
PRZEDMOWA

Przedmiotem przekazanej Szanownemu Czytelnikowi monografii jest szeroko rozu-
miana inżynieria produkcji. Stanowi ona zbiór wybranych przemyśleń autorów zebra-
nych w kontekście nieustannie zachodzących zjawisk związanych z inżynierskim 
podejściem do zarządzania. Jej podstawowym celem jest zaprezentowanie osiągnięć 
polskich i zagranicznych ośrodków naukowych oraz perspektyw rozwojowych i kie-
runków badań.

Uwarunkowania współczesnego rynku stawiają przedsiębiorstwom produkcyj-
nym coraz większe wymagania w obszarze wytwarzanych wyrobów, świadczonych 
usług, a także w obszarze podejmowania decyzji. W związku z tym konieczne jest 
ciągłe prowadzenie badań w zakresie istniejących rozwiązań, z zastosowaniem okre-
ślonych metod i narzędzi, które dostarczą niezbędnych informacji o funkcjonowaniu 
dotychczasowego rozwiązania i wskażą kierunki dalszych działań. Z tego też powodu 
coraz częściej spotyka się w literaturze nowe metody, narzędzia i techniki, których 
wykorzystywanie wpływa w efekcie na lepszą jakość produktów, obniżkę kosztów 
własnych czy skrócenie czasu realizacji procesów.

Monografia prezentuje ogólny wgląd w inżynierskie metody, narzędzia i techni-
ki doskonalenia procesów zachodzących w przedsiębiorstwach przemysłowych. Jest 
syntezą zagadnień związanych ze wspomaganiem procesów podejmowania decyzji 
z wykorzystaniem zarówno nowych, jak i znanych metod i narzędzi. Składa się ona 
z dziewięciu rozdziałów ułożonych zgodnie z praktycznymi obszarami wykorzysty-
wania opisanych metod i narzędzi.

W rozdziale autorstwa G. Gindy pt. Z kim podjąć współpracę?... opisano możli-
wości zastosowania analizy skupień do rozpoznawania problemów decyzyjnych oraz 
do bezpośredniego wspomagania wyboru właściwych wariantów decyzji. Jej zastoso-
wanie pozwala na identyfikację wariantów decyzji, które są najbardziej podobne do 
rozpatrywanego wieloatrybutowego wzorca, a także na dostarczanie dodatkowej wie-
dzy o rzeczywistym stopniu zróżnicowania charakteru wariantów decyzji i łączących 
je relacji. Zamieszczony w rozdziale przykład potwierdza przydatność tego narzędzia 
we wspomaganiu rozwiązywania typowego zagadnienia wieloatrybutowej analizy 
decyzji, polegającego na wyborze właściwego jej wariantu.

W rozdziale autorstwa W. Kaczmarczyka zaprezentowano wybrane zadania pla-
nowania partii produkcyjnych w zakładach wytwarzających żywność. Opisano w nim 
podstawowe modele, wyjaśniono różnice pomiędzy nimi w kontekście przebiegu pro-
cesów produkcyjnych o ograniczonej zdolności produkcyjnej, z długimi i kosztow-
nymi operacjami przezbrajania maszyn. Ze względu na wysokie koszty, szczegól-
nie przezbrajania (mycia) maszyn, zależne od kolejności wykonywanych partii oraz 
nietrwałość produktów, dobór właściwych metod planistycznych jest bardzo ważny, 
a modele są zróżnicowane i trudne do rozwiązania.
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Rozdział autorstwa M. Magiery (†) poświęcono zagadnieniom reharmonogra-
mowania, czyli aktualizowania pierwotnego harmonogramu w związku ze zmianami 
warunków realizacji procesu produkcyjnego. Zaproponowano w nim dwupoziomową 
metodę reharmonogramowania bez użycia buforów międzyoperacyjnych. Ta meto-
da heurystyczna przeznaczona jest do wyznaczania najkrótszych harmonogramów 
o znacznych rozmiarach w relatywnie krótkim czasie. Jej wykorzystanie przyczyniło 
się do lepszego odzwierciedlenia rzeczywistości w zbudowanych modelach mate-
matycznych, a także do skrócenia czasu aktualizacji harmonogramu pierwotnego, co 
zostało potwierdzone opisanymi eksperymentami.

A. Latos i M. Mikulik przedstawiają nowatorską hybrydową metodę podno-
szenia wydajności układu parkingowego, łączącą w sobie dwie funkcjonalności: 
przydzielanie miejsca parkingowego w czasie rzeczywistym i ciągłą rekonfigu-
rację przepustowości. Może być ona wykorzystywana do bieżącego zarządzania 
powierzchniami parkingowymi, które szczególnie w obszarach miejskich, są dobrem 
deficytowym. Metoda pozwala na przydzielanie priorytetów miejsc i określanie ich 
wielkości w zależności od zmiennych parametrów systemowych, tak aby uzyskać jak 
największą przepustowość parkingu i jak największą chwilową liczbę miejsc parkin-
gowych. Celem weryfikacji praktycznej metody wybrano i opisano przykładowe trzy 
scenariusze związane z doborem konfiguracji parkingu na podstawie rzeczywistych 
danych liczbowych.

W rozdziale autorstwa G. Gindy pt. Przydatność porządkowej... opisano koncep-
cję wykorzystania porządkowej nierozmytej oceny wspomagania procesu podejmo-
wania decyzji przy uwzględnieniu niedoskonałego charakteru dostępnej informacji. 
Podejmowanie decyzji w warunkach pewności jest trywialne, natomiast w praktyce 
gospodarczej bardzo rzadko dysponuje się kompletną informacją w momencie podej-
mowania decyzji. W tym rozdziale porządkowe skale ocen jakości podejmowanych 
decyzji zastąpiono skalami zmodyfikowanymi – przy użyciu liczb rozmytych. Roz-
ważania teoretyczne zilustrowano, modyfikując skale dwóch popularnych metod 
analizy decyzji DEMATEL i AHP/ANP. W wyniku analiz ustalono, że taka zmiana 
sposobu wyrażenia poziomów porządkowej skali ocen nie tylko skutkuje istotnie bar-
dziej złożonymi obliczeniami, ale również dodatkową wrażliwością na zastosowany 
sposób wyostrzania rozmytych rezultatów obliczeń.

G. Chrobak wykorzystał analizę regresji wielorakiej do planowania przychodów 
ze sprzedaży. Szacowanie przychodów jest zawsze obarczone błędem związanym 
z niepewnością otoczenia. Można te przychody szacować, analizując kolejne współ-
czynniki liniowego modelu regresji wielorakiej. Powyższe szacowanie zrealizowano 
na przykładowym obiekcie badań. Po zbudowaniu odpowiedniego modelu i po wła-
ściwym doborze jego parametrów określono, na ile fluktuacje wolumenu sprzedaży 
mogą przełożyć się na wahania obrotów, a tym samym na wielkości przychodów.

A. Iwaszczuk, Z. Dvulit i J. Baran przy wykorzystaniu metod i narzędzi zarzą-
dzania przeanalizują wpływ wybranych czynników na ceny złota. Wykonana analiza 
jest przydatna przede wszystkim przedsiębiorstwom przemysłowym, które w swej 
bieżącej działalności produkcyjnej wykorzystują złoto i dla których cena jego zaku-
pu stanowi istotny koszt produkcji. Na cenę mogą wpływać czynniki gospodarcze 
i polityczne, które należy uwzględniać w kształtowaniu polityki zakupowej. Anali-
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za na przykładzie rynku amerykańskiego wykazała silną ujemną korelację między 
ceną surowca a oprocentowaniem obligacji i bonów skarbowych, dodatnią zależność 
pomiędzy ceną złota a polityką monetarną (wyrażoną w postaci agregatu monetarne-
go M2 USA) oraz stopą inflacji (wyrażoną indeksem CPI USA). 

W rozdziale autorstwa M. Murdzek, M. Richert i R. Hubickiego opisano metodę 
określania tzw. efektywności wykorzystania parku maszynowego. Znajomość para-
metrów wyznaczanych w metodzie pozwala na skuteczniejsze planowanie prac na 
zasobach oraz na ich efektywniejsze wykorzystanie. Szczególną uwagę zwrócono na 
aspekt jakościowy, mający wpływ na wartość wskaźników oceny efektywności wyko-
rzystania parku maszynowego. W wyniku analizy przypadku ustalono, że drogą do 
poprawy uzyskanych wyników oraz efektywnego wykorzystania metody jest szcze-
gółowa identyfikacja wszystkich rodzajów strat występujących w procesie produkcji 
oraz ich przyczyn. Niezbędne jest również zróżnicowanie wyrobów pod względem 
trudności wykonania i oszacowanie normatywnego czasu cyklu dla każdego z nich.

W rozdziale autorstwa A. Jamroza i M. Wiktora przedstawiono różnego rodza-
ju źródła napędu stosowane we współczesnej motoryzacji. Wykorzystując analizę 
porównawczą, zestawiono wady i zalety samochodów o różnych źródłach napędu, 
które mogą wpłynąć na proces podejmowania decyzji zakupowej. Przygotowana ana-
liza pozwala na świadome podjęcie decyzji co do wyboru wariantu z uwzględnieniem 
efektywności, infrastruktury, kosztu, bezpieczeństwa i oddziaływania na środowisko.

Mając nadzieję na ciepłe przyjęcie monografii, chciałbym podziękować wszyst-
kim autorom za ich wysiłek włożony w przygotowanie materiałów oraz za możli-
wość ich zaprezentowania w niniejszej publikacji. Pragnę podkreślić, że publika-
cja jest dziełem nie tylko teoretyków, ale i praktyków zarządzania, wnoszącym do 
nauki element weryfikacji, przenoszący na grunt praktyki gospodarczej nowe metody 
i narzędzia inżynierii produkcji. Ujęte w publikacji rozważania teoretyczne i prak-
tyczne pozwalają ukazać złożoność poruszanej problematyki, a także jej wzajemną 
komplementarność.
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