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Modelowanie wewn´trznego ∏aƒcucha dostaw
w wybranym przedsi´biorstwie
Rosnàce wymagania rynku oraz
wzrost poziomu konkurencji wymuszajà na przedsi´biorstwach zmiany prowadzàce do skrócenia czasu reakcji na potrzeby klientów. Aby sprostaç wymaganiom klientów, a tym samym wykazaç
przewag´ konkurencyjnà na danym rynku, przedsi´biorstwa muszà produkowaç wiele asortymentów produktów
o wysokiej jakoÊci oraz dostarczaç je
zgodnie z zamówieniem zapewniajàc
wysoki poziom obs∏ugi klienta. Punktem wyjÊcia jest zatem budowa strategii
opartej na kluczowych kompetencjach
i jak dowodzi praktyka logistyka mo˝e
staç si´ takà wyró˝niajàcà kompetencjà.
Prorynkowa strategia przedsi´biorstwa
narzuca potrzeb´ w∏aÊciwego ukszta∏towania wewn´trznego ∏aƒcucha dostaw
uwzgl´dniajàcego podstawowe cechy techniczno- organizacyjne, ekonomiczne i spo∏eczne produkcji. Nale˝y równie˝ mieç na
uwadze to, i˝ procesy technologiczne i procesy logistyczne sà ÊciÊle ze sobà powiàzane, a cz´Êciowo nawet zintegrowane.
Wewn´trzny ∏aƒcuch dostaw mo˝na
zdefiniowaç jako uporzàdkowane fazy
produkcyjne z∏o˝one z operacji technologicznych, kontrolnych, transportowych i magazynowych, powiàzane strumieniami materia∏owymi, energetycznymi i informacyjnymi umo˝liwiajàcymi taki przep∏yw materia∏ów i pó∏wyrobów przez stanowiska, aby mo˝liwe by∏o otrzymanie wyrobu gotowego.

Regu∏y racjonalnego kszta∏towania
wewn´trznego ∏aƒcucha dostaw
W modelowaniu wewn´trznego ∏aƒcucha dostaw mo˝na wykorzystaç nast´pujàce regu∏y wynikajàce z praktyki gospodarczej:
1. Stopieƒ wykorzystania zintegrowanego logistycznego podejÊcia do zarzàdzania przep∏ywem rzeczowym i informacyjnym w przedsi´biorstwie
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dukcji na rynek, a proporcje mi´dzy
obu tymi sk∏adnikami wynikaç muszà
z roli, jakà w przedsi´biorstwie pe∏ni
planowanie sprzeda˝y i produkcji [3].
10. W celu przyspieszenia dostaw do
klientów przez usprawnienie zaopatrzenia materia∏owego oraz skrócenie
cykli produkcyjnych nale˝y zintegrowaç
przep∏ywy fizyczne i informacyjne, co
prowadzi do utworzenia zintegrowanego systemu sterowania produkcjà.
11. Nale˝y systematycznie przeprowadzaç ocen´ efektywnoÊci wykorzystania zasobów systemu: materia∏ów,
energii, pracy ludzkiej, kapita∏u, powierzchni, czasu i informacji. Jako
wskaênik efektywnoÊci proponuje si´
relacje miedzy wielkoÊcià uzyskanego
efektu Y (strumieƒ produktów) a wielkoÊcià nak∏adów X (strumieƒ nak∏adów
czynników produkcji). Zale˝noÊç
Y/X ma istotne znaczenie organizatorskie i nazywana jest produktywnoÊcià.
W literaturze [1] wyró˝nia si´ produktywnoÊç ca∏kowità:
Yc
Pc =

Xc

i produktywnoÊç czàstkowà:
Yc
Pcz =

Xcz

Mo˝na wi´c mówiç o produktywnoÊci ca∏ego systemu, ale tak˝e o produktywnoÊci materia∏ów, produktywnoÊci
energii, produktywnoÊci pracy ludzkiej,
produktywnoÊci kapita∏u.

Studium przypadku
Proces funkcjonowania wewn´trznego
∏aƒcucha dostaw zbadano w warunkach
przedsi´biorstwa bran˝y motoryzacyjnej. Jest to problem skomplikowany,
gdy˝ produkowane sà z∏o˝one wyroby,
ró˝norodne pod wzgl´dem typów nadwozi, wersji silników, opcji wyposa˝enia
podstawowego i dodatkowego. Istotnà
rol´ odgrywajà tutaj zarówno zagadnienia organizacji produkcji, jak i sterowania przebiegiem produkcji, które wymagajà elastycznej i rozga∏´zionej regulacji
przep∏ywem materia∏ów, pó∏wyrobów
i wyrobów gotowych.
Ukszta∏towany wewn´trzny ∏aƒcuch
dostaw posiada nast´pujàce podstawowe cechy:
• ukierunkowanie produkcji na potrzeby
rynku i zapewnienie odpowiedniego
poziomu obs∏ugi klienta
• struktura systemu wytwórczego spe∏nia wymogi racjonalnej organizacji
produkcji, opartej na skoordynowaniu
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czynników produkcji w czasie i przestrzeni z punktu logistycznego, system taki pozwala na realizacj´ planów
produkcji zgodnie z regu∏à 7W
• integracja procesów czàstkowych pomimo wyst´powania du˝ej skali i ró˝norodnoÊci strumieni materia∏ów i informacji. Jest to mo˝liwe dzi´ki wdro˝eniu kodu SINCOM, który po roz∏o˝eniu go na zespó∏ cech charakteryzujàcych samochód, tworzy struktur´ okreÊlajàcà rodzaj lub wersj´ samochodu
• system sterowania przebiegiem produkcji pozwala na opanowanie dynamiki procesów wytwórczych i osiàgni´cie najkorzystniejszych wyników
w skali ca∏ego przedsi´wzi´cia biznesowego na drodze od dostawcy do
odbiorcy.
Szczególnà role odgrywa system sterowania przebiegiem produkcji, który
wspomaga budow´ planów produkcji,
kontrol´ przebiegu produkcji, zasilania
produkcji w materia∏y i cz´Êci oraz rozplanowanie czynników produkcji.
G∏ównym zadaniem systemu sterowania jest zabezpieczenie wykonania produkcji zgodnie z ˝yczeniami klientów.
Przedstawiony system sk∏ada si´ z szeregu modu∏ów, które cz´Êciowo sà ze
sobà zintegrowane tworzàc jednolità
ca∏oÊç. Opis struktury systemu sterowania przebiegiem produkcji przedstawiono na rys. 3.
W sk∏ad systemu wchodzà nast´pujàce modu∏y:
ZZK – system informatyczny umo˝liwiajàcy zbieranie zamówieƒ klientów
PPS – informatyczny system planowania
i programowania produkcji
CAP – informatyczny system kontroli
przebiegu produkcji
PDM – informatyczny system zaopatrzenia, odpowiedzialny za zabezpieczenie materia∏owe produkcji
ZPM – informatyczny system zarzàdzajàcy przep∏ywem materia∏ów z magazynów do stanowisk pracy
STNP – informatyczny system transportu nadwozi pomalowanych umo˝liwiajàcy wizualizacj´ danych w systemie
kontroli przebiegu produkcji CAP.
System sterowania oparty jest na wspó∏pracy wielu komórek organizacyjnych zak∏adu: Dzia∏u Planowania, Biura Kontroli
Przebiegu Produkcji, Dzia∏u Zaopatrzenia
i Dzia∏u Gospodarki Magazynowej.
Ostatnim ogniwem ca∏ego systemu
sterowania przebiegiem produkcji jest
system zaopatrzenia i dostaw, którego
podstaw´ stanowi plan i program pro-

dukcji. Procedur´ planowania i programowania produkcji przedstawiono na rys. 4. Na tej podstawie
okreÊlane sà potrzeby netto, czyli
iloÊci materia∏ów faktycznie niezb´dnych do zaspokojenia potrzeb
produkcyjnych i zapasów ryzyka.
Majàc tak okreÊlone potrzeby netto, system okreÊla wielkoÊci i terminy dostaw uwzgl´dniajàc ich
cz´stotliwoÊç oraz minimalnà wielkoÊç. NiezawodnoÊç dostaw zapewnia Êcis∏a wspó∏praca z dostawcami (partner ship), oparta na
wspó∏odpowiedzialnoÊci dostawcy
za realizacj´ zadaƒ produkcyjnych.
Dostawcy sà poddawani okresowej
autocertyfikacji.

Podsumowanie
Porównanie zebranego materia∏u praktycznego z teoretycznym
pozwala stwierdziç, ˝e wewn´trzny ∏aƒcuch dostaw jest w∏aÊciwie
ukszta∏towany, zgodnie z ustalonymi regu∏ami.
Integracja obszarów zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji u∏atwia
sprawne i skuteczne sterowanie
przebiegiem produkcji zgodnie
z wymogami logistycznymi. Konieczne jednak wydaje si´ dalsze
usprawnianie stosowanych rozwiàzaƒ logistycznych poprzez integracj´ sprz´tu, metod, procedur i danych. Procesom tym winno towarzyszyç tak˝e ciàg∏e doskonalenie
organizacji procesów produkcyjnych i dostosowanie jej do dynamicznego otoczenia. Dzia∏ania te
prowadziç b´dà do racjonalizacji
wewn´trznego ∏aƒcucha dostaw,
a tym samym poprawy produktywnoÊci systemu i podniesienia poziomu obs∏ugi klienta.
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