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Streszczenie
W ramach dzia alno ci produkcyjnej przedsi biorstwo musi by zaopatrywane z zewn trz w materia y i
surowce a ich jako i wp yw ekonomiczny mo e przes dza o jako ci wyrobu finalnego oraz o
wynikach finansowych przedsi biorstwa. W referacie zawarto rozwa ania dotycz ce systemu
zaopatrzenia na przyk adzie wybranego przedsi biorstwa produkcyjnego. Przedstawione zosta y
ówne obszary zarz dzania zaopatrzeniem w zakresie polityki zakupów, wyboru dostawców,
prognozowania zapotrzebowania materia owego, zapewnienia jako ci.

1. Wprowadzenie
Z uwagi na decyduj ce znaczenie kosztów materia owych w ca kowitych kosztach
wytwarzania

i

istotny wp yw

zaopatrzenia

na

wszystkie

dziedziny

dzia alno ci

przedsi biorstwa, zastosowanie rozwi za

logistycznych w tym obszarze jest szczególnie

uzasadnione.

zaopatrzenia

Podstawowe
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sfery

wynikaj

z
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ogólnych

przedsi biorstwa tj. uzyskanie zdolno ci konkurencyjnej na rynku i okre lonego poziomu
rentowno ci.

Jednocze nie

zadaniem

zaopatrzenia

jest

zrównowa enie

wszystkich

sprzeczno ci wyst puj cych w celach cz stkowych, tj. niskie koszty zakupów, wysoki poziom
obs ugi dostaw, niski poziom zamro enia kapita u, niskie koszty magazynowania, wysoka
jako

materia u. Szczególnie w fazie zaopatrzenia istniej tak e znaczne mo liwo ci w

zakresie kontroli, dlatego zapewnienie odpowiedniej jako ci zakupywanych materia ów jest
jednym z priorytetów dzia u zaopatrzenia. W ramach zapewnienia jako ci g ównymi
zadaniami zaopatrzenia jest wybór odpowiednich dostawców oraz kontrola dostaw.
Szczegó owo

procedur stosowanych w wyborze róde zaopatrzenia (dostawców) musi

jednak odpowiada roli i znaczeniu okre lonego materia u w ekonomice przedsi biorstwa.
Pozycje asortymentowe stanowi cy decyduj cy sk adnik kosztów materia owych wymagaj
szczegó owych (analitycznych) procedur wyboru
wi kszo

róde

zaopatrzenia. Zdecydowana

materia ów nie wymaga szczegó owych procedur, a kryterium wyboru mo e by

cena i atwo

zakupu.

2. Elementy systemu zaopatrzenia przedsi biorstwa produkcyjnego
Podstaw sformu owania polityki zakupów materia ów przedsi biorstwa powinna by
szczegó owa analiza sytuacji zaopatrzeniowej (rys 1). W tym celu nale y okre li :
newralgiczne

(strategicznie

wa ne)

materia y,

przeanalizowa

ród a

pokrycia

zapotrzebowania, a tak e dokona wyboru zasad wspó pracy z dostawcami.
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Rys. 1 Elementy systemu zaopatrzenia przedsi biorstwa

W przypadku materia ów strategicznych niezb dne jest:
zaanga owanie najwy szego szczebla zarz dzania w przedsi biorstwie w decyzje
zwi zane z zaopatrzeniem,

dobra znajomo

rynku (dok adne analizy i badanie rynku) oraz dostawców,

cis a wspó praca z dostawcami (tworzenie logistycznego

cucha dostaw),

ugoterminowe i stabilne powi zania partnerskie,
ugoterminowa prognoza popytu i poda y,
stosowanie wszelkich metod s

cych optymalizacji.

cis a kontrola logistyczna (proces zakupu, zapasy, dostawcy).
Zasadnicze znaczenie w polityce utrzymywania zapasów ma wybór odpowiedniej
metody prognozowania zapotrzebowania. Dlatego istotnym zagadnieniem w logistyce
zaopatrzenia jest okre lenie charakteru zapotrzebowania materia owego w przedsi biorstwie
przy pomocy wybranych metod prognozowania.

3. Polityka zakupów w przedsi biorstwie hutniczym X
Strategiczne znaczenie zaopatrzenia wynika z faktu, e obejmuje ono takie zadania jak:
kwalifikowanie dostawców, zakup materia ów, monitorowanie wykonawstwa. Proces zaopatrzenia w
badanym przedsi biorstwie mo na przedstawi

jako zestaw czynno ci obejmuj cy: wyst pienie

zapotrzebowania, zdefiniowanie i ocen potrzeb u ytkownika, podj cie decyzji o dokonaniu zakupu
danego dobra, okre lenie typu zakupu, przeprowadzenie analizy rynku, okre lenie potencjalnych
dostawców i ich wst pn selekcj , wybór ostatecznego dostawcy, przeprowadzenie procesu zakupu,
przyj cie dostawy produktu.
W ramach polityki zakupów dokonano w Biurze Zakupów i Zaopatrzenia Huty X
klasyfikacji materia ów ze wzgl du na wp yw poszczególnych materia ów na wynik finansowy oraz
znaczenie dla produkcji. Nast pstwem selektywnego podej cia by o wyodr bnienie grup
materia owych, wobec których stosuje si mniej lub bardziej rygorystyczne zasady sterowania
zakupami. Zró nicowane podej cie do poszczególnych grup materia owych pozwala na
ograniczenie wydatków zwi zanych z zakupem, co ma istotny wp yw na ograniczenie kosztów
ponoszonych w procesie magazynowania. Jednocze nie wyodr bniono grup
strategicznych, odgrywaj cych decyduj

rol ze wzgl du na zapewnienie ci

materia ów
ci procesu

produkcyjnego, które wp ywaj w istotnej mierze równie na wyniki ekonomiczne zak adu, a
przy tym charakteryzuj si okresowo wyst puj cym ryzykiem zwi zanym z ich nabyciem. Do
materia ów takich zaliczaj si g ównie:
om stalowy - ze wzgl du na powtarzaj ce si okresowe braki tego materia u
spowodowane nadmiernym jego eksportem b

wstrzymaniem dostaw do momentu

wynegocjowania korzystnej dla sprzedaj cego ceny, wprowadzono polityk
utrzymywania wi kszego zapasu tego surowca,
brykiety HBI (materia

elazono ny) - ze wzgl du na du

odleg

siedziby

producenta , a co si z tym wi e d ugi okres dostawy oraz celem obni enia
kosztów spedycyjnych postanowiono, e optymalna partia dostarczonego materia u
powinna wynosi 3000 ton, st d utrzymywany zapas brykietów HBI jest znacznie
wy szy ni np. elazostopów.
Nale y zwróci uwag , e w Hucie X funkcjonuj dwie komórki zaopatrzenia Biuro
Zakupów Z omu - zajmuj ce si wy cznie zakupem z omu stalowego oraz Biuro Zakupów i
Zaopatrzenia - dokonuj ce zakupów pozosta ych materia ów na potrzeby firmy.
Rynek zaopatrzenia w materia y strategiczne mo na okre li jako terytorialnie rozproszony,
co wp ywa w znacznej mierze na koszty zaopatrzeniowe. Jednak dzi ki synchronizacji planu
asortymentowego produkcji i dostaw materia ów Biuro Zakupów i Zaopatrzenia do

skutecznie

przeciwdzia a gromadzeniu si nadmiernych zapasów.
Zawieraj c umowy zarówno Biuro Zakupów Z omu jak i Biuro Zakupów i Zaopatrzenia kieruje
si g ównie kryterium jako ci. Narz dziem do osi gni cia podstawowych celów jest ustanowiony i
wdro ony System Zarz dzania Jako ci spe niaj cy wymagania ISO 9001. Dzi ki temu równie
skutecznie mog by wype niane zagadnienia zwi zane z logistyk zaopatrzenia. Planowanie ilo ci
zakupu z omu stalowego pozosta ych materia ów strategicznych oraz innych pozycji asortymentowych o
znacznym wp ywie na wynik finansowy odbywa si przy pomocy programu komputerowego
(prognozowanie zakupów) i polega na opracowaniu i przekazaniu do Biur Zakupu rocznego,
miesi cznego i tygodniowego planu asortymentowego. W oparciu o plan dane i wska niki zu ycia
poszczególnych materia ów, ustalane s potrzeby materia owe i opracowywany harmonogram dostaw.
Na bie co do programu komputerowego wprowadzane s dane dotycz ce zu ycia i dostaw
materia ów, na podstawie których dokonuje si ewentualnych weryfikacji w harmonogramach dostaw.
Ustalaj c potrzeby materia owe uwzgl dniane s ponadto:
• czas realizacji zamówienia,
• minimalny stan zapasu danego materia u,
• optymalna wielko

partii dostawy.

4. Kwalifikacja i ocena dostawców w przedsi biorstwie hutniczym
ównym zadaniem zaopatrzenia przedsi biorstwa jest znalezienie dostawców
materia ów, gwarantuj cych dostawy zgodne z wymaganiami, na czas, w uzgodnionych
ilo ciach, zdolnych do wprowadzania zmian, nawet w krótkim czasie przed realizacj

zamówienia, zachowuj cych gotowo

do

jak najszybszego uzupe niania dostawy

niekompletnej lub niezgodnej z wymaganiami i konkurencyjnych cenowo.
Przyj

i obowi zuj

zasad

w ramach zapewnienia jako ci w Hucie X jest

realizacja dostaw z omu, dodatków metalicznych i niemetalicznych, elektrod grafitowych oraz
materia ów technologicznego zu ycia tylko od zakwalifikowanych dostawców.
W ramach post powania przy kwalifikacji dostawcy, spe niaj cego najwa niejsze z
kryteriów, czyli kryteria jako ciowe w Hucie zosta a przygotowana „Ankieta oceny dostawcy”
z zapytaniami dotycz cymi g ównie Systemu Zapewnienia Jako ci.
Odpowiedzi w ramach ankiety na powy sze pytania s

do oceny dostawcy i

umieszczenia na li cie kwalifikacyjnej.
W przypadku oceny sta ych dostawców przeprowadzanej raz do roku bierze si pod
uwag kryteria przedstawione na rys. 2.
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1 – wynik ankiety oceny dostawcy
2 – ocena terminowo ci realizacji zamówie
3 – ocena zgodno ci jako ci z zamówieniem
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Rys. 2. Kryteria oceny dostawców w przedsi biorstwie hutniczym

Warunkiem umieszczenia dostawcy na Li cie kwalifikowanej A jest uzyskanie przez
niego oceny w przedziale 29-38 punktów a tak e min. 7 punktów z oceny jako ci dostawy
podczas przerobu. W przypadku uzyskania oceny z przedzia u 15-28 pkt. dostawca mo e by
umieszczony na Li cie rezerwowej B. Uzyskanie wyniku poni ej 15 pkt. stanowi podstaw do
wykre lenia z list dostawców Huty. Skre lenie z listy kwalifikowanych dostawców mo e
nast pi ponadto w przypadku stwierdzenia jednej niezgodno ci, która spowodowa a znaczne
straty jako ciowe w produkcji lub w przypadku stwierdzenia trzech niezgodno ci parametrów
jako ciowych z deklarowanymi.

Nowy dostawca mo e by , po wst pnej kwalifikacji (wype nienie „Karty oceny
dostawcy”), umieszczony na li cie rezerwowej B. Pe na ocena przeprowadzona zostaje po
ewentualnej dostawie partii próbnej i uzyskaniu opinii u ytkownika.

5. Odbiór jako ciowy materia ów
Celem odbioru jako ciowego jest zapewnienie odpowiedniej jako ci zakupywanych
materia ów, zgodnie z wymaganiami Systemu Zarz dzania Jako ci w Hucie. Na Stalowni
szczególn uwag zwraca si na z om stalowy, elazostopy i inne materia y wsadowe.
W przypadku odbioru jako ciowego z omu dostawa (je li nie ustalono inaczej) nie
powinna zawiera mieszaniny ró nych klas z omu w przypadku stwierdzenia ró nych klas przyjmowana
jest do rozliczenia tylko w ni szej klasie. Szczegó owe warunki odbioru dotycz ce g ównie egzekwowania
wymaganej masy nasypowej, przekroczenia dopuszczalnych wymiarów, stwierdzonych zanieczyszcze
oraz odchyle

od po danych zawarto ci pierwiastków

cych, uregulowane s

ogólno -

handlowymi warunkami dostaw z omu stalowego wsadowego, niestopowego dla Huty. Ponadto
prowadzona jest okresowa analiza i ocena jako ci z omu okre lona parametrami jako ci
przygotowania wsadu i jako ci roztopienia (zawarto S w pierwszej próbie po roztopieniu wsadu).
Przyj cie elazostopów odbywa si w dwóch etapach. Pierwszy to wst pny odbiór
jako ciowy obejmuj cy sprawdzenie zgodno ci

wiadectwa Jako ci z Kart

Materia ow ,

sprawdzenie stanu dostawy (opakowanie, granulacja, kawa kowo , zanieczyszczenia itp.). Je eli
dostawa nie zosta a wst pnie odebrana, nie mo e by roz adowana. Wst pnie odebrana dostawa
zostaje opisana dat dostawy, nazw materia u numerem wagonu lub samochodu. W przypadku
niezgodno ci wype niana zostaje „Kart niezgodno ci dostawy" i podj cia decyzji o dalszym
post powaniu. W przypadku podj cia decyzji o reklamacji dostawy wystawione zostaje
„Zg oszenie reklamacji" wraz z dokumentacj dostawy a materia jest zabezpieczony do wgl du
dostawcy.
Drugi etap odbioru to ostateczny odbiór jako ciowy elazostopów polegaj cy na pobraniu prób
do bada i sprawdzeniu prawid owo ci wyników zgodnie z harmonogramem ustalonym przez
wydzia produkcyjny. Wyniki bada

w laboratorium stanowi podstaw wpisu do „Rejestru

elazostopów". Dla materia ów podlegaj cych reklamacji wystawiana zostaje „Kart niezgodno ci”
oraz przes ane „Zg oszenie reklamacji”.
6. Prognozowanie zapotrzebowania materia owego
Istotnym

aspektem

logistyki

przedsi biorstwa

produkcyjnego

zwi zanym

zaopatrzeniem jest planowanie potrzeb materia owych. Równocze nie z analiz

z

rynku

zaopatrzenia ustalany powinien by plan zakupów okre laj cy takie elementy jak: co?, w
jakiej ilo ci?, w jakich terminach nale y kupi ?. Zapotrzebowanie na materia y wynika z
planów produkcji powstaj cych z kolei na podstawie prognoz popytu na wytwarzane wyroby.
Ustalenie zapotrzebowania jest jednocze nie jednym z najtrudniejszych problemów
logistycznych. Sterowanie zapasami w zaopatrzeniu stanowi proces powtarzalny, w istocie
przebiegaj cy w skali operacyjnej a zatem istotn rol odgrywa powinno krótkoterminowe
prognozowanie popytu. Zasadnicze znaczenie w polityce utrzymywania zapasów ma wybór
odpowiedniej metody prognozowania zapotrzebowania. Du a dok adno

prognozy, czyli

niewielkie odchylenia rzeczywistego zapotrzebowania od warto ci prognozy, umo liwia
ograniczenie zapasów bezpiecze stwa. Celowe zatem jest zbadanie mo liwo ci zastosowania
wybranych metod prognozowania oraz wybór metody najbardziej optymalnej dla
specyficznego charakteru zapotrzebowania materia owego stalowni. W ród modeli, które w
ostatnich latach ciesz

si

du

popularno ci

nale

modele opieraj ce si

na tzw.

wyrównaniu wyk adniczym szeregów czasowych, zapocz tkowane przez R. G. Browna.
Podstawowe mierniki prognoz dla rzeczywistych szeregów czasowych, zarejestrowanych w
okresie trzech lat, uzyskane w wyniku zastosowania arytmetycznej redniej ruchomej (3okresowej), modelu Browna, Holta i Wintera wskazuj , e dla analizowanych szeregów
czasowych zapotrzebowania na wybrane materia y satysfakcjonuj ce wyniki daje jedynie
metoda Wintera. Jednocze nie otrzymane wyniki wskazuj na brak podstaw do stosowania
modeli prognozowania uwzgl dniaj cych znaczne zmiany trendu (modelu Holta)w
dzia alno ci wybranej stalowni.

7. Podsumowanie
Wzajemne korzystne powi zania mi dzy przedsi biorstwem i jego dostawcami
zwi kszaj zdolno

obu stron do tworzenia warto ci i kszta towania jako ci.

Przedstawione w pracy zagadnienia dotycz ce zaopatrzenia w badanej stalowni,
pozwalaj na popraw wykorzystania rodków finansowych oraz ograniczenie zamro enia w
zapasach funduszy bez pogorszenia ci

ci i niezawodno ci dostaw.
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LOGISTIC SYSTEM OF SUPPLY IN A PRODUCTION COMPANY
Summary
During production activity a company has to be provided with the materials, their quality and economic
influence may determine the quality of the final product and financial results of a company. The example of a
supply management in a selected production company was presented in the report. The main areas of a supply
management in purchasing policy, the choice of the suppliers, forecasting the material demand and ensuring
quality were discussed.

