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Budowa efektywnoÊci przedsi´biorstwa
w sferze procesów logistycznych
bór przypadkowy, z jednej bowiem strony w p∏aszczyznach tych mo˝emy odnaleêç „zainteresowanie” dzia∏aniami dotyczàcymi kszta∏towania elementów (podsystemów) przedsi´biorstwa, wed∏ug jego klasycznego podzia∏u, z drugiej zaÊ
strony p∏aszczyzny te dotykajà ró˝nych
poziomów budowania efektywnoÊci.
Budowa efektywnoÊci przedsi´biorModel ma charakter dynamiczny, nie
stwa w sferze procesów logistycznych
opisuje statycznych elementów, lecz powymaga szerokiego spojrzenia, które
zwala umiejscowiç w nim dzia∏ania z zapozwoli na zrównowa˝enie wszystkich
kresu optymalizacji oraz doskonalenia
elementów systemu logistycznego pod
poszczególnych elementów. Konstrukkàtem ich potencja∏u jak i spójnoÊci procja modelu umo˝liwia zmian´, rozwój
i dà˝enie do równowagi miedzy pocesowej. Systemowe spojrzenie uzupe∏szczególnymi jego p∏aszczyznami.
nione analizà p∏aszczyzn tworzàcych
Model dotyczy procesów logistyki.
efektywnoÊç realizowanych procesów
Najbardziej eksponowanà jego p∏aszczypozwoli na ostateczne osiàgni´cie swoistego efektu synergii.
znà jest logistyka, która najsilniej oddzia∏ywuje na sfer´ organizacji procesu.
1. Analiza stanu istniejàcego
P∏aszczyzna ergonomii zoptymalizuje
2. Model efektywnoÊci procesów logistycznych
uk∏ad cz∏owiek – praca, o jego psychiczAnalizie poddany zosta∏ system logi- 2.1. Podstawy metodyczne modelu
ne i fizyczne aspekty. Takie dzia∏anie dostyczny przedsi´biorstwa produkcyjnego
prowadzi do wzrostu efektywnoÊci powytwarzajàcy uk∏ady termodynamiczne dla
Proponowany model tworzà trzy p∏asz- przez w∏aÊciwe dopasowanie maszyn,
przemys∏u motoryzacyjnego, z przezna- czyzny: logistyka, ergonomia, kultura narz´dzi i Êrodowiska do cz∏owieka,
czeniem na pierwszy monta˝ jak i rynek przedsi´biorstwa (rys. 1). Nie jest to wy- wzrostu zaanga˝owania w prac´, a co
zatem idzie, wytworzenia „dobrej praktyki wytwarzania”. Ergonomiczne odSfera czáowiek-praca
- optymalizacja ukáadu
dzia∏ywanie na uk∏ad cz∏owiek – praca,
czáowiek-maszyna,
- relacje psychiczne i fizyczne
w trosce o kondycje psychicznà pracowczáowiek- Ğrodowisko pracy
ników, b´dzie silnie zwiàzane z trzecià,
ostatnià p∏aszczyznà modelu – kulturà
przedsi´biorstwa. Pojedyncze jednostki
i grupy pracownicze tworzà kultur´
przedsi´biorstwa.
Dobra kultura przedsi´biorstwa jest
podstawà wprowadzenia zmian organizacyjnych oraz mentalnych, zwiàzanych
logistyka
z logistycznymi koncepcjami obs∏ugi
Sfera organizacji procesu
- optymalizacja strumieni
klientów, tworzenia specyficznych warmateriaáowych,
- wybór strategii funkcjonalnej
toÊci, odpowiadajàcych ich potrzebom.
kultura
Jest to model integrujàcy ró˝ne eleprzedsiĊbiorstwa
menty
jak i p∏aszczyzny organizacji. DziaSfera relacji miĊdzyludzkich
Strumienie
- budowanie kultury
- materiaáowy
∏anie
integrujàce
wyst´puje z jednej stroprzedsiĊbiorstwa
- informacyjny
- ksztaátowanie wzorców
ny
dzi´ki
opisaniu
osi modelu dziedzinakulturowych:
System idealny
- racjonalnych (wiedza),
mi
wiedzy,
które
w
swym dorobku, inter- intuicyjnych (umiejĊtnoĞci)
dyscyplinarnie scalajà wiele spojrzeƒ
i koncepcji oraz z drugiej strony zapewRys. 1. Trójwymiarowy model budowy efektywnoÊci dzia∏ania przedsi´biorstwa w sferze procesów
logistycznych
niajà wielowymiarowoÊç podejÊcia.

cz´Êci zamiennych. Przedsi´biorstwo, b´dàce filià mi´dzynarodowego koncernu
motoryzacyjnego (zatrudniajàcà ok. 900
osób), posiada zintegrowany system wspomagania zarzàdzania klasy MRPII (SAP R/3)
oraz elektroniczny system wymiany danych (EDI) z kluczowymi klientami. Wszystkie zadania logistyczne w przedsi´biorstwie skupione sà w dziale logistyki podzielonym na dwa obszary funkcjonalne,
zwiàzane z planowaniem zasobów logistycznych oraz obs∏ugà logistycznà.
Z∏o˝onoÊç procesów przep∏ywu, a tak˝e gromadzenia i utrzymania zapasów
w przedsi´biorstwie oraz mo˝liwoÊç wyró˝nienia w ich strukturze trzech podstawowych sfer przep∏ywu, pozwala na
uogólnienie analizowanego przypadku na
wiele innych podmiotów o podobnej lub
mniej z∏o˝onej strukturze przep∏ywu.

Sfera
dystrybucji

Sfera
produkcji

Sfera
zaopatrzenia

ergonomia

Artyku∏ przedstawia model budowy
efektywnoÊci przedsi´biorstwa w sferze
procesów logistycznych, jego praktyczne zastosowanie w procesie modernizacji wybranego podsystemu systemu logistycznego przedsi´biorstwa produkcyjnego oraz oczekiwany zakres korzyÊci.
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Analiza fazowa

mierne obcià˝enie pracà
• ma∏à sprawnoÊç funkcjonowania podsystemu.
Podj´te dzia∏ania modernizacyjne
skierowane sà na popraw´ istniejàcego
stanu rzeczy.
Koncepcja modernizacji (rys. 4.) obejmuje:
• reorganizacje procesu pracy
• stworzenie kompleksowego stanowiska prze∏adunkowego
• optymalny dobór Êrodków transportowych
• popraw´ parametrów materialnych
Êrodowiska pracy
• optymalizacje przep∏ywu strumieni
materia∏owych.
Stworzenie kompleksowego stanowiska prze∏adunkowego, poprawa materialnych parametrów Êrodowiska pracy
oraz zastosowanie nowoczesnych Êrodków transportowych zwiàzane jest
z dzia∏aniami optymalizujàcymi ergonomiczny uk∏ad cz∏owiek – maszyna – Êrodowisko pracy. Optymalizacja strumieni materia∏owych oraz reorganizacja procesu pracy dotyka sfery logistycznej
optymalizacji procesu.

Analiza struktury
organizacyjnej sáuĪby
logistyki

Analiza procesów
informacyjno-decyzyjnych

Faza
zaopatrzenia

Faza
produkcji

Klienci

Dostawcy

Analiza wspomagania
informatycznego
procesów logistycznych
Faza
dystrybucji

Analiza infrastruktury
technicznej

Analiza przepáywu
strumieni materiaáowych
System logistyczny przedsiĊbiorstwa

Analiza systemu produkcyjnego
i jego wpáywu na procesy logistyczne

Rys. 2 Kierunki analizy systemu logistycznego

2.2. Metodyka post´powania
Analiza systemu logistycznego przedsi´biorstwa budowy maszyn zosta∏a dokonana w uj´ciu fazowym, poprzez faz´
zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji.
Analiza skierowana zosta∏a na procesy informacyjno-decyzyjne oraz organizacje przep∏ywu strumieni materia∏owych (rys. 2). Analiz´ przep∏ywu strumieni informacyjnych oraz materia∏owych uzupe∏nia spojrzenie na infrastruktur´ technicznà systemu, skutecznoÊç
wspomagania informatycznego procesów logistycznych oraz miejsce i sposób organizacji s∏u˝by logistyki na tle
struktury organizacyjnej przedsi´biorstwa. KompleksowoÊç analizy dope∏nia
okreÊlenie relacji mi´dzy systemem produkcyjnym przedsi´biorstwa a realizowanymi procesami logistycznymi.
Zaproponowana metodyka analizy pozwala na pe∏na identyfikacj´ rozwiàzaƒ
logistycznych oraz ich wzajemnych relacji, dostarczajàc solidnych podstaw do
dalszych dzia∏aƒ zwiàzanych z podnoszeniem efektywnoÊci systemu logistycznego.

nia przedsi´biorstwa w sferze procesów
logistycznych. Analiza logistyczna pozwala oceniç sprawnoÊç procesów magazynowych, organizacje przep∏ywu strumieni
materia∏owych oraz spójnoÊç zadaniowà
z ca∏ym systemem logistycznym przedsi´biorstwa. Analiza p∏aszczyzny ergonomicznej dostarcza informacji na temat ergonomicznej jakoÊci infrastruktury technicznej,
organizacji pracy oraz warunków materialnego Êrodowiska pracy. P∏aszczyzna
kultury przedsi´biorstwa nie jest obiektem odr´bnej analizy, poniewa˝ dzia∏ania
z nià zwiàzane odnajdujemy w p∏aszczyêUwagi i wnioski koƒcowe
nie logistycznej jak i ergonomicznej.
4. Koncepcja modernizacji
Przeprowadzona analiza szczegó∏owa
pozwala stwierdziç:
• niski poziom ergonomicznej jakoÊci
infrastruktury technicznej magazynu
przyj´ç
• zagro˝enie wypadkowe, nierówno-

−

Na podstawie przeprowadzonej analizy
systemu logistycznego (wed∏ug metodyki
z punktu 2.2) do dalszych badaƒ i projektu modernizacji wybrany zosta∏ podsystem magazynu przyj´ç. Wybór podsystemu uwarunkowany jest ograniczonà jego
sprawnoÊcià funkcjonowania oraz istniejàcym zagro˝eniem wypadkowym zwiàzanym z niskim poziomem jakoÊci ergonomicznej infrastruktury technicznej.
Kolejny krok stanowi analiza szczegó∏owa wybranego podsystemu. Kierunki
analizy podsystemu magazynu przyj´ç
(rys. 3) odzwierciedlajà g∏ówne p∏aszczyzny modelu budowy efektywnoÊci dzia∏a-
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OkreĞlenie miejsca podsystemu w
systemie logistycznym przedsiĊbiorstwa
oraz realizowanych przez niego funkcji

Analiza logistyczna

3. Analiza wybranego podsystemu logistycznego

organizacja procesu
magazynowego:
−
−

−

−

proces technologiczny,
proces informacyjnodecyzyjny,

WEJĝCIE

przepáyw strumieni
materiaáowych:
−
−

Analiza oraz modernizacja przeprowadzona wed∏ug zaproponowanej metodyki przyniesie szereg korzyÊci zwiàzanych z podniesieniem ergonomicznej
jakoÊci obiektów technicznych oraz
sprawniejszà organizacjà procesu pracy.
Na poziomie stanowiska pracy b´dà
to zmiany prowadzàce do:

WYJĝCIE

M-1
MAGAZYN
PRZYJĉû

drogi transportowe,
natĊĪenie przepáywu,

- identyfikacja
- rozáadunek
- odbiór DJ
- kartoteka
stanów
- depozyt
- reklamacja

spójnoĞü zadaniowa z
caáym systemem
logistycznym

reklamacje

Analiza ergonomiczna
−
−
−
−
−

M-2
MAGAZYN
KOOPERACJI

M-3
MAGAZYN
HUTNICZY

M-5
MAGAZYN
MATERIAàÓW
CHEMICZNYCH

DOSTAWCY

Infrastruktura techniczna:
− front przeáadunkowy,
− Ğrodki transportowe,
obciąĪenie fizyczne pracą
równomiernoĞü obciąĪenia,
obciąĪenie psychiczne pracą,
parametry materialne
Ğrodowiska pracy.

Rys. 3. Zakres analizy podsystemu magazynu przyj´ç

M-4
MAGAZYN
PREWENCJI

MAGAZYNY
ZAKàADOWE

Koncepcje i strategie logistyczne

Reorganizacja procesu
pracy
(równomiernoĞü obciąĪenia,
liczba personelu,
elastycznoĞü zadaniowa)

Optymalizacja strumieni
materiaáowych
(drogi transportowe,
natĊĪenie przepáywu)

Stworzenie
kompleksowego
stanowiska
przeáadunkowego
(most przeáadunkowy,
uszczelnienie, brama,
naprowadzacze kóá, lampy)

PODSYSTEM
MAGAZYNU
PRZYJĉû
Poprawa materialnych
parametrów Ğrodowiska
pracy
(oĞwietlenie,
komfort cieplny)

Optymalny dobór
Ğrodków transportowych

Obszar logistycznego
oddziaáywania optymalizującego

Obszar ergonomicznego
oddziaáywania optymalizującego

Rys. 4. Kierunki kompleksowej modernizacji podsystemu magazynu przyj´ç

• zmniejszenia zagro˝enia wypadkowego, poprzez zastosowanie nowoczesnych Êrodków transportowych, likwidacje ró˝nicy poziomów mi´dzy pod∏ogà skrzyni samochodu a posadzkà
magazynu oraz zmniejszenie obcià˝enia dróg transportowych
• obni˝enia liczby osób zaanga˝owanych w roz∏adunek z trzech do jednej
• zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia
sk∏adowanych elementów (likwidacja

stanowiska mycia cz´Êci zabrudzonych)
• poprawa parametrów materialnych
Êrodowiska pracy
• poszerzenie treÊci pracy oraz zwiàzków mi´dzyludzkich (komunikacji)
dzi´ki wdro˝eniu koncepcji naturalnych grup roboczych.
Na poziomie procesów realizowanych
w magazynie zmiany pozwolà na:
• zwi´kszenie (ok. 2,5- krotne) sprawnoÊci realizowanych funkcji

• obni˝enie (ok. 2,5- krotne) kosztów
funkcjonowania podsystemu
• skrócenie czasu przyj´cia i wydania
w kierunku magazynów przeznaczenia
• rozdzielenie strumieni materia∏owych
wejÊcia i wyjÊcia
• zrównowa˝enie tempa przep∏ywu.
Na poziomie sytemu logistycznego
nastàpi:
• wyraêny wzrost dro˝noÊci podsystemu wejÊcia
• wi´ksze zrównowa˝enie potencja∏u
• przygotowanie podsystemu magazynu
przyj´ç do wymagaƒ stawianych przez
koncepcje Just in Time.
Zastosowanie przedstawionego modelu
budowy efektywnoÊci procesów logistycznych do analizy i modernizacji systemu logistycznego przedsi´biorstwa pozwala uzyskaç korzyÊci, które dotyczà wszystkich
poziomów budowy efektywnoÊci organizacji, a ich zakres w sposób zrównowa˝ony
kszta∏tuje ergonomicznà p∏aszczyzn´ zwiàzanà z optymalizacjà uk∏adu cz∏owiek-maszyna oraz logistycznà p∏aszczyzn´ organizacji procesów. Taka wielowymiarowa analiza dzia∏aƒ pozwala na zrównowa˝enie
wszystkich elementów systemu w celu ich
lepszego wspó∏dzia∏ania i ostatecznie osiàgni´cia efektu synergii.
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czytniki kodów kreskowych,
terminale przenoÊne, komputery typu Palm
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zbieranie danych w terenie,
gospodarka materia∏owa,
obs∏uga procesów produkcyjnych.

drukarki, aplikatory, etykiety, RFID
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