup
części zamiennej

Wyznaczenie
kosztów złożenia
zamówienia u
dostawcy na zakup
usługi

Czy koszty dostawy
pokrywa dostawca?

Tak

Wyznaczenie
kosztów złożenia
zamówienia u
dostawcy na zakup
materiału i usługi

Analiza wymagań w
zakresie warunków
przewozu

Nie

Tak

Czy przedsiębiorstwo spełnia
wymagania w zakresie
przewozu zakupionych części
zamiennych?

Czy naprawa będzie
przeprowadzona niezwłocznie
po dostawie?

Analiza możliwości
przewozu części zmiennej
przez firmę zewnętrzną

Czy naprawa będzie
przeprowadzona niezwłocznie
po dostawie?

Tak

Nie

Tak

Nie

Wyznaczenie kosztu
realizacji transportu
własnym taborem od
dostawcy do magazynu

Wyznaczenie kosztu
realizacji transportu
własnym taborem od
dostawcy w miejsce
naprawy

Czy naprawa będzie
przeprowadzona niezwłocznie
po dostawie?

Nie

Tak

Wyznaczenie kosztu
realizacji transportu
przez przewoźnika od
dostawcy w miejsce
naprawy

Wyznaczenie kosztu
realizacji transportu przez
przewoźnika od dostawcy
do magazynu

Wyznaczenie całkowitego
kosztu zapewnienia
dostępności części
zamiennej

Nie

Wyznaczenie kosztów
obsługi procesów
magazynowych w
zakresie przyjęcia

Stop

Uzyskanie informacji o
miejscu składowania
części zamiennej

Czy część zamienna
składowana jest w magazynie
przedsiębiorstwa?

Tak

Nie

Wyznaczenie kosztu
składowania zapasu części
zamiennej

Składowanie w
magazynie dostawcy

Tak

Wyznaczenie kosztu
utrzymania części
zamiennej w magazynie

Wyznaczenie kosztów
obsługi procesów
magazynowych w zakresie
kompletacji i wydania

Nie

Czy transport w miejsce
naprawy realizowany jest
przez przedsiębiorstwo?

Tak

Wyznaczenie kosztu
transportu części zamiennej
z magazynu w miejsce
naprawy zrealizowanego
przez firmę zewnętrzną

Wyznaczenie kosztu
transportu części zamiennej
z magazynu w miejsce
naprawy zrealizowanego
przez przedsiębiorstwo

Wyznaczenie całkowitego
kosztu zapewnienia
dostępności części
zamiennej

Stop

Rysunek 21 Algorytm wyznaczania kosztów składowych zapewnienia dostępności części
zamiennych
Źródło: opracowanie własne
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5. Walidacja modelu zarządzania dostępnością części zamiennych
5.1

Studium przypadku jako metoda badawcza w procesie walidacyjnym modelu

Walidacja modelu zarządzania jest procesem wyznaczania stopnia, w jakim model wiernie
odzwierciedla rzeczywisty system z przyjętego punktu widzenia (Sargent, 2001). Ma to na
celu określenie, czy symulacja środowiska produkcji daje wiarygodne wyniki, w założonym
stopniu zgodne z odpowiedziami rzeczywistego systemu na takie same dane wejściowe.
Dzięki weryfikacji projektant modelu uzyskuje informacje o jego zgodności z przyjętymi
w procesie modelowania założeniami, natomiast walidacja na podstawie symulacji realnych
uwarunkowań weryfikuje zgodność funkcjonowania modelu wg przyjętych założeń
w warunkach rzeczywistych (w pracy: w środowisku produkcyjnym). Obie te fazy wzajemnie
się uzupełniają i są czasami przedstawiane wspólnie jako faza oceny adekwatności modelu
(Tyszer, 1990).
Walidacja modelu zarządzania nie jest procesem jednostkowym i nie stanowi wyraźnie
wyodrębnionego etapu badania. Należy ją traktować jako proces ciągły, zachodzący w trakcie
cyklu modelowania. Walidacja ma na celu sprawdzenie, czy opracowany model jest
wystarczająco trafną reprezentacją procesów (Karkula, 2012, s. 718) zachodzących
w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Walidację metodą symulacyjną można podzielić na dwie zasadnicze klasy:


symulację deterministyczną – w której pomijane się składniki losowe modelu, co
w modelach liniowych oznacza operowanie wartościami oczekiwanymi poszczególnych
zmiennych,



symulację stochastyczną - uwzględniającą składnik losowy i właściwości jego rozkładu
(np. w odniesieniu do rozkładu zapotrzebowania na części zamienne).
Narzędzia wykorzystywane do przeprowadzania walidacji modeli symulacyjnych można

podzielić na cztery kategorie: (Karkula, 2012, s. 719)
 nieformalne - weryfikacja i walidacja modelu odbywa się bez sformalizowanych
narzędzi matematycznych,
 formalne - wykorzystanie technik z tej grupy polega na badaniu poprawności
modelu z wykorzystaniem narzędzi matematycznych,
 statyczne - służą do walidacji modelu konceptualnego oraz prawidłowości
translacji na model komputerowy,
 dynamiczne - wymagają „uruchomienia” modelu i analizy jego dynamicznego
zachowania.
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Nauki o zarządzaniu są dyscypliną ściśle powiązaną z praktyką gospodarczą, co
determinuje konieczność prowadzenia analiz związanych z prawidłowością i rozwojem
procesów biznesowych. Studium przypadku jest metodą, która umożliwia zarówno
rozwiązywanie

problemów

naukowych

jak

również

tych

dotyczących

praktyki

przedsiębiorstw. Z punktu widzenia zakresu nauk o zarządzaniu jest to więc metoda badawcza
umożliwiająca konfrontację badań teoretycznych i empirycznych, prowadzących do rozwoju
tej dziedziny nauki (Dul, Hak, 2008, s. 3-6).
Zastosowanie metody studium przypadku pozwala na odkrycie tego, co wyniki badania
ilościowego mogą jedynie sugerować. Studium przypadku w porównaniu z innymi metodami
badawczymi oferuje najbogatszy zakres technik i narzędzi pozyskiwania i analizy danych.
Źródłem danych mogą być obserwacje, wywiady, dokumenty przedsiębiorstwa, artykuły
prasowe, ankiety, bazy danych prowadzone przez różne instytucje. Nie ma również
metodologicznych ograniczeń co do sposobu analizy danych (Wójcik, 2013, s. 18).
Prawidłowe przeprowadzenie procesu badawczego z wykorzystaniem studium przypadków
pozwala m.in. na przedstawienie bardziej dokładnego i głębokiego obrazu badanej
rzeczywistości, wyjaśnienie źródeł i uwarunkowań określonych zjawisk, a także oparcie się
na głębszych relacjach pomiędzy badaczem i obiektem badanym (Matejun, 2011, s. 205).
Studium przypadków umożliwia wnioskowanie poprzez (Banaszyk, 2008, s. 122;
McQueen, 1994, s. 187):
 wyszukiwanie i interpretowanie informacji opisujących przypadek,
 wyszukiwanie niejawnych przesłanek badanych zjawisk,
 kontakt z praktyką, której przypadek jest zapisem,
 kontrast i porównanie, szczególnie wówczas, gdy badane jest wiele przypadków
odmiennych sytuacji związanych z tą samą kategorią zjawisk.
Z analizy literatury dotyczącej metodologii badań wynika, że metody badawcze
wykorzystujące studium przypadku nie podlegają ocenie reprezentatywności próbki
badawczej (Siggelkow, 2007, s. 21). Studium przypadku ma na celu przedstawienie relacji
pomiędzy zjawiskami zachodzącymi w opisywanych procesach biznesowych. Metody
ilościowe, które opierają się na statystycznie dobranej, reprezentatywnej próbce badawczej,
nie umożliwiają przeprowadzenia takich analiz. Studium przypadku może zatem lepiej, niż
obszerne

badania

statystyczne,

kreować

konstrukty

teoretyczne

oraz

dostarczać

przekonujących argumentów do opisu splotu przyczyn badanych zjawisk (Banaszyk, 2008,
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s. 124). Tabela 39 przedstawia porównanie wykorzystania studium przypadku oraz metod
ilościowych w procesie walidacyjnym
Tabela 39 Porównanie studium przypadków i metody ilościowej
Studium przypadku

Metody ilościowe

Logika replikacji

analityczna
(dosłowna i teoretyczna)

statystyczna

Dobór próby

celowy

losowy

Rodzaj generalizacji

analityczny

statystyczny

Silna strona

bogactwo informacji

liczba informacji

Źródło: (Wójcik, 2013, s. 21)

W zależności od celu prowadzonego badania naukowego, omawiana metoda może
przybrać postać pojedynczego lub zwielokrotnionego studium przypadku. Pojedyncze studia
przypadków mają na celu potwierdzanie założeń teoretycznych, natomiast wielokrotne studia
przypadków umożliwiają testowanie teorii poprzez porównanie przypadków między sobą
(Barratt et al., 2011, s. 235-236). Wielokrotne studium przypadku opiera się na doborze
odmiennych lub podobnych przypadków, które mają na celu dostarczenie odpowiednio
odmiennych lub podobnych wniosków (Yin, 2009, s. 54). Uwzględniając specyfikę analizy
dostępności części zamiennych, Autorka zdecydowała się na wielokrotne studium przypadku,
które umożliwia porównanie wariantów o kontrastujących cechach 35 w ramach większego
przypadku. Wykorzystanie wielokrotnego studium przypadku uznawane jest w literaturze
przedmiotu za bardziej rzetelne, w porównaniu z pojedynczym studium przypadku
(Eisenhardt, Grabner, 2007, s. 27; Ketokivi, Choi, 2014, s. 236-238; Tsang, 2014, s. 178-182),
gdyż umożliwia opis podobieństw i różnic pomiędzy badanymi wariantami w celu
identyfikacji ogólnych tendencji (Banaszyk, 2008, s. 123).
Dokonując analizy literatury przedmiotu można znaleźć różne poglądy dotyczące liczby
przeprowadzonych wariantów studium przypadku, jakie należy przeanalizować, aby wnioski
z badania walidacyjnego były wiarygodne, a wyniki były powtarzalne i miały charakter
naukowy. Dominujący pogląd sugeruje przeprowadzenie od czterech do dziesięciu wariantów
studiów przypadku (Eisenhardt, Grabner, 2007; Yin, 2009; Wójcik 2013). Uwzględniając
specyfikę zarządzania dostępnością części zamiennych w przedsiębiorstwach produkcyjnych
Autorka uznała, że przeprowadzenie analizy empirycznej dla minimum czterech wariantów
studium przypadku będzie umożliwiać walidację opracowanego modelu.
35

Warianty o kontrastujących cechach w ramach jednego studium przypadków zostały opracowane w oparciu
o metodę skrajnych przypadków, która polega na doborze do próby badawczej przypadków zróżnicowanych (ze
skrajnych krańców skali), co umożliwia prowadzenie porównań i analiz tych wariantów (Banaszyk, 2008,
s.123).
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5.2

Schemat przeprowadzenia walidacji modelu zarządzania dostępnością części
zamiennych

Na rysunku 22 przedstawiony został schemat postępowania podczas walidacji modelu
zarządzania dostępnością części zamiennych w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Schemat ten
obejmuje wszystkie trzy główne elementy modelu, tj.:
 model zarządzania dostępnością części zamiennych w aspekcie zaspokojenia
potrzeb,
 model zarządzania dostępnością części zamiennych uwzględniający wybór metod
uzupełniania części zamiennych,
 model zarządzania dostępnością części zamiennych w ujęciu controllingowym.
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1. Zebranie danych niezbędnych do przeprowadzenia walidacji

Model zarządzania dostępnością części zamiennych w aspekcie zaspokojenia potrzeb
2. Przeprowadzenie klasyfikacji części zamiennych wg częstości zużycia
3. Przeprowadzenie klasyfikacja części zamiennych wg kryterium krytyczności
4. Wybór części zamiennej podlegającej dalszej analizie
5. Opracowanie wariantów podlegających analizie
6. Charakterystyka części zamiennych w zakresie wariantów zapewnienia dostępności części zamiennych
Model zarządzania dostępnością części zamiennych uwzględniający wybór metod uzupełniania części zamiennych

7. Dobór metod uzupełniania części zamiennych biorąc
pod uwagę typy prac

Zapewnienie
dostępności
Prace planowane

Prace nieplanowane

Uzupełnienie pod
zamówienie

Uzupełnienie na
zapas

8. Identyfikacja rodzaju rozkładu zużycia części zamiennych podlegających utrzymaniu w zapasie
9. Wybór metody uzupełniania zapasów części
zamiennych zgodnie z algorytmem

10. Wyznaczenie wielkości poszczególnych parametrów sterowania zgodnie z wybraną metodą
uzupełniania zapasów części zamiennych
11. Wyznaczenie poziomu zapasów z uwzględnieniem typu rozkładu zgodnie z wybraną metodą
uzupełniania zapasów części zamiennych

Model zarządzania dostępnością części zamiennych w ujęciu controllingowym
12. Analiza efektywności w oparciu o wybrane wskaźniki
13. Analiza kosztów zapewnienia dostępności części zamiennych
14. Ocena wariantów na postawie otrzymanych wyników

Rysunek 22 Schemat postępowania podczas walidacji modelu zarządzania dostępnością
części zamiennych
Źródło: opracowanie własne
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5.3

Walidacja empiryczna modelu zarządzania dostępnością części zamiennych

W celu rozpoczęcia walidacji modelu zarządzania dostępnością części zamiennych
należało uzyskać następujące dane z przedsiębiorstwa produkcyjnego 36, które w swojej
strukturze organizacyjnej posiada Utrzymanie Ruchu:


zakresu danych o zużyciu części zamiennych, a w tym:
o ilości zużycia wg jednostek miary w okresie 3 ostatnich lat,
o określenie typu prac: planowych i nieplanowych,

 dane do przeprowadzenia klasyfikacji części zamiennych wg kryterium
krytyczności,
 składowe niezbędne do przeprowadzenia analizy efektywności w ujęciu
operacyjnym oraz kosztowym.
Proces walidacji został przeprowadzony zgodnie z logiką i kolejnością elementów
składowych opracowanego modelu, tj.:
 model zarządzania dostępnością części zamiennych w aspekcie zaspokojenia potrzeb:
o klasyfikacja części zamiennych wg częstości zużycia,
o klasyfikacja części zamiennych wg kryterium krytyczności,
o warianty zapewnienia dostępności części zamiennych,
 model zarządzania dostępnością części zamiennych uwzględniający wybór metod
uzupełniania części zamiennych:
o dobór metod uzupełniania części zamiennych,
o identyfikacja rodzaju rozkładu zużycia części zamiennych,
o wybór metody uzupełniania zapasu części zamiennych,
o wyznaczenie wielkości poszczególnych parametrów,
o wyznaczenie poziomu zapasów z uwzględnieniem typu rozkładu zgodnie
z wybraną metodą uzupełniania zapasów części zamiennych,
 model zarządzania dostępnością części zamiennych w ujęciu controllingowym:
o analiza efektywności w oparciu o wybrane wskaźniki,
o analiza kosztów zapewnienia dostępności części zamiennych.
Poniżej przedstawiono wyniki uzyskane w procesie walidacji dla poszczególnych
elementów modelu zarządzania dostępnością części zamiennych.

36

Przedsiębiorstwo nie wyraziło zgody na ujawnienie danych handlowych, w tym nazwy firmy.
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Model zarządzania dostępnością części zamiennych w aspekcie zaspokojenia potrzeb
Walidacja modelu zarządzania dostępnością części zamiennych w aspekcie zaspokojenia
potrzeb została przeprowadzona zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 4.1.
prezentowanej pracy na grupie 12 części zamiennych.
Klasyfikacja części zamiennych wg częstości zużycia
Na podstawie zebranych danych o wielkości zużycia wydań części zamiennych objętych
analizą (12 części zamiennych) Autorka dokonała ich podziału w każdym roku na następujące
grupy przyjmując poniższe kryteria:
 grupa 0 – części zamienne nie zużyte ani razu w analizowanym okresie,
 grupa 1 – części zamienne zużyte raz w miesiącu lub częściej,
 grupa 2 – części zamienne zużyte częściej niż raz na pół roku ale rzadziej niż raz
w miesiącu,
 grupa 3 – części zamienne zużyte rzadziej niż raz na pół roku.
W związku z tym, że otrzymany wynik klasyfikacji w każdym roku był taki sam jako
ostateczny przyjęto wynik z ostatniego analizowanego roku. Na podstawie przeprowadzonej
analizy otrzymano podział części zamiennych na cztery grupy, uzyskane wyniki
przedstawiono w tabeli 40.
Tabela 40 Wyniki klasyfikacji części zamiennych wg kryterium częstości zużycia
Numer części zamiennej

Grupa wg częstości zużycia

A

1

B

1

C

0

D

3

E

2

F

2

G

3

H

0

I

3

J

0

K

1

L
2
Źródło: opracowanie własne na postawie danych z przedsiębiorstwa produkcyjnego

Klasyfikacja części zamiennych wg kryterium krytyczności
Klasyfikację części zamiennych wg kryterium krytyczności rozpoczęto od określenia,
które części zamienne powinny zostać objęte tą klasyfikacją, a więc dokonanie podziału
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wszystkich części zamiennych w pierwszym kroku na rotujące i nierotujące, a następnie na
użytkowe i nieużytkowe. Otrzymane wyniki przedstawia tabela 41.
Tabela 41 Wybór części zamiennych do analizy
Numer części zamiennej

Rotujące / Nierotujące

Użytkowe / Nieużytkowe

Czy objęte dalszą analizą?

A

Rotujące

Użytkowe
Użytkowe

Tak
Tak

B

Rotujące

C

Użytkowe

Tak

D

Nierotujące
Rotujące

Użytkowe

Tak

E

Rotujące

Użytkowe

Tak

F

Rotujące

Użytkowe

Tak

G

Rotujące

Użytkowe

Tak

H

Nierotujące

Użytkowe

Tak

I

Rotujące

Użytkowe

Tak

J

Nierotujące

Użytkowe

Tak

K

Rotujące

Użytkowe

Tak

Użytkowe
L
Rotujące
Źródło: opracowanie własne na postawie danych z przedsiębiorstwa produkcyjnego

Tak

W związku z tym, że wszystkie części zamienne zostały uznane za użytkowe dalszą
analizą objęto wszystkie pozycje materiałowe.
Proces klasyfikacji części zamiennych wg kryterium krytyczności został przeprowadzony
zgodnie z algorytmem klasyfikacji części zamiennych wg danego kryterium oraz założeniami
przedstawionymi w rozdziale 4.1.2 niniejszej pracy.
1. Określenie celu przeprowadzenia klasyfikacji części zamiennych.
Celem klasyfikacji części zamiennych jest określenie krytyczności części zamiennych
z punktu widzenia utrzymania ciągłości procesu produkcyjnego.
2. Zdefiniowanie grup klasyfikacji części zamiennych (Tabela 42).
Tabela 42 Grupy klasyfikacji części zamiennych
Numer

Nazwa grupy

Opis
części zamienne krytyczne z punktu widzenia utrzymania ciągłości
G1
Krytyczne
procesu produkcyjnego
części zamienne istotne z punktu widzenia utrzymania ciągłości procesu
G2
Istotne
produkcyjnego
G3
Pozostałe
pozostałe części zamienne
Źródło: opracowanie własne na postawie danych z przedsiębiorstwa produkcyjnego
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3. Zdefiniowanie kryteriów klasyfikacji części zamiennych (Tabela 43).
Tabela 43 Kryteria klasyfikacji części zamiennych
L.p.

Kryterium
Prawdopodobieństwo użycia części do
usunięcia awarii
Czas przygotowania
urządzenia/instalacji do naprawy
Liczba potencjalnych dostawców
Cena

Opis
Poziom prawdopodobieństwa z jakim dana część zamienna
1
może być wykorzystana podczas awarii
Czas jaki jest potrzebny Utrzymaniu Ruchu na
2
przygotowanie danego urządzenia do naprawy
3
Liczba możliwych dostawców danej części zamiennej
4
Cena zakupu danej części zamiennej wyrażona w PLN
Czas potrzebny na dostarczenie danej części zamiennej
5
Czas dostawy
łącznie z czasem zakupu
Strata wynikająca z utraconej sprzedaży produktów, które
6
Utracony zysk
mogły być wyprodukowane do sprzedaży w czasie
przerwania ciągłości procesu produkcyjnego
Określenie czy występuje jakikolwiek wpływ na ludzi bądź
7
Wpływ na ludzi i środowisko
środowisko w wyniku przerwania ciągłości procesu
produkcyjnego
Projektowa (eksploatacyjna) żywotność Czas w jakim dana część zamienna posiada wszystkie
8
części zamiennej
właściwości eksploatacyjne
Wielkość zużycia materiału w danym okresie czasu
9
Wskaźnik wykorzystania
w stosunku do częstości wydań
Źródło: opracowanie własne na postawie danych z przedsiębiorstwa produkcyjnego

4. Uszeregowanie zdefiniowanych kryteriów od najważniejszego do najmniej (od K1
do Km) ważnego biorąc pod uwagę cel klasyfikacji (Tabela 44).
Tabela 44 Kryteria klasyfikacji części zamiennych uszeregowane wg ważności
L.p.
Kryterium
K1
Utracony zysk
K2
Czas dostawy
K3
Prawdopodobieństwo użycia części do usunięcia awarii
K4
Cena
K5
Projektowa (eksploatacyjna) żywotność części zamiennej
K6
Wpływ na ludzi i środowisko
K7
Liczba potencjalnych dostawców
K8
Wskaźnik wykorzystania
K9
Czas przygotowania urządzenia/instalacji do naprawy
Źródło: Źródło: opracowanie własne na postawie danych z przedsiębiorstwa produkcyjnego

5. Określenie ważności poszczególnych kryteriów pomiędzy sobą (Tabela 45).
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Utracona marża

Czas dostawy

Prawdopodobieństwo
użycia części do
usunięcia awarii

Cena

Projektowa
(eksploatacyjna)
żywotność części
zamiennej

Wpływ na ludzi i
środowisko

Liczba potencjalnych
dostawców

Wskaźnik
wykorzystania

Czas przygotowania
urządzenia/instalacji
do naprawy

Tabela 45 Macierz główna

Utracona marża

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

8,00

8,00

9,00

Czas dostawy

0,50

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

5,00

6,00

7,00

Prawdopodobieństwo użycia
części do usunięcia awarii

0,33

0,50

1,00

3,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Cena

0,25

0,33

0,33

1,00

3,00

3,00

4,00

5,00

6,00

Projektowa (eksploatacyjna)
żywotność części zamiennej

0,20

0,25

0,33

0,33

1,00

2,00

3,00

4,00

3,00

Wpływ na ludzi i środowisko

0,17

0,20

0,25

0,33

0,50

1,00

2,00

3,00

5,00

Liczba potencjalnych dostawców

0,13

0,20

0,20

0,25

0,33

0,50

1,00

2,00

3,00

Wskaźnik wykorzystania

0,13

0,17

0,17

0,20

0,25

0,33

0,50

1,00

4,00

Czas przygotowania
urządzenia/instalacji do naprawy

0,11

0,14

0,14

0,17

0,33

0,20

0,33

0,25

1,00

Kryterium

Źródło: opracowanie własne na postawie danych z przedsiębiorstwa produkcyjnego

6. Zebranie danych rzeczywistych dla wyznaczonych kryteriów klasyfikacyjnych
(Tabela 46).
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Tabela 46 Dane rzeczywiste dla wybranej listy części zamiennych
Numer części zamiennej

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1,10

0,01

0,05

0,03

0,09

0,59

1,13

0,77

0,05

0,86

0,77

0,01

45

294

294

294

294

337

204

217

129

131

75

153

4

3

3

4

3

4

4

4

1

2

1

3

1019,68

6388,73

16660

8587,54

13456,98

17209,76

5960,88

10905,26

6115,68

2

1

3

3

3

1

2

1

1

3

1

2

Wpływ na ludzi i środowisko

0

0

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

Liczba potencjalnych dostawców

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

3

4

3

4

1

2

2

2

1

1

1

3

2

2

Utracony zysk [mln PLN]
Czas dostawy [dni]
Prawdopodobieństwo użycia
materiału podczas awarii
Cena [PLN]
Projektowana (eksploatacyjna)
żywotność

Wskaźnik wykorzystania
Czas przygotowania urządzenia do
2
1
2
2
naprawy i czas naprawy
Źródło: opracowanie własne na postawie danych z przedsiębiorstwa produkcyjnego
1

1

4

3

5636,98 822,65 5676,44

Wyjaśnienie oznaczeń zastosowanych w ramach poszczególnych kryteriów zostało przedstawione w tabeli 47 w nawiasach.
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7. Wyznaczenie przedziałów (podkryteriów) dla poszczególnych kryteriów (Tabela
47).
Tabela 47 Przedziały w ramach poszczególnych kryteriów
L.p.
K1
K2
K3
K4
K5

K6
K7

K8

Kryterium
Utracony zysk [PLN]
Czas dostawy [dni]
Prawdopodobieństwo
użycia części do
usunięcia awarii
Cena [PLN]
Projektowa
(eksploatacyjna)
żywotność części
zamiennej
Wpływ na ludzi i
środowisko
Liczba potencjalnych
dostawców
Wskaźnik wykorzystania

Przedziały
Kb

Kc

Kd

1 – 0,5 mln
100 -200

0,5 – 0,1 mln
50 – 100

< 0,1 mln
< 50

bardzo wysokie (4)

wysokie (3)

średnie (2)

niskie (1)

> 50 000

10 000 - 50 000

2 000 - 10 000

< 2 000

< 1 rok (1)

1 - 3 lata (2)

3 - 5 lat (3)

> 5 lat (4)

-

-

Ka
> 1 mln
> 200

występuje
wypływ (1)
więcej niż jeden
jeden dostawca (0)
dostawca (1)
co najmniej dwa
co najmniej jeden
zużycia w okresie
okres 6 miesięczny z
6 miesięcy w
dwoma zużyciami w
ostatnich 3 latach
ostatnim roku (4)
(3)
brak wpływu (0)

1 zużycie w
ciągu 3 lat (2)

Czas przygotowania
do tygodnia
urządzenia/instalacji do
1 zmiana (1)
do 3 dni (2)
(3)
naprawy
Źródło: opracowanie własne na postawie danych z przedsiębiorstwa produkcyjnego
K9

brak zużycia w
ciągu 3 lat (1)
powyżej
tygodnia (4)

8. Określenie ważności poszczególnych przedziałów w ramach danego kryterium
(Tabela 48, Tabela 49, Tabela 50, Tabela 51, Tabela 52, Tabela 53, Tabela 54,
Tabela 55, Tabela 56).
Tabela 48 Kryterium – Utracony zysk
K1a
K1b
K1c
K1d
1,00
4,00
6,00
8,00
K1a
0,25
1,00
3,00
6,00
K1b
0,17
0,33
1,00
3,00
K1c
0,13
0,17
0,33
1,00
K1d
Źródło: opracowanie własne na postawie danych z przedsiębiorstwa produkcyjnego
Utracony zysk

Tabela 49 Kryterium – Czas dostawy
K2a
K2b
K2c
K2d
K2a
1,00
4,00
6,00
8,00
K2b
0,25
1,00
2,00
6,00
K2c
0,17
0,50
1,00
2,00
K2d
0,13
0,17
0,50
1,00
Źródło: opracowanie własne na postawie danych z przedsiębiorstwa produkcyjnego
Czas dostawy
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Tabela 50 Kryterium – Prawdopodobieństwo użycia części do usunięcia awarii
Prawdopodobieństwo
K3a
K3b
K3c
K3d
użycia części do usunięcia
awarii
K3a
1,00
3,00
5,00
8,00
K3b
0,33
1,00
2,00
5,00
K3c
0,20
0,50
1,00
3,00
K3d
0,13
0,20
0,33
1,00
Źródło: opracowanie własne na postawie danych z przedsiębiorstwa produkcyjnego

Tabela 51 Kryterium – Cena
K4a
K4b
K4c
K4d
K4a
1,00
2,00
6,00
8,00
K4b
0,50
1,00
2,00
4,00
K4c
0,17
0,50
1,00
4,00
K4d
0,13
0,25
0,25
1,00
Źródło: opracowanie własne na postawie danych z przedsiębiorstwa produkcyjnego
Cena

Tabela 52 Kryterium – Projektowana (eksploatacyjna) żywotność części zamiennej
Projektowania
K5a
K5b
K5c
K5d
(eksploatacyjna) żywotność
części zamiennej
K5a
1,00
2,00
6,00
8,00
K5b
0,50
1,00
3,00
9,00
K5c
0,17
0,33
1,00
4,00
K5d
0,13
0,11
0,25
1,00
Źródło: opracowanie własne na postawie danych z przedsiębiorstwa produkcyjnego

Tabela 53 Kryterium – Wpływ na ludzi i środowisko
K6a
K6b
Wpływ na ludzi i środowisko
K6a
1,00
8,00
K6b
0,13
1,00
Źródło: opracowanie własne na postawie danych z przedsiębiorstwa produkcyjnego

Tabela 54 Kryterium – Liczba dostawców
Liczba dostawców

K7a
K7b
K7a
1,00
6,00
K7b
0,17
1,00
Źródło: opracowanie własne na postawie danych z przedsiębiorstwa produkcyjnego

Tabela 55 Kryterium – Wskaźnik wykorzystania
K8a
K8b
K8c
K8d
Wskaźnik wykorzystania
K8a
1,00
3,00
5,00
8,00
K8b
0,33
1,00
3,00
8,00
K8c
0,20
0,33
1,00
8,00
K8d
0,13
0,13
0,13
1,00
Źródło: opracowanie własne na postawie danych z przedsiębiorstwa produkcyjnego

Tabela 56 Kryterium – Czas przygotowania urządzenia do naprawy
Czas przygotowania
K9a
K9b
K9c
K9d
urządzenia do naprawy
1,00
3,00
5,00
8,00
K9a
0,33
1,00
3,00
8,00
K9b
0,20
0,33
1,00
6,00
K9c
0,13
0,13
0,17
1,00
K9d
Źródło: opracowanie własne na postawie danych z przedsiębiorstwa produkcyjnego
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9. Wyznaczenie

wag

znormalizowanych

dla

poszczególnych

kryteriów

i przedziałów w ramach danego kryterium (Tabela 57, Tabela 58).
Tabela 57 Wagi znormalizowane dla macierzy głównej
Wektor
znormalizowany
0,3111
Utracony zysk
0,2111
Czas dostawy
0,1650
Prawdopodobieństwo użycia części do usunięcia awarii
0,1104
Cena
0,0676
Projektowa (eksploatacyjna) żywotność części zamiennej
0,0525
Wpływ na ludzi i środowisko
0,0351
Liczba potencjalnych dostawców
0,0289
Wskaźnik wykorzystania
0,0184
Czas przygotowania urządzenia/instalacji do naprawy
Źródło: opracowanie własne na postawie danych z przedsiębiorstwa produkcyjnego
Kryterium

Tabela 58 Wagi znormalizowane dla poszczególnych przedziałów w ramach danego
kryterium
L.p.
K1
K2

Kryterium

Ka
0,6136
0,6223

Przedziały
Kb
Kc

Utracony zysk
0,2361
0,1026
Czas dostawy
0,2206
0,1035
Prawdopodobieństwo użycia części
K3
0,5822
0,2354
0,1291
do usunięcia awarii
K4 Cena [PLN]
0,5611
0,2472
0,1382
Projektowa (eksploatacyjna)
K5
0,5285
0,3148
0,1151
żywotność części zamiennej
K6 Wpływ na ludzi i środowisko
0,8889
0,1111
K7 Liczba potencjalnych dostawców
0,8571
0,1429
K8 Wskaźnik wykorzystania
0,5464
0,2705
0,1466
Czas przygotowania
K9
0,5529
0,2744
0,1338
urządzenia/instalacji do naprawy
Źródło: opracowanie własne na postawie danych z przedsiębiorstwa produkcyjnego

Kd
0,0477
0,0536
0,0533
0,0535
0,0416
0,0365
0,0389

10. Wyznaczenie wag złożonych dla poszczególnych kryteriów (Tabela 59).
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Tabela 59 Wagi złożone dla poszczególnych kryteriów
Główne kryteria

Wagi znormalizowane

Utracony zysk
0,3111
Czas dostawy
0,2111
Prawdopodobieństwo użycia materiału podczas awarii
0,1650
Cena
0,1104
Projektowana (eksploatacyjna) żywotność
0,0676
Wpływ na ludzi i środowisko
0,0525
Liczba potencjalnych dostawców
0,0351
Wskaźnik wykorzystania
0,0289
Czas przygotowania urządzenia do naprawy i czas naprawy
0,0184
Źródło: opracowanie własne na postawie danych z przedsiębiorstwa produkcyjnego

Wagi znormalizowane
przedziałów
K1
K2
K3
K4
0,614 0,236 0,103 0,048
0,622 0,221 0,104 0,054
0,582 0,235 0,129 0,053
0,561 0,247 0,138 0,053
0,528 0,315 0,115 0,042
0,889 0,111
0,857 0,143
0,546 0,270 0,147 0,036
0,553 0,274 0,134 0,039
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Wagi złożone
K1
0,191
0,131
0,096
0,062
0,036
0,047
0,030
0,016
0,010

K2
0,073
0,047
0,039
0,027
0,021
0,006
0,005
0,008
0,005

K3
0,032
0,022
0,021
0,015
0,008
0,004
0,002

K4
0,015
0,011
0,009
0,006
0,003
0,001
0,001

11. Wyznaczenie przedziałów granicznych dla poszczególnych grup na podstawie wag
złożonych (Tabela 60).
Tabela 60 Przedziały dla poszczególnych grup
Grupa
Krytyczne
Istotne
Pozostałe

Przedziały
Od
Do
0,398149
1
0,239463
0,398149
0
0,239463

Źródło: opracowanie własne na postawie danych z przedsiębiorstwa produkcyjnego

12. Przypisanie

poszczególnych

części

zamiennych

do

zdefiniowanych

grup

klasyfikacyjnych.
Wynik klasyfikacji części zamiennych wg kryterium krytyczności przedstawiono w tabeli
61. Części zamienne zostały przydzielone do trzech grup klasyfikacyjnych (krytyczne, istotne,
pozostałe), w których znalazły się po 4 pozycje materiałowe.
Tabela 61 Wyniki klasyfikacji części zamiennych wg kryterium krytyczności
Numer części zamiennej

Grupa wg kryterium krytyczności

A

Krytyczne

B

Istotne

C

Istotne

D

Istotne

E

Istotne

F

Krytyczne

G

Krytyczne

H

Krytyczne

I

Pozostałe

J

Pozostałe

K

Pozostałe

L
Pozostałe
Źródło: opracowanie własne na postawie danych z przedsiębiorstwa produkcyjnego

W kolejnych etapach walidacji modelu zarządzania dostępnością części zamiennych
wzięto pod uwagę dane dla części zamiennej określonej indeksem A. Wybór tej części
zamiennej jest warunkowy jej krytycznością dla utrzymania ciągłości procesu produkcyjnego
oraz znaczącym stopniem zużycia w badanym okresie.
Warianty zapewnienia dostępności części zamiennych
W celu przeprowadzenia rzetelnych badań na reprezentatywnej próbce danych Autorka
podjęła decyzję o walidacji modelu z uwzględnieniem wariantów przedstawionych w tabeli
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43. Dodatkowo warianty od A0 do A5 są rozróżnione metodami uzupełniania zapasów części
zamiennych. Natomiast pozostałe warianty uwzględniają zmiany w następujących kryteriach:
 typ pracy – planowana – wariant A6,
 odpowiedzialność za zorganizowanie transportu od dostawcy do przedsiębiorstwa –
przedsiębiorstwo, realizacja transportu – przewoźnik – wariant A7,
 koszt dostawy części zamiennej pokrywa dostawca (dostawa do magazynu) –
wariant A8,
 koszty dostawy części zamiennej pokrywa dostawca (część zamienna zużywana
bezpośrednio po dostawie) – wariant A9,
 transport z magazynu w miejsce naprawy realizuje przewoźnik – wariant A10.
Wariantem rzeczywistym (wzorcowym) jest wariant A4, którego charakterystykę Autorka
uzyskała na podstawie zastosowanych metod badawczych37 w przedsiębiorstwie (Tabela 44):
 obserwacji i eksperymentu – np. w odniesieniu do analizy rozwiązań
funkcjonalnych i organizacyjnych zarządzania dostępnością części zamiennych,
 analizy logicznej i sondażu diagnostycznego – m.in. do procesów decyzyjnych,
zasad formułowania celów oraz analizy efektywności.
Tabela 62 Charakterystyka części zamiennej A (wariant A4)
Kryterium

Charakterystyka wariantu rzeczywistego

Typ pracy

Nieplanowana

Grupa wg kryterium krytyczności

Krytyczne

Grupy wg częstości zużycia
Czy Utrzymania Ruchu posiada uprawnienia do wykonania naprawy z wykorzystaniem
danej części zamiennej?
Kto pokrywa koszty dostaw od dostawcy do przedsiębiorstwa
Czy potrzebny jest sprzęt do transportu części zamiennej od dostawcy do
przedsiębiorstwa?
Czy przedsiębiorstwo posiada taki sprzęt?
Kto jest odpowiedzialny za zorganizowanie transportu od dostawcy do przedsiębiorstwa i
kto go realizuje?
Czy czas przygotowania urządzenia do naprawy jest dłuższy niż czas dostawy części
zamiennej?
Przedmiot zakupu

1
Tak
Przedsiębiorstwo
Tak
Tak
Przedsiębiorstwo
Nie
Materiał

Miejsce składowania części zamiennych

Przedsiębiorstwo

Właściciel części zamiennej
Strona odpowiedzialna za podjęcie decyzji o wielkości i momencie zamówienia części
zamiennej
Czy część zamienna będzie wykorzystana niezwłocznie po dostawie do przedsiębiorstwa?

Przedsiębiorstwo

Kto realizuje transport z magazynu w miejsce naprawy?

Przedsiębiorstwo

Przedsiębiorstwo
Nie

Źródło: opracowanie własne na postawie danych z przedsiębiorstwa produkcyjnego

Zestawienie charakterystyki wszystkich wariantów (A0-A10) z uwzględnieniem założeń
omówionych powyżej przedstawiono w tabeli 45.

37

Apanowicz J.: Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Difin, Warszawa 2005, s. 38-58.
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Informacje zawarte w tabeli 45 zostaną wykorzystane w dalszym procesie walidacji
podczas doboru metod uzupełniania części zamiennych oraz analizy efektywności operacyjnej
oraz kosztowej.
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Tabela 63 Sposoby zapewnienia dostępności części zamiennych w poszczególnych wariantach
Wariant

A0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

Typ pracy

NPL

NPL

NPL

NPL

NPL

NPL

PL

NPL

NPL

NPL

NPL

Grupa wg kryterium krytyczności

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

Grupy wg częstości zużycia
Czy Utrzymania Ruchu posiada uprawnienia do wykonania naprawy z wykorzystaniem danej części
zamiennej?
Kto pokrywa koszty dostaw od dostawcy do przedsiębiorstwa

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

P

P

P

P

P

P

P

P

D

D

P

Czy potrzebny jest sprzęt do transportu części zamiennej od dostawcy do przedsiębiorstwa?

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

-

-

tak

Czy przedsiębiorstwo posiada taki sprzęt?
Kto jest odpowiedzialny za zorganizowanie transportu od dostawcy do przedsiębiorstwa i kto go
realizuje?
Czy czas przygotowania urządzenia do naprawy jest dłuższy niż czas dostawy części zamiennej?

tak

tak

tak

tak

Tak

tak

tak

nie

-

-

tak

P

P

P

P

P

P

P

P - PT

D

D

P

nie

nie

nie

nie

Nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

Przedmiot zakupu

materiał materiał materiał materiał materiał materiał materiał materiał materiał materiał materiał

Miejsce składowania części zamiennych

P

P

P

P

P

P

-

P

P

-

P

Właściciel części zamiennej

P

P

P

P

P

P

-

P

P

-

P

Strona odpowiedzialna za podjęcie decyzji o wielkości i momencie zamówienia części zamiennej

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

nie

nie

nie

nie

nie

nie

tak

nie

nie

tak

nie

P

P

P

P

P

P

-

P

P

-

PT

Czy część zamienna będzie wykorzystana niezwłocznie po dostawie do przedsiębiorstwa?
Kto realizuje transport z magazynu w miejsce naprawy?

Legenda:
PL – praca planowana
NPL – praca nieplanowana
K – krytyczna część zamienna
P – przedsiębiorstwo
PT - przewoźnik
D – dostawca
Źródło: opracowanie własne
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Model zarządzania dostępnością części zamiennych uwzględniający wybór metod
uzupełniania części zamiennych
Dobór metod uzupełniania części zamiennych
Proces doboru metody uzupełniania części zamiennej A został przeprowadzony zgodnie
z algorytmem doboru metod uzupełniania części zamiennych (Rysunek 19). W związku
z tym, że część zamienna A jest wykorzystywana w ramach prac nieplanowanych, należy do
grupy krytyczne, bardzo często zużywane; to kolejnym etapem jest dokonanie identyfikacji
rozkładu zużycia oraz wybór metody uzupełniania zapasów części zamiennych.
Identyfikacja rodzaju rozkładu zużycia części zamiennych
Na postawie historii zużycia części zamiennej A Autorka określiła, że zużycie tej części
zamiennej można opisać rozkładem Poissona.
Wybór metody uzupełniania zapasu części zamiennych
Proces wyboru metody uzupełniania zapasu części zamiennej A został przeprowadzony
zgodnie z algorytmem doboru metod uzupełniania zapasów części zamiennych (Rysunek 20).
W związku z tym, że dla części zamiennej A nie ma narzuconego cyklu zamówień, wielkość
zamówienia może być zmienna oraz nie ma ustalonej wielkości zamówienia, to ta część
zamienna powinna być objęta metodą min-max opartą na przeglądzie ciągłym stanów
zapasów (BS).
W tabeli 46 przedstawiono wyniki dla wszystkich wariantów uzyskane w wyniku realizacji
algorytmów doboru metod uzupełniania zapasów oraz wyboru metody uzupełniania zapasu
części zamiennych dla wybranych grup.
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Tabela 64 Wyniki dla modelu zapewnienia dostępności części zamiennych z wyborem metod uzupełniania zapasów
Wariant
Metoda uzupełnienia części zamiennej
Typ rozkładu

A0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

metoda
metoda
metoda
metoda
metoda
metoda
metoda
metoda
metoda
metoda
na
uzupełniania uzupełniania uzupełniania uzupełniania uzupełniania uzupełniania
uzupełniania uzupełniania uzupełniania uzupełniania
zamówienie
zapasów
zapasów
zapasów
zapasów
zapasów
zapasów
zapasów
zapasów
zapasów
zapasów
rozkład
rozkład
rozkład
rozkład
rozkład
rozkład
rozkład
rozkład
rozkład
rozkład
Poissona
Poissona
Poissona
Poissona
Poissona
Poissona
Poissona
Poissona
Poissona
Poissona

Narzucony cykl zamówień

Nie

Nie

Tak

Nie

Nie

Tak

-

Nie

Nie

-

Nie

Czy wielkość zamówienia może być zmienna?

Nie

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

-

Tak

Tak

-

Tak

Ustalona minimalna wielkość zamówienia

Tak

Nie

Nie

Tak

Nie

Tak

-

Nie

Nie

-

Nie
BS
nie

Metoda uzupełnienia części zamiennej

BQ

BQ

ST

BS

BS

sS

JiT

BS

BS

brak
składowania

Parzystość części

Nie

Nie

Nie

Nie

nie

nie

nie

Nie

nie

nie

Źródło: opracowanie własne
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Wyznaczenie wielkości poszczególnych parametrów
Parametry metod uzupełniania zapasów części zamiennych zostały wyznaczone dla
wariantów objętych wybraną metoda uzupełniania zapasów. W związku z tym w obliczeniach
pominięto warianty A6 i A9. Otrzymane wyniki przedstawiono w tabeli 65.

Parametry

Tabela 65 Dane rzeczywiste – parametry metod uzupełniania zapasów części
zamiennych
Nr części zamiennej
średnie dzienne zużycie (P)
odchylenie standardowe
dziennego zużycia (σP)
średni czas od momentu
wystąpienia potrzeby do chwili
podjęcia decyzji o złożeniu
zamówienia (Tz)
odchylenie standardowego czasu
Tz (σTz)
współczynnik zmienności Tz
czas od momentu podjęcia
decyzji o zamówieniu do
momentu udostępnienia
otrzymanej dostawy do
wykorzystania (Tw)
odchylenie standardowego czasu
Tw (σTw)
współczynnik zmienności Tw
sumaryczny czasu cyklu
uzupełnienia (T)
odchylenie standardowe
sumarycznego czasu T (σT)
czas przeglądu T0 [dni]
średnie zużycie w czasie cyklu
uzupełnienia (PT)
odchylenie standardowe średnie
zużycie w czasie cyklu
uzupełnienia (σPT)
średnie zużycie w czasie cyklu
uzupełnienia w przeglądzie
okresowym (PTT0)
odchylenie standardowe średnie
zużycie w czasie cyklu
uzupełnienia w przeglądzie
okresowym (σPTT0)
minimalna wielkość zamówienia

A0

A1

A2

A3

A4

A5

A7

A8

A10

0,732

0,732

0,732

0,732

0,732

0,732

0,732

0,732

0,732

2,143

2,143

2,143

2,143

2,143

2,143

2,143

2,143

2,143

15

15

15

15

15

15

15

15

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

30

30

30

30

30

30

30

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

45

45

45

45

45

45

45

45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

7

0

0

0

32,951

32,951

-

32,951

32,951

-

32,951

32,951

32,951

14,374

14,374

-

14,374

14,374

-

14,374

14,374

14,374

-

-

38,077

-

-

38,077

-

-

-

-

-

15,451

-

-

15,451

-

-

-

4

4

0

2

0

2

0

0

0

przyjęty poziom obsługi (POP)

0,9999

0,9999

0,9999

0,9999

0,9999

0,9999

0,9999

0,9999

0,9999

ustalona wielkość zamówienia

5

5

0

0

0

0

0

0

0

średnia wielkość dostawy (WDśr)

4

4

5

6

6

5

6

6

6

67

67

52

45

45

52

45

45

45

liczba dostaw

Źródło: opracowanie własne na postawie danych z przedsiębiorstwa produkcyjnego
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Wyznaczenie poziomu zapasów z uwzględnieniem typu rozkładu zgodnie z wybraną metodą
uzupełniania zapasów części zamiennych
Poziomy poszczególnych typów zapasów zostały wyznaczone w oparciu o wzory
przedstawione w rozdziale 4.2 niniejszej pracy oraz z wykorzystaniem danych zawartych
w tabeli 65. Otrzymane wyniki przedstawiono w tabeli 66.
Tabela 66 Poziomy zapasów w poszczególnych wariantach
B
Jednostka
(zapas
Wariant
informacyjny
miary
)

S
(zapas
maksymalny
)

Zapas cykliczny
(ZC=0,5*WDśr)

ZB (zapas
bezpieczeństwa)

Zapas średni
(ZC+ZB)

A

sztuka

60

-

2

27

29

A1

sztuka

60

-

2

27

29

A2

sztuka

-

56

3

27

30

A3

sztuka

60

63

3

27

30

A4

sztuka

60

63

3

27

30

A5

sztuka

-

56

3

21

24

A7

sztuka

60

63

3

27

30

A8

sztuka

60

63

3

27

30

27

30

A10
sztuka
60
63
3
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z przedsiębiorstwa produkcyjnego

W dalszych obliczeniach wykorzystany został wyznaczony poziom zapasu średniego.
Model zarządzania dostępnością części zamiennych w ujęciu controllingowym
Analiza kosztów zarządzania dostępnością części zamiennych
Przeprowadzenie analizy kosztów zarządzania dostępnością części zamiennych wymagało
w pierwszym kroku zebrania danych kosztowych (Tabela 67), a następnie wyznaczenie
poszczególnych kosztów oceniających ten obszar (Tabela 68).
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Tabela 67 Dane do wyznaczenia kosztów zarządzania dostępności części zamiennych
Warianty
koszt jednego zamówienia związanego z
Koszt złożenia zamówienia u
zakupem części zamiennej
dostawcy na zakup części
liczba złożonych zamówień na zakup
zamiennej
części zamiennej
koszt jednego zamówienia związanego z
zakupem usługi serwisowej
Koszt złożenia zamówienia u
dostawcy na zakup usługi
liczba złożonych zamówień na zakup
usługi serwisowej
suma kosztu jednego zamówienia
związanego z zakupem części zamiennej
Koszt złożenia zamówienia u
i usługi serwisowej
dostawcy na zakup materiału i
liczba złożonych zamówień na zakup
usługi
części zamiennej wraz z usługą
serwisową
liczba dostaw
liczba kilometrów, którą należy pokonać
poszczególnymi środkami transportu
Koszt realizacji transportu
koszt 1 kilometra dla danego środka
własnym taborem od dostawcy
transportu
do magazynu
koszt eksploatacji wykorzystanych
środków transportu
liczba poszczególnych środków
transportu
liczba dostaw
liczba kilometrów, którą należy pokonać
poszczególnymi środkami transportu
Koszt realizacji transportu
koszt 1 kilometra dla danego środka
własnym taborem od dostawcy
transportu
w miejsce naprawy
koszt eksploatacji wykorzystanych
środków transportu
liczba poszczególnych środków
transportu
Koszt realizacji transportu przez przewoźnika od dostawcy do magazynu
Koszt realizacji transportu przez przewoźnika od dostawcy w miejsce
naprawy
liczba dostaw (liczba wydań
magazynowych)
Koszt transportu części
zamiennej z magazynu w
Koszt transportu jednej dostawy części
miejsce naprawy zrealizowanego zamiennej z magazynu w miejsce
przez firmę zewnętrzną
naprawy zrealizowanego przez firmę
zewnętrzną
Koszt transportu części
liczba dostaw (liczba wydań
zamiennej z magazynu w
magazynowych)

A0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

10,00

10,00

12,00

14,00

14,00

12,00

14,00

14,00

350,00

350,00

14,00

67,00

67,00

52,00

45,00

45,00

52,00

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67,00

67,00

52,00

45,00

45,00

52,00

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

220,00

220,00

220,00

220,00

220,00

220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220,00

1,30

1,30

1,50

1,60

1,60

1,50

0,00

0,00

0,00

0,00

1,60

13 266,00

13 266,00

9 152,00

6 930,00

6 930,00

9 152,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 930,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

226,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 119,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61,36

61,00

61,00

61,00

61,00

61,00

61,00

0,00

61,00

61,00

0,00

0,00
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Warianty
miejsce naprawy zrealizowanego liczba kilometrów, którą należy pokonać
przez przedsiębiorstwo
poszczególnymi środkami transportu
koszt 1 kilometra dla danego środka
transportu
koszt eksploatacji wykorzystanych
środków transportu
liczba poszczególnych środków
transportu
liczba danej części zamiennej przyjętej
do magazynu (wynika z wielkości
Koszt obsługi procesów
przyjęć)
magazynowych w zakresie
przyjęcia
jednostkowy koszt przyjęcia danej części
zamiennej
średnia wielkość zapasu część zamiennej
Koszt składowania zapasu części utrzymywanej w magazynie
zamiennej
jednostkowy koszt składowania danej
części zamiennej
liczba części zamiennej podlegającej
Koszt obsługi procesów
kompletacji
magazynowych w zakresie
jednostkowy koszt kompletacji danej
kompletacji
części zamiennej
liczba danej części zamiennej wydanej z
Koszt obsługi procesów
magazynu (wynika z wielkości wydań)
magazynowych w zakresie
jednostkowy koszt wydania danej części
wydania
zamiennej
Koszt utrzymania części zamiennej w magazynie
Cena zakupu części zamiennej

A0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

0,00

6,00

6,00

0,00

0,00

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

0,00

1,40

1,40

0,00

0,00

311,10

311,10

311,10

311,10

311,10

311,10

0,00

311,10

311,10

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

300,00

0,00

300,00

1,39

1,39

1,25

1,10

1,10

1,25

0,00

1,10

1,10

0,00

1,10

29,00

29,00

30,00

31,00

30,00

24,00

0,00

30,00

30,00

0,00

30,00

3,33

3,33

3,33

3,33

3,33

3,33

0,00

3,33

3,33

0,00

3,33

268,00

268,00

268,00

268,00

268,00

268,00

0,00

268,00

268,00

0,00

268,00

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

0,00

2,08

2,08

0,00

2,08

268,00

268,00

268,00

268,00

268,00

268,00

0,00

268,00

268,00

0,00

268,00

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

0,00

1,25

1,25

0,00

1,25

22 555,32
1 019,68

5 914,14
1019,68

5 914,14
1019,68

6 118,08
1019,68

6 322,02
1019,68

6 118,08
1019,68

4 894,46
1019,68

0,00
1019,68

6 118,08
1019,68

6 118,08
1019,68

0,00
1019,68
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Tabela 68 Koszty zarządzania dostępnością części zamiennych w poszczególnych wariantach
Warianty
A0
670
Koszt złożenia zamówienia u dostawcy na zakup części zamiennej
0
Koszt złożenia zamówienia u dostawcy na zakup usługi
0
Koszt złożenia zamówienia u dostawcy na zakup materiału i usługi
32428
Koszt realizacji transportu własnym taborem od dostawcy do magazynu
Koszt realizacji transportu własnym taborem od dostawcy w miejsce
0
naprawy
Koszt realizacji transportu przez przewoźnika od dostawcy do
0
magazynu
Koszt realizacji transportu przez przewoźnika od dostawcy w miejsce
0
naprawy
Koszt transportu części zamiennej z magazynu w miejsce naprawy
0
zrealizowanego przez firmę zewnętrzną
Koszt transportu części zamiennej z magazynu w miejsce naprawy
824
zrealizowanego przez przedsiębiorstwo
417
Koszt obsługi procesów magazynowych w zakresie przyjęcia
97
Koszt składowania zapasu części zamiennej
557
Koszt obsługi procesów magazynowych w zakresie kompletacji
335
Koszt obsługi procesów magazynowych w zakresie wydania
5914
Koszt utrzymania części zamiennej w magazynie
41241
Całkowity koszt zapewnienia dostępności części zamiennej
Źródło: opracowanie własne na postawie danych z przedsiębiorstwa produkcyjnego

A1

A2

A3

A4

A5

A8

A9

A10

670
0
0
32428

624
0
0
26312

630
0
0
22770

630
0
0
22770

624
0
0
26312

630
0
0
0

630
0
0
0

15750
0
0
0

15750
0
0
0

630
0
0
22770

0

0

0

0

0

23391

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3743

824

824

824

824

824

0

824

824

0

0

417
97
557
335
5914
41241

375
100
557
335
6118
35245

330
103
557
335
6322
31871

330
100
557
335
6118
31664

375
80
557
335
4894
34001

0
0
0
0
0
24021

330
100
557
335
6118
31394

330
100
557
335
6118
24014

0
0
0
0
0
15750

330
100
557
335
6118
34584
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A6

A7

W celu przeprowadzenia interpretacji wyników analizowane warianty należy podzielić na
dwie grupy biorąc pod uwagę przyjęte kryteria zapewnienia dostępności części zamiennych:
 grupa I – warianty, które różnią się pomiędzy sobą przyjętymi metodami
uzupełniania zapasów części zamiennych (warianty A0-A5 oraz A10) (Rysunek
23),
 grupa II – warianty, które różnią się pomiędzy sobą różnymi kryteriami
zapewnienia dostępności części zamiennych (warianty A4 - rekomendowany,
A6-A9) (Rysunek 24).
45000

41241

41241

Koszty całkowite [PLN]

40000

35245

35000

31871

31664

A3

A4

34001

34584

A5

A10

30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
A0

A1

A2

Wariant

Rysunek 23 Roczne koszty całkowite zarządzania dostępnością części zamiennych
w wariantach z grupy I
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35000

31664

31394

Koszty całkowite [PLN]

30000
24021

25000

24014

20000
15750

15000
10000
5000
0
A4

A6

A7

A8

A9

Warianty

Rysunek 24 Roczne koszty całkowite zarządzania dostępnością części zamiennych
w wariantach z grupy II
Źródło: opracowanie własne
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W ramach I grupy najniższe koszty całkowite uzyskał wariant A4, a więc wariant
rekomendowany. Można zatem wnioskować, że wybrana metoda uzupełniania zapasów
części zamiennych jest odpowiednia dla danej części zamiennych przy przyjętych pozostałych
kryteriach.
Natomiast w ramach II grupy najniższe koszty całkowite uzyskał wariant A9, w którym
założono, że koszty dostawy do przedsiębiorstwa pokrywa dostawca, a część zamienna jest
zużywana bezpośrednio po dostawie, w związku z czym nie ponoszony jest koszt utrzymania
części zamiennej w zapasie. Przyjęcie jednak tego wariantu jako rekomendowanego wymaga
odpowiednich ustaleń z dostawcą, a także założenia, że część zamienna może być zamówiona
u dostawcy dopiero w momencie wystąpienia zapotrzebowania. W przypadku części
zamiennych sklasyfikowanych jako krytyczne takie podejście rzadko może mieć
zastosowanie, z uwagi na duże znaczenie takiej części dla zapewnienia ciągłości procesu
produkcyjnego.
Analiza efektywności w oparciu o wybrane wskaźniki
Czynnikiem uzupełniającym analizę controllingową jest ocena efektywności zarządzania
dostępnością części zamiennych z wykorzystaniem opracowanego systemu wskaźników.
W tym celu do walidacji modelu wykorzystano dodatkowe dane operacyjne, niezbędne do
skutecznej oceny efektywności analizowanego procesu. Dane niezbędne do przeprowadzenia
analizy

efektywności

zarządzania

dostępnością

części

zamiennych

przedsiębiorstwa produkcyjnego i zostały przedstawione w tabeli 69.
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Tabela 69 Dane wejściowe do analizy efektywności zarządzania dostępnością części zamiennych
Warianty
Reakcyjność dostawy
Wskaźnik transportochłonności
Wskaźnik wydajności pracy
magazynierów
Wskaźnik pracochłonności wydań
magazynowanych części
zamiennych

A0

liczba części zamiennych dostarczonych przed czasem

Wskaźnik udziału zapasów
nierotujących w zapasie
Wskaźnik terminowości dostaw

A2

A3

A4

A5

A10

10

12

10

10

12

10

268

268

268

268

268

268

268

czas transportu

29

29

24

18

18

24

18

łączna liczba dostaw
wielkość obrotu części zamiennych magazynowanych w
danym okresie
średnia liczba pracowników zatrudnionych w magazynie
liczba godzin przepracowanych przez magazynierów w danym
okresie
wielkość wydań magazynowanych części zamiennych

67

67

52

45

45

52

45

268

268

268

268

268

268

268

1

1

1

1

1

1

1

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

268

268

268

268

268

268

268

29

29

30

31

30

24

30

wielkość zużycia części zamiennych w danym okresie

268

268

268

268

268

268

268

liczba dni w danym okresie

365

365

365

365

365

365

365

0

0

0

0

0

0

0

29571

29571

30590

31610

30590

24472

30590

67

67

52

45

45

52

45

67

67

52

45

45

52

45

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

ogólna liczba dostarczonych części zamiennych

średni zapas części zamiennych w danym okresie
Wskaźnik pokrycia

A1
10

wartość zapasu części zamiennych nierotujących
całkowita wartość zapasu części zamiennych
liczba dostaw zrealizowanych terminowo

łączna liczba dostaw w danym okresie
liczba jednostek danej części zamiennych dostarczonych przez
dostawców w danym okresie
Wskaźnik stopnia realizacji
zamówień
łączna liczba jednostek części zamiennej zamówionych w tym
okresie
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Na podstawie otrzymanych danych wyznaczono następujący system wskaźników oceny
efektywności:
 reakcyjność dostawy (W1),
 wskaźnik transportochłonności (W2),
 wskaźnik wydajności pracy magazynierów (W3),
 wskaźnik pracochłonności wydań magazynowanych części zamiennych (W4),
 wskaźnik pokrycia (W5),
 wskaźnik udziału zapasów nierotujących w zapasie (W6),
 wskaźnik terminowości dostaw (W7),
 wskaźnik stopnia realizacji zamówień (W8).
Z tego względu, że miary poszczególnych wskaźników dotyczą różnych procesów
przepływu materiałowego, które bezpośrednio mają wpływ

na

ciągłość procesu

produkcyjnego, wszystkie wyznaczane wskaźniki uznano za równoważne.
W celu dokonania oceny efektywności Autorka zdecydowała się opracować punktową
metodę porównawczą dla poszczególnych wyników analizy efektywności. Skala uzyskanych
punktów została określona na podstawie hierarchii wyników uzyskanych z danego wskaźnika.
W tabeli 70 przedstawiono skalę ocen punktowych za poszczególne miejsca w hierarchii.
Tabela 70 Skala ocen punktowych
I
miejsce

II
Miejsce

III
miejsce

IV
miejsce

V
miejsce

VI
miejsce

10 pkt

8 pkt

6 pkt

4 pkt

2 pkt

0 pkt

Źródło: opracowanie własne

Ze względu na podobieństwo wariantów A0-A5 oraz A10, które różnią się jedynie
wykorzystaniem metody uzupełnienia zapasu, dalszej analizie efektywności poddano jedynie
te warianty. Zestawienie wyników dla poszczególnych wskaźników oraz ranking wariantów
(suma punktów uzyskanych przez analizowane warianty) przedstawiono w tabeli 71.
Tabela 71 Wyniki oceny efektywności
W1

Wyniki analizy efektywności
W2 W3 W4 W5 W6 W7

Uzyskane punkty wg skali
Suma
W8 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8

A0

3,73% 0,43

268 0,001

39

0%

100% 100%

8

8

10

10

A1

3,73% 0,43

268 0,001

39

0%

A2

4,31% 0,46

268 0,001

41

0%

A3

3,73% 0,40

268 0,001

42

A4

3,73% 0,40

268 0,001

A5

4,31% 0,46

A10

3,73% 0,40

8

10

10

10

74

100% 100%

8

8

10

100% 100%

10

6

10

10

8

10

10

10

74

10

10

10

10

10

76

0%

100% 100%

8

10

10

10

10

10

10

10

78

41

0%

100% 100%

8

10

10

10

10

10

10

10

78

268 0,001

33

0%

100% 100%

10

6

10

10

6

10

10

10

72

268 0,001

41

0%

100% 100%

8

10

10

10

10

10

10

10

78
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Przedstawione wyniki kosztów całkowitych oraz oceny efektywności zapewniania
dostępności części zamiennych potwierdzają, że najbardziej racjonalnym rozwiązaniem jest
wariant A4, a więc wariant rekomendowany (w ograniczonej przestrzeni rozpatrywania
wariantów – wariant quasi-optymalny). Niniejsza analiza potwierdza zatem poprawność
logiki opracowanego modelu zarządzania dostępnością części zamiennych.
Badania stosowane z wykorzystaniem metod analizy przypadków oraz symulacji,
przedstawione w niniejszym rozdziale, miały na celu przeprowadzenie procedury
weryfikacyjnej dla Hipotezy 2.
Na podstawie analizy przedstawionego procesu walidacyjnego można wyciągnąć
następujące wnioski:
 przeprowadzona procedura walidacyjna za

pomocą studiów przypadków

potwierdza złożoność zarządzania dostępnością części zamiennych w celu
zapewnienia ciągłości procesu produkcyjnego. Wykorzystując metodę badawczą
opartą na studium przypadków przeprowadzono wielowymiarową analizę, która
umożliwiła weryfikację zdefiniowanych wariantów,
 przeprowadzona

procedura

walidacyjna

umożliwia

również

weryfikację

poprawności logicznej modelu z uwzględnieniem wybranych metod uzupełniania
części zamiennych w procesie produkcyjnym,
 przeprowadzone badania empiryczne potwierdzają możliwość wykorzystania
opracowanego

narzędzia

w

arkuszu

kalkulacyjnym

do

prowadzenia

prognostycznych analiz efektywności zapewnienia części zamiennych w procesie
produkcyjnym.
Przedstawione

wnioski

oparte

na

przeprowadzonych

przez

Autorkę

badaniach

empirycznych modelu zarządzania dostępnością części zamiennych w przedsiębiorstwie
produkcyjnym, pozwoliły pozytywnie zweryfikować Hipotezę 2, dotyczącą zakresu
zarządzania dostępnością części zamiennych. Niniejsze rozważania pozwalają potwierdzić, że
kompleksowe zarządzanie dostępnością części zamiennych powinno uwzględniać procesy
zakupów, zamawiania i zarządzania zapasami, transportu i magazynowania części
zamiennych.
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6. Podsumowanie
W pracy przedstawiono kompleksowy model zarządzania dostępnością części zamiennych
uwzględniający etap klasyfikacji części zamiennej, analizy potrzeb procesu produkcyjnego
i doboru metody odtwarzania zapasu oraz etap controllingu odpowiedzialny za weryfikację
i wsparcie doboru wariantu zarządzania dostępnością części zamiennej.
Problematyka dostępności części zamiennych przedstawiona w literaturze przedmiotu
wymaga kompleksowego ujęcia procesu zarządzania weryfikowanego wg kryteriów
operacyjnych i ekonomicznych (głównie w zakresie kosztów i efektywności). Na brak
kompleksowego opracowania rozwiązania tego problemu wskazują również wyniki analiz
praktyki gospodarczej przedstawione w pracy. W literaturze przedmiotu dotyczącej ciągłości
procesu produkcyjnego autorzy koncentrują badania i analizy na procesach przepływu
produktów jako przedmiotu produkcji, ciągłości pracy zasobów produkcyjnych oraz
zarządzaniu zapasami wyrobów gotowych, półproduktów czy surowców. Nowoczesne teorie
i zagadanienia zarządzania zapasami rzadko uwzględniają specyfikę i potrzeby części
zamiennych zabezpieczających ciągłość pracy zasobów produkcyjnych. Prezentowany stan
wiedzy w literaturze przedmiotu specyfice dotyczy okresów lat 90-tych o znacząco mniejszej
złożoności i dynamice zmian procesu produkcyjnego, co stwarza zagrożenie nieadekwatności
opracowanych modeli i rozwiązań do bieżącej sytuacji w przedsiębiorstwach.
Przedstawione przesłanki i wyniki prezentowanych w pracy badań pozwalają Autorce
stwierdzić, że decyzje podejmowane przez kadrę kierowniczą, dotyczącą zarządzania
dostępnością części zamiennych, nie są wcześniej weryfikowane pod kątem wpływu na
zachowanie ciągłości procesu produkcyjnego. Jest to spowodowane brakiem lub niejasnymi
procedurami

zagwarantowania

ciągłości

procesu

produkcyjnego.

Zdaniem

Autorki

problematyka dostępności części zamiennych stanowi ważny element efektywnego
zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym, który wymaga pogłębionych analiz i badań
naukowych. W obecnym dorobku naukowym nie można znaleźć jednoznacznego
rozwiązania, dotyczącego zakresu i sposobu przeprowadzenia analizy dostępności części
zamiennych w aspekcie zachowania ciągłości procesu produkcyjnego. Brak zdefiniowania
metody kompleksowej analizy sieciowej czynników oddziaływania na proces zarządzania
dostępnością części zamiennych, uniemożliwia poprawne podejmowanie decyzji w tym
zakresie. Autorka w pracy odpowiada na tak zidentyfikowaną lukę badawczą.
Wykorzystane metody analizy podczas przeprowadzania oceny dostępności części
zamiennych w procesie produkcyjnym wymagają pogłębionych badań literaturowych oraz
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badań praktyki gospodarczej. Wyniki badań literaturowych oraz badań w polskich
przedsiębiorstwach produkcyjnych, przeprowadzonych w 2012 roku świadczą o kluczowej
roli dostępności części zamiennych w utrzymaniu ciągłości procesu produkcyjnego. Uzyskane
wyniki wskazały na konieczność usystematyzowania wiedzy dotyczącej określenia zakresu
przeprowadzania analizy dostępności części zamiennych w procesie produkcyjnym. Badania
przeprowadzone w drugim półroczu 2012 roku, dotyczące funkcjonowania i najczęstszych
trudności utrzymania ruchu oraz wykonywania analiz wykorzystania części zamiennych
w praktyce gospodarczej potwierdzają aktualność podjętego problemu badawczego. Główną
wartością dodaną przeprowadzonych badań jest opracowanie wielokryterialnej metodyki
scenariuszowej zarządzania dostępnością części zamiennych, umożliwiającej elastyczne
i wariantowe dostosowanie do złożonych i zmiennych wymagań zapewnienia ciągłości
współczesnych procesów produkcyjnych.
Zgodnie z określonym przez Autorkę celem pracy, opracowany został model zarządzania
dostępnością części zamiennych, służący wielokryterialnej i systemowej analizie zapewnienia
ciągłości procesu produkcyjnego na poziomie operacyjnym. Cel główny oparto o realizację
wszystkich celów szczegółowych, określonych w rozdziale 1.
Badania prowadzone w latach 2009-2013 w ramach projektów optymalizacji gospodarki
materiałowej, realizowanych przez Instytut Logistyki i Magazynowania, pozwoliły Autorce
pracy na stworzenie koncepcji modelu. Opracowany model zarządzania dostępnością części
zamiennych uwzględnia oprócz analizy poziomu zapasów, szczegółowe analizy wszystkich
procesów pomocniczych w systemie logistycznym zaopatrzenia pionu utrzymania ruchu
przedsiębiorstwa oraz ich mierniki ekonomiczne i operacyjne.
Opracowany model został zweryfikowany symulacyjnie na podstawie danych procesów
produkcji

badanych

przedsiębiorstw.

Walidację

dla

zaprezentowanej

koncepcji

przeprowadzono w oparciu o studium przypadku. Procedurę walidacyjną przeprowadzono
przeprowadzenia zgodnie z wymaganiami prezentowanymi w literaturze przedmiotu,
dotyczącymi liczby niezbędnych do analizy wariantów zapewnienia dostępności części
zamiennych, aby wnioski z badania miały charakter reprezentatywny oraz były wiarygodne
i wartościowe dla nauk o zarządzaniu. Na tej podstawie oraz uwzględniając specyfikę części
zamiennych w procesie produkcyjnym Autorka przeprowadziła analizę empiryczną dla
czterech wariantów studium przypadku, uznając będzie walidację opracowanego modelu za
reprezentatywną i wiarygodną.
Wnioskowanie i interpretacja wyników badań literaturowych, badań w przedsiębiorstwach
produkcyjnych oraz analiz prezentowanych przypadków pozwoliły na pozytywną weryfikację
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przyjętych hipotez badawczych stanowiących wykładnię logiczną dla opracowanego modelu
zarządzania

dostępnością

części

zamiennych.

Przedstawione

wyniki

badań

oraz

zaproponowana metoda zarządzania dostępnością części zamiennych w przedsiębiorstwach
produkcyjnych stanowią wkład Autorki do postrzegania analizy i doboru metod zarządzania
dostępnością części zamiennych jako narzędzia w skutecznym zarządzaniu ciągłością procesu
produkcji

w

przedsiębiorstwie.

Kompleksowość

proponowanego

rozwiązania,

odzwierciedlająca praktyczne wykorzystanie modelu zarządzania dostępnością części
zamiennych, umożliwia jego zastosowanie w przedsiębiorstwach produkcyjnych różnych
branż.
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