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KRYTERIA ORGANIZACJI I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH 
• jakość i nowoczesność produktów 
• wzrost produktywności - wpływ na: inflację, bezrobocie, międzynarodową konkurencję; 

obniżka kosztów własnych wytwarzania (np. lean manunufacturing) 
• obniżenie to: niższy standard życia, poziom ochrony zdrowia, edukacja, cele socjalne, trudności 

w sprzedaży produktu, zapotrzebowanie na części zamienne, pogorszenie obsługi serwisowej..  
Produktywność jest to stosunek ilości produkcji wytworzonej i sprzedanej (dostarczonej do klienta) w 
rozpatrywanym okresie do ilości wykorzystywanych i/lub zużytych w tym okresie zasobów 
wejściowych (produktywność całkowita; produktywność cząstkowa) 
 

𝑷𝒄 = 
𝒀 (𝒆𝒇𝒆𝒌𝒕)

𝑿 (𝒏𝒂𝒌ł𝒂𝒅𝒚)
 np.: 𝑷𝒄= 

𝒑𝒓𝒛𝒚𝒄𝒉𝒐𝒅𝒚 𝒏𝒆𝒕𝒕𝒐
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Zarządzanie strategiczne  a zarządzanie operacyjne 

• Efektywność operacyjna nie jest strategią 
• Efektywność operacyjna jest niezbędnym, ale niewystarczającym celem 
• Wszelkie różnice pomiędzy ofertami firm, w sferze kosztów lub cen, mają swoje źródła w 

setkach czynności potrzebnych do wytworzenia, wyprodukowania, sprzedaży i dostarczenia 
produktów lub usług 

• Ciągła poprawa efektywności operacyjnej stanowi niezbędny warunek osiągniecia ponad 
przeciętnego poziomu zyskowności, ale nie jest to jedyny warunek sukcesu firmy 

Strategia bazuje na czynnościach, które mają unikatowy charakter 
 
Planowanie strategiczne  - cechy: 

• dotyczy najważniejszych problemów całego przedsiębiorstwa; 
• wymaga szerokiego zakresu informacji z otoczenia przedsiębiorstwa; 
• na skutek niepewności, jak kształtować się będzie w przyszłości wiele elementów otoczenia, 

wiąże się z szerokim zakresem wariantowości i planowaniem sytuacji nieprzewidzianych 
(planowanie awaryjne); 

• charakteryzuje  się dużym  zakresem  niepewności  i trudnością określania wielkości ryzyka; 
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• ma charakter ramowy, jest mało szczegółowe; 
• jest domeną naczelnego kierownictwa przedsiębiorstwa, co jednak nie powinno oznaczać 

wyłączania inicjatyw, koncepcji i pomysłów oddolnych, tj. tworzonych na niższych szczeblach 
zarządzania. 

 
Plan taktyczny jest zbiorem decyzji określających cele pośrednie względem celów sformułowanych 
przez plan strategiczny. Plan ten obejmuje także ustalenia co do reguł przydzielania zasobów 
- stosownie do zadań  bieżących - oraz ustalenia reguł efektywnego ich wykorzystania przy realizacji 
zadań. 
Plan operacyjny zawiera szczegółowe ustalenia dotyczące wykonania planów strategicznych i 
taktycznych w codziennych działaniach operacyjnych. Stanowi on zbiór decyzji określających konkretne 
zadania i działania konieczne do poprawnego ich wykonania w przewidzianym czasie oraz warunki, 
które muszą być dotrzymane przy realizacji poszczególnych zadań i czynności, a także warunki 
zewnętrzne. 
 
 
Warunki efektywnego kierowania przedsiębiorstwem 

• samodzielność i przedsiębiorczość (własne decyzje, podejmowanie ryzyka, popełnianie 
błędów...) 

• orientacja na działanie (przewaga działania nad analizami teoretycznymi) 
• orientacja na klienta (potrzeby klientów rynkowych i przemysłowych) 
• produktywność ludzi czynnikiem dominującym (nie tylko maszyny i kapitał obrotowy) 
• autentyczne zaangażowanie kierownictwa (misja firmy, cel działania, kultura przedsiębiorstwa, 

system wartości kierownictwa) 
• koncentracja działania (priorytety, ważne problemy) 
• prosta organizacja (CIM, ograniczone sztaby kierownicze) 
• elastyczność (szeroki zakres uprawnień decyzyjnych, zdecentralizowana odpowiedzialność ale 

centralnie ustalane pryncypia, zasady i działania kontrolne) 
• wielorakość kanałów informacyjnych (komunikacja, informacja na różnych poziomach ale nie 

według hierarchii) 
 

 
 
Atrybuty technologii specjalistycznej 

• Zespół praw naukowych i reguł postępowania 
• Grupy zastosowań i specyficzne dla nich wyroby 
• Specjalistyczna wiedza (badania, pomiary, zastosowania…) 
• Praktyka i umiejętności stosowania (know how) 
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• Organizacja (nowoczesne systemy, struktury) 
O rozwoju metod i sposobów zarządzania decyduje: 

•  poziom rozwoju organizacji zarządzania 
•  stan rozwoju technologii i techniki produkcji 
•  technika przetwarzania i przesyłania informacji 
• warunki społeczne, kulturowe i polityczne 
• kwalifikacje, kultura osobista i etyka zarządzających 
• doskonalenie organizacji komórek i systemu przepływu materiałów, energii i informacji 

(kompromis pomiędzy innowacjami w zarządzaniu a wykorzystaniem potencjalnych rezerw) 
• zarządzanie zorientowane na określone cele i oparte na jasnych kryteriach (ograniczona liczba 

celów, podane do wiadomości pracowników) 

• Plany i projekty nakreślają główne kierunki działania  szansa na sukces tkwi w sprawnym 
zarządzaniu i umiejętności elastycznego dostosowania się do spodziewanych warunków 
działania firmy 

 
ZARZĄDZANIE PROCESAMI WYTWARZANIA 

Szkoła ilościowa zarządzania  (badania operacyjne)  badania marketingowe, planowanie produkcji, 
zbytu, kosztów, finansów. 

• Strategie zarządzania  strategia rozwoju produktu, procesów wytwórczych, strategii jakości, 
lokalizacji produkcji, dystrybucji i sprzedaży, przygotowywania kwalifikowanych kadr. 

• Nowe metody planowania i sterowania produkcją: 
• MRP-I (Material Requirements Planning) – planowanie i sterowanie zasobami materiałowymi 
• MRP-II (Manufacturing Resource Planning) - planowanie i sterowanie zasobami produkcyjnymi 

 
 
ZARZĄDZANIE PROCESAMI WYTWARZANIA 
JIT (Just in Time) – eliminacja zapasów magazynowych, międzyoperacyjnych 

•  po trzech latach stosowania w zakładach TOYOTA: 
• 30 % wzrost produkcji; 
• 60 % redukcja zapasów; 
• 90 % redukcja braków; 
• 15 % redukcja przestrzeni produkcyjnej; 
• 15 % redukcja operatorów i personelu administracyjno-technicznego 

KANBAN lub ZIP (Zero Inventory Production – zero rezerw w produkcji):  
7x żaden; żadne braki; -opóźnienia; –zapasy; -kolejki; -bezczynność; -zbędne operacje technologiczne 
i kontrolne; -przemieszczenia.  
Do sterowania produkcją tylko dwie karty: 

• karta ruchu (przepływu)  transfer jednego zasobnika z częściami; 

• karta produkcji  obróbka (wytworzenie) jednego zasobnika części 
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ZARZĄDZANIE PROCESAMI WYTWARZANIA 

• MIPS (Minimum Inventory Production System)   w  
 procesie produkcyjnym tyle materiałów ile jest minimalnie potrzebne 

• Technika Optymalnej Produkcji – OPT (Optimize Production Technology, 1990 r. – patent N.E. 
Goldratta). Połączenie cech MRP-I, MRP-II, JIT 

• Komputer nadrzędny + PC + pakiet oprogramowania do sterowania i zarządzania produkcją  
optymalny harmonogram produkcji  

• Cel: eliminacja wąskich gardeł zgodnie z optymalnym planem działania.  
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