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MAREK DUDEK

Struktura organizacji wytwarzania w systemach klasy światowej. 
Paradoks szczupłości i elastyczności operacyjnej

Streszczenie

Niniejsza monografia wpisuje się w nurt badań związanych z doskonaleniem systemów 
wytwarzania, zmierzającym w kierunku osiągnięcia tzw. zwinności. Zwinne wytwarzanie 
zakłada takie zorganizowanie działalności wytwórczej, które zagwarantuje zdolność systemu 
do szybkiego i efektywnego reagowania na zmienność otoczenia. Oznacza połączenie reak-
tywnych i proaktywnych działań, umożliwiających z jednej strony osiągnięcie wysokiego 
stopnia elastyczności kluczowych obszarów, a z drugiej  – ich efektywność ekonomiczną. 
W trakcie procesów organizowania postulat elastycznej i szybkiej zmiany „zderza się” niestety 
z postulatami stabilności, pewności wyników działania, standaryzacji procesów i reguł czy 
redukcji kosztów. Pojawia się wtedy problem określania poziomu elastyczności, gwarantu-
jącego szybkość reakcji na zmiany, lecz jednocześnie  – generującego jak najniższe koszty 
osiągania i utrzymywania elastyczności.

Zwinność, będąca obecnie dominującym paradygmatem organizacji nowoczesnych 
systemów wytwarzania, może być uzyskiwana różnymi sposobami, przyjmując charakter 
ewolucyjnych lub rewolucyjnych działań. W monografii przyjęto założenie, że przejście 
z paradygmatu szczupłego do zwinnego wytwarzania powinno odbywać się w sposób ewolu-
cyjny i zrównoważony. W związku z powyższym, przedstawiono w niej założenia szczupło- 
-zwinnej organizacji wytwarzania, pozwalającej na ciągłe i kontrolowane równoważenie 
zmian elastyczności i szczupłości wytwarzania. Monografia prezentuje autorski sposób ujęcia 
operacyjnego ograniczania sprzeczności pomiędzy elastycznością operacyjną a szczupłością 
wytwarzania, poprzez odpowiedni dobór i kształtowanie struktury organizacji wytwarzania.

Z uwagi na niedostatek studiów literaturowych, odnoszących się do sposobów określania 
zależności pomiędzy elastycznością operacyjną i szczupłością, badania podjęte w ramach ni-
niejszej pracy miały charakter eksploracyjny. Ze względu na charakterystykę obiektów badań, 
problem badawczy sformułowano w postaci szeregu pytań badawczych. Sama monografia 
ma charakter teoretyczno-empiryczny i lokuje się w obszarze nauk o zarządzaniu, w szcze-
gólności w teorii i praktyce zarządzania systemami produkcyjnymi. Przeprowadzone badania 
literaturowe wykazały istnienie luki badawczej w obszarze równoważenia elastyczności ope-
racyjnej i szczupłości wytwarzania. Wynika ona z ograniczonej liczby kompleksowych badań 
ujmujących równocześnie oba aspekty organizacji współczesnych systemów wytwarzania. 
O ile dominują w literaturze rozważania dotyczące jednego z wymienionych aspektów, czy to 
elastyczności czy szczupłości, to rzadko można znaleźć kompleksowe opracowania związane 
z kosztowym równoważeniem obu zagadnień. Luka ta została wypełniona poprzez opracowane 
podejście do redukcji rozbieżności (napięcia) pomiędzy elastycznością i szczupłością i ujęta 



w formie celu naukowego monografii oraz licznych celów szczegółowych, zdefiniowanych 
na płaszczyznach: teoretycznej, metodycznej i poznawczej.

Efektem studiów literaturowych, longitudinalnych badań terenowych, symulacji kompu-
terowych oraz wnioskowania jest model szczupło-zwinnego systemu wytwarzania, jak i jego 
struktury. Umożliwia on doskonalenie systemu wytwarzania poprzez  – adekwatny do potrzeb  – 
wybór ścieżek redukcji rozbieżności pomiędzy elastycznością operacyjną a szczupłością 
wytwarzania. Rozbieżność ta wynika z konieczności równoważenia nadmiarowości zasobów 
wytwórczych z kosztami ich utrzymywania w tzw. korytarzach niskokosztowej elastyczności. 
Wybór odpowiedniej ścieżki redukcji rozbieżności nabiera szczególnego znaczenia w przy-
padku szczupłych systemów wytwarzania nastawionych na redukcję wszelkiego rodzaju strat, 
dla których nadmiarowa elastyczność została celowo zredukowana do minimum, stanowiąc 
podstawowe źródło generowanych kosztów. Do takich systemów należą układy konstruowane 
według podejścia do doskonalenia zwanego wytwarzaniem klasy światowej (WCM).

Monografia w części empirycznej skupia się na aplikacji opracowanego modelu szczupło-
-zwinności w systemach wytwarzania klasy światowej. Przeprowadzone badania terenowe, 
w grupie obiektów badań dobranych celowo przede wszystkim ze względu na kryterium 
wdrażanego modelu WCM, potwierdziły tezę o podejmowaniu przez te obiekty działań 
zwiększających szczupłość wytwarzania, a tym samym redukujących elastyczność. Wyma-
gania współczesnego wytwarzania, zakładające między innymi konieczność utrzymywania 
nadmiarowych elastyczności, pozostają zatem w sprzeczności z ideą konstruowania syste-
mów wytwarzania klasy światowej. Zaproponowany model szczupło-zwinnego systemu, jak 
i jego struktury znajduje więc zastosowanie w doskonaleniu systemów wytwarzania klasy 
światowej, dla których równoważenie elastyczności i szczupłości jest kwestią priorytetową.
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MAREK DUDEK

Structure of manufacturing organization  
in world class manufacturing systems.  
The paradox of leanness and operational flexibility

Summary

This monograph is a part of studies related to the improvement of manufacturing sys-
tems, aimed towards the so-called agility. Agile manufacturing assumes such organization 
of manufacturing activities that guarantee the ability of the system to response quickly and 
effectively to the variability of the environment. That means the combination of both reactive 
and proactive measures that on one hand enable achieving a high degree of flexibility of the 
key areas and on the other hand  – their economic efficiency. In the course of organizing the 
postulate of flexible and quick change unfortunately “collides” with the postulates of stability, 
operational result reliability, standardisation of processes and rules or cost reduction. Then 
there is the problem of determining the level of flexibility, which on one hand guarantees the 
responsiveness to changes and on the other hand  – generates the lowest cost of achieving 
and maintaining flexibility.

Agility as a currently dominant paradigm of organisation of modern manufacturing 
systems may be obtained in a variety of ways, assuming the nature of the evolutionary or 
revolutionary actions. This monograph assumes that the transition from the lean to agile 
manufacturing should be carried out in an evolutionary and balanced way. In view of the 
above, the assumptions of lean-agile manufacturing organization were shown, that enable 
continuous and controlled balancing of changes in flexibility and leanness of manufacturing. 
The monograph presents the authorial view of operational limitation of the contradiction 
between the operational flexibility and lean manufacturing through the selection and shaping 
of the manufacturing organisation structure.

In view of the scarcity of literature studies relating to the method of determining the 
relationship between the operational flexibility and leanness, the research undertaken in the 
framework of this study had an explorative character. Due to the characteristics of the research 
objects the research problem was formulated as several research questions. The monograph 
itself has a theoretica-empirical character and relates to the area of management sciences, in 
particular in theory and practice of managing manufacturing systems. The conducted litera-
ture studies showed the existence of a research gap in the area of balancing the operational 
flexibility and the leanness of manufacturing. It results from a limited number of complex 
research incorporating simultaneously both aspects of the organization of modern manufactur-
ing systems. While the considerations related to one of these aspects, whether to flexibility 
or leanness dominate in the literature, it is hard to find comprehensive studies related to the 
costly balancing of the two issues. This gap was filled by the developed approach to reduction 



of divergence (tension) between flexibility and leanness and included as the scientific objec-
tive of the monograph and numerous specific objectives defined in theoretical, methodical 
and cognitive areas.

The result of the literature studies, longitudinal field studies, computer simulations and 
inference is the lean-agile manufacturing system and its structure. It enables the improvement 
of the manufacturing system by selection of divergence reduction paths between the operating 
flexibility and lean manufacturing that is most appropriate to the needs. This discrepancy is 
due to the necessity of balancing the redundancy of manufacturing resources and the costs 
of maintaining them in the so-called corridors of low-cost flexibility. The selection of the 
appropriate path of divergence reduction takes on particular significance in the case of lean 
manufacturing systems aimed at the reduction of all types of waste, for which the redundant 
flexibility was deliberately reduced to the minimum, being the basic source of generated 
costs. Such systems include the systems built by approach to improvement called World 
Class Manufacturing (WCM).

The monograph in its empirical section focuses on the application of the developed 
lean-agile World Class Manufacturing systems. The conducted field research in the group of 
research objects deliberately chosen because of the criterion of the implemented WCM model 
confirmed the thesis of undertaking actions by these objects leading to the increase of lean 
manufacturing and thus reducing the flexibility. The requirements of the modern manufac-
turing that assume inter alia the need to maintain redundant flexibility, therefore remain in 
contradiction with the idea of constructing World Class Manufacturing systems. The proposed 
lean-agile system model and its structure is therefore applicable in the development of World 
Class Manufacturing systems for which balancing flexibility and leanness is a priority.
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Wstęp

Współczesne przedsiębiorstwa przemysłowe działają w otoczeniu, w którym warunki 
funkcjonowania ulegają gwałtownym zmianom. Coraz częściej przyjmują z tego powodu stra-
tegie wytwarzania, które są ukierunkowane na wsparcie konkurencyjności w skali światowej, 
na wprowadzanie nowych, innowacyjnych wyrobów czy na szybką reakcję na zachowania 
rynku [Chen i in., (2006), s. 3]. Strategie te wynikają przede wszystkim z celów współczesnej 
organizacji wytwarzania1, które wydają się być wciąż niezmienne, tzn. [Dudek, (2016c), s. 77; 
Haleem i in., (2012), s. 722-734]:

– zaspokojenie indywidualnych potrzeb coraz to bardziej wybrednego klienta (każdy klient 
jest jednoosobową niszą rynkową),

– utrzymanie poziomu produkcji pozwalającej szybko odpowiadać na przewidywalne 
i nieprzewidywalne zmiany otoczenia,

– osiągnięcie satysfakcji klientów w zmieniających się dynamicznie warunkach rynko-
wych (czas, jakość, koszt),

– eliminowanie wszelkiego rodzaju strat generujących niepotrzebne koszty.

Nowe warunki organizacji wytwarzania, określane mianem HMLV + HD (HMLV + HD  
 – High Mix Low Volume + High Diversity) [Koren i in., (2018), s. 476; Svancara i in., (2012), 
s. 482-488; Jauregui-Becker i in., (2015), s. 419-422], wpasowane są w zmienność otoczenia 
i wpływają na przyjmowane wytyczne organizacyjne w zakresie zespalania poszczególnych 
elementów tworzących system wytwarzania. Zespalanie elementów może być realizowane 
różnymi drogami, jednak dominującym współcześnie podejściem powinno być zwinne 
wytwarzanie. Zwinne wytwarzanie może być zdefiniowane jako kombinacja efektywności 
szczupłego wytwarzania z elastycznością operacyjną2 modułów wytwórczych, dostarcza-
jących skastomizowane rozwiązania [Routroy i in., (2015), s. 2; Adeleye i Yusuf, (2006), 
s. 94]. Zarówno zdolność do bycia elastycznym, jak i zdolność do konkurowania kosztem są 
kluczowymi czynnikami niezbędnymi do funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego 
na współczesnym rynku [Chavez i in., (2017), s. 42].

 1 Organizacja wytwarzania dotyczy wspólnego zestawienia elementów systemu wytwarzania oraz ich współ-
działania w czasie i w przestrzeni [Mazur (2007), s. 43]. Oznacza to, iż o zorganizowaniu systemu świadczą 
wzajemne zależności pomiędzy zarówno procesami, jak i elementami systemu w układzie czasu i przestrzeni.

 2 Elastyczność operacyjna to zdolność to realokacji i redystrybucji zasobów, wyrobów, zdolności i usług [Chen 
i in., (2018), s. 491].
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Wzajemne zależności pomiędzy elastycznością operacyjną (przejawiającą się utrzymy-
waniem nadmiarowych względem bieżących potrzeb zasobów) a szczupłością (przejawiającą 
się redukowaniem zasobów, a tym samym zmniejszaniem kosztów) stanowiły i stanowią 
nadal obszar do rozważań naukowych. Problem wpływu elastyczności na ilość i koszt 
zaangażowanych zasobów jest rzadko kompleksowo opisywany w literaturze [Swink i in., 
(2005), s. 432; Chavez i in., (2017), s. 33-46]. Nieliczne jak na potencjał obszaru badań 
publikacje wskazują, że należy równoważyć elastyczność z niezbędnymi zasobami [Valeva 
i in., (2017), s. 201] w sytuacji, gdy jednostkowy przyrost zasobu generuje nieproporcjonalny 
przyrost kosztu jego utrzymywania [Hagspiel i in., (2016), s. 104]. W zakresie działań ope-
racyjnych podnoszenie poziomu elastyczności systemu wytwarzania bardzo często skutkuje 
obniżeniem poziomu redukowanych strat i na odwrót, podnoszenie poziomu szczupłości 
systemu wytwarzania powoduje z reguły obniżenie jego poziomu elastyczności3. Założo-
na wewnętrzna rozbieżność celów w zakresie podnoszenia efektywności i elastyczności 
systemu wytwarzania wpisuje się w nurt badań literaturowych, w którym zakłada się, że 
wdrażanie elastycznych rozwiązań organizacyjnych, technologicznych, motywacyjnych 
skutkuje wzrostem kosztów, co przekłada się na uzyskiwany wynik finansowy4. Postulat 
elastycznej i szybkiej zmiany „zderza się” z postulatami: stabilności, oczekiwania pewności 
wyników działania, standaryzacji procesów i stabilnych reguł, wpływając na ograniczenie 
determinacji decydentów do aktywacji zmian w kierunku budowy rozwiązań elastycznych 
[Grajewski, (2014), s. 100] (dodatkowo ciągle wzrasta presja redukcji zasobów pomimo 
ukierunkowania doskonalenia systemów na wzrost elastyczności i rekonfiguracyjności 
[Gershwin, (2018), s. 224]). 

W związku z powyższym pojawia się problem określania poziomu elastyczności 
operacyjnej, z jednej strony gwarantującego szybkość reakcji na zmiany, a z drugiej stro-
ny  – generującego jak najniższe koszty osiągania i utrzymywania elastyczności5. Problem 
łączenia ze sobą tych rozbieżnych celów wytwarzania został szeroko opisany literaturze 
i jest związany z: paradygmatami, nurtami ewolucyjnymi w wytwarzaniu, przyjmowanymi 
koncepcjami organizacji wytwarzania, jak i ich doskonalenia. Analiza wzajemnych zależno-
ści elastyczności operacyjnej i redukcji strat produkcyjnych wskazuje, że w zależności od 
przyjętej nadrzędnej koncepcji zorganizowania, elastyczność albo dominuje nad aspektem 
kosztowym, albo na odwrót, rzadko zaś można spotkać kompleksowe opracowania związane 
z równoważeniem obu aspektów. Z analizy wynika także, że obecność sprzecznych celów 
w systemie powoduje występowanie tzw. napięcia6, które to we współczesnym wytwarzaniu 
próbuje redukować zwinne wytwarzanie (rys. 1). 

 3 Nie wszystkie identyfikowane straty z założenia wpływają na redukcję elastyczności.
 4 Drugi nurt wskazuje, że przy zapewnieniu odpowiednich warunków, możliwa jest dodatnia współzależność 

efektywności i elastyczności  – szerzej np. w: [Moroz, (2015), s. 166]. Jak wykazały badania są różne drogi 
zwiększania każdego z typów elastyczności, a tym samym są różne koszty jej zwiększania [Baker, (2006), 
s. 219].

 5 Literatura związana z zarządzaniem operacyjnym jednoznacznie wskazuje, że kluczowym obszarem analiz 
i potencjałem rozwoju w wytwarzaniu są obszary związane z: jakością, dostawami na czas, elastycznością 
i kosztem [Chavez i in., (2017), s. 33].

 6 Szerzej o napięciu przy łączeniu elastyczności i efektywności np. w: [Prahalad i Krishnan, (2010), s. 141-143].
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Rysunek 1. Efekt napięcia pomiędzy celami wytwarzania

Napięcie pomiędzy dwoma przeciwieństwami, które trudno ze sobą pogodzić ze względu 
na ich wykluczający się charakter, i z którym menedżerowie muszą sobie poradzić na zasadzie ła-
migłówki, dylematu, wyboru „coś za coś” nazywane jest paradoksem [Zakrzewska-Bielawska, 
(2011), s. 105]. Dualizm paradoksu powoduje, że choć można zbudować teoretyczną przestrzeń 
wielowymiarową [Polowczyk, (2014), s. 107-125] wszystkich możliwych oddziaływań, to para-
doksu nie można „jednoznacznie rozwiązać”, a jedynie próbować „zmniejszyć w nim napięcie”.

Redukcja napięcia może być realizowana różnymi ścieżkami, a tym samym może 
wymagać podejmowania różnorodnych działań. Ze względu na specyfikę branży, w której 
funkcjonują przedsiębiorstwa poddawane analizie7, dominującym podejściem do organizacji 
działalności operacyjnej jest szczupłe wytwarzanie. Zmiana podejścia do organizowania, 
z układów opartych na standaryzacji i replikacji (szczupłych) do układów zwinnych, 
zmiennych czy sprytnych, jest nieodzowna [Rauch i in., (2018), s. 193] i nie jest łatwa. 
Jak wskazuje literatura nie ma uniwersalnych rozwiązań służących „płynnemu przejściu” ze 
szczupłego do zwinnego wytwarzania, a każde przedsiębiorstwo powinno samo opracować 
własną drogę integracji podejść i zakresu ich wykorzystania [Wang i in., (2012), s. 1298]. 
Działania związane z transformacją ze szczupłości do zwinności należy jednak planować, 
gdyż istnieje zależność pomiędzy szczupłym a zwinnym wytwarzaniem [Ghobakhloo i Azar, 
(2018), s. 14]8, wynikająca z podejścia ewolucyjnego9, w obszarze którego jedną z dróg 
przejścia może być szczupło-zwinność. Wybór odpowiedniej ścieżki przejścia ma szczególnie 
znaczenie w przypadku szczupłych systemów nastawionych na redukcję wszelkiego rodza-
ju strat, dla których nadmiarowa elastyczność została celowo zredukowana do minimum, 

 7 Szerzej w: [Dziurski, (2014), s. 269].
 8 Przedsiębiorstwo, aby mogło być zwinne musi najpierw być szczupłe [Trzcieliński i Włodarkiewicz-Klimek, 

(2013), s. 13], a naturalna transformacja szczupłego wytwarzania w zwinne wymaga zmiany podejścia do 
elastyczności [Adeleye i Yusuf, (2006), s. 94], gdyż jednym z kluczowych czynników wpływających na 
zwinność jest elastyczność [Balaji i inni., (2014), s. 2223 na podstawie: Swafford, (2003)].

 9 Przyjęto podejście, w którym zwinne wytwarzanie uważane jest za naturalne rozwinięcie szczupłego wytwarza-
nia, np. [Soltan i Mostafa, (2015), s. 479], gdyż rzeczywiste procesy zmian dostosowawczych nie przebiegają 
skokowo od jednej skrajności do drugiej  – z reguły jest to przebieg ewolucyjny [Grajewski, (2014), s. 100].
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gdyż stanowiła podstawowe źródło generowanych kosztów [Hejaaji, (2015), s. 36]. Do 
takich systemów należą układy konstruowane według podejścia do doskonalenia zwanego 
wytwarzaniem klasy światowej (WCM  – World Class Manufacturing). Przegląd literatury 
związanej z zarządzaniem produkcją wskazuje niestety na umiarkowane zainteresowanie 
rozwiązaniem problemu niedoboru elastyczności w systemach opartych na WCM [Chatha 
i Butt, (2015), s. 604-698]. 

Jak wskazują badania literaturowe [Walczak, (2015); Prussak i Tomalka, (2010); Sta-
nek i in., (2011); Piasecka-Głuszak, (2017) Gajdzik, (2017); Bednarek i Gajewski, (2010)], 
współcześnie przejawem nowoczesności polskiej gospodarki, będącej wynikiem doskonalenia 
przedsiębiorstw przemysłowych, jest coraz częstsze wykorzystanie jednego z podstawowych 
podejść do doskonalenia wytwarzania zwanego wytwarzaniem klasy światowej10. 

Wytwarzanie klasy światowej jest teoretycznym i praktycznym rozwiązaniem organi-
zacyjnym, które najczęściej oznacza: 

– poziom doskonałości organizacji wytwarzania, dający uznanie międzynarodowe,
– poziom międzynarodowej perfekcji w wytwarzaniu, uzyskany między innymi dzięki: 

rozwijaniu kultury opartej na ciągłej poprawie, zapobieganiu problemom, eliminowaniu 
wad, wytwarzaniu na czas, „sterowaniu” przepływami przez klienta oraz kompleksowe-
mu zarządzaniu jakością [Prussak i Tomalka, (2010), s. 277–278],

– poziom organizacji wewnętrznej systemu, do którego wszystkie pokrewne systemy bę-
dące w tym samym sektorze, branży, powinny dążyć,

– podejście do organizacji wytwarzania mające na celu zapewnienie efektywności opera-
cyjnej [Petrillo i in., (2018), s. 1],

– oferowanie wyrobów/usług będących na najwyższym poziomie, często przewyższają-
cym oczekiwania klientów [Dudek (2016c), s. 106] i konkurencję,

– ewolucję ukierunkowaną na wzmocnienie konkurencyjności [Stanek i in., (2011), s. 66],
– możliwość skutecznego konkurowania i czerpania korzyści z jakości wyrobów na glo-

balnym rynku, nie tylko obecnie, ale także w przyszłości [Hejaaji, (2015), s. 7-8].

Nieliczne badania nad systemami wytwarzania klasy światowej11 koncentrują się przede 
wszystkim na przedstawieniu zestawu dobrych praktyk. Wskazują one na wykorzystanie 
określonych koncepcji i narzędzi zarządzania niezbędnych do ich wdrożenia, a także na 
efektach, które przynoszą, przyczyniając się do budowania przewagi konkurencyjnej przed-
siębiorstw przemysłowych. Brakuje jednak badań, które rozpoznają wewnętrzne mechanizmy 

 10 Często określane także wytwarzaniem w klasie światowej. Czynnikami wymuszającymi wdrażanie koncepcji 
WCM najczęściej są: postępująca redukcja cykli życia produktów, trudności w wiarygodnym prognozowaniu 
zapotrzebowania na wyroby, podzespoły czy komponenty, brak możliwości wyznaczenia prawidłowego ob-
ciążenia systemów produkcyjnych, które staje się bardziej nieregularne, wzrost zróżnicowania asortymentu 
wyrobów wymagany przez rynek w celu zaspokojenia coraz bardziej zindywidualizowanych potrzeb klientów, 
wzrost konkurencji na rynku globalnym ze strony przedsiębiorstw w krajach rozwijających się, skutkujący 
trudniejszym uzyskaniem pozycji lidera kosztowego, jak również pioniera jakości [Murino i in., (2012), s. 372]. 
Odpowiadając na pytanie, dlaczego implementuje się WCM, odpowiedzieć należy, że dlatego, że na chwilę 
obecną nie stworzono nic bardziej doskonalszego pod względem operacyjnej użyteczności wykorzystywanej 
na rynku europejskim.

 11 To systemy wykorzystujące podejście do doskonalenia wytwarzania, które jest oparte na założeniach wytwa-
rzania klasy światowej.
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funkcjonowania takich systemów, w tym sposobów ich zorganizowania na poziomie opera-
cyjnym (w literaturze nurt badań nad zależnością wewnętrznych mechanizmów wytwarzania 
klasy światowej określony jest pojęciem WCOM  – World Class Operational Management) 
[Xie, (2014), s. 1-50; Baroncelli i Ballerio (2016)]. Zorganizowanie [Marek i Białasiewicz, 
(2008), s. 15]12 systemu, jako zespołu cech opisujących obiekt zorganizowany13, to zespole-
nie wszystkich jego właściwości. Określają one zachowanie systemu, które jest pewną nie-
zmienną w czasie relacją pomiędzy jego elementami, określoną dla danego zbioru wielkości 
i przyjętego poziomu rozdzielczości, opartą na pewnym układzie pobranych wartości [Klir, 
(1976), s. 212-213]. Zorganizowanie systemu wytwarzania rozumiane jest jako określenie 
zakresu współdziałania pomiędzy elementami, które zaangażowane są w realizację procesów 
wytwarzania oraz stworzenie układu wzajemnych stosunków pomiędzy człowiekiem, przed-
miotami i środkami pracy oraz ich współdziałanie w czasie i przestrzeni [Starostecki, (1996), 
s. 10] prowadzące do powstania systemu zorganizowanego. System zorganizowany powstaje 
w wyniku procesu organizacji (w ujęciu czynnościowym) i odzwierciedla rezultatowe ujęcie 
organizacji, a więc jest połączeniem organizacji w ujęciu rzeczowym (wyrażonym w formie 
struktury organizacji) i atrybutowym (wyrażonym w formie struktury organizacyjnej) 
[por. Zieleniewski, (1976), s. 52]. Każdy zorganizowany system posiada swoją formę zorga-
nizowania, przez którą wyraża swoje relacje i współzależności elementów. Forma zorganizo-
wania systemu wyraża więc relacje pomiędzy procesami a elementami systemu.

Struktura organizacji wytwarzania, podobnie jak struktura organizacyjna, pełni funkcję 
regulacyjną. Poprzez strukturalizację elementów i dynamizm relacji pomiędzy nimi zapewnia 
koordynację i integrację działań wytwórczych. W związku z tym struktura organizacji wytwa-
rzania ma fundamentalne znaczenie dla efektywnego wdrożenia systemów wytwarzania klasy 
światowej i dla osiąganych przez przedsiębiorstwa przemysłowe wyników. Strukturę tę, będącą 
zespoleniem różnych struktur statycznych i dynamicznych, może cechować różny poziom 
szczupłości i elastyczności operacyjnej. W literaturze można spotkać wiele prac poświęconych 
kształtowaniu elastyczności i szczupłości struktur wytwórczych. Odnoszą się one jednak do 
klasycznych form zorganizowania systemu wytwarzania, opartych na sztywnej hierarchii. Brak 
badań podejmujących problem szczupłości i elastyczności operacyjnej w kontekście nowo-
czesnych systemów wytwarzania  – zwłaszcza klasy światowej  – tworzy „zinwentaryzowaną” 
lukę poznawczą [por. Niemczyk, (2016a), s. 109]14. Należy przy tym zaznaczyć, że w kon-
tekście projektowania struktury organizacji wytwarzania elastyczność operacyjna i szczupłość 
także stanowią przeciwieństwa, szczególnie widoczne w obszarze zasobów wytwórczych. 

Z uwagi na niedostatek badań odnoszących się do sposobów określania zależności 
pomiędzy szczupłością i elastycznością operacyjną systemów wytwarzania klasy światowej, 

 12 Organizacja traktowana jest również jako cecha systemu, przez którą należy rozumieć właściwość systemu 
polegającą na współzależności jego elementów [...] charakteryzującej się stopniem uporządkowania [Martyniak, 
(1976), s. 7-8]; organizacja odzwierciedla zorganizowany system [Zieleniewski, (1976), s. 52].

 13 Obiekt zorganizowany to wyodrębniony (fizyczny lub abstrakcyjny) element rzeczywistości, który cechuje 
szczególny rodzaj stosunków jego części względem siebie oraz względem całości, który współprzyczynia się 
do sprawnego funkcjonowania obiektu jako całości (por. [Kotarbiński, (1982), s. 68]; obiekt zorganizowany 
jest utożsamiany z organizacją w ujęciu atrybutowym.

 14 Porównanie wykorzystywanych koncepcji zarządzania w przemyśle motoryzacyjnym potwierdza występowanie 
luki [Elkins i in., (2004), s. 201-214; Nieuwenhuis i Katsifou, (2015), s. 232-241].
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badania podjęte w ramach niniejszej pracy mają charakter eksploracyjny. Badania tego 
typu mają zastosowanie w przypadku problemów słabo bądź zupełnie niezidentyfikowanych 
[Sosnowski, (2012), s. 51]. Ze względu na charakterystykę obiektów badań, których rozwią-
zania organizacyjne oparte są na modelach WCM drugiej generacji, problem określania tych 
zależności nabiera szczególnego znaczenia, gdyż w obecnej postaci rozwiązania tego typu 
nie są w stanie generować wartości oczekiwanych względem wymagań współczesnego rynku 
[Digalwar i Metri, (2005), s. 88]. Istnieje zatem uzasadniona potrzeba rewizji podejścia do 
organizowania systemów wytwarzania klasy światowej w kontekście paradygmatu zwinnego 
wytwarzania. 

W związku z tym problem badawczy sformułowano w postaci następujących pytań:
P1. Co charakteryzuje i wyróżnia systemy wytwarzania klasy światowej na tle innych sys-

temów?
P2. Czym jest szczupłość wytwarzania i co ją determinuje?
P3. Czym jest elastyczność operacyjna i od czego zależy?
P4. Czy i w jaki sposób szczupłość i elastyczność operacyjna wpływają na wytwarzanie 

klasy światowej?
P5. Czy i jaka jest zależność pomiędzy szczupłością a elastycznością operacyjną w syste-

mach wytwarzania klasy światowej?
P6. Jak można równoważyć szczupłość wytwarzania z elastycznością operacyjną?
P7. Co wpływa na wzajemne zależności pomiędzy strukturą organizacji wytwarzania a po-

ziomem elastyczności operacyjnej i poziomem szczupłości?
P8. Jaka struktura organizacji wytwarzania umożliwia redukcję napięcia pomiędzy szczu-

płością i elastycznością operacyjną?

W poszukiwaniu odpowiedzi na sformułowane pytania badawcze, jako cel naukowy 
obrano identyfikację zależności pomiędzy szczupłością a elastycznością operacyjną systemów 
wytwarzania klasy światowej (CN1) oraz określenie możliwości redukcji napięcia pomiędzy 
nimi poprzez strukturę organizacji wytwarzania (CN2).

Osiągnięciu celu głównego towarzyszyły cele szczegółowe, w tym cele na płaszczyźnie 
teoretycznej, metodycznej i poznawczej. Do celów teoriopoznawczych zaliczono:

– identyfikację oraz systematyzację cech i modeli wytwarzania klasy światowej (CT1),
– określenie szczupłości wytwarzania i eksplanację czynników ją determinujących (CT2), 
– wyznaczenie składowych elastyczności operacyjnej i eksplanację czynników na nią 

wpływających (CT3), 
– rozpoznanie związku pomiędzy szczupłością a elastycznością operacyjną systemów 

wytwarzania klasy światowej (CT4),
– określenie właściwości struktury organizacji wytwarzania równoważącej szczupłość 

i elastyczność operacyjną (CT5),
– rozpoznanie czynników kształtujących wzajemne zależności pomiędzy strukturą orga-

nizacji wytwarzania a elastycznością operacyjną i szczupłością wytwarzania (CT6).

Celem metodycznym pracy jest zaproponowanie narzędzia pomiaru szczupłości i ela-
styczności operacyjnej systemów wytwarzania klasy światowej (CM1), sposobu pomiaru 
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napięcia między nimi (CM2) oraz etapów projektowania struktur organizacji wytwarzania 
pozwalających na ograniczenie tego napięcia (CM3).

Na płaszczyźnie poznawczej, jako cele wyznaczono:
– ocenę organizacji systemów wytwarzania przedsiębiorstw klasy światowej funkcjonu-

jących w polskich warunkach pod względem szczupłości i elastyczności operacyjnej 
(CP1),

– identyfikację zależności pomiędzy szczupłością a elastycznością operacyjną systemów 
wytwarzania klasy światowej przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce (CP2).

W warstwie utylitarnej pracy zaproponowano liczne rekomendacje i wytyczne dla 
kadry kierowniczej podejmującej decyzje o sposobie zorganizowania systemu wytwarzania 
klasy światowej łączącego zalety szczupłego i elastycznego wytwarzania. 

Model konceptualny badań uwzględniający wyznaczone cele i pytania badawcze zapre-
zentowano na rysunku 2.

Rysunek 2. Model konceptualny badań. Objaśnienia w tekście

Postępowanie badawcze przeprowadzono w czterech etapach:
1. W etapie pierwszym dokonano studiów literaturowych przy użyciu metody analizy 

i krytyki piśmiennictwa [Apanowicz, (2003), s. 86-88]. Wykorzystano w tym celu liczne 
publikacje polsko- i anglojęzyczne z zakresu zarządzania produkcją, zarządzania opera-
cyjnego, nowoczesnych metod zarządzania. Korzystano także z raportów i opracowań 
statystycznych, dotyczących tendencji w rozwoju wytwarzania [Hager i in., (2015); Giffi 
i in., (2016)], sprawozdań z wdrożeń WCM (Auto Business News), sprawozdań z dzia-
łalności i raportów zrównoważonych. Badania te pozwoliły ustalić i usystematyzować 
podstawy teoretyczne analizowanego zagadnienia15.

 15 Wykorzystano procedurę systematycznego przeglądu literatury [Niemczyk, (2016b), s. 124].
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2. W etapie drugim podjęto longitudinalne badania terenowe na próbie siedemnastu 
przedsiębiorstw przemysłowych działających w Polsce i dobranych w sposób celowy 
ze względu na następujące trzy kryteria: realizację procesu wdrożenia wytwarzania 
klasy światowej, implementację rozwiązań opartych na modelu Yamashiny oraz niepo-
wtarzalność grupy wyrobów finalnych. Badania prowadzono w latach 2010-2017 przy 
wykorzystaniu metody wywiadu. Techniką badawczą był wywiad indywidualny, czę-
ściowo ustrukturyzowany, a narzędziem badawczym  – dyspozycje do wywiadów w po-
staci pytań otwartych i zamkniętych. Respondentami w badaniu była kadra kierownicza 
różnych szczebli zarządzania dobrana pod kątem funkcjonowania w strukturze WCM 
oraz niezbędnej wiedzy w obszarze wdrożeniowym poddawanym analizie (85 arkuszy 
odpowiedzi). Ze względu na występowanie w wielu badanych przedsiębiorstwach więcej 
niż jednego wydzielonego planistycznie i fizycznie obszaru wytwórczego, znaczna część 
badań została przeprowadzona na grupie 30-35 różnych obiektów. Wywiady pozwoliły 
zgromadzić obszerny materiał, zawierający dane ilościowo-jakościowe, który był nie-
zbędny do analizy zjawisk wytyczonych w celach i pytaniach badawczych. Dodatkowo 
wykorzystano metodę analizy dokumentów przy użyciu techniki analizy treści, a doku-
mentami podlegającymi analizie były: schemat organizacyjny, regulamin organizacyjny, 
karty stanowisk oraz wytyczne organizacyjne do wdrożenia WCM (road maps). Dane 
uzyskane w badaniu analizowano przy wykorzystaniu narzędzi statystycznych, między 
innymi: korelacji rangowej Spearmana, funkcji regresji i funkcji elastyczności. Do ana-
lizy i opracowania uzyskanych wyników wykorzystano oprogramowanie Statistica 13.1. 

3. W etapie trzecim przeprowadzono modelowanie symulacyjne przy wykorzystaniu meto-
dy symulacji komputerowej drugiego rodzaju. Wykorzystano ją do badania i weryfikacji 
zależności pomiędzy zmiennymi oraz do estymacji brakujących danych (danych niemie-
rzonych w obiektach badań), a wynikających z wzajemnych zależności pomiędzy para-
metrami wejścia i wyjścia16. Zbudowano i zwalidowano 30-35 modeli symulacyjnych, 
odwzorowujących istniejące fizycznie obszary wytwórcze. Walidację przeprowadzono, 
opierając się na statystycznych porównaniach rzeczywistych danych obszaru z dany-
mi uzyskanymi w wyniku pracy modelu symulacyjnego17. Do budowy modeli, analizy 
uzyskanych wyników i wnioskowania wykorzystano oprogramowanie Witness Horizon, 
w tym pakiet optymalizacyjny wykorzystujący algorytm ATSM (ATSM  – Adaptive Ther-
mostatistical Simulated Annealing), który stanowi wariant algorytmu symulowanego 
wyżarzania z dodatkowym adaptacyjnym mechanizmem poszukiwania oraz elementami 
algorytmu przeszukiwania tabu, i który ma możliwość „ucieczki” z optimum lokalnego.

4. W etapie czwartym dokonano wnioskowania, wskazano ograniczenia prowadzonych 
badań i kierunki dalszych eksploracji naukowych. Pewnym ograniczeniem wyników jest 
ich oparcie na subiektywnych ocenach respondentów. Starano się je minimalizować przez 
odpowiednią konstrukcję narzędzia badawczego (dyspozycje w wywiadzie indywidual-
nym) oraz liczbę respondentów (minimum pięć wywiadów dla każdego badanego obiektu).

 16 Wykorzystano procedurę przygotowania i przeprowadzenia symulacji [Stańczyk-Hugiet, (2016), s. 231].
 17 Etapy walidacji: w celu sprawdzenia zgodności rozkładów badanych wartości z rozkładem bazowym zasto-

sowano nieparametryczny test Kołmogorowa-Smirnowa. Test potwierdził zgodność rozkładów badanych 
wartości z rozkładem bazowym.Następnie przeprowadzono test „t” dla dwóch prób zależnych. Na poziomie 
istotności 5% (α = 0,05) test nie odrzucił hipotezy zerowej o równości rozważanych średnich.
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Struktura, układ i logika treści pracy wynikają z przyjętych celów i postawionych py-
tań badawczych. Praca jest opracowaniem monograficznym obejmującym cztery rozdziały, 
z których każdy ma charakter teoretyczno-empiryczny.

W rozdziale pierwszym omówiono koncepcję systemu wytwarzania, podziały i klasyfi-
kacje w kontekście przyjmowanych w literaturze paradygmatów wytwarzania i nurtów ewo-
lucyjnych. Podstawą podziałów były kryteria elastyczności oraz podejścia do ich organizacji. 
Syntetyczne ich ujęcie stanowiło podłoże do kolejnych rozważań wskazujących na związek 
elastyczności ze szczupłością i związek podejścia do organizacji szczupłego wytwarzania 
z poziomem elastyczności. Istotną zatem częścią tego rozdziału było przedstawienie założeń 
organizacyjnych, wynikających ze szczupłego wytwarzania (zasady organizacji, modele), 
wpływających na zdefiniowany i przyjęty model szczupłego systemu wytwarzania. Model 
ten, zgodnie z założeniami, stanowi podstawę przyjęcia i wdrażania podejścia do doskonalenia 
zwanego wytwarzaniem klasy światowej. W kolejnej części rozdziału omówiono istotę two-
rzenia takich rozwiązań organizacyjnych, opisano wykorzystywane modele oraz dokonano ich 
klasyfikacji. Rozdział kończą badania empiryczne, opisujące cele i przebieg wdrożeń wytwa-
rzania klasy światowej w obiektach badań oraz przyjmowane podstawowe ramy konstrukcyjne, 
wpływające na szczupłość, ale także na sztywność (nieelastyczność) przyjmowanych rozwiązań 
organizacyjnych. Rozdział ten stanowi odpowiedź na postawione pytania badawcze P1 i P2.

W rozdziale drugim skupiono się na elastyczności operacyjnej i jej zależności wzglę-
dem szczupłości wytwarzania. W pierwszej kolejności zdefiniowano poziom oddziaływania 
elastyczności, przyjmując, że jest ona jedną z podstawowych klas zmienności wytwarzania 
przypisaną do poziomu systemu. Pozwoliło to na adaptację zdefiniowanych w literaturze 
korytarzy zmienności i reguł szacowania ich kosztów do poziomu operacyjnego systemu. 
Na tej podstawie zdefiniowano czynniki wpływające na elastyczność operacyjną oraz ziden-
tyfikowano wzajemne zależności pomiędzy nimi. Określoną w ten sposób i sklasyfikowaną 
elastyczność operacyjną zestawiono ze szczupłością. Identyfikowano przy tym zjawisko 
paradoksu, przejawiającego się występowaniem napięcia pomiędzy dwoma przeciwstawnymi 
celami organizacyjnymi. Napięcie to odniesiono do systemów wytwarzania klasy światowej, 
dla których określono założenia teoretyczne niezbędne do konstruowania ścieżek redukcji 
tego napięcia. Rozdział kończą badania empiryczne, na podstawie których określono formuły 
szacowania: elastyczności operacyjnej i jej składowych oraz formułę szacowania szczupłości, 
a także oszacowane napięcie pomiędzy szczupłością i elastycznością operacyjną, wyznaczające 
formułę rozbieżności. Analiza przeprowadzonych badań wskazała na możliwość określenia 
poziomów referencyjnych wynikających z równoważenia elastyczności operacyjnej i szczup-
łości, a skutkujących minimalizowaniem ponoszonych kosztów wynikających ze skokowych 
zmian elastyczności. Rozdział ten odpowiada na postawione pytania badawcze P3, P4 i P5.

W rozdziale trzecim odniesiono się do związku struktury organizacji wytwarzania z ela-
stycznością operacyjną i szczupłością. W pierwszej kolejności zdefiniowano pojęcie struktury 
organizacji wytwarzania oraz zidentyfikowano elementy ją kształtujące. Pozwoliło to na 
określenie rodzajów struktur, ich klasyfikację, jak i określenie warunków organizacyjnych ich 
wykorzystania w praktyce. Jak wynika z przyjętych założeń, na elastyczność operacyjną, a tym 
samym na szczupłość, ma wpływ projektowalna elastyczność wynikająca z przyjętej formy 
struktury. Formę struktury, wyrażającą relacje pomiędzy elementami systemu a wynikającą 
z możliwych kombinacji rodzajów struktur statycznych i dynamicznych, może cechować 



różna elastyczność. W związku z powyższym w kolejnej części rozdziału opisano najczęściej 
przyjmowane formy struktury organizacji wytwarzania i sklasyfikowano je, biorąc pod uwa-
gę kryterium elastyczności. Następnie zidentyfikowano i opisano czynniki wpływające na 
elastyczność struktury organizacji wytwarzania oraz przedstawiono zależności wynikające ze 
wzajemnych relacji pomiędzy zleceniami, wyrobami i zasobami oraz sposoby ich oddziaływania 
(poprzez elastyczność jej składowych) na elastyczność operacyjną. Rozdział kończą badania 
empiryczne, w których zaproponowano formuły wyznaczania elastyczności poszczególnych 
składowych struktury organizacji wytwarzania, oraz w których wyznaczono wzajemne zależno-
ści pomiędzy nimi a elastycznością operacyjną. Analiza przeprowadzonych badań wskazała na 
możliwość wpływania na elastyczność operacyjną poprzez elastyczność struktury organizacji 
wytwarzania. Rozdział ten odpowiada na postawione pytania badawcze P6 i P7.

W rozdziale czwartym  – ostatnim, stanowiącym syntezę poruszanych wcześniej kwestii, 
przedstawiono wymagania stawiane zwinnej organizacji wytwarzania (na bazie określonych 
zasad i przyjętego modelu zwinności), wpływające na zdefiniowany i przyjęty model zwinnego 
systemu wytwarzania. Model ten, zgodnie z założeniami, stanowi cel wdrażania nowoczesnych 
rozwiązań organizacyjnych opartych na wytwarzaniu klasy światowej oraz wymaga przyjęcia 
jednej z dróg integracji szczupłego i zwinnego wytwarzania. W rozdziale opisano zatem różne 
koncepcje integracji, przedstawiając je w kontekście elastyczności. Wybór sposobu integracji 
opartego na ewolucji pozwolił na stworzenie konstruktu przejściowego opartego na szczupło-
-zwinności oraz na stworzenie modelu szczupło-zwinnego systemu wytwarzania. W następ-
stwie poczynionych założeń zdefiniowano koncepcję szczupło-zwinnej struktury organizacji 
wytwarzania, mogącej przyjąć formy: hierarchiczno-procesowe lub holoniczno-procesowe, dla 
których to określono etapy projektowe. Rozdział kończą implikacje menedżerskie umożliwia-
jące przekształcenie sztywnych systemów wytwarzania klasy światowej (drugiej generacji) 
w konstrukty bardziej elastyczne, równoważące elastyczność operacyjną ze szczupłością, tym 
samym redukując napięcie między nimi. Na tej podstawie zaproponowano model WCM oparty 
na szczupło-zwinnym wytwarzaniu. Rozdział kończą badania modelowe określające wzajemne 
relacje pomiędzy czynnikami kształtującymi szczupło-zwinną strukturę organizacji wytwa-
rzania, a tym samym określającymi korytarz dopuszczalnych zmian elastyczności operacyjnej 
i szczupłości. Rozdział ten odpowiada na postawione pytanie badawcze P8.

Zwieńczeniem pracy jest zakończenie, w którym udzielono syntetycznej odpowiedzi na 
postawione pytania badawcze, określono wkład w rozwój nauk o zarządzaniu, przedstawiono 
ograniczenia przyjętego postępowania badawczego, na podstawie których określono kierunki 
dalszych badań.

Publikacja jest przeznaczona nie tylko dla środowisk naukowych, ale także dla szerokiego 
grona kadry kierowniczej pracującej w przedsiębiorstwach przemysłowych, wdrażających 
bądź planujących wdrożenie wytwarzania klasy światowej. Może ona stanowić źródło wiedzy 
i inspiracji, przyczyniając się do bardziej skutecznego zarządzania systemami wytwarzania 
w warunkach zmienności. Pragnę wyrazić podziękowania wszystkim osobom, których rady 
przyczyniły się do powstania tej publikacji oraz zarządom przedsiębiorstw, które pomimo 
posiadanych danych wrażliwych, zdecydowały się na ich udostępnienie dla celów naukowych. 
Szczególne podziękowania kieruję do recenzentów wydawniczych, profesorów: Stefana 
Trzcielińskiego i Zygmunta Krala, których cenne uwagi i sugestie podniosły wartość publikacji.
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1. Istota, ewolucja i organizacja  
systemów wytwarzania

System wytwarzania (wytwórczy) w literaturze przedmiotu jest często utożsamiany 
z systemem produkcyjnym. Pojęcia te jednak należy rozróżniać. Systemem produkcyjnym 
określa się zbiór elementów w odpowiednio zorganizowanej przestrzeni, który posiada zdefi-
niowane powiązania kooperacyjne pomiędzy elementami w zakresie danego wyodrębnionego 
zbioru elementów występujących zarówno w obrębie systemu, jak i w jego otoczeniu. System 
wytwarzania stanowi podstawowy podsystem systemu produkcyjnego, który związany jest 
z wytwarzaniem części, podzespołów, zespołów i wyrobów gotowych z surowców i materia-
łów. Pojęcie systemu produkcyjnego obejmuje zatem szerszą grupę wyjść, zawierającą także 
inne postacie materialne i informacyjne. W związku z tym używanie pojęcia „wytwarzanie” 
ograniczone jest do procesu fizycznego transformowania materiałów i półwyrobów w wy-
roby gotowe. Czyniąc takie założenie, można przyjąć, że wytwarzanie wyrobów przebiega 
w odpowiednio zorganizowanych układach zwanych systemami wytwarzania. Układy te 
składają się z elementów (obiektów) połączonych przepływami strumieni materiałowych. 
Relacje pomiędzy tymi obiektami, jak i między własnościami tych obiektów, wynikają z celu 
działania systemu, którym jest wytworzenie określonego typu wyrobów. Podstawowym 
zadaniem systemu wytwarzania jest zrealizowanie procesów wytwarzania, zatem systemy 
te projektowane są dla określonych parametrów realizowanych zadań. Jednym z takich pa-
rametrów projektowych może być elastyczność.

Systemy wytwarzania w sferze organizacji ulegały zmianom, a zmiany te miały charak-
ter ewolucyjny. Ewolucja18, jako immanentna cecha zjawisk kształtowanych przez procesy 
społeczne, w tym także systemów, uwarunkowana była przede wszystkim zmianami w ich 
otoczeniu19. Dostosowanie systemu wytwarzania odbywało się z opóźnieniem przez reak-
cję wewnętrznych elementów systemu na te zmiany. W przypadku systemów wytwarzania 
dostosowanie się czynników wewnętrznych do zmian nie przebiegało harmonijnie, gdyż 
zmiany techniczne i technologiczne wyprzedzały zmiany organizacyjne. Próby równoważenia 
skokowego rozwoju techniki i technologii z ewolucyjnym charakterem zmian organizacyj-
nych przyczyniły się do powstania szeregu różnorodnych koncepcji organizacji systemów 
wytwarzania. Ich logiczna klasyfikacja na pozór wydaje się być trudna, ze względu na 

 18 Ewolucja rozumiana jest jako powolny, ciągły, nieodwracalny i ukierunkowany na zmianę proces rozwoju. 
To (proces, zjawisko przeobrażeń, przekształceń, zmian) przechodzenie prostszych form w bardziej złożone 
lub doskonalsze [Sikorska-Michalak i Wojniłko, (1998), s. 242].

 19 Szerzej w: [Dudek, (2016c), s. 38].
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mnogość odmian i przyjmowanych w literaturze podziałów. Dominujące w ostatnich latach 
podejścia opisujące ewolucję, a tym samym wynikające z niej podziały systemów wytwa-
rzania wskazują, że coraz częściej podstawą klasyfikacji systemów mogą być paradygmaty 
wytwarzania. Paradygmatyczne ujęcie ewolucji systemów wytwarzania daje możliwość 
zachowania logicznej ciągłości w zakresie kierunków zmian organizacyjnych wynikających 
z podejścia do elastyczności, a opisywanych za pomocą tzw. dwóch nurtów ewolucyjnych: 
zaawansowanych technik i technologii oraz nurtu rozwojowego. 

Przyjęcie perspektywy elastyczności w kontekście podziałów i klasyfikacji koncepcji 
i rodzajów systemów wytwarzania pozwoliło na wydzielenie dwóch kategorii rozwiązań 
organizacyjnych: opartych na elastyczności sterowania i oprogramowania oraz na tzw. 
elastyczności organizacyjno-zasobowej. Obie kategorie rozwiązań, choć zgodne z nurtami 
ewolucyjnymi, wykształciły odmienne rozwiązania organizacyjne, a tym samym inne podejścia 
do ich kształtowania i projektowania. Obecnie kategorie te  – choć historycznie rozdzielone  – 
powoli się integrują, tworząc rozwiązania wzajemnie się uzupełniające. Współcześnie wyko-
rzystywane rozwiązania posiadają zwiększoną elastyczność20 dzięki połączeniu elastyczności 
związanej ze sterowaniem (oprogramowaniem), jak i dzięki elastyczności związanej ze struk-
turą dynamiczną i statyczną wytwarzania21. Niestety, rozwiązania takie generują dodatkowe 
koszty, wynikające z utrzymywania nadmiarowej elastyczności, względem bieżących potrzeb.

Ewolucja z reguły przyczynia się do powstawania coraz doskonalszych form zorgani-
zowania. Z doskonaleniem systemów w warunkach zmienności najczęściej koresponduje 
pojęcie tzw. doskonałości operacyjnej. Doskonałość operacyjna systemu wytwarzania to 
wykonywanie ukierunkowanych na realizację celu działań wytwórczych, charakteryzujących 
się najniższym z możliwych kosztów realizacji tych działań. Jednym z podejść do organizacji 
systemów wytwarzania, sprzyjającym doskonaleniu na poziomie operacyjnym, jest szczupłe 
wytwarzanie. Szczupłe wytwarzanie „daje możliwości, aby wytwarzać coraz więcej, wy-
korzystując coraz mniej  – mniej ludzkiego wysiłku, urządzeń, czasu i miejsca  – przy jedno-
czesnym zbliżeniu się do osiągnięcia celu, jakim jest dostarczenie klientom dokładnie tego, 
czego chcą” [Womack i in., (2008), s. 14]. Szczupłe (odchudzone) wytwarzanie charakteryzuje 
się prowadzeniem wszechstronnych analiz wartości dodanej wzdłuż procesów wytwarzania 
i co za tym idzie, występowaniem działań wyszczuplających, polegających na identyfikacji 
i eliminacji występujących w systemie strat. W szczupłym wytwarzaniu największy nacisk 
kładzie się na wartość dodaną wyrobu, czyli coś, za co klient zechce zapłacić oraz na mini-
malizację kosztów funkcjonowania systemu. 

Osiągnięcie „doskonałości” w wytwarzaniu możliwe jest poprzez implementację jednej 
z najlepszych form doskonalenia wytwarzania określanej w literaturze wytwarzaniem (pro-
dukcją) klasy światowej22 (WCM). Rozwijane na bazie szczupłego wytwarzania podejście 
do doskonalenia systemów wytwarzania, pozwala na osiągnięcie jakości i niezawodności 

 20 Rozumiana jako zdolność systemu do zmian w odpowiedzi na przewidywane lub nieprzewidywane zmiany 
warunków, w których system funkcjonuje [Barad, (2013), s. 6803].

 21 Najbardziej elastyczne rozwiązania to układy sieciowe funkcjonujące w warunkach rozproszenia zasobów, 
które należy traktować jako wirtualne i dynamiczne jednostki reprezentowane przez logiczną i tymczasową 
strukturę sieci powiązań kooperacyjnych pomiędzy elementami.

 22 Określana także mianem produkcji w klasie światowej np. [Walczak, (2015), s. 113-122].



23

wyrobów na poziomie światowym oraz na minimalizowanie strat w realizowanych procesach 
[Pałucha, (2012), s. 227-234]. Specyficzne wytyczne organizacyjne (budowa filarowa i zunifi-
kowane działania wewnątrzfilarowe) pozwalają na realizację ciągłych działań usprawniających, 
czyniąc organizację klasy światowej niedoścignionym wzorcem zorganizowania. Z tego też 
powodu to podejście do doskonalenia (w pewnym sensie także strategia wytwarzania) zyskuje 
coraz większą popularność i rozprzestrzenia się na różne branże przemysłu.

Pełna implementacja wytwarzania klasy światowej oznacza bycie liderem w branży, 
będąc konkurencyjnym przez jakość, cenę, szybkość dostaw, niezawodność dostaw i inno-
wacyjność. Przedsiębiorstwo posiadające status lidera branży (WCM) bazuje na eliminacji 
wszelkiego rodzaju koszów oraz „precyzyjnie” dozuje odpowiedni pakiet metod, standar-
dów i narzędzi wymaganych w klasie światowej [Arsovski i in., (2011), s. 309]. Głównym 
celem implementacji różnych modeli wytwarzania klasy światowej, oprócz niewątpliwie 
prestiżu, jest dążenie do całkowitego wyeliminowania strat, wad, awarii i zapasów, a tym 
samym doskonalenie działań systemu organizacyjnego przedsiębiorstwa, angażując do tego 
wszystkie osoby, począwszy od kierownictwa, a skończywszy na pracownikach bezpośred-
nio produkcyjnych [Murino i in., (2012), s. 371]. Jednak jak wskazują badania23 w obszarze 
WCM, postulat elastycznego i szybkiego wytwarzania zderza się ze szczupłym podejściem 
do zorganizowania wytwarzania (dopasowane do bieżących potrzeb zasoby, standaryzacja, 
dostawy na czas, stabilność warunków). Występowanie rozbieżności celów doskonalenia 
organizacji (elastyczność i wykluczająca ją redukcja kosztów) jest swoistym paradoksem 
i generuje w pewnym sensie dysfunkcję układu (systemu wytwarzania)24.

Przeprowadzone badania, poprzedzone doborem próby badawczej, ukierunkowano 
na poznanie podłoża funkcjonowania i organizacji wytwarzania klasy światowej, celów jej 
tworzenia, jak i podstawowych jej składowych. Zgodnie z przyjętymi założeniami celem 
badań było zidentyfikowanie elementów konstrukcyjnych wytwarzania klasy światowej 
oraz skonfrontowanie przyjmowanych w praktyce założeń organizacyjnych z założeniami 
opisywanymi w literaturze. Ze względu na specyfikę konstruowania systemów wytwarzania 
opartych na takim podejściu do doskonalenia, zaistniała uzasadniona potrzeba odwzoro-
wania założeń organizacyjnych, mających w konsekwencji wpływ na ostateczny poziom 
elastyczności systemu. Przeprowadzona analiza pozwoliła na zidentyfikowanie głównych 
elementów (filarów) oraz sposobu implementacji i organizacji wytwarzania w klasie świato-
wej. W szczególności, na podstawie analizy obiektów badań  – systemów wytwarzania klasy 
światowej, zidentyfikowano:

– zmiany w sposobie postrzegania celów wdrożeniowych,
– sekwencję działań wdrożeniowych,
– ramę konstrukcyjną oraz jej modyfikatory,
– liczbę i zakres filarów technicznych,
– liczbę i zakres filarów zarządczych,
– zgodności, jak i rozbieżności wdrażanych modeli w praktyce względem założeń teore-

tycznych.

 23 Np.: implementacja systemów WCM powoduje spadek zapasów materiałowych i elastyczności [Hejaaji, 
(2015), s. 36-37].

 24 Szerzej w: [Pasieczny i Glinka, (2016), s. 405-414].
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Część badawczą kończą wnioski podkreślające sztywność wykorzystywanych w prak-
tyce rozwiązań organizacyjnych wymuszonych przyjętym podejściem do doskonalenia dzia-
łalności operacyjnej  – przyjętym modelem wytwarzania klasy światowej drugiej generacji. 
Przyjmując założenie o konieczności przekształcania w najbliższej przyszłości obecnych 
rozwiązań organizacyjnych w kierunku zwinności, definiowanej jako zespolenie efektyw-
ności szczupłego wytwarzania z elastycznością operacyjną, należy poszukiwać rozwiązań 
organizacyjnych równoważących zarówno elastyczność, jak i efektywność wytwarzania, 
a tym samym nowych rozwiązań organizacyjnych dedykowanych do sztywnych systemów 
opartych na WCM.

1.1. Systemy wytwarzania  –  
pojęcie i ewolucja paradygmatów

System wytwarzania jest systemem technicznym, wchodzącym w skład systemu nad-
rzędnego, jakim jest system produkcyjny25. Sam system26 to zespół składników powiązanych 
wzajemnie przez zachodzące w nim, współzależne procesy uwarunkowane celami i możli-
wościami systemu [Bąbiński, (1969), s. 67]. To także układ celowo dobranych elementów 
powiązanych ze sobą w taki sposób, że tworzą one całość (materialną lub abstrakcyjną) 
[Klir, (1976), s. 9; Pawlak, (2006), s. 37.], która zdolna jest do funkcjonowania w określony 
sposób. System to także zbiór powiązanych ze sobą obiektów wraz z relacjami istniejącymi 
pomiędzy tymi obiektami, ich właściwościami oraz cechami. Wszystkie cechy obiektu defi-
niują jego stan, natomiast stany obiektów definiują stan całego systemu. Elementy systemu 
posiadają określone atrybuty i cechy, kształtujące właściwości danego systemu. Są one ze 
sobą wzajemnie powiązane poprzez relacje, traktowane jako zależności łączące je z całością 
i kształtowane poprzez zachodzące w systemie współzależne procesy uwarunkowane jego 
możliwościami27. System traktowany jako zbiór elementów stanowi obiekt wyodrębniony 
z otoczenia, przejawiający swoje istnienie poprzez synergiczne współdziałanie tworzących 
go elementów28. Każdy system funkcjonujący w określonym bądź nieokreślonym otoczeniu 
posiada swoje podsystemy oraz granice, oddzielające system od otoczenia, jak i podsystemy 
od siebie.

Każdy system posiada swoje otoczenie, z którym powiązany jest różnego rodzaju in-
terakcjami. Wzajemne interakcje otoczenia z systemem i systemu z otoczeniem powodują, 
że zarówno otoczenie wpływa na system, jak i system może wpływać na swoje otoczenia. 

 25 Szerzej np. w: [Dudek, (2016c), s. 13-15].
 26 Istotę istnienia i działania systemu na danym poziomie bytu można ujmować i rozumieć w trzech aspektach: 

struktury  – procesu  – regulacji (np. [Winiwarter, (1986), s. 68] i/lub według F. Capry: materii  – procesu  – 
formy (np. w: [Schaefer, (2005), s. 45]).

 27 Np. [Stabryła i Trzcieniecki, (1986), s. 113; Michlowicz, (2002), s. 29].
 28 W trakcie rozważań dotyczących tylko jednego systemu nie należy zapominać, że jest on jedynie fragmentem 

rzeczywistości. Oznacza to, że wyodrębnienie jednego systemu jest równoznaczne z podziałem całej rze-
czywistości na dwa systemy, z których jednym jest system rozpatrywany, drugim zaś reszta rzeczywistości 
określana jako „otoczenie” rozpatrywanego systemu [Mazur, (1987), s. 23].



25

Otoczenie to zespół czynników zlokalizowanych poza umownymi granicami systemu, które 
tworzą tzw. środowisko rozpatrywanego układu. Otoczenie systemu zatem to zbiór wszyst-
kich obiektów nienależących do systemu, których własności oddziałują na system i zarazem 
ulegają zmianie pod wpływem działania tego systemu. Linie graniczne wydzielają obiekty 
systemu (podsystemu) spośród obiektów, które stanowią jego otoczenie [Zdanowicz, (2007), 
s. 27]. Otoczenie z punktu widzenia systemu wytwarzania jest otoczeniem wielostopniowym 
zależnym, co oznacza, że może istnieć wiele systemów nadrzędnych, stanowiących otoczenie 
pośrednie oraz jeden system będący otoczeniem bezpośrednim (nadrzędnym). Zależność 
systemu oznacza brak odosobnienia tego systemu i konieczność uwzględniania ograniczeń 
systemów nadrzędnych. Pośredniość wynika ze stopnia oddziaływania systemu nadrzędnego 
względem rozpatrywanego systemu29. Otoczenie systemu w tak rozpatrywanym układzie jest 
tożsame z otoczeniem przedsiębiorstwa (business environment) lub otoczeniem organizacji, 
które oznacza całokształt zjawisk, procesów i instytucji kształtujących zakresy działania danej 
organizacji oraz wzajemne stosunki i interakcje.

Pojęcie systemu wytwarzania

W klasycznym ujęciu systemem wytwarzania określa się zbiór elementów w odpowied-
nio zorganizowanej przestrzeni wytwórczej, posiadający swoją strukturę wyrażoną statyczną 
i dynamiczną siecią powiązań kooperacyjnych. W tym systemowym ujęciu jest „czarną 
skrzynką” transformującą mierzalne wejścia w mierzalne wyjścia [Michlowicz, (2002), 
s. 43], w której częściowo uporządkowany zbiór czynności przekształca obiekty wejściowe 
w wyroby gotowe. Stanowi on zatem układ elementów składowych i relacji pomiędzy tymi 
elementami oraz relacji przekształceń czynników wejścia do systemu w czynniki wyjścia 
z systemu [Durlik, (1998), s. 37]. Systemem wytwarzania może być każda jednostka wytwór-
cza, która jest systemem spójnym, względnie odosobnionym, mającym co najmniej jedno 
wejście, przez które otoczenie oddziałuje na system oraz co najmniej jedno wyjście, przez 
które system oddziałuje na otoczenie. 

Nowoczesne ujęcie systemu wytwarzania (sieciowe) kładzie nacisk na połączenia 
kooperacyjne w układach sieciowych. Z reguły są to luźne związki poszczególnych ogniw 
wytwórczych:

– rozproszonych geograficznie, koordynowanych przez sieć powiązań zewnętrznych, naj-
częściej modułów wytwórczych, ale także pojedynczych stanowisk roboczych  – systemy 
takie działają w warunkach rozproszenia zasobów30,

– skupionych geograficznie w jednym miejscu, koordynowanych przez układ/sieć powiązań 
wewnętrznych, najczęściej pojedynczych stanowisk roboczych i komórek wytwórczych, 

połączonych w celu realizacji konkretnego zadania. Ogniwa te składają się z elementów 
(obiektów) połączonych przepływami strumieni materiałowych, a relacje pomiędzy tymi 

 29 Szerzej np. w: [Dudek, (2016c), s. 30].
 30 Rozproszenie zasobów produkcyjnych ma miejsce wtedy, gdy realizacja zlecenia produkcyjnego wymaga 

użycia zasobów innych niż własne, czyli znajdujących się w odrębnych systemach (szerzej np. w: [Dudek, 
(2016c), s. 20-21]).

http://pl.wikipedia.org/wiki/Przedsi%C4%99biorstwo
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obiektami, jak i między własnościami tych obiektów, wynikają z celu działania systemu, 
jakim jest wyprodukowanie określonego wyrobu.

Ewolucja systemów wytwarzania

Pojęcie ewolucji jest pojęciem wieloznacznym  – „jak na ironię, spowodowane jest to 
częściowo ewolucją znaczenia samego terminu z biegiem lat” [Brockman, (2007), s. 272]. 
Konieczny jest zatem wybór stanowiska epistemologicznego oraz podstawy klasyfikacyjnej. 
Przyjęto, że ewolucja to proces, zjawisko przeobrażeń, przekształceń, zmian; to przecho-
dzenie prostszych form w bardziej złożone lub doskonalsze [Sikorska-Michalik i Wojniłko, 
(1998), s. 242]. Przyjęcie takiej definicji oznacza, że zjawiska ewolucji można zaobser-
wować także w obrębie systemów wytwarzania, ich struktur, a także ich form zorgani- 
zowania.

Skokowy charakter zmian techniczno-technologicznych oraz ewolucyjny charakter zmian 
organizacyjnych wpłynęły na przyjmowany w literaturze ogólny podział systemów na tzw. 
klasy ewolucji wytwarzania31. 

Do najczęściej wyróżnianych zaliczono32:
– masowe wytwarzanie (MP  – Mass Manufacturing),
– szczupłe wytwarzanie (LM  – Lean Manufacturing),
– zwinne wytwarzanie (AM  – Agile Manufacturing),
– rzeczywiste zwinne wytwarzanie (RAM  – Real Agile Manufacturing33).

Taki podział w literaturze określany jest również mianem etapów rozwoju, faz produkcji34 
czy paradygmatów wytwarzania35. Powstałe w toku ewolucji: nowoczesne metakoncepcje 
i koncepcje wytwarzania (tab. 1) oraz tym samym różne rodzaje systemów wytwarzania 
(wraz z ich modyfikacjami) trudno uporządkować i sklasyfikować, nie mając podstawy ich 
klasyfikacji.

Co więcej, w literaturze przedmiotu funkcjonują liczne określenia podobnych zjawisk 
zachodzących w obrębie systemów wytwarzania, jak i w ich otoczeniu. Takim przykładem 
wieloznaczności pojęciowej jest podział w zakresie ewolucji wytwarzania. Przeprowa-
dzona analiza pojęciowa w obszarze tylko szczupłego i zwinnego wytwarzania wyka-
zała, że przyjmowane pojęcia, podziały na klasy, jak i koncepcje mogą być rozumiane  
różnorako (tab. 2). 

 31 Szerzej np. w: [Dudek, (2016c), s. 39].
 32 W literaturze funkcjonują także inne podziały ewolucyjne, np.: na sześć epok, np. [Jaikumar, (2003)]; na trzy 

epoki, np. [Mehrabi i in., (2000]; na trzy stadia, np. [Doll i Vonderembse, (1991), s. 401-411; Voss, (1992), 
s. 353-370]; na trzy fazy, np. [McLoughlin i Clark, (1994)].

 33 Jest właściwie trzecim poziomem zwinności, ale ze względu na możliwość tworzenia połączeń sieciowych 
jest traktowany jako oddzielna klasa.

 34 Rzemieślnicza, masowa, szczupła, zwinna [Hormozi, (2001), s. 134].
 35 Dodatkowo w literaturze rozróżnia się paradygmaty: rzemiosła, masowej produkcji, skastomizowanej produkcji 

[Nylund i in., (2011), s. 172]; elastyczności, sprężystości, zielony itp. [Duarte i Machado, (2011), s. 328-342]; 
spotykany jest także podział na paradygmaty: uniwersalności, efektu skali, likwidacji marnotrawstwa, 
np. [Trzcieliński, (2011), s. 12-14] za [Dove, (2001)] oraz na paradygmaty: masowego, kastomizacyjnego 
i spersonalizowanego wytwarzania [Tao i in., (2015), s. 1-16].
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Tabela 1
Wybrane współczesne metakoncepcje i koncepcje wytwarzania (przykłady)

Wirtualne Inteligentne Zwinne Zrównoważone Zielone
Sieciowe globalne zorientowane na usługi fraktalne społeczne
Elastyczne szczupłe wytwarzanie w chmurze zdalne dynamiczne
Rekonfigurowalne otwarte zharmonizowane holoniczne oparte na wiedzy
Addytywne sprytne odpowiedzialne rozszerzone cyber-fizyczne
Zaawansowane zmienne przetworzeniowe mądre rozproszone
Sprężyste agentowe przemysł 4.0 mobilne zdarzeniowe
e-wytwarzanie biologiczne komputerowo wspomagane chaotyczne kognitywne

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Azevedo i in., (2010), s. 320–325; Baum i Schütze, (2012), s. 549-554; 
Bullinger, (1999), s. 9-27; Chituc i Restivo, (2009); Colledani i in., (2014), s. 14-19; Esmaeilian i in., (2016), s. 79-100;  
Gardan, (2016), s. 3118-3132; Gronau, (2016), s. 1-5; Jardim-Goncalves i in., (2016), s. 1-9; Kusiak, (2018), 
s. 508-517; Mourad i in., (2016), s. 30-34; Qin i Liu, (2016), s. 173-178; Tao i in., (2015), s. 1-16; Tharumarajah 

i in., (1996), s. 217-226; Thomas i in., (2015), s. 3943-3946; Wünsch i in., (2010), s. 58-66]

Tabela 2
Wieloznaczność pojęć szczupłego i zwinnego wytwarzania (przykłady)

Dev, Kumar (2015); Amstrong (1994) techniki, zbiory technik
Hormozi (2001) metody, zestawy metod
Vazquez-Bustelo (2007); Avella, Fernandez, Vazquez (2010) modele produkcji
Al-Tahat, Bataineh (2012) zbiory taktyk wytwarzania
Soltan, Mostafa (2015); Collin, Lorenzi (2006) zbiory praktyk wytwarzania
Rigby, Day, Forrester, Burnett (2000) podejścia do wytwarzania
Rudnicki, Siuta (2003); Shah, Ward (2003) strategie
Rudnicki (2011); Bottani (2009); Gunasekaran, Yusuf (2002); 
Bhekithemba, Lemohang (2015); Khan, Dalu (2015); Pawłow-
ski, Pawłowski (2015)

koncepcje

Narasimhan, Swink, Kim (2006) koncepcje i podejścia strategiczne
Huang (2002) koncepcje i filozofie
Gellings, Chamberlin (1993) koncepcje i metody
Leite, Braz (2016); Esmaeilian, Behdad, Wang (2016) filozofie
Trzcieliński (2011) metakoncepcje
Thilak, Devadasan, Sivarum (2015); Sharifi, Zhang (2001); 
Niewiadomski, Nogalski (2012); Naylor, Naim, Berry (1999) paradygmaty

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Avella i in., (1998), s. 3113-3134; Al-Tahat i Bataineh, (2012); Am-
strong, (1994); Bhekithemba i Lemohang, (2015); Bottani, (2009); Collin i Lorenzi, (2006), s. 419; Dev i Kumar, 
(2015); Esmaeilian i in., (2016); Gellings i Chamberlin, (1993); Gunasekaran i Yusuf, (2002); Hormozi, (2001); Hu-
ang, (2002); Khan i Dalu, (2015); Leite i Braz, (2016); Narasimhan i in., (2006); Naylor i in., (1999); Niewiadomski 
i Nogalski, (2012); Pawlowski i Pawlowski, (2015); Rigby i in., (2000); Rudnicki, (2011); Rudnicki i Siuta, (2003); 
Shah i Ward, (2003); Sharifi i Zhang, (2001); Soltan i Mostafa, (2015); Thilak i in., (2015); Trzcieliński, (2011), 

s. 24; Vazquez-Bustelo i in., (2007)]
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Analiza, tylko w zakresie szczupłego i zwinnego wytwarzania, wykazała występowanie 
„chaosu” pojęciowego utrudniającego jednoznaczną klasyfikację pojęć, a różnorodna ich 
interpretacja wynika przede wszystkim z:

– trudności w jednoznacznej kwalifikacji składowych definicji (złożoność pojęcia)36,
– różnorodności przyjętych kontekstów ontologicznych37,
– subiektywności w postrzeganiu tych samych pojęć38,
– braku konsekwencji w ich postrzeganiu.

Proponuje się zatem usystematyzowanie pojęć, przyjmując ramy klasyfikacyjne w po-
staci: paradygmaty  – koncepcje  – systemy (rys. 3).

Rysunek 3. Zależności koncepcji i rodzajów systemów wytwarzania względem paradygmatów

Oznacza to, że w ramach paradygmatów lub na ich granicach funkcjonują koncepcje 
wytwarzania, a w ich ramach, różne systemy wytwarzania. W związku z powyższym zało-
żono, że uzasadnione jest przyjęcie dominującego obecnie w literaturze podziału i określenie 
masowego, szczupłego i zwinnego wytwarzania mianem paradygmatów wytwarzania39 
(kontekst literaturowy40 oraz praktyczny), których następstwo czasowe przedstawiono na 
rysunku 4. 

Rysunek 4. Ewolucja paradygmatów wytwarzania i umowne czasowe granice ich dominacji

 36 Przyporządkowanie konkretnych praktyk zarządzania do koncepcji, metod, technik i narzędzi nastręcza zwykle 
trudności, np. [Trzcieliński, (2011), s. 25].

 37 Ontologia tworzona jest w celu zapewnienia danym, reprezentującym informacje i wiedzę semantyki zro-
zumiałej i możliwej do przetwarzania przez komunikujących się agentów. Stanowi ona dla nich wspólną 
konceptualizację rzeczywistości. W stwierdzeniu tym konceptualizacja odnosi się do abstrakcyjnego modelu 
pewnego zjawiska lub bytu, który identyfikuje odpowiednie koncepcje rzeczywistego obiektu [Gołuchowski, 
(2005), s. 217].

 38 Tworzenie ontologii wraz ze wzrostem stopnia usystematyzowania przedmiotu przestaje być sztuką, a staje 
się inżynierią [Bassara, (2004), s. 21], co oznacza, że zauważalna jest tendencja w tworzeniu różnych definicji 
tych samych pojęć w zależności od potrzeb ich wykorzystania.

 39 W literaturze, choć sporadycznie, pojawiają się uwagi kwestionujące taki podział, np. [Van Donk i in., (1991), 
s. 32-40], przyjmując założenie o równoważności paradygmatów i klas systemów wytwarzania, RAM nie zali-
czono do paradygmatów ze względu na znikomą liczbę publikacji opisujących teoretyczne i przede wszystkim 
praktyczne wykorzystanie tej klasy systemów.

 40 W większości publikacji po roku 2010 definiujących szczupłość i zwinność dominują określenia ich jako 
paradygmaty i/lub koncepcje.
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Przyjęcie takiego założenia, ze względu na mnogość koncepcji zorganizowania i rodzajów 
systemów wytwarzania, pozwala na czytelny podział systemów wytwarzania i możliwość ich 
powiązania z odpowiednimi klasami ewolucji systemów.

Paradygmat

Paradygmat41, to ogólnie aprobowane osiągnięcia w dziedzinie nauki, które w określo-
nych warunkach przydają wspólnocie naukowców modelowych problemów oraz rozwiązań 
[Kuhn, (2001), s. 10]. Paradygmaty to osiągnięcia, które dana społeczność uczonych aktualnie 
akceptuje i traktuje jako fundament swej dalszej praktyki [Kuhn, (2001), s. 20]. Takie rozumie-
nie oznacza, że paradygmat to przede wszystkim określona i aprobowana w danym miejscu 
i czasie przez grono uczonych teoria lub zbiór teorii naukowych [Kamiński, (1992), s. 7] 
uzupełniona i zweryfikowana praktyką. Paradygmat wskazuje zatem określone problemy, 
które powinny być rozwiązane w niedalekiej przyszłości w procesie badawczym (wyznacza 
konkretną formę dalszych badań) oraz dostarcza modelowych praktyk, które poddają się re-
produkcji w toku dalszych badań [Kępa, (2015), s. 362]42. Odnosząc się do przedstawionych 
definicji paradygmatu, będącego łącznikiem teoretyczno-praktycznym działań naukowych 
oraz analizując literaturę w zakresie teorii i praktyki wytwarzania, można stwierdzić, że istnieje 
podstawa do uznania zaproponowanych paradygmatów wytwarzania (masowego, szczupłe-
go, zwinnego). Należy jednak pamiętać, że dany paradygmat jest uznawany dopóty, dopóki 
nie pojawi się inny (decyzja porzucenia paradygmatu jest zawsze decyzją co do przyjęcia 
innego). Jak wskazuje S. Trzcieliński, zmiany tych paradygmatów były nieuchronne, a ich 
przyczyną było dążenie do konkurencyjności przedsiębiorstw w warunkach przełomowych 
zmian w ich otoczeniu, to jest takich, które przerywały ciągłość wcześniejszych trendów 
[Trzcieliński, (2011), s. 15].

Mając na uwadze szeroki aspekt prezentowanej definicji paradygmatu oraz nie podej-
mując próby szczegółowej jej oceny, na potrzeby pracy przyjęto, że przez paradygmat należy 
rozumieć istotne dla badań naukowych obszary analiz, które na pewnym etapie ewolucji nauk 
dostarczają społeczności uczonych akceptowalnych wzorów  – modeli, a więc praw, teorii, 
zastosowań czy nawet wyposażenia [Kuhn, (2001), s. 26] (z ich wykorzystania wyłania się 
szczególna i zwarta tradycja badań naukowych, która prowadzi do konkretnego osiągnięcia 
naukowego)43.

Historyczna perspektywa aktywności przemysłowej wskazuje, że ludzie tworzą i wy-
korzystują różne paradygmaty [Agrawal i Hurriyet, (2004), s. 319]. Początki wytwarzania 
sięgają czasów rozwoju rodzaju ludzkiego, w których w sposób naturalny tworzono przedmioty 
celem zaspokajania potrzeb. Rozwój różnorodnych potrzeb wpływał na rozwój specjalistów 
(rzemieślników), którzy na zasadach „kontraktu” zaspokajali potrzeby klientów. Potrzeby te 
były typowe, realizowane za pomocą tych samych bądź podobnych produktów. W literaturze 

 41 Definicję paradygmatu przyjęto w rozumieniu T.S. Kuhna. Określenie paradygmatu pozwala na przyjęcie pola 
problematyzacji badań, szerzej w: [Strużyna, (2016), s. 68].

 42 Jest to jedno z trzech założeń teorii paradygmatu.
 43 Więcej o paradygmatach, w szczególności w zarządzaniu, np. w: [Lisiński, (2016), s. 374-385, Woźniak, 

(2011), s. 713-725; Sułkowski, (2012), s. 17-26; Pietruszka-Ortyl, (2012), s. 69-80; Sułkowski, (2016), 
s. 424-446].
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przedmiotu, choć rzadko, funkcjonuje paradygmat produkcji rzemieślniczej [Thilak i in., 
(2015), s. 1], jednak w większości publikacji nie jest on poddawany analizie.

Paradygmat masowego wytwarzania

O początkach funkcjonowania paradygmatów wytwarzania w rozumieniu Kuhna 
można mówić od roku 191344, kiedy w warunkach przemysłowych powstała pierwsza linia 
produkcyjna (ford), „korzystająca” w swej organizacji z osiągnięć naukowych [Burgess, 
(1994), s. 23, za: Lewchuk, (1987)]. Uzyskana dzięki temu [Dudek, (2016c), s. 41]: pełna 
powtarzalność operacji na stanowisku roboczym, pełna wymienność części przez zastosowa-
nie na każdym etapie wytwarzania identycznego systemu pomiarowego, specjalizacja parku 
maszynowego czy prostota wykonywania pracy, pozwalała ciągle obniżać koszty produkcji. 
Taka organizacja wymagała daleko idącego podziału pracy, w którym pracownik na danym 
stanowisku wykonywał pracę praktycznie dalej niepodzielną. Łatwość wykonywanych za-
dań pozwalała z kolei na eliminowanie wysoko wykwalifikowanych, a tym samym wysoko 
płatnych pracowników. Te cechy odzwierciedlały wpływ naukowych zasad zarządzania 
rozwijanych i praktykowanych w ówczesnych czasach45, a które zapewniały efektywność 
działań przy odpowiednim wykorzystaniu pracy ludzkiej, materiałów, energii, powierzchni, 
środków technicznych oraz informacji [Prońko, (2008), s. 125–126]. Takie zorganizowanie 
było wykorzystywane do wytwarzania bardzo dużej ilości wyrobów identycznych bądź 
w niewielkim stopniu technologicznie zróżnicowanych w nieprzerwanym ciągu i polegało na 
wykorzystywaniu [Vokurka i Fliedner, (1998), s. 165]: efektu skali, sztywnej struktury, małej 
specjalizacji stanowisk, wysoko wyspecjalizowanych pojedynczych maszyn, mało wykwali-
fikowanej kadry robotników, podziału pracy, specjalizacji produktowej, czy standardowych 
części zamiennych, do uzyskiwania bardzo niskiego jednostkowego kosztu produkcji, 
a tym samym do efektywności operacyjnej. Dodatkowo wykorzystywano przeszacowane 
prognozy sprzedaży, na bazie których budowano plany produkcji lub wytwarzano maksy-
malne ilości wyrobów, nie zważając na możliwości sprzedażowe [Vokurka i Fliedner, (1998), 
s. 165], tworząc w ten sposób zapasy. Masowe wytwarzanie swoją dojrzałą formę osiągnęło 
przez scalenie charakteru produkcji masowej z uwzględniającym człowieka sposobem za-
rządzania [Womack i in., (2008), s. 48] zakładającym, że poziom organizacji produkcji jest 
sumą zbioru efektu techniczno-organizacyjnego i efektu zadowolenia społecznego (przejście 
z traktowania przedmiotowego pracowników na podmiotowe). Stanowi to największą wadę 
tego rozwiązania, gdyż zakładając wzrost zadowolenia społecznego, spowalnia się wzrost 
techniczno-ekonomiczny i na odwrót [Womack i in., (2008), s. 126]. Do rozwoju masowego 
wytwarzania przyczyniła się także robotyzacja procesów oraz możliwość wykorzystania 
wsparcia komputerowego. Masowość produkcji zróżnicowanego asortymentu osiągnięto 
także dzięki wprowadzeniu technologii grupowej, umożliwiającej wykorzystanie efektu 
skali dla zmiennego asortymentu (w grupie wyrobów podobnych technologicznie). Takie 
zasady i praktyki wytwarzania dominowały do lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Od 

 44 Lub też od 1904, [Brilman, (2002), s. 34].
 45 Między innymi prace: F.W. Taylora, F. Gilbreth, L. Gilbreth, H. Forda, H.L. Gantta, K. Adamieckiego i in-

nych  – szerzej np. w: [Lachiewicz i Matejun, (2012), s. 85-141].
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tego momentu (umownie) rozpoczął się okres wzmożonej konkurencji, który zaowocował 
zmianą paradygmatu wytwarzania. Jak stwierdzono w licznych badaniach, ze względu na 
swój charakter paradygmat masowego wytwarzania nie może być wykorzystywany przez 
nowoczesne przedsiębiorstwa klasy światowej [Vokurka i Fliedner, (1998), s. 165] oraz nie 
powinien być wykorzystywany w obecnych i przyszłych przemysłach [Piore i Sabel, (1987)].

Paradygmat szczupłego wytwarzania

W celu stawienia czoła nowym wymaganiom rynku w zakresie wzmożonej konkurencyj-
ności, przedsiębiorstwa zaczęły wykorzystywać paradygmat szczupłego wytwarzania [Thilak 
i in., (2015), s. 1], który skupiał się na eliminowaniu strat, pojawiających się wraz z rozwojem 
masowego wytwarzania. Szczupłe wytwarzanie zatem powstało w wyniku analiz wad maso-
wego wytwarzania46. Co warto podkreślić, szczupłe wytwarzanie wykorzystywało wszystkie 
osiągnięcia organizacyjne wypracowane wcześniej. Początek funkcjonowania paradygmatu 
to dalsza „gloryfikacja” kosztu. Zróżnicowanie asortymentowe, które wymusiła konkurencja, 
zaczęło wpływać na koszty wytwarzania, zwiększając ich wartość. Celem redukcji tych 
niekorzystnych zjawisk kosztotwórczych wypracowano zasady organizacji, uwzględniające 
komputerowe wspomaganie prac oparte na zaawansowanych technikach wytwarzania47. 
Techniki te przejęły idee zadowolenia społecznego i wsparły je wspomaganiem komputero-
wym, które w dużym uproszczeniu pomagało tak dobierać wzrosty ekonomiczno-techniczne 
i socjalne, aby zachować ich zrównoważony rozwój. Redukcji kosztów dopomógł także 
gwałtowny rozwój techniki komputerowej wyższej technologii, który umożliwił wdrażanie 
komputerowego wspomagania wytwarzania wyrobów. Doprowadziło to między innymi do 
stopniowego eliminowania pracowników na rzecz automatyzacji. Właściwie od tego czasu 
zaczęto zwracać uwagę na konkurencyjność oraz na strategie oparte na elastyczności i za-
dowoleniu klienta [Vokurka i Fliedner, (1998), s. 166]. Lata siedemdziesiąte zapoczątkowały 
tendencję do uwzględniania jakości w procesach wytwarzania oraz elastyczności (produktowej 
i wolumenowej) [Vokurka i Fliedner, (1998), s. 166]. Liczne prace z tego okresu wskazały, 
że jakość, elastyczność oraz rzetelność i efektywność kosztowa to podstawowe priorytety 
konkurencyjności [Wheelwright, (1978), s. 60], które były uzyskiwane w wyniku kompromisu 
pomiędzy kosztem, czasem, jakością, ograniczeniami technologicznymi i satysfakcją klienta 
[Skinner, (1969), s. 136-145; Skinner, (1974), s. 113-122].

Ewolucja zasad organizacji48, celem jeszcze większej kontroli jakości i kosztów wy-
twarzania, doprowadziła do powstania systemów opartych na tzw. kryterium rozwojowym. 
Kryterium rozwojowe zakłada konieczność ciągłego doskonalenia systemów wytwarzania. 
Doskonalenie może być realizowane drogą ewolucyjną (CI  – continuous) lub rewolucyjną 
(BPR  – reengineering). Jego powstanie było odpowiedzią na  – pozostającą w tyle za auto-

 46 W literaturze uwzględniany jest także pogląd, że w tym okresie „szczupłe wytwarzanie” w wielu obszarach 
raczej wzmacniało masowe wytwarzanie niż je zastępowało, np. [Goldman i Nagel, (1993), s. 18], co oznacza, 
że zmiana paradygmatu mogła nastąpić później. 

 47 Szerzej w np. [Dwiliński, (2002), s. 44-46].
 48 Jak wykazały badania, sam rozwój technologii komputerowej był niewystarczający  – do rozwoju całej 

organizacji wytwarzania niezbędne było także: doskonalenie jakości, doskonalenie struktur i podział pracy 
[Jaikumar, (1986), s. 70]. 
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matyzacją i robotyzacją  – organizację procesów wytwarzania. Powstające w związku z tym 
różne podejścia wspomagające organizację wytwarzania, np. szczupła produkcja (LP  – Lean 
Production), kompleksowe trzymanie ruchu (TPM  – Total Productive Maintenance) czy kom-
pleksowe zarządzanie jakością (TQM  – Total Quality Management), miały na celu poprawę 
parametrów techniczno-ekonomicznych oferowanych wyrobów i parametrów eksploatacyj-
nych systemu wytwarzania. Zasady zorganizowania według kryterium rozwojowego, ukierun-
kowane na redukowanie strat i utrzymywanie jakości wyrobów na poziomie zadowalającym 
klientów (wartość dodana), wykorzystywały wszystkie poprzednie zasady zorganizowania. 
W latach osiemdziesiątych stworzony przez Toyotę na bazie fordyzmu i tayloryzmu [Liker, 
(2009), s. 29], system produkcji TPS49 (TPS  – Toyota Production System) stał się najbardziej 
efektywnym systemem wytwarzania, jaki do tej pory powstał50. Zbudowane na bazie TPS 
szczupłe zarządzanie wytwarzaniem dało możliwość bycia konkurencyjnym, wytwarzając 
wysoce jakościowy wyrób przy najniższych, w danych warunkach organizacyjnych, kosz-
tach wytworzenia. Te opisane przez Krafcika [Krafcik, (1988), s. 45] w ramach programu 
IMVP (IMVP  – International Motor Vehicle Program) [Vokurka i Fliedner, (1998), s. 166], 
a wykorzystane i opublikowane np. w The Machine That Change the World J.P. Womacka, 
D.T. Jonesa i D. Roosa [Womack i in., (2008)] działania, były początkami kompleksowych 
praktyk szczupłego wytwarzania [Liker, (2009), s. 61].

Literatura przedmiotu, oprócz wychwalania zalet szczupłego wytwarzania, także pod-
kreśla liczne jego ograniczenia51 oraz jego schyłek praktycznego wykorzystania [Petterson, 
(2009), s. 141], kierując zainteresowania badaczy w stronę paradygmatu zwinnego wytwarza-
nia. Szczupłe wytwarzanie, ze względu na wbudowany mechanizm redukowania wszelkich 
strat, może prowadzić do spadku elastyczności w przypadku np. braku dostępnych zasobów, 
dlatego też obecnie działania przedsiębiorstw poparte „filozofią szczupłości” nie są wystar-
czające [Sherehiy i in., (2007), s. 445]. W konsekwencji pozostająca w opozycji elastyczność 
systemu, względem szczupłości i częściowo jakości52, była stopniowo ograniczana.

Paradygmat zwinnego wytwarzania

Zwinne wytwarzanie rozwinęło się ze względu na występujące ograniczenia i nie-
domagania organizacyjne szczupłego wytwarzania, wynikające z ciągłych i nieprzewi-
dywalnych zmian turbulentnego otoczenia. Konieczność szybkiej i efektywnej reakcji na 
zmiany rynku oraz dostarczanie wyrobów indywidualnie zaprojektowanych przez klienta 
[Gunasekaran, (1999), s. 1], to zidentyfikowane bariery rozwojowe szczupłego wytwarzania. 

 49 TPS jest uznawany za pierwszy system wytwarzania „odchudzony” od zapasów komponentów i nadproduk-
cji. W wyniku przeprowadzonej analizy porównawczej zidentyfikowano „szczupłe” praktyki wytwarzania, 
które przyczyniły się do sukcesu japońskich rozwiązań w obszarze organizacji produkcji. Szerzej w: [Dudek, 
(2016c), s. 134-135].

 50 W Toyocie T. Ohno i jego bliski współpracownik S. Shingo zapoczątkowali stosowanie systemu Forda wraz 
z innymi znanymi już metodami i narzędziami, tworząc w ten sposób unikatowe podejście nazywane Toyota 
Production System albo Just In Time Manufacturing.

 51 Tylko dla wybranych przemysłów i typów produkcji, np. [Berggren, (1993), s. 22-56], za mała zmienność 
wielkości produkcji i rodzaju produktów, np. [Burgess, (1994), s. 24].

 52 Badania prowadzone przez np.: [De Meyer i in., (1989), s. 135-144; Ferdows i De Meyer, (1990), s. 168-183; 
Hayes i Wheelwright, (1979), s. 133-140; Markland i in., (1995)].
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Szczupłe wytwarzanie, przy założeniu efektywności wykorzystania zasobów poprzez mi-
nimalizację strat i dodawanie wartości [Narasimhan i in., (2006), s. 441; Wickramasinghe 
i Wickramasinghe, (2017), s. 533; Zhu i Lin, (2017), s. 424], nie było w stanie szybko 
i efektywnie reagować na zmiany w otoczeniu (wykorzystywać okazje53), utrzymując przy 
tym elastyczność zasobową i jednocześnie redukując tzw. pasmo zasobowo dostępnych 
okazji54. Pojęcie zwinności (agile) weszło do szerszego użytku po publikacji raportu: 21st 
Century Manufacturing Enterprise Strategy (Iococca Institute55), z którego wynika, że jedy-
nie przedsiębiorstwa zwinne (zdolne do szybkiej reakcji na zmiany rynkowe w połączeniu 
z doskonaleniem jakości i odpowiedzialnością za środowisko [Rudnicki, (2011), s. 14]) 
mogą prosperować w środowisku ciągłych i nieprzewidywalnych zmian. Efektem postę-
pującej globalnej konkurencji była konieczność sprostania wymaganiom klientów (różnym 
na rynkach lokalnych), którzy oczekiwali produktów z innowacyjnymi funkcjami, nowy-
mi wartościami użytkowymi, po niskiej cenie i o wysokim poziomie jakości [Leber i in., 
(2014), s. 382-388]. Jak wskazywały ówczesne badania, tylko nieliczne przedsiębiorstwa 
na świecie nabyły zdolność do wytwarzania innowacyjnych produktów w krótkim okresie 
czasu (zwinność) [Mishra i in., (2013), s. 440-462]. Wynikało z nich także, że kluczem do 
osiągnięcia zwinności powinno być opanowanie zmian i niepewności oraz zintegrowanie 
działalności, pracowników i narzędzi informacyjnych we wszystkich obszarach produkcji, 
a zwiększenie konkurencyjności na rynku możliwe jest na drodze współpracy i partnerstwa 
przekraczającego fizyczne granice przedsiębiorstw [Gunasekaran, (1998), s. 1223-1247]. 

O ile szczupłe wytwarzanie w literaturze jest rozumiane i definiowane bardzo podobnie, 
tak zwinne wytwarzanie jest rozumiane różnorako. Według P. Niewiadomskiego i B. Nogal-
skiego, mimo wielu prób uzgodnienia stanowisk wśród badaczy, nie ma zgody w kwestii cech 
czy też kategorii, według których określa się zwinność (praktycznie każdy badacz podaje 
swoje własne koncepcje, dając takie bądź inne uzasadnienie) [Niewiadomski i Nogalski, 
(2012), s. 318]. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez Sherehiy i Karwowskiego, 
według których nie ma powszechnie akceptowalnej definicji zwinnego wytwarzania, ani 
konsensusu co do jej jednoznacznego rozumienia [Sherehiy i Karwowski, (2014), s. 466].

Pojęcie zwinnego wytwarzania ewoluuje i ciągle się zmienia. Początkowe badania nad 
zwinnością wytwarzania skupiły się na określaniu sensu paradygmatu oraz podstawowych 
jego założeń (do 2000 roku). Zgodnie z pierwotną definicją zwinnego wytwarzania było ono 
rozumiane jako działanie zapewniające przedsiębiorstwom szybką reakcję na dynamiczne 

 53 Okazja to sytuacja sprzyjająca podmiotowi działania w osiągnięciu zamierzonego celu lub pożądanego skutku, 
która istnieje w otoczeniu tego podmiotu lub jest stanem cech tego otoczenia, szerzej w: [Trzcieliński, (2011), 
s. 49].

 54 Im większa elastyczność zasobowa, tym szersze pasmo [Trzcieliński, (2011), s. 96].
 55 W roku 1990 grupa naukowców, obserwując rozwój produktów i ich dopasowanie do potrzeb klientów na rynku 

telefonów komórkowych, określiła to naturalne zjawisko adaptowania się tych przedsiębiorstw do warunków 
rynkowych jako narzędzie konkurencji mianem zwinnego wytwarzania [Putnik i Putnik, (2012), s. 248-266]. 
Następnie „badacze” kierunków osiągnięcia zwinności wytwarzania założyli przy Iacocca Institute in Lehigh 
University w USA forum zwinności, celem upowszechniania idei zwinności oraz zwiększenia tempa przecho-
dzenia do nowego paradygmatu. Forum to zaproponowało w 1991 roku zdefiniowanie zwinnego wytwarzania, 
jako sposobu na rozwiązanie „krytycznych problemów wytwarzania”, którymi były ciągłe zmiany, gwałtowne 
reakcje, poprawa jakości i odpowiedzialności społecznej [Jin-Hai i in., (2003), s. 170-189].



34

zmiany wymagań klientów oraz jako sposób odpowiedzi na krytyczne problemy produkcyjne, 
którymi były [Jin-Hai i in., (2003), s. 170-189]: ciągłe zmiany, gwałtowne reakcje czy poprawa 
jakości i odpowiedzialności społecznej. Szybka reakcja była związana najczęściej z możli-
wościami operacyjnymi systemu (z jego elastycznością), a identyfikacja wymagań klientów 
z narzędziami strategiczno-marketingowymi. Także rekonfiguracyjność56 i elastyczność57 
systemu wytwarzania niezbędna do wytwarzania wielu odmian wyrobów były najważniejszymi 
cechami paradygmatu zwinnego wytwarzania, który wspomagał i wspomaga przedsiębiorstwa 
w wytwarzaniu zróżnicowanego asortymentu wyrobów w odpowiedzi na dynamiczne zmiany 
w potrzebach klientów w krótkim okresie czasu [Thilak i in., (2015), s. 1]58. 

Paradygmat zwinnego wytwarzania jest obecnie nowym modelem konkurencji, który 
powstał w efekcie połączenia zasad masowego i szczupłego wytwarzania z nowoczesną formą 
sieciowej kooperacji przemysłowej w łańcuchu dostaw. Kooperacja przemysłowa pozwala 
zwiększyć sprawność działania systemu poprzez syntezę innowacji w wytwarzaniu, informacji, 
technologii komunikacyjnych z radykalną przebudową organizacji oraz nowymi strategiami 
rynkowymi [Gunasekaran, (1998), s. 1223-1247]. Badania w obszarze paradygmatu skupiają 
się obecnie na dwóch nurtach: budowy modeli oceny zwinności oraz modeli wdrożeniowych 
(wykorzystania paradygmatu w praktyce) [Sreenivasa i in., (2012), s. 422].

Pojawienie się zwinnego wytwarzania jest rozpatrywane w kategoriach zarówno zmiany 
rewolucyjnej, jak i ewolucyjnej [Jin-Hai i in., (2003), s. 171]. Jednak częściej podkreślany 
jest ewolucyjny charakter, gdyż przede wszystkim wyrosło ono z paradygmatu szczupłe-
go wytwarzania oraz łączy w sobie rozwiązania wcześniej wykorzystywane [Walczak, 
(2010), s. 352]. Jest efektem udoskonalenia rozwiązań dotychczasowych, lepszego ich 
zintegrowania oraz dostosowania do bardziej zmiennych warunków konkurencji, poprzez 
możliwość pozyskiwania i scalania rozproszonych zasobów (z sieci). Taka integracja po-
woduje zwiększenie elastyczności działań przy zachowaniu najniższego możliwego kosztu 
funkcjonowania systemu. Jak wskazują badania, rozwój paradygmatu zwinnego wytwarzania 
ukierunkowany powinien być na dalszą otwartość systemową, a tym samym na zwiększanie  
elastyczności59.

Wnioski

Funkcjonowanie paradygmatów w literaturze przedmiotu wskazuje na dojrzałość, w pew-
nym sensie zwartego (ale nieograniczonego) pola badań naukowych zarówno w obszarze 

 56 Rozumiana jako zdolność do zmian zachowań systemu poprzez możliwość zmiany własnej konfiguracji, przy 
założeniu możliwości określenia granic systemu [Wiendahl i in., (2007), s. 785].

 57 Rozumiana jako zdolność systemu do zmian bez możliwości zmiany własnej konfiguracji, przy założeniu 
możliwości określenia granic systemu [Wiendahl i in., (2007), s. 785].

 58 Definicje z tego okresu, choć różne, nasuwają pewne wnioski, które wskazują, że zwinne wytwarzanie cechu-
ją: wysoka jakość wyrobów dopasowanych do wymagań rynku, wysoka ich wartość dodana, dopasowanie 
kwalifikacji do zakresu działań pracowniczych, szybka odpowiedź na działanie czynników ludzkich i środo-
wiskowych, połączenie różnych technologii, szybkie reagowanie na wahania rynkowe, współpraca jednostek 
wewnątrz oraz pomiędzy przedsiębiorstwami [Yusuf i in., (1999), s. 36].

 59 Wśród pozostałych możliwości zwiększania zwinności wymienia się np.: chaotyczne wytwarzanie, wszech-
obecne wytwarzanie, wytwarzanie w chmurze, oparte na sieci społecznej, otwarte itp. [Putnik i Putnik, (2012), 
s. 261].
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teorii, jak i empirii. W zakresach przyjętych paradygmatów, w drodze ewolucji, funkcjonują 
liczne koncepcje wytwarzania (w tym zorganizowania)60, które przyczyniają się do wspierania 
wybranych bądź ujmowanych kompleksowo elementów przedsiębiorstw. Z drugiej strony, 
wskazywany w literaturze „także rewolucyjny” charakter zmiany paradygmatów (w wyniku 
anomalii/kryzysów) koliduje z ewolucyjnym charakterem zmian w obszarach wytwarzania 
[Jin-Hai i in., (2003), s. 170-189; Burgess, (1994), s. 23], a tym samym z hierarchiczną 
klasyfikacją systemów wytwarzania.

Ewolucja wytwarzania przebiegała zatem zgodnie z przyjętymi tendencjami i opra-
cowanymi kryteriami w ramach zdefiniowanych paradygmatów. Zmiany paradygmatów 
wytwarzania wynikały przede wszystkim ze zmian w otoczeniu i konieczności zaspokojenia 
rosnących wymagań stawianym systemom wytwarzania, które w szczególności obejmowały 
takie aspekty jak: integracja przedsiębiorstw, rozproszenie organizacyjne, heterogeniczne 
otoczenie wewnętrzne, interoperacyjność, otwartość i dynamizm struktury, zdolność do ko-
operacji, integracja ludzi, wyposażenia i oprogramowania, skalowalność, tolerancja błędów. 
Analiza paradygmatów wytwarzania pozwoliła na zestawienie wybranych kluczowych miar 
oraz czynników konkurencyjności i ich istotności, będących wyznacznikami poszczególnych 
paradygmatów (tab. 3).

Tabela 3
Znaczenie i rola wybranych miar

Wybrane miary 
Paradygmat

masowego 
wytwarzania

szczupłego 
wytwarzania zwinnego wytwarzania

Koszt istotny bardzo istotny istotny
Jakość niska akceptowalna dostosowana do potrzeb

Czas w ustalonym czasie wszystko dokładnie na 
czas dokładnie na czas

Elastyczność mała bardzo mała bardzo duża
Reakcyjność* mała duża bardzo duża
Cena istotna bardzo istotna istotna
Efektywność** mała bardzo duża duża
Produktywność*** bardzo duża bardzo duża duża

 * Reakcyjność jest rozumiana jako zdolność do szybkiej reakcji, zdolność do szybkiej odpowiedzi na zmiany 
[Bhekithemba i Lemohang, (2015), s. 37], która wymaga posiadania i utrzymywania nadmiarów elastyczności 
względem potrzeb [McFarlane, (1998), s. 2].

 ** Efektywność, rozumiana jako relacja efektu do nakładu, szerzej np. w: [Hofman i Skrzypek, (2010), s. 61].
 *** Produktywność (w ujęciu technicznym) rozumiana jako miara efektywności działania organizacji, wyrażona 

stosunkiem wielkości produkcji wytworzonej i sprzedanej w danym okresie do ilości wykorzystywanych lub 
zużytych zasobów wejściowych [Lis, (1999), s. 36].

 60 Analiza koncepcji i modeli w np. [Dudek, (2016c), s. 55-58]. 
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Jak wynika z analizy, zmiany warunków wytwarzania (zewnętrznych i wewnętrznych) 
pociągały za sobą także zmiany dominujących obszarów wytwarzania61 w ramach paradyg-
matów. Ich umowne zestawienie w ramach czasowych przedstawiono na rysunku 5.

Rysunek 5. Zmiany dominujących obszarów wytwarzania i ich umowne granice czasowe

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Tao i in., (2015), s. 3]

Jak wynika z rysunku 5, elastyczność, jako jedno z kryteriów zyskiwania przewagi 
konkurencyjnej, w literaturze i w praktyce zaczęła dominować w latach osiemdziesiątych 
ubiegłego stulecia. Pomimo zmiany warunków funkcjonowania współczesnych systemów 
wytwarzania ciągle jest pojęciem aktualnym, a jej „odwieczny konflikt” z obszarem kosztowym 
zyskuje ciągle na znaczeniu (wzrost elastyczności powoduje zwiększenie kosztów). Analizując 
obszar elastyczności w paradygmatach, można stwierdzić, że masowe wytwarzanie raczej ją 
ignorowało, szczupłe wytwarzanie  – deprecjonowało, a zwinne wytwarzanie buduje na jej 
podstawie swoje fundamenty. Szczegółowe zestawienie różnic wynikających z organizacji 
sfery wytwarzania w ramach poszczególnych paradygmatów, przyjmując konteksty: systemu, 
otoczenia, klienta, wytwarzania, organizacji wytwarzania, łańcucha dostaw i procesu zarzą-
dzania, zestawiono w tabelach w załączniku 1.

Analiza współczesnej literatury oraz obserwacja praktyki zarządzania wytwarzaniem 
wskazują, że współczesne przedsiębiorstwa wytwórcze organizują się na gruncie tylko dwóch 
paradygmatów: szczupłego i zwinnego wytwarzania. 

1.2. Koncepcje i rodzaje systemów wytwarzania
Ze względu na mnogość podziałów i klasyfikacji opisywanych i wykorzystywanych 

w literaturze [np. Tao i in., (2015), s. 1-16], dokonano podziału na koncepcje wytwarzania, 

 61 W literaturze funkcjonują także inne podziały obszarów dominacji np.: produktywność, jakość, technologia, 
innowacja, łańcuchy dostaw, serwis, społeczna odpowiedzialność biznesu [O’Brien, (2013), s. 6740–6745].
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uwzględniając przy tym tylko kryterium elastyczności systemu i zawężając obszar analizy 
do współcześnie dominujących paradygmatów szczupłego i zwinnego wytwarzania (rys. 6).

Rysunek 6. Powiązanie paradygmatów z koncepcjami wytwarzania

W obszarze przyjętej analizy (paradygmatów wytwarzania i elastyczności) wydzielono 
pięć koncepcji wytwarzania62:

– dedykowanego (DDM  – Dedicated Manufacturing),
– komputerowo zintegrowanego (CIM  – Computer Integrated Manufacturing),
– agentowego (ABM  – Agent/Multi-agent Based Manufacturing),
– komórkowego (CM  – Cellular Manufacturing),
– rozproszonego (DM  – Distributed Manufacturing).

Wytwarzanie dedykowane

Dedykowane wytwarzanie to koncepcja uelastycznienia masowego wytwarzania poprzez 
możliwość zmian w obszarze struktury i kierunku i natężenia przepływów materiałowych. 
Preferowane w masowym wytwarzaniu układy liniowe przeznaczone do wytwarzania mało 
zróżnicowanych wyrobów cechowały się ograniczoną możliwością rekonfiguracji związaną 
ze sztywnością układów strukturalnych, a tym samym z ograniczoną możliwością zmian 
przepływów. Sztywność tę zredukowano poprzez wprowadzenie technologii grupowej63, 
umożliwiającej wykorzystanie efektu skali dla zmiennego asortymentu (w grupie wyrobów 
podobnych technologicznie), a tym samym zapewniającej masowość wytwarzania zróżnico-
wanego asortymentu. Rozwój technik komputerowych, w tym komputerowego wspomagania, 
także sprzyjał zróżnicowaniu wytwarzania i eliminował liczne ograniczenia (między innymi 

 62 W wielu pozycjach literaturowych komórkowe wytwarzanie nie jest wydzielane jako osobna koncepcja, lecz 
funkcjonuje jako jeden z wielu rodzajów zorganizowania dedykowanego wytwarzania, np. [Onwubolu, (1988), 
s. 377; Shambu i in., (1996), s. 81-82]; w literaturze funkcjonują także inne podziały, szczególnie w obsza-
rze paradygmatu zwinności, np.: advanced, sustainable, based on data analytics, design for manufacturing, 
remanufacturing [Esmaeilian i in., (2016), s. 81].

 63 Grupowanie polega na wydzieleniu rodzin podobnych części celem stworzenia komórek produkcyjnych 
obróbki grupowej, szerzej np. w: [Dudek, (2016b), s. 193-199].
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słabą kontrolę nad działaniami produkcyjnymi, w szczególności w obszarze zapasów). Dedy-
kowane wytwarzanie umożliwiało zatem uelastycznienie strukturalne (np. możliwość łączenia 
elementów w grupy, luźne powiązania transportowe, wymienność zasobów) oraz zasobowe 
(np. uniwersalizacja pracowników), stwarzające możliwość tworzenia różnych konfiguracji 
przepływów w obrębie danej grupy wyrobów podobnych. Obecnie dedykowane wytwarzanie 
realizowane jest najczęściej w dwóch układach, które dzielą się na ciągłe i dyskretne64. 

W ramach dedykowanego wytwarzania poszukiwanie możliwości dalszego zwiększenia 
elastyczności odbywało się w dwóch kierunkach i przyczyniło się do rozwoju:

– tzw. elastyczności sterowania i oprogramowania (rozwój systemów integracji kom-
puterowej, systemów sterowania i systemów agentowych),

– tzw. elastyczności organizacyjno-zasobowej (rozwój systemów komórkowych oraz 
sieciowych).

Wytwarzanie komputerowo zintegrowane
Komputerowo zintegrowane wytwarzanie to koncepcja zwiększająca elastyczność 

poprzez integrację różnych obszarów związanych z wytwarzaniem. Koncepcja została 
stworzona celem wykorzystania wszechobecnie używanych komputerów do projekto-
wania wyrobów, planowania wytwarzania, kontroli operacji oraz wykonywania różnych 
działań związanych z wytwarzaniem [Kumar i Suresh, (2008), s. 251]. Zgodnie z defini-
cją zintegrowany system wytwarzania to zorganizowany układ wzajemnie powiązanych 
czynników produkcji wspomagany z wykorzystaniem integratorów (najczęściej systemów 
komputerowych) w celu uzyskania wyrobów o optymalnej jakości, dostosowanych do wy-
mogów rynkowych, realizowanych przy optymalnym wykorzystaniu zasobów wytwórczych 
[Nasalski, (2014), s. 9]. Oznacza to, że wszystkie podsystemy wytwarzania powinny być 
wewnętrznie zintegrowane poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych. Integracja 
funkcji systemu może odbywać się na trzech poziomach [Radhakrishnan i in., (2007), s. 10]: 
fizycznym (dotyczy wymiany informacji w procesach automatyzacji), aplikacji (dotyczy 
przetwarzania danych i wymiany informacji między użytkownikami aplikacji) oraz bizne-
sowym (dotyczy kompleksowego zarządzania przepływem informacji). Celem tej integracji 
jest stworzenie, na podstawie istniejących rozwiązań szczegółowych dedykowanych do 
poszczególnych funkcji systemu wytwarzania, kompleksowego systemu dla zintegrowanej 
realizacji procesów wytwarzania. Koncepcja zakłada zatem połączenie dotychczas istnie-
jących programów oraz zainstalowanie nowych, które dotychczas wymieniały informację 
konwencjonalnymi metodami [Lipski, (2002), s. 223] i ma na celu grupowanie informacji 
oraz jej dystrybucję przez dokładnie określone kanały informacyjne. Na koncepcję zintegro-
wanego wytwarzania najczęściej składają się następujące komponenty [np.: Pająk, (2006), 
s. 270; Lipski, (2002), s. 224]: CAD (Computer-Aided Design)  – komputerowo wspomagane 
projektowanie, CAM (Computer-Aided Manufacturing)  – komputerowe wspomaganie wy-
twarzania, CAE (Computer-Aided Engineering)  – komputerowe wspomaganie prac inżynier-
skich, CAQ (Computer-Aided Quality)  – komputerowo wspomagane sterowanie jakością, 
CAP/CAPP (Computer-Aided Planning/Process Planning)  – komputerowe wspomaganie 
planowania i przygotowania procesów wytwórczych.

 64 Szerzej o tradycyjnych podziałach np. w: [McCarthy, (1995), s. 42-46].
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Najbardziej znanym układem zintegrowanego wytwarzania jest układ automatycznego 
równoważenia linii, załadunku maszyny (planowania i sekwencjonowania), automatycznej 
kontroli zapasów i sterowania [Kumar i Suresh, (2008), s. 175].

Wytwarzanie agentowe
Ogół koncepcji zintegrowanego wytwarzania, w których tradycyjny hierarchiczny sche-

mat sterowania systemem został zastąpiony sterowaniem opartym na technologii agentowej 
określa się mianem wytwarzania agentowego65. Agentowe wytwarzanie to koncepcja oparta 
na tworzeniu autonomicznych, kooperujących ze sobą modułów (agentów reprezentowanych 
zazwyczaj przez program komputerowy) celem realizacji bieżących zadań. Agent66 jest de-
finiowany jako jednostka działająca w pewnym środowisku, zdolna do komunikowania się, 
monitorowania swego otoczenia i podejmowania autonomicznych decyzji, celem realizacji 
określonych zadań, dla których została zaprojektowana. Zastosowanie podejścia agentowego 
w organizacji ma na celu jej usprawnienie, przez stworzenie nowych mechanizmów zarząd-
czych. Agenci mają możliwość szybkiego łączenia się ze sobą oraz możliwości adaptacyjne 
względem otoczenia, przy wykorzystaniu procesu negocjacji67. Za pomocą agentów opisać 
można podstawowe elementy każdego systemu, które z założenia są zaprogramowane na 
zdolność do „przeżycia w zmiennych warunkach” [Heinrich i in., (2005), s. 8]. Analizując 
agentowe systemy wytwarzania, agenty reprezentują zazwyczaj elementy składowe systemu, 
a także wytwarzane przedmioty.

Koncepcja agentowego wytwarzania wykorzystywana jest do koordynacji rozproszo-
nych zasobów, a wynikająca z tego rozproszona reprezentacja struktury systemu pozwala na 
dynamiczne reagowanie na zmiany otoczenia, zaś zachowanie systemu jest wynikiem jego 
ciągłej adaptacji do tych zmian. Zorganizowanie agentowe nie jest statycznym, sztywno 
powiązanym zbiorem elementów i aplikacji, które wymieniają dane, lecz formą dynamiczną, 
zmienną w czasie. Agentowe wytwarzanie może przybierać bardziej rozbudowane formy, 
np. wieloagentowe (zbiory heterogenicznych i niezależnych agentów), a także wykorzystywać 
technologię agentową68. 

Koncepcja wytwarzania agentowego stosowana jest najczęściej w celu [Cetnarowicz, 
(1999), s. 23]:

– zwiększenia elastyczności systemów (szybsze i łatwiejsze dopasowanie do realizacji 
nowych zadań w środowisku zmieniających się warunków wewnętrznych i zewnętrz-
nych),

– zwiększenia niezawodności systemów (zabezpieczenie przed powstawaniem niestabil-
ności występujących w systemach rozbudowanych),

– wzrostu wydajności systemów (w obszarze parametrów związanych z czasem),
– wykorzystania nowych możliwości (szybkie łączenie funkcji różnych systemów).

 65 Określane także mianem inteligentnego wytwarzania (IM  – Intelligent Manufacturing).
 66 Agent to jednostka, która jest autonomiczna i elastyczna, a więc samodzielnie rozwiązuje problemy, podejmuje 

decyzje i uczy się [Giret i Botti, (2004a), s. 648; Fuks i Kawa, (2007), s. 43].
 67 Np. wykorzystując siedmiokrokową procedurę [Odell, (2002), s. 58-59]. 
 68 To jedna z technologii informatycznych działająca na podstawie tzw. agentów i często utożsamiana z „progra-

mem komputerowym do samodzielnego działania w określonym otoczeniu i osiągania wytyczonych celów”, 
za: [Jashapar, (2006), s. 386].
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W systemach agentowych, które ze względu na swoją naturę tworzą architekturę rozpro-
szoną (heterarchię), dość często wprowadzane są elementy ograniczające ich autonomię, co 
prowadzi do lokalnych hierarchii i architektury mieszanej. Istotną cechą architektury rozpro-
szonej jest możliwość wprowadzania modyfikacji zakresu autonomii agentów oraz uprawnień 
elementów systemowych, co pozwala na uzyskanie zarówno systemów scentralizowanych, 
jak i rozproszonych oraz wszystkich ich stanów pośrednich, w zależności od założonego 
podziału przestrzeni decyzyjnej [Zając i Chwajoł, (2011), s. 3036].

Wytwarzanie komórkowe

To koncepcja, która pozwala na rozpoznawanie i wykorzystywanie podobieństwa kom-
ponentów, części, ich łączenie w grupy69 oraz ich wytwarzanie w specjalnie wydzielonych 
obszarach [Al-Mubarak i in., (2003), s. 278]. Wytwarzanie komórkowe wymaga zmiany 
w sposobach zarządzania działalnością wytwórczą, szczególnie w obszarach kontrolnych 
i nadzorczych, preferujących samoorganizację, uniwersalizację, wymienność i umiejęt-
ność pracy w grupie [Daniels i Burns, (1997), s. 1066-1080]. Wykorzystanie koncepcji 
wytwarzania komórkowego pozwala na [Vemmerlöw i Hyer, (1989), s. 1511; Klippel 
i in., (1999), s. 368]: redukcję czasu ustawienia (przezbrojenia) poprzez wykorzystanie 
podobnego oprzyrządowania i sekwencyjności operacji, redukcję czasu przepływu poprzez 
ograniczenie czasów ustawień, przemieszczania i oczekiwania, małe partie produkcyjne, 
redukcję zapasów, pracowników, defektów, czasu odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku 
oraz dodatkowo kontrolę wizualną (monitorowanie stanów na wejściu i wyjściu), możliwość 
użycia zunifikowanych środków transportu wewnętrznego (przenośników) czy wydajniejsze 
niż „jeden na jeden” systemy pracy operatorów itp. Można więc przyjąć, że wytwarzanie 
komórkowe było początkiem idei redukcji strat obecnej w szczupłym wytwarzaniu. Takie 
wytwarzanie cechuje również elastyczność, odnosząca się do tzw. elastyczności komórki 
produkcyjnej/modułu wytwórczego, która ujmowana jest w dwóch wymiarach elastyczności 
[Vakharia i Vemmerlöw, (1990), s. 84]:

– wewnętrznej, związanej z możliwością realizacji procesu w alternatywnych układach 
zasobów znajdujących się wewnątrz systemu,

– zewnętrznej, związanej z możliwością realizacji procesu lub części procesu w alterna-
tywnych systemach.

Komórkowe wytwarzanie to koncepcja zwiększająca elastyczność poprzez przede 
wszystkim strukturę dynamiczną organizacji wytwarzania. Wytwarzanie komórkowe, jak 
wskazują badania [np. Vemmerlöw i Hyer, (1987), s. 413-431], może także doprowadzić do 
spadku niektórych rodzajów elastyczności  – w największym stopniu elastyczności produk-
tu. Z tego też powodu rozwinęły się rozszerzone formy wytwarzania komórkowego: FCM 
(FCM  – Focused Cellular Manufacturing) [Al-Mubarak i in., (2003), s. 277-299] oraz VCM 
(VCM  – Virtual Cellular Manufacturing) [Kannan i Ghosh, (1996), s. 99-112] redukujących 
spadek tych rodzajów elastyczności.

 69 Umowną granicą pomiędzy koncepcjami dedykowanego i komórkowego wytwarzania jest sposób pojmowania 
technologii grupowej, a właściwie jej podział na układy logiczne i fizyczne  – szerzej w np.: [Zhang i Norrie, 
(1999), s. 2].



41

Wytwarzanie rozproszone

Rozproszone wytwarzanie70 zakłada występowanie rozproszonych zasobów w sieciach 
przemysłowych. Praktyka gospodarcza wskazuje jednoznacznie, że coraz rzadziej mamy 
do czynienia z jednorodnymi skupiskami wolnych, przeznaczonych do zagospodarowania 
zasobów. Wolne zasoby migrują pomiędzy różnymi sieciami, funkcjonując na zasadach 
autonomicznych tworów zdolnych do kooperacji (np. agenci). Podział zadań i współpraca 
w sieci powodują, że działania i powiązania elementów sieci są współzależne i wymagają 
odpowiedniej ich koordynacji. Problem organizacji zasobów w sieci wymaga w pierwszej 
kolejności ich zidentyfikowania, znalezienia, a następnie sprawnego skoordynowania ce-
lem osiągnięcia najkorzystniejszych parametrów konfiguracyjnych. Rozproszone jednostki 
funkcjonujące na prostych i pewnych zasadach mogą tworzyć zbiorowości, uznawane 
powszechnie za formy zorganizowania. Stopień złożoności każdej zbiorowości jest silnie 
uzależniony od zawartej w niej inteligencji i umiejętności uczenia się. Na podstawie poję-
cia inteligencji roju, dziedziczonej z natury, można tworzyć systemy złożone z modułów 
[por. Shaik i in., (2015), s. 879-802], jak i z ich interakcji (naturalnych lub wymuszonych). 
Podstawową cechą takich rozwiązań jest tzw. samoorganizacja, która oznacza zdolność 
jednostki/systemu do dynamicznego dostosowania swojego zachowania do warunków 
zewnętrznych bez interwencji z zewnątrz. Zastosowanie mechanizmów samoorganizacji 
pozwala na dynamiczną samodzielną konfigurację, własną optymalizację i „samoleczenie”. 
Przełożenie samoorganizującej się koncepcji do organizacji wytwarzania jest możliwe 
tylko tam, gdzie autonomia zastępuje scentralizowaną kontrolę (stąd dominacja struktur 
heterarchicznych oraz holarchicznych).

Rozproszone wytwarzanie wymaga połączenia i równoległego zarządzania wieloma 
aspektami, do których zalicza się [Shen i Norie, (1999), s. 132; Leitão i Restivo, (2000), s. 2]: 
integrację na poziomie przedsiębiorstw, rozproszone otwarte i dynamiczne struktury organi-
zacyjne, heterogeniczne otoczenie, interoperacyjność71, bezkolizyjną kooperację, integrację 
pracowników z systemem, zwinność, skalowalność72, odporność na zakłócenia/błędy, reorgani-
zacyjność73. W zależności od poziomu integracji przedsiębiorstw wyodrębnia się różne układy, 
poziomy i formy organizacji rozproszonego wytwarzania. Większość badań prowadzonych 
w zakresie rozproszonego wytwarzania została ukierunkowana: na wykorzystanie technologii 
informatycznych, na projektowane architektury [np.: Maturana i Norrie, (1996), s. 257-270; 
Ryu i Jung, (2003), s. 4233-4255], na sposoby alokacji zasobów i zadań [np.: Maropoulos 
i in., (2002), s. 363-366; Tharumarajah, (2001), s. 58-68] oraz na planowanie i kontrolę 
[np. Shen, (2002), s. 88-94; Azevedo i Sousa, (2000), s. 431-438]. Badania te przyjmują jako 
punkt wyjścia istnienie autonomicznych jednostek w sieciach powiązań (luźno powiązanych 
jednostek) [McFarlane, (1998), s. 2]. 

 70 Obszerne zestawienie definicji przedstawiono w opracowaniu: [Srai i in., (2016), s. 6920–6921].
 71 Stworzenie wspólnego języka wymiany informacji.
 72 Możliwość dodania lub usunięcia zasobów w każdym ogniwie sieci i poziomie systemu bez zakłóceń funk-

cjonowania układu.
 73 Zdolność do samoorganizacji w przypadku wystąpienia zmian na bazie wbudowanej w system inteligencji 

i decentralizacji.



42

Zatem do głównych atrybutów rozproszonego wytwarzania zalicza się [Kühnle, (2009), s. 61]: 
– złożoność (składają się z interaktywnych jednostek/modułów), 
– zmienność (jednostki mogą się zmieniać i zmieniają się z czasem), 
– autonomiczność (jednostki mają różne stopnie autonomii i jej zmienności), 
– nieliniowość (jednostki są łączone ze sobą nieliniowo), 
– różnorodność (wzorce zachowań są tworzone przez miriady interakcji), 
– nieprzewidywalność (zachowania zbiorowe układów powstają poza kontrolą pojedyn-

czych jednostek), 
– czasowość (układy są tworzone, a następnie się rozpadają w procesach rekonfiguracji). 

Poszukiwanie praktycznych rozwiązań organizacyjnych rozproszonego wytwarzania 
zaowocowało szeregiem realizowanych projektów, a do najważniejszych z nich można zali-
czyć74: OAMS (OAMS  – Open Architecture Manufacturing System), NGMS (NGMS  – Next 
Generation Manufacturing System)75, SOPS (SOPS  – Self-Organizing Production System), 
MAMS (MAMS  – Multi Agent Manufacturing System), POMS (POMS  – Product Oriented 
Manufacturing Systems) [Kühnle, (2010), s. 2], IMS (IMS  – Intelligence Manufacturing 
System), DMN (DMN  – Disperse Manufacturing Networks)76. Współczesne realizowane 
projekty zorganizowania rozproszonego wytwarzania bazują na sieci systemów koewoluują-
cych77 (współewolucyjnych), składających się z zależnych od siebie agentów, zakładających 
tworzenie modeli współpracy luźno połączonych podmiotów78 oraz sieci kolaboracyjnych 
[Camarinha-Matos i Afsarmanesh, (2005), s. 439-452], wirtualnych organizacji czy rozsze-
rzonych przedsiębiorstw [Kühnle, (2009), s. 60]. 

Rozproszone wytwarzanie może zatem przybierać różne formy w zależności od rodzaju 
wzajemnych interakcji pomiędzy podmiotami79 (np. fraktalne, bioniczne, zwinne, wirtualne, 
kolaboracyjne, agentowe80, mądre itp.). Ze względu na sposób koordynacji podmiotów i ich 
wzajemne zależności rozproszone wytwarzanie dzieli się na dwie generacje:

– multiagentowe wytwarzanie (MAS  – Multi Agent Systems), które zakłada heterarchiczną 
strukturę sterowania rozproszonymi zasobami (agentami),

– rozrzucone/rozdzielne wytwarzanie (DMN  – Disperse Manufacturing), które zakłada 
zmienną hierarchię sterowania rozproszonymi zasobami.

 74 Szerzej np. w: [Dudek, (2016b), s. 209-214].
 75 W literaturze krajowej określane jako SPNG (SPNG  – systemy produkcyjne nowej generacji)  – [Badurek, 

(2015), s. 23-28].
 76 W niektórych opracowaniach utożsamiany z rozproszonym wytwarzaniem, np. w: [Mountreuil i in., (2000), 

s. 299-317].
 77 Koewolucja to dynamiczny, wielowymiarowy proces eksploracji jednostek umożliwiający identyfikację i zespo-

lenie cech w ramach dopuszczalnego poziomu ich zmienności (wspólnego ich rozwoju w ramach wzajemnych 
interakcji). Metafora ko-ewolucji w wytwarzaniu oznacza umiejętność: wykorzystywania technik szybkiego 
rozwoju, wymiany doświadczeń w zakresie funkcjonowania poszczególnych podsystemów przedsiębiorstwa, 
eksperymentowania i oceny stosowanych rozwiązań przez społeczności użytkowników oraz rozwój własnych 
zdolności [Kühnle, (2010), s. 5].

 78 Szerzej np. w: [Dekkers (2009), s. 83-84].
 79 Formy te wynikają z nurtów ewolucji koncepcji wytwarzania i ich rozgałęzień.
 80 Rozproszone systemy wytwarzania oparte na technologii agentowej określa się również mianem rozproszonych 

inteligentnych systemów wytwarzania (DIMS/DIIMS  – Distributed Intelligent Manufacturing Systems) [Shen 
i Xue, (1997), s. 2].
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Jedną z odmian wytwarzania rozproszonego jest koncepcja tzw. wytwarzania kolabora-
cyjnego. Wykorzystuje ona idealną współpracę pomiędzy komponentami w łańcuchu dostaw. 
Koncepcja ta jest jedną z nowszych koncepcji organizacji wytwarzania, której celami są:

– utrzymanie poziomu produkcji pozwalającej szybko odpowiadać na przewidywalne 
i nieprzewidywalne zmiany otoczenia, a także

– osiągnięcie satysfakcji klientów w zmieniających się dynamicznie warunkach rynko-
wych (czas, jakość, koszt).

Wnioski

Analiza wydzielonych koncepcji wytwarzania w zakresie elastyczności jednoznacznie 
wskazuje, że ewolucja przebiegała dwoma ścieżkami zwiększania elastyczności: ścieżką 
elastyczności sterowania i ścieżką elastyczności zasobowej. Stąd też celowym wydaje się 
ich sklasyfikowanie w podziale na dwa nurty ewolucyjne81 (rys. 7):

– zaawansowanych technik i technologii, zwiększający elastyczność systemu poprzez 
integrację działań i zmiany sposobów sterowania przepływem (AMT/HT  – Advanced 
Manufacturing Technology/High Technology),

– rozwojowe, skupione wokół szczupłej i zwinnej produkcji (LM/AM  – Lean Manufac-
turing/Agile Manufacturing), zwiększające elastyczność poprzez odpowiednie zorga-
nizowanie zasobów.

Rysunek 7. Podział koncepcji na dwa nurty ewolucyjne

Obecnie nurty te, choć funkcjonują rozdzielone, to powoli się zespalają, tworząc jednolity 
nurt ewolucyjny charakteryzujący się między innymi równoważeniem aspektów elastycz-
ności i szczupłości. Nowo powstałe rozwiązania posiadają zwiększoną elastyczność dzięki 
połączeniu elastyczności związanej ze sterowaniem (oprogramowaniem), jak i elastyczności 
związanej ze strukturą dynamiczną i statyczną wytwarzania, zachowując przy tym kontrolę 
nad ich kosztami.

 81 W literaturze znany jest także podział na dwa inne nurty: komputerowego wspomagania (CIM), w którym 
wymienia się koncepcje: wirtualnego, inteligentnego, zwinnego, sieciowego, zielonego, globalnego, zorien-
towanego na usługi czy społecznego wytwarzania, oraz elastycznego, w którym wymienia się koncepcje: 
szczupłego, zrównoważonego, dynamicznego, rekonfigurowalnego wytwarzania czy wytwarzania w chmurze 
[Tao i in., (2015), s. 1-16].
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Rodzaje systemów wytwarzania

W literaturze przedmiotu dominują różnorodne klasyfikacje systemów wytwarzania. 
Przyjmując podział na pięć koncepcji wytwarzania, mając na uwadze kryterium elastycz-
ności oraz uwzględniając nurty ewolucyjne, wydzielono następujących siedem rodzajów 
wytwarzania:

– dedykowane systemy wytwarzania (DMS  – Dedicated Manufacturing Systems),
– elastyczne systemy wytwarzania (FMS  – Flexible Manufacturing Systems),
– komórkowe systemy wytwarzania (CMS  – Cellular Manufacturing Systems),
– rekonfigurowalne systemy wytwarzania (RMS  – Reconfigurable Manufacturing Systems),
– zgodne z potrzebami elastyczności systemy wytwarzania (FFMS  – Focused Flexibility 

Manufacturing Systems),
– adaptacyjne systemy wytwarzania (AMS  – Adaptive Manufacturing Systems),
– sieciowe systemy wytwarzania (NMS  – Network Manufacturing Systems).

Ich wzajemne usytuowanie w ramach poszczególnych koncepcji i nurtów ewolucji 
przedstawiono na rysunku 8.

Rysunek 8. Rodzaje systemów wytwarzania na tle koncepcji wytwarzania

Głównym kryterium przyjętego podziału systemów wytwarzania, oprócz podziału 
wynikającego z nurtu ewolucyjnego, było kryterium elastyczności, które zakłada podział 
na (rys. 9)82:

– systemy o ograniczonej elastyczności (dedykowane, elastyczne, komórkowe),
– systemy o nadmiarowej/zapasowej elastyczności (rekonfigurowalne, zgodne z potrze-

bami elastyczności, adaptacyjne),
– systemy o nieograniczonej elastyczności (sieciowe).

 82 Pominięto systemy z tzw. brakiem elastyczności. Systemy wytwarzania z brakiem elastyczności wykorzystywane 
są w przypadkach stabilności warunków wewnętrznych oraz warunków zewnętrznych (otoczenia)  – systemy 
te cechuje sztywność.
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Rysunek 9. Podział systemów wytwarzania według kryterium elastyczności

Systemy wytwarzania o ograniczonej elastyczności 

Systemy wytwarzania o ograniczonej elastyczności (zwane także systemami o dopa-
sowanej elastyczności) to systemy, w których elastyczność dopasowana jest do warunków 
i wariantów wytwarzania. Ich zdolność do zmian jest limitowana, gdyż projektowane są 
w ramach ograniczonych z założenia możliwości modyfikacji struktur. Wbudowana w systemy 
z założenia stała (niezmienna) struktura jest tak projektowana, aby wykorzystać maksymalnie 
jej możliwości w zakresie zaangażowanych zasobów i natężenia przepływów. Do najbardziej 
znanych systemów należą:

– dedykowane systemy wytwarzania,
– elastyczne systemy wytwarzania,
– komórkowe systemy wytwarzania.

Dedykowany system wytwarzania to układ obróbki wyposażony w maszyny posiada-
jące jedno lub kilka narzędzi wraz z oprzyrządowaniem oraz urządzeniami pomocniczymi, 
które działają w sposób skoordynowany w celu wytworzenia jednego wyrobu lub grupy 
wyrobów podobnych [Mehrabi i in., (2000), s. 404]. W praktyce dedykowany system 
wytwarzania może mieć formę struktury83: linii produkcyjnej, linii wieloprzedmiotowej, 
gniazda produkcyjnego lub gniazda wieloprzedmiotowego  – zautomatyzowanego84 lub 
niezautomatyzowanego. Dedykowany system wytwarzania jest rozwijany głównie w ramach 
koncepcji dedykowanego wytwarzania i jest wykorzystywany w warunkach ustabilizowa-
nej i przewidywalnej produkcji. Systemy te pod względem ekonomicznym są opłacalne 

 83 W literaturze można spotkać inne podziały systemów dedykowanych na podstawie różnych kryteriów. Naj-
częściej spotykanym jest podział według kryterium przepływu, które dzieli systemy dedykowane na systemy 
ciągłe i dyskretne. Systemy ciągłe z kolei na: gniazdowe, projektowe i przepływowe w partiach, a dyskretne 
na: przepływowe (masowe) i procesowe, np. [Gola i Świć, (2012), s. 230]. 

 84 To systemy obróbki wyposażone w maszyny posiadające jedno lub kilka narzędzi wraz z oprzyrządowaniem 
oraz urządzeniami pomocniczymi, wykorzystującymi technologię zautomatyzowanej linii produkcyjnej.
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w warunkach wytwarzania jednego asortymentu wyrobów w trybie produkcji masowej, 
zapewniającej wymaganą jakość wyrobów oraz powtarzalność procesu wytwarzania przy 
relatywnie dużym wolumenie produkcji.

Elastyczny system wytwarzania to układ, w którym nastąpiło połączenie sterowanych 
numerycznie obrabiarek (CNC  – Computer Numerical Control) zintegrowanych przez 
zautomatyzowany transport i magazynowanie oraz wspólne sterowanie komputerowe [Sawik 
i Łebkowski, (1992), s. 9]. Są one odpowiednikiem systemów dedykowanych (przepływo-
wych i gniazdowych), które ze względu na specyfikę ich projektowania stanowią osobną 
grupę systemów. Elastyczne systemy wytwarzania w swej konfiguracji muszą zawierać: 
maszyny i urządzenia produkcyjne (CNC), urządzenia transportowe: roboty przemysłowe, 
wózki automatycznie kierowane (AGV  – Automated Guided Vehicle), transportery, przeno-
śniki, suwnice, magazyny: centralne, lokalne i bufory międzyoperacyjne, sieć nadzorujących 
komputerów i mikroprocesorów. Są one przeznaczone do produkcji realizowanej w partiach, 
w obrębie wyrobów podobnych technologicznie85. Elastyczny system wytwarzania jest roz-
wijany głównie w ramach koncepcji dedykowanego, ale także komputerowo zintegrowanego 
oraz agentowego wytwarzania86 i jest wykorzystywany w warunkach stabilnej i przewidy-
walnej produkcji. Ze względu na koszt [Primrose i Verter, (1996), s. 8-9] związany z jego 
zaprojektowaniem i wdrożeniem wykorzystywany jest najczęściej w przypadku produkcji 
masowej i wielkoseryjnej.

Komórkowy system wytwarzania to układ złożony z różnych maszyn, które są zloka-
lizowane w najbliższej od siebie odległości i które służą do wytwarzania części wyrobów 
podobnych (technologicznie) [Vakharia i Vemmerlöw, (1990), s. 84]. Zmienny jest zatem 
tradycyjny, funkcjonalny układ dedykowanych elementów podzielony na odseparowane 
układy zapewniające wytwarzanie szerokiej gamy elementów realizowanych na grupie 
podobnych operacji [Marsh i in., (1997), s. 1167]. Z punktu widzenia tworzenia struktury 
to połączenie dedykowanej struktury liniowej i gniazdowej [Klippel i in., (1999), s. 367]. 
Komórkowy system wytwarzania jest rozwijany w ramach koncepcji komórkowego wytwa-
rzania i jest wykorzystywany do tworzenia elastycznych komórek obróbki grupowej oraz 
do redukcji nieproduktywnego czasu przemieszczania i manipulacji, a tym samym redukcji 
cyklu wytwarzania [Klippel i in., (1999), s. 367]. W wyniku specyficznego rozlokowania 
maszyn, niektóre z rodzajów elastyczności ulegają zmniejszeniu, przyczyniając się tym 
samym do redukcji palety potencjalnych wyrobów możliwych do zrealizowania w takim 
układzie [Marsh i in., (1997), s. 1169].

Systemy wytwarzania o zapasowej elastyczności

Systemy wytwarzania o zapasowej elastyczności (zwane też systemami z nadmiarem ela-
styczności) to systemy, w których elastyczność z założenia jest większa niż wykorzystywana 
do bieżących potrzeb, a jej nadmiar wynika z przewidywanych, przyszłych zmian w obrębie 
warunków i wariantów wytwarzania. Ich zdolność do zmian jest ograniczona do przyjętego na 

 85 Szerzej w np.: [Borenstein i in., (1999), s. 6-14; Kaighobadi i Venkatesh, (1994), s. 26-49; Sawik i Łebkowski, 
(1992)].

 86 W zależności od sposobu sterowania elastycznym systemem wytwarzania.
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etapie ich projektowania poziomu dopuszczalnych zmian. Wbudowana w systemy z założenia 
dodatkowa (zapasowa) elastyczność pozwala na zmiany w obszarze struktury i konfiguracji 
przepływów. Do najbardziej znanych systemów należą:

– rekonfigurowalne systemy wytwarzania,
– zgodne z potrzebami elastyczności systemy wytwarzania,
– adaptacyjne systemy wytwarzania.

Rekonfigurowalny system wytwarzania to rozwinięcie elastycznego systemu wytwarza-
nia w kierunku zwiększenia szybkości reagowania na zmieniające się warunki. To system 
wytwarzania zaprojektowany pod kątem możliwości szybkiego dostosowania funkcjonalności 
i posiadanych zdolności do zadań wynikających ze zmiennego zapotrzebowania rynku przez 
zmianę struktury systemu zarówno w sferze urządzeń, zasilania materiałowego, jak również 
oprogramowania [Koren i in., (1999), s. 529; Benderbal i in., (2017), s. 6033]. Rekonfigu-
rowalny system zamiast uwzględniać wszystkie elastyczności od razu, na początku procesu 
projektowania, zawiera podstawowe modele procesów  – tak sprzętu, jak i oprogramowania, 
które mogą być przestawione lub zastąpione szybko i niezawodnie87. Rekonfigurowalny 
system wytwarzania to zatem system zdolny do szybkich zmian w strukturze, jak również 
w komponentach sprzętowych i oprogramowaniu, w celu szybkiego dostosowania zdolności 
wytwórczych i funkcjonalności wewnątrz rodziny części. Istotą rekonfiguracyjnych systemów 
wytwarzania jest połączenie zalet dedykowanych i elastycznych systemów wytwarzania z jed-
noczesnym ukierunkowaniem na [Szatkowski, (2014), s. 195]: maksymalne skrócenie czasu 
uruchomienia produkcji nowego wyrobu w systemie, minimalizację kosztów związanych 
z projektowaniem systemu dostosowanego do produkcji nowego wyrobu oraz eliminowanie 
kosztów związanych z nadmiernym poziomem elastyczności systemu. Są one przeznaczo-
ne do produkcji realizowanej w partiach, w obrębie wyrobów podobnych technologicznie. 
Rekonfigurowalny system wytwarzania jest rozwijany szczególnie (ale nie tylko) w ramach 
koncepcji komputerowo zintegrowanego i agentowego wytwarzania88 i może posiadać 
strukturę dedykowanego i/lub elastycznego systemu wytwarzania, w zależności od potrzeb 
[Mehrabi i in., (2000), s. 404].

System o zgodnej (wymaganej) z potrzebami elastyczności89 to połączenie systemu 
dedykowanego z elastycznym systemem wytwarzania (tzw. system skrzyżowany). Jest on 
bardzo podobny do rekonfigurowalnego systemu wytwarzania. Jego odmienność wynika 
z założenia, że elastyczność systemu jest związana zarówno z elastycznością każdego 
pojedynczego zasobu, jak i interakcji między zasobami, składających się na cały system 
[Gola i Świć, (2012), s. 235]. Różnica pomiędzy tymi systemami określona jest przedziałem 
czasu, w jakim systemy uzyskują określoną elastyczność90. System wytwarzania zgodny 

 87 W systemach elastycznych konieczne jest zamodelowanie na początku wszystkich funkcji, które mogą być 
wykorzystane w przyszłości, zaś w systemach rekonfigurowalnych funkcjonalności te są dodawane podczas 
realizacji zadań w zależności od potrzeb.

 88 W zależności od sposobu sterowania rekonfiguracyjnym systemem wytwarzania.
 89 W literaturze polskiej spotyka się inną nazwę systemu w brzmieniu: dedykowany elastyczny system produk-

cyjny (DESP), np. [Szatkowski, (2014), s. 211].
 90 W systemach z nadmiarem elastyczności poziom elastyczności uwzględnia obecne i częściowo przyszłe 

zakłócenia wymagające utrzymywania nadmiaru elastyczności [Stamirowski, (2011), s. 40].
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z potrzebami elastyczności różni się zatem od systemu rekonfigurowalnego: strukturą (stałą 
w przypadku FFMS) oraz długością cyklu życia systemu (określoną w przypadku FFMS). 
To system wytwarzania, który jest rozwijany w ramach koncepcji komputerowo zintegrowa-
nego i agentowego wytwarzania91. System ten w teorii powinien gwarantować równowagę 
pomiędzy produktywnością i elastycznością [Terkaj i in., (2009b), s. 23].

Adaptacyjny system wytwarzania to układ złożony z elastycznych modułów (zespołów) 
wytwarzania, dostosowujących się do zaistniałej sytuacji i połączonych celem realizacji 
określonego zadania. To zbiór elementów realizujących kolejne etapy procesu wytwarzania, 
połączonych logiczną „siecią” kooperacyjną rozumianą jako spoiwo elementów tego systemu 
[Mazur, (2007), s. 15]. Ich organizacja następuje poprzez odpowiednie łączenie elementów 
(najczęściej komórek produkcyjnych) systemu wytwarzania z rozproszonymi modułami 
wytwórczymi oraz poprzez ustalenie formy zorganizowania tego układu i zasad współpracy 
poszczególnych modułów. To zatem kombinatoryczne łączenie maszyn i modułów roboczych 
powiązanych procesem wytwórczym. Dzięki możliwości wykorzystywania kooperacji we-
wnętrznych i zewnętrznych systemy adaptacyjne posiadają struktury o większej elastyczności 
niż komórkowe. Systemy adaptacyjne najczęściej tworzy się w wyniku braku możliwości 
zwiększenia elastyczności strukturalnej istniejącego rozwiązania lub w przypadku uzyskania, 
poprzez kooperacje zewnętrzne, efektywniejszego rozwiązania strukturalnego. Adaptacyjne 
systemy wytwarzania mogą być też systemami o małej elastyczności, wtedy oparte są ge-
neralnie na tzw. kooperacjach wewnętrznych (iAMS  – internal Adaptative Manufacturing 
System) pomiędzy scentralizowanymi zasobami (nierozproszonymi92) lub systemami o dużej 
elastyczności, opartymi generalnie na kooperacjach zewnętrznych (eAMS  – external Adapta-
tive Manufacturing System) pomiędzy rozproszonymi zasobami. Adaptacyjne systemy wy-
twarzania są rozwijane w ramach koncepcji komórkowego wytwarzania (są odpowiednikiem 
FFMS w ramach tej koncepcji93) i przeznaczone do [Al-Mubarak i in., (2003), s. 277-299] 
wykonywania mniejszych partii produkcyjnych, w krótszym czasie realizacji przy zmniej-
szonym, ale zróżnicowanym popycie. 

Systemy wytwarzania o nieograniczonej elastyczności
Systemy wytwarzania o nieograniczonej elastyczności są to systemy, w których 

elastyczność z założenia jest nielimitowana, a jej nadmiar wynika z przewidywalnych 
i nieprzewidywalnych, przyszłych zmian w obrębie warunków i wariantów wytwarza-
nia. Nielimitowana elastyczność wynika z występowania teoretycznie nieograniczonych 
rozproszonych zasobów w otoczeniu oraz możliwości ich efektywnej koordynacji celem 
realizacji określonych zadań. Systemami, które spełniają wymagania nieograniczoności 
zasobów, są tzw. systemy sieciowe. Tworzone są one z podstawowych elementów (obiek-
tów) połączonych ze sobą tzw. siecią zależności. To nowa kategoria systemów bazująca 
na tzw. układach sieciowych, dla których sieć94 tłumaczy się jako kooperację pomiędzy 

 91 W zależności od sposobu sterowania systemem wytwarzania.
 92 Zasoby rozproszone mogą występować w otoczeniu, ale także wewnątrz przedsiębiorstwa.
 93 W literaturze także utożsamiane z grupą systemów FCMS (Focused Cellular Manufacturing System).
 94 Kategoria sieci, która staje się przedmiotem uwagi, celowego kształtowania, alokacji zasobów i eksploatacji, 

a także środowiskiem procesów szczególnych tylko dla tego kontekstu [Czakon, (2012), s. 28], pozwala 
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obiektami w celu wymiany informacji, doświadczeń oraz wspólnego działania. Tworzone 
są na bazie sieci kooperacji, w której skład wchodzą węzły sieci (wierzchołki sieci) oraz 
połączenia, stanowiące relację między węzłami sieci. Węzły sieci definiuje się jako elementy 
powstające w danej organizacji, które zdolne są przyjmować wszelakie formy organizacyjne 
o różnych rozmiarach. Liczba połączeń między elementami jest ograniczona wyłącznie 
przez liczbę dostępnych relacji między wierzchołkami. Podczas tworzenia sieciowych 
systemów wytwarzania uwzględnia się dwa typy powiązań sieciowych: zdominowane, 
tworzące sieci zdominowane oraz równorzędne, tworzące sieci równorzędnych partnerów. 
Sieci zdominowane najczęściej występują w organizacjach hybrydowych, w których są 
obiekty charakteryzujące się wysoką i stabilną pozycją w sieci. Największą wadą sieci 
zdominowanych jest zupełne uzależnienie się kooperantów od korporacji dominującej, która 
tworzy „jądro”, wokół którego skupiona jest sieć satelitów, oraz relacji między nimi. Sieci 
równorzędnych partnerów tworzone są w sytuacji, gdy kooperanci współdziałają ze sobą 
wzajemnie w różnych układach, bez dominacji (układy sieci holonicznych). Najistotniejszym 
czynnikiem warunkującym istnienie tego rodzaju sieci jest obopólny szacunek, zaufanie 
partnerów oraz konkurentów [Marchewka, (2004), s. 79].

Sieciowy system wytwarzania (NMS  – Network Manufacturing Systems) to układ, 
który jest uporządkowanym zbiorem elementów i sieci powiązań kooperacyjnych95 ele-
mentów (modułów wytwórczych), które przyjmują dostosowaną do możliwości realizacji 
zadań, strukturę. Struktura systemu sieciowego jest efektem procesu organizacji systemu 
i narzuca relacje między jego elementami, wprowadzając ich współzależność. Powiązanie 
poszczególnych elementów sieciowego systemu wytwarzania siecią kooperacyjną prowa-
dzi zatem do ustalenia struktury kooperacji modułów, ponieważ możliwe do wystąpienia 
w procesach wytwarzania wyrobów relacje pomiędzy elementami tworzą zintegrowaną sieć 
powiązań. Najbardziej elastyczny system to system sieciowy, funkcjonujący w warunkach 
rozproszenia zasobów, który należy traktować jako wirtualną i dynamiczną jednostkę, 
reprezentowaną przez logiczną i tymczasową strukturę sieci powiązań kooperacyjnych 
pomiędzy jego elementami. Zorganizowanie systemu zapewnia strukturyzację i konfigu-
rację sieci powiązań kooperacyjnych oraz kierowalność siecią, wynikającą z koordynacji 
współdziałania elementów sieci [Czakon, (2012), s. 26]. Przyjmując perspektywę sieciową 
[Piekarczyk i Zimniewicz, (2010), s. 46], która wykracza poza elementy, relacje i granice 
systemu [Karlsson i Skold, (2007), s. 912-932], strukturę systemu stanowi uporządkowanie 
elementów, poprzez określenie powiązań strukturalnych między nimi. Zatem sieciowe sys-
temy wytwarzania to systemy o maksymalnie elastycznej strukturze celowo projektowane 
(organizacja sieci zasobów i dobór zasobów) na tzw. granicy spójności systemu i konstru-
owane na podstawie sieci zasobów.

traktować organizację w ujęciu rzeczowym, jako sieć powiązań o zmiennej konfiguracji [Koźmiński i Latu-
sek-Jurczak, (2011), s. 20]. Sieć w ogólnym ujęciu to zbiór „aktorów” połączonych zbiorem więzi [Czakon, 
(2012), s. 15]. Sieć może być postrzegana np. w kontekście przedmiotu badań, formy organizacyjnej oraz 
sposobu koordynacji współdziałania.

 95 To jest powiązanie, które nie wprowadza współzależności między elementami systemu, czyli takie, które 
potencjalnie może stać się powiązaniem strukturalnym w ramach projektowanej struktury wytwórczej.



50

Jedną z odmian systemów sieciowych jest system kolaboracyjny wytwarzania. Kolabo-
racyjny system wytwarzania (CMS  – Collaborative Manufacturing System) jest w pewnym 
sensie strukturalnie zorientowanym systemem na rekonfigurowalność strukturalną, w której 
mediator zarządza procesem. Jest on budowany według tych samych zasad, co system re-
konfigurowalny/zdalny96, przy zwróceniu większej uwagi na jakość współpracy pomiędzy 
poszczególnymi elementami systemu. Współpraca ta odbywa się nie tylko w zakresie wy-
twarzania, ale także w innych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa (kolaboracja jest 
synonimem współpracy, nie tylko w obszarze wytwarzania).

Wnioski

Przyjęty podział systemów wytwarzania, wynikający z możliwej do wykorzystania ela-
styczności, pozwala na sklasyfikowanie prawie wszystkich znanych w literaturze rodzajów 
systemów wytwarzania. I tak np. szczupły system wytwarzania to system, który wykorzystuje 
podejście do organizacji wytwarzania, polegające na redukcji wszelkiego rodzaju strat oraz na 
generowaniu wartości dodanej. Oznacza więc, że jest systemem z ograniczoną elastycznością 
i systemem rozwijanym szczególnie w nurcie rozwojowym. Z kolei systemy wytwarzania 
w klasie światowej to systemy, które realizują ścieżkę doskonalenia obszaru wytwórczego 
opartą na redukcji kosztów, a więc także są systemami z ograniczoną elastycznością rozwi-
janą w nurcie zarówno zaawansowanych technologii, jak i rozwojowym. Zmienne systemy 
wytwarzania (ChMS  – Changeable Manufacturing Systems) tworzone są między innymi po 
to, aby równoważyć oczekiwania otoczenia i możliwości wewnętrzne układu w obszarze 
zmienności zewnętrznej i wewnętrznej. Oznacza to, że są one systemami z reguły z nad-
miarem elastyczności występującej najczęściej w obszarze agentowego, komórkowego 
i rozproszonego wytwarzania.

Na potrzeby niniejszej pracy wykorzystano klasyfikację systemów wytwarzania według 
innych, ale pokrewnych względem elastyczności kryteriów97:

– podejścia do organizacji wytwarzania (szczupłe systemy wytwarzania, szczupło-zwinne 
systemy wytwarzania, zwinne systemy wytwarzania) [Esmaeilian i in., (2016), s. 84-85],

– podejścia do doskonalenia obszaru wytwarzania (systemy wytwarzania klasy świato-
wej, systemy doskonałości wytwórczej [Sharma i Kodali, (2008), s. 50-66], systemy 
hybrydowe),

– zdolności do zmian (systemy wytwarzania zdolne do zmian  – tzw. zmienne, niezdolne 
do zmian  – tzw. niezmienne) [Wiendahl i in., (2007), s. 786].

 96 Zdalny system wytwarzania (RM  – Remote Manufacturing System), podobnie jak system rekonfigurowalny 
(RMS) jest zaprojektowanym od początku systemem przystosowanym do szybkich zmian w strukturze, jak 
również w komponentach sprzętowych i oprogramowaniu, w celu szybkiego dostosowania zdolności wytwór-
czych i funkcjonalności do otoczenia. RM/RMS jest zatem systemem wytwarzania, którego zdolność wytwórcza 
jest regulowana w zależności od wahań popytu na rynku i których funkcjonalność można dostosowywać do 
nowych wyrobów. Są one budowane przy użyciu modułów sprzętowych, modułów oprogramowania i spora-
dycznie rozproszonych zasobów, które mogą zostać szybko i niezawodnie włączone do systemu lub z niego 
wyłączone; szerzej: [Dudek, (2016b), s. 222-223].

 97 W literaturze występują także inne kryteria klasyfikacji np. według: kryterium dostępności zasobów, kryterium 
elastyczności strukturalnej, kryterium projektowe, kryterium faz rozwoju, kryterium zasad zorganizowania; 
szerzej np. w: [Dudek, (2016c), s. 24-27].
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1.3. Szczupłe systemy wytwarzania
Podstawą organizacji i funkcjonowania szczupłych systemów wytwarzania jest tzw. 

szczupłość. Szczupłość98 polega na redukowaniu zakresu wewnętrznych działań systemu do 
działań absolutnie niezbędnych. Szczupłość pozwala na ograniczenie zużycia wszystkiego, 
co potrzebne, generując wytwór, który odpowiada oczekiwaniom klientów i który jest re-
alizowany po niższych kosztach niż w tradycyjnie zorganizowanym systemie [Czarnecki, 
(1996), s. 21]. Szczupłość polega na zrozumieniu potrzeb klienta, a następnie ich zaspokojeniu 
w taki sposób, aby unikać w bieżącej działalności wszelkiego rodzaju strat oraz wykorzystać 
do tego proste i przejrzyste struktury. Jej implementacja przyczynia się do eliminowania 
marnotrawstwa i dodawania wartości do wyrobów i procesów, może być wykorzystywana 
w różnych koncepcjach wytwarzania, a wraz z całym zestawem metod, podejść i narzędzi  – 
tworzyć tzw. szczupłe wytwarzanie99. 

Podążanie ścieżką szczupłego wytwarzania generującego wymierne korzyści, nie tylko fi-
nansowe, stało się standardem funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw produkcyjnych. 
Standard ten bazuje na tzw. szczupłym spojrzeniu, szczupłym zachowaniu (lean behaviour) 
[Putnik i Putnik, (2012), s. 250] czy szczupłym myśleniu (lean thinking)100. Ideą szczupłego 
myślenia101 (podejścia) jest podejmowanie tylko takich działań, które przekształcają straty 
w jakąś wartość.

Szczupłość, jako wyznacznik poziomu odchudzenia przedsiębiorstwa (poziomu reduk-
cji strat), została w literaturze obszernie opisana, a formuły jej wyznaczania i mierniki jej 
oceny można znaleźć w wielu opracowaniach [np. Sangwa i Sangwan, (2018b), s. 768-788; 
Sangwa i Sangwan, (2018a), s. 41-84; Vinodh i Chintha, (2011), s. 431-445; Belekoukias 
i in., (2014), s. 5347-5362; Deif, (2012), s. 2-7; Vinodh i Chintha, (2011), s. 431-445]. 
Szczupłość w wytwarzaniu oznacza przede wszystkim umiejętność identyfikowania, a na-
stępnie eliminowania wszelkich niepotrzebnych działań wytwórczych i okołowytwórczych. 
Punktem wyjścia do osiągnięcia szczupłości w wytwarzaniu jest umiejętność dostrzegania 
marnotrawstwa, a podstawą jej określania jest tzw. wartość dodana, generowana w procesie 
wytwarzania wyrobu lub świadczenia usługi. Wartość dodaną definiuje klient nabywający 
w określonym czasie wyrób lub usługę, która spełnia jego oczekiwania. Wartość dodana jest 
tym, za co klient jest w stanie zapłacić [por. Głowacki, (2010), s. 32]. Celem wykorzystania 
szczupłości w wytwarzaniu jest tworzenie wyrobu w postaci, czasie i cenie dostosowanej do 
wymagań klienta, przy zerowych stratach i w bezpieczny sposób [Czerska, (2009), s. 18]. 
Wymaga to stworzenia kultury ciągłego doskonalenia, w której wszyscy pracownicy zaan-
gażują się w stopniowe poprawianie wyników pracy [Locher, (2012), s. 15]. Szczupłość, 

 98 Szczupłość może być miarą skuteczności wprowadzania praktyk szczupłego wytwarzania (więcej za 
mniej) i jest wyznaczana na podstawie zestawienia kosztów zużytych zasobów do wytworzenia wyro-
bów z przychodami z ich sprzedaży pomniejszonymi o koszty obsługi serwisowej [Vinodh i Chintha,  
(2011), s. 432].

 99 Zawiera w sobie wiele odniesień teoretycznych i praktycznych, mających wpływ na ostateczną definicję, 
a których przykłady wykorzystania przedstawiono między innymi w: [Bichena, (2000)].

 100 W jego ramach określono pięć podstawowych kroków (zasad) [Womack i Jones, (2008), s. 20].
 101 Szerzej np. w: [Walentynowicz, (2013)].
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uzyskiwana w procesie wyszczuplania102, polega więc na identyfikacji (oczami klienta), 
a następnie eliminacji lub redukcji wszelkiego rodzaju strat występujących w systemie. 
Zidentyfikowane w trakcie wyszczuplania straty z reguły przelicza się na koszty, wyznacza-
jąc w ten sposób obszary najbardziej kosztotwórcze, czyli te, które w pierwszej kolejności 
powinny być poddane procesom wyszczuplania.

Szczupłe wytwarzanie103104105

Zestawienie definicji szczupłego wytwarzania przedstawione w załączniku 2 wskazuje, 
że pojęcie szczupłego wytwarzania (LM  – Lean Manufacturing) jest rozumiane jednoznacz-
nie103, bazuje na definicji Womacka, D.T. Jonesa i D. Roosa i dotyczy dwóch najistotniejszych 
obszarów: redukcji strat i związanej z nią maksymalizacji wartości dodanej. Analiza pre-
zentowanych definicji104 oraz jej ewolucji [Stone, (2012), s. 112-132] wskazuje, że szczupłe 
wytwarzanie w początkowej fazie powstania105 było zbiorem najlepszych praktyk i podejść 
teoretycznych mających na celu:

– identyfikację i ciągłą eliminację zasadniczych przyczyn strat poprzez wykorzystanie 
odpowiednich metod i narzędzi,

– doskonalenie przepływów i płynności (ciągłości pracy) [Elmoselhy, (2013), s. 599],

i wdrażanych sekwencyjnie: identyfikacja strat w trzech kategoriach106, ich ekspozycja, a na-
stępnie redukcja przy wykorzystaniu odpowiednich metod i narzędzi [Elmoselhy, (2013), 
s. 600]. Szczupłe wytwarzanie to obecnie także zdroworozsądkowe podejście do doskonalenia 
działalności operacyjnej przedsiębiorstwa przez [Dudek, (2016c), s. 132]:

– zapewnienie klientom pożądanych charakterystyk oferowanych wyrobów lub usług,
– ciągłe obniżanie kosztów ich realizacji oraz kosztów działania systemu [Zhu i Lin, 

(2018), s. 487-501],
– ciągłą poprawę jakości funkcjonowania systemu i oferowanych wyrobów lub usług,
– ciągłe skracanie czasu dostarczania wartości klientom,
– ciągłe angażowanie zasobów ludzkich w proces kreacji wartości.

 102 Choć, jak podkreśla S. Nowosielski, takie określenia jak „odchudzone”, „wyszczuplone” czy „oszczędne” 
zbytnio zubożają treść, gdyż eksponują głównie (nawet bezcelowe) zdejmowanie nadmiernego balastu przed-
siębiorstwa [Nowosielski, (2015), s. 69].

 103 Na podstawie 38 definicji (w tym 33 zebranych w: [Bhamu i Sangwan, (2014), s. 879-881].
 104 Także polskich autorów, np. [Zimniewicz, (1999); Lichtarski, (2001); Czarnecki, (1996)].
 105 Obecnie w literaturze nie spotyka się nowych definicji szczupłego wytwarzania, a za najbardziej reprezentatywną 

przyjmuje się pierwotną definicję Womacka, Jonesa, Roosa. Jednak coraz szersze wykorzystanie szczupłego 
wytwarzania oraz uzupełnianie (wspierane) go systemami informatycznymi IS (IS  – Information Systems) 
oraz między innymi koncepcjami OPT (OPT  – Optimized Production Technology), CE (CE  – Concurrent 
Engineering), CRM (CRM  – Customer Relationship Management), SRM (SRM  – Supplier Relationship 
Management) sprawia, że szczupłe wytwarzanie w obecnej postaci może być trudne do jednoznacznego 
zdefiniowania (większość prac skupiała się na opisywaniu specyficznych elementów LM, niż na ogólnym  
ujęciu, co spowodowało rozmywanie się definicji, np. [Sugimori i in., (1977), s. 553–564; Monden, (1981), 
s. 29–46]); np. w literaturze zidentyfikowano np. 87 koncepcji składowych [Bolden i in., (1997), s. 1112-1130)].  
Szerzej także w: [Trzcieliński, (2011), s. 30-38; Osterman i in., (2014)]; szczupłe wytwarzanie może być 
traktowane jako nowa filozofia zarządzania przedsiębiorstwem, nowa organizacja przedsiębiorstwa bądź jako 
system koncepcji i metod zarządzania [Pawłowski i in., (2010), s. 14].

 106 Muda (działania niedodające wartości), muri (przeładowania, przeciążenia), mura (nieregularność)  – szerzej   
np. w: [Dudek, (2016c), s. 294].
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Celem szczupłej organizacji wytwarzania jest stworzenie mechanizmów umożliwiających 
kreację organizacji samodoskonalącej się, ukierunkowanej na efektywne gospodarowanie 
zasobami w celu zrealizowania zapotrzebowania generowanego przez rynek w taki sposób, 
aby zapewnić maksymalizację zysku [Czerska, (2009), s. 11]. Szczupłe wytwarzanie zakłada 
takie zorganizowanie wszystkich aspektów działalności, które pozwala na to, aby klient płacił 
za wytworzenie określonego wyrobu, a nie za straty spowodowane rozbudowaną strukturą 
[Czerska, (2009), s. 15].

Główne zasady organizacji szczupłego wytwarzania
Zasady szczupłego wytwarzania mają swoje źródła w koncepcji szczupłego zarządza-

nia107, które jest rozumiane jako „kuracja odchudzająca całego przedsiębiorstwa [...] obej-
mująca wszystkie obszary przedsiębiorstwa — od produkcji do logistyki lean production” 
[Zimniewicz, (2009), s. 38]. Istotą szczupłego zorganizowania jest przestrzeganie podstawo-
wych wytycznych (ogólnych zasad głównych), do których należą [Dudek (2016c), s. 138]:

– decentralizacja ośrodków decyzyjnych,
– standaryzacja procesów i systemów,
– „dokładnie na czas”,
– kontrola u źródła,
– ciągłe doskonalenie działalności.

Decentralizacja to proces przekazywania uprawnień decyzyjnych w dół hierarchii or-
ganizacyjnej. Decentralizacja jest cechą właściwą strukturze organizacyjnej, będącą następ-
stwem konstruowania strumieniowej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Określa ona 
podział uprawnień decyzyjnych między poszczególne szczeble organizacyjne i stanowiska 
kierownicze, określając tym samym wewnętrzną strukturę władzy. Istotą decentralizacji jest 
zatem nadanie uprawnień decyzyjnych wraz z formalnym zakresem odpowiedzialności wy-
odrębnionym w strumieniu stanowiskom kierowniczym. Decentralizacja oznacza nic innego 
jak przesunięcie podejmowania decyzji na różne szczeble przedsiębiorstwa tak, aby władza 
i uprawnienia decyzyjne zostały rozmieszczone w komórkach organizacyjnych zaangażo-
wanych w realizację procesu, maksymalnie odzwierciedlając warunki rynkowe wewnątrz 
organizacji w relacjach pomiędzy poszczególnymi procesami108. Decentralizacja w organizacji 
szczupłego wytwarzania realizowana jest najczęściej przez delegowanie uprawnień, szko-
lenia, działania motywacyjne eliminujące nieproduktywność oraz zespoły ciągłej poprawy. 
W praktyce szczupłego wytwarzania „zazwyczaj dyrektorzy zakładów spędzają 80% swojego 
czasu, grając bohaterów zajmujących się wielkimi kryzysami i ratujących sytuację i 20% 
usiłując wprowadzić udoskonalenia. Sztuką jest odwrócenie tej proporcji” [Balle i Balle, 
(2012), s. 204].

Standaryzacja to ujednolicenie wszystkich działań w zakresie całego procesu, jak 
i poszczególnych operacji w taki sposób, aby stworzyć wzór postępowania wykluczający 
możliwe do wyeliminowania straty. Inaczej ujmując, są to wszystkie procedury i sekwencje 

 107 Występujące także pod pojęciem zasad pracy w lean management: np. [Martyniak, (2002), s. 103–107; zasady 
szczupłego zarządzania, np. w: [Zimniewicz, (2009), s. 40; Martyniak, (1998), s. 23; Wince, (2004), s. 136].

 108 Szerzej w: [Dudek (2016c), s. 138-140].
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określające sposób wykonywania konkretnych czynności. Podstawą standaryzacji, jako pro-
cesu ujednolicania działań, jest tzw. standard. Standard to zwykle „norma określająca jakość 
produktów, usług” oraz „powszechnie przyjęty model”109. Standaryzacja w organizacji szczu-
płego wytwarzania realizowana jest najczęściej przez ujednolicanie (tworzenie standardów) 
i upraszczanie procesów, instrukcji i warunków pracy (ergonomia, bezpieczeństwo, jakość). 
Standaryzacja powinna tworzyć swoistą całość, która pozwoli na harmonijne funkcjonowanie 
systemu wytwarzania, jego procesów i otoczenia110.

Dokładnie na czas (JiT  – Just in Time)111 jest zasadą dotyczącą przede wszystkim pla-
nowania i kontroli przepływów, której podstawowym celem jest wyeliminowanie z procesu 
wszelkich strat wynikających z braku synchronizacji procesów głównych z pomocniczymi. 
Odbywa się to przez wytwarzanie właściwych wyrobów w żądanej liczbie i terminie oraz do-
starczanie ich do miejsc, gdzie są potrzebne dokładnie wtedy, kiedy zaistnieje takowa potrzeba. 
Celem stosowania zasady „dokładnie na czas” jest zaspokojenie potrzeb klienta w momencie 
ich powstania przy jak najmniejszym zaangażowaniu środków do tego potrzebnych. Praktyczne 
jej wdrożenie oznacza, że proces poprzedzający musi przyjąć odpowiedzialność za realizację 
dokładnie określonego pod każdym względem zamówienia (liczbę, jakość) w wyznaczonym 
przez klienta czasie i na określonych wzajemnie zasadach. Dokładnie na czas ma także na 
celu redukcję do minimum kosztów wytwarzania przy równoczesnym dotrzymaniu innych 
atrybutów, tzn. jakości, elastyczności, czasu, niezawodności, drogą ciągłego doskonalenia 
i eliminacji wszelkiego rodzaju strat. Zasada ta dotyczy nade wszystko sfery wytwarzania 
i pozwala na jej zaplanowanie ze względu na przepływ wszystkich operacji, jakie wchodzą 
w skład procesu wytwarzania. Zasada „dokładnie na czas” w organizacji szczupłego wytwa-
rzania jest realizowana najczęściej przez zapewnienie dostępności zasobów wtedy i tylko 
wtedy, gdy zachodzi taka konieczność112. 

Kontrola u źródła to zasada, według której wszelkie nieprawidłowości, jakie powstają 
w wyniku funkcjonowania systemu, należy niezwłocznie identyfikować oraz określać źródła 
ich powstawania. To także zestaw działań mających na celu dotarcie jak najbliżej do źródła 
powstawania potencjalnych defektów, wad, braków, pomyłek, zanim proces osiągnie kolejny 
etap realizacji. Kontrola u źródła jest terminem wykorzystywanym w zarządzaniu jakością 
i oznacza taką organizację, która ma zapewnić poprawną realizację procesu już za pierwszym 
razem. Kontrola u źródła zatem polega na kontrolowaniu jakości realizowanych procesów 
nie tylko na końcu obszaru, ale przede wszystkim po każdym jego etapie. Wykorzystanie 
tej zasady wymaga odpowiedniej kultury organizacji, w której każdy z uczestników procesu 
odpowiada za swoją pracę, a po jej zakończeniu zobowiązany jest do wykonania autokontroli. 
Zwiększa się tym samym odpowiedzialność pojedynczego pracownika za proces. Zasada 

 109 Szerzej w: [Imai, (2013), s. 94-97].
 110 Szerzej w: [Dudek (2016c), s. 140-142].
 111 Zależność JiT od szczupłego wytwarzania w literaturze jest niejednoznaczna opisywana, większość badaczy 

uważa, że szczupłe wytwarzanie jest pojęciem szerszym, np. [Chase i in., (2004)], ale są i tacy, którzy uważają, 
że pojęć JiT i szczupłego wytwarzania można używać zamiennie, np. [Heizer i Render, (2001)], lub że w JiT 
zawarta jest koncepcja szczupłości, np. [Gaither i Frazier, (2002)]. Autor stoi na stanowisku, że JiT jest jedną 
z zasad wykorzystywanych w szczupłym wytwarzaniu [Dudek, (2016c), s. 142].

 112 Szerzej w: [Dudek (2016c), s. 142-144].
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kontroli u źródła w organizacji szczupłego wytwarzania jest najczęściej realizowana w miejscu 
powstawania dysfunkcji procesu, w myśl zasady „zrób to prawidłowo za pierwszym razem”. 
W praktyce oznacza to zaangażowanie każdego pracownika w sprawdzanie jakości wykonanej 
przez siebie pracy, a w wyniku stwierdzenia niezgodności, nawet zatrzymania tego procesu113.

Ciągłe doskonalenie to zasada, według której każde działanie usprawniające powinno 
być realizowane w sposób planowany, ciągły i nastawiony na wzrost efektywności. Ciągłe 
doskonalenie może być definiowane jako planowany, organizowany i systematycznie to-
czący się proces przyrostowych zmian istniejących praktyk, ukierunkowanych na poprawę 
działalności. To szereg działań inicjujących a następnie podtrzymujących przyrost innowacji 
w systemie przy pełnym zaangażowaniu załogi. Jest tożsame z japońską filozofią kaizen, 
która umożliwia poprawę efektywności działań za pomocą małych kroków bez ponoszenia 
nadmiernych nakładów finansowych114.

Szczegółowe zasady organizacji szczupłego wytwarzania

Analiza szczegółowych zasad szczupłego wytwarzania wyraźnie wskazuje, że mają 
one swoje źródła w nadrzędnych zasadach zorganizowania (w przedstawionych ogólnych 
zasadach głównych), czyli w: decentralizacji, standaryzacji, dostarczaniu na czas, ciągłym 
doskonaleniu, kontroli u źródła. Dodatkowo, korzystają one z złożeń wynikających z pracy 
zespołowej, kontroli wizualnej, odporności na błędy. W wyniku analizy literatury usystematy-
zowano zasady organizacji szczupłego wytwarzania (na bazie zasad szczupłego zarządzania, 
szczupłego myślenia) i przedstawiono je na rysunku 10.

Rysunek 10. Zasady szczupłego wytwarzania

Źródło: [Dudek, (2016c), s. 148]

 113 Szerzej w: [Dudek (2016c), s. 145-146].
 114 Szerzej w: [Dudek (2016c), s. 59-70].

ZASADY SZCZUPŁEGO WYTWARZANIA

ST
AN

DA
RY

ZU
J

DE
CE

NT
RA

LI
ZU

J

KO
NT

RO
LU

J U
 Ź

RÓ
DŁ

A

ZA
W

SZ
E 

N
A 

CZ
AS

CI
ĄG

ŁE
 U

DO
SK

ON
AL

AJ

PRACUJ ZESPOŁOWO (PROJEKTOWO) KONTROLUJ WIZUALNIE ZAPOBIEGAJ BŁĘDOM

PRZEWIDUJ ZMIANY PATRZ OCZAMI KLIENTA STOSUJ SPRZĘŻENIA ZWROTNE

PRZYPISZ OSOBISTĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ KOMPLEKSOWO ZARZĄDZAJ STRUMIENIAMI

WYCIĄGAJ PRODUKCJĘ REDUKUJ STRATY



56

Zasada „pracuj zespołowo (projektowo)” oznacza rozwiązywanie wszystkich proble-
mów oraz realizowanie bieżących zadań przez specjalnie powoływane do tego celu grupy 
zadaniowe (wykonywanie pracy w zespole oznacza wykorzystanie efektu synergii grupowej). 
Zasada „kontroluj wizualnie” oznacza wykonywanie czynności kontroli, autokontroli przy 
wykorzystaniu narządu wzroku, po wcześniejszym oznaczeniu (zwizualizowaniu) miejsc 
poddawanych kontroli. Zasada „zapobiegaj błędom” oznacza podejmowanie prewencyjnie 
wszelkich możliwych działań mających na celu zapewnienie bezbłędnego funkcjonowania 
systemu. Zasada „przewiduj zmiany” oznacza podejmowanie wszelkich działań na podstawie 
analizy ich wpływu na przyszłość oraz uzależnienie podejmowanych decyzji od analizy ten-
dencji zmian zarówno w otoczeniu, jak i w systemie. Zasada „patrz oczami klienta” oznacza 
analizę podejmowanych działań z punktu widzenia interesariusza zewnętrznego (klienta 
spoza systemu) lub wewnętrznego (kolejnego procesu, obszaru wewnątrz systemu). Zasada 
„stosuj sprzężenia zwrotne” oznacza takie zorganizowanie działalności, które potrafi „oddać” 
w sposób zrozumiały informację zwrotną. Zasada przejawia się zwrotnym oddziaływaniem 
skutku określonego działania na jego przyczynę. Zasada „przypisz osobistą odpowiedzial-
ność” polega na przekazywaniu odpowiedzialności bezpośrednim wykonawcom zadań razem 
z delegowanymi uprawnieniami niezbędnymi do realizacji przydzielonych im zadań. Zasada 
oznacza jednoosobową odpowiedzialność za efekt wykonania zadania, jak i za dobór środków 
do jego realizacji i skutkuje brakiem rozmycia odpowiedzialności. Zasada „kompleksowo 
zarządzaj strumieniami” oznacza uwzględnianie w procesie podejmowania decyzji stanów 
wszystkich rodzajów strumieni w systemie (materiałowy, informacyjny, wartości, pracy 
itp.). Zasada „wyciągaj produkcję” oznacza taki system organizacji pracy, który powoduje 
uruchomienie sekwencji działań tylko w przypadku sytuacji braku dostępności wyrobu albo 
niewielkiej jego ilości. Zasada „redukuj straty” oznacza wyeliminowanie na etapie projekto-
wania, jak i późniejszej realizacji procesu wytwarzania wyrobu wszystkich możliwych strat. 
Redukowanie strat lub ich eliminowanie ma bezpośredni wpływ na koszt wytworzenia wy-
robu, gdyż przez zmniejszenie udziału czynności, niedodających wartości w ogólnej liczbie 
wszystkich czynności niezbędnych do realizacji wyrobu, redukuje się czas trwania procesów 
i nie dopuszcza się do generowania wad i braków. Każda zbędna czynność to zatem dodatko-
wy koszt. Umiejętność dostrzegania strat, identyfikowania ich rodzaju i źródła powstawania 
oraz umiejętność doboru narzędzi ich eliminowania daje możliwość redukowania ich liczby 
z systemu czy procesu. Redukowanie kosztów jest podstawą realizowania zamówień zgodnych 
z oczekiwaniami klientów względem czasu (najszybciej jak to możliwe), miejsca (wszędzie 
dostępne) i jakości (najlepsze charakterystyki użytkowe)115.

Szczupłe wytwarzanie, oprócz narzędzi umożliwiających realizację podstawowych zasad, 
powinno posiadać zaimplementowane elementy (metody, narzędzia) zapewniające między 
innymi możliwość116: zdefiniowania przepływów materiałowych, zarządzania łańcuchami 
dostaw, szybkiego przezbrojenia, wytwarzania zmiennych (krótkich) serii, produktywnego 
utrzymania ruchu, uelastycznienia zasobów, wytwarzania gniazdowego, wytwarzania rodziny 
wyrobów.

 115 Szerzej w: [Dudek (2016c), s. 158-159].
 116 Szerzej np. w: [Todorova i Dugger, (2015), s. 5; Dudek (2016c), s. 159-161]. 
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Model szczupłego wytwarzania
Szczupłe wytwarzanie zakłada takie zorganizowanie wszystkich aspektów działalności 

systemu, które pozwala na wytworzenie określonego przez klienta wyrobu, w określonym 
czasie, o określonej jakości i jak najmniejszym kosztem. Szczupła organizacja w tym zakresie 
oznacza stan, w którym osiągnięta jest możliwie największa zgodność na linii klient (jego 
potrzeby i oczekiwania) a system i jego możliwości. Na bazie takich założeń stworzono 
model szczupłego wytwarzania dla ujęcia operacyjnego117 (rys. 11). 

Rysunek 11. Jednopoziomowy (operacyjny) model szczupłości wytwarzania

Źródło: opracowanie własne na podstawie:  
[Soltan i Mostafa, (2015), s. 480; Gunasekaran i Yusuf, (2002), s. 1357–1385]

Przedstawiony model, poprzez swoją budowę, umożliwia zaspokojenie kluczowych 
potrzeb klientów poprzez wykorzystanie odpowiednio skonfigurowanych zasobów (mini-
malizacja kosztów) na podstawie optymalizowanych na bieżąco planów operacyjnych i nie-
zbędnej technologii (wartość dodana). Jak wynika z analizy modelu, szczupłe wytwarzanie 
pomimo możliwości wytwarzania w sposób efektywny i jakościowo zgodny z oczekiwaniami 

 117 Badania wskazują na silny związek szczupłego wytwarzania z poziomem operacyjnym przedsiębiorstwa 
[Rahman i in., (2010), s. 847].
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nie zapewnia reakcyjności, czyli szybkiej odpowiedzi na zmienność rynku [Bhekithemba 
i Lemohang, (2015), s. 37].

Organizacja szczupłego systemu wytwarzania

Organizowanie z punktu widzenia szczupłego systemu wytwarzania polega na takim 
doborze działań, zgodnych z przedstawionym modelem, które doprowadzi do wyszczuplenia 
procesów wytwarzania przez eliminowanie z nich wszelakich strat, które mają miejsce podczas 
tworzenia wartości dodanej. Organizacja szczupłego systemu wytwarzania wynika przede 
wszystkim z zasad szczupłego wytwarzania, jak i z celów przedsiębiorstwa przemysłowego 
(w pierwszej kolejności operacyjnych [Johansson i Osterman, (2017)]).

Organizacja systemu jest pojęciem korespondującym z pojęciem struktury systemu (zor-
ganizowany system to wyodrębniony z otoczenia zbiór elementów o określonej strukturze). 
Zgodnie z podejściem systemowym (adekwatnym do organizacji szczupłych systemów 
wytwarzania) struktura systemu określa relacje pomiędzy elementami statycznymi (odpo-
wiedzialnymi za sterowanie systemem), elementami działaniowymi (odpowiedzialnymi 
za realizację procesów) oraz elementami przepływowymi (elementami przetwarzanymi 
w systemie) i projektowana jest na podstawie właściwości relacji opartych na hierarchii. 
Hierarchia narzuca podejście odgórne (od ogółu do szczegółu) w procesie projektowania 
struktury systemu wytwarzania i ma swoje odzwierciedlenie w określonych formach struktury 
organizowanego systemu. Formę struktury szczupłego systemu wytwarzania należy trakto-
wać jako zdefiniowane rozwiązanie strukturalne określające strukturę statyczną systemu, 
tj. rozmieszczenie zasobów w przestrzeni wytwórczej i strukturę sterowania systemem oraz 
możliwy zbiór powiązań kooperacyjnych między elementami, wynikającymi z powiązań 
strukturalnych. Struktura wytwórcza (struktura dynamiczna systemu) wynika z możliwych 
do realizacji w danym momencie czasu procesów i kształtowana jest poprzez formowanie 
strumieni przepływu produkcji w systemie. Wybór formy struktury w podejściu systemowym 
jednoznacznie wyodrębnia zbiór elementów z otoczenia oraz wskazuje sposób ich uporząd-
kowania w zorganizowany system (rys. 12)

Takie podejście do organizowania szczupłego systemu wytwarzania redukuje z założenia 
elastyczność systemu. Naturalnym integratorem tego sposobu zorganizowania jest zdefinio-
wany łańcuch wartości, który obejmuje najczęściej [Dudek (2016c), s. 138]:

– proces definiowania potrzeb klienta,
– proces projektowania wyrobu,
– proces projektowania organizacji systemu wytwarzania,
– proces planowania strumienia,
– proces sterowania przepływem strumienia wartości,
– proces wytwarzania,
– proces zaspokajania okołoprodukcyjnych potrzeb klienta.

Łańcuch wartości jest więc naturalnym integratorem celów poszczególnych podsyste-
mów. Właściwa współpraca na linii organizacja przedsiębiorstwa  – organizacja wytwarzania 
pozwala na sprawne funkcjonowanie systemu zarządzania wytwarzaniem w myśl obowią-
zujących zasad szczupłości. 
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Rysunek 12. Zorganizowanie szczupłego systemu wytwarzania

Model szczupłego systemu wytwarzania

Szczupłe systemy wytwarzania to obecnie standard zorganizowania działalności wy-
twórczej w bardzo wielu przedsiębiorstwach przemysłowych. Szczupłe systemy wytwarza-
nia to systemy, które zaspokajają potrzeby kluczowych klientów, generując możliwie jak 
najmniejsze koszty swojej eksploatacji. To takie zorganizowanie (układ) elementów, który 
zapewnia maksymalizację wydajności poprzez ponowne wykorzystanie i zminimalizowanie 
zapasów buforowych oraz poprzez minimalizację zmienności systemu [Vinodh i Chintha, 
(2011), s. 431]. Szczupłe systemy wytwarzania to systemy, które:

– obsługują standardowych klientów (minimalna nisza „wybrednych” klientów),
– gwarantują satysfakcję klienta (w aspekcie parametrów czasu, kosztu, jakości),
– nieustannie dążą do eliminacji strat, realizując filozofię ciągłego doskonalenia,
– utrzymują poziom wytwarzania gwarantujący szybką odpowiedź na zmiany otoczenia, 

minimalizując przy tym swoje zasoby.

Realizacja postulatów szczupłości i przełożenie ich na grunt praktyki wytwarzania 
wymaga stworzenia odpowiednich fundamentów, wyrażonych modelem wytwarzania [np. 
Wojakowski i Warżołek, (2017), s. 124]. Umowny model szczupłego systemu wytwarzania 
przedstawiono na rysunku 13.

Jak wynika z rysunku 13, system ma budowę modułową i jest skonstruowany wokół 
modułu centralnego (jednostki centralnej), jakim jest szczupła jednostka wytwórcza [por. 
Pawlak, (2017), s. 67-70]. Wokół jednostki centralnej skupione są wszystkie funkcjonalności 
(moduły), które w procesie wymiany informacji i zasobów realizują cele narzucone odgórnie 
jednostce centralnej (tab. 4).
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Rysunek 13. Model szczupłego systemu wytwarzania

Źródło: opracowanie własne na podstawie: 
 [Al-Tahat i Bataineh, (2012), s. 3–4]. Objaśnienia w tabeli 4

Tabela 4
Opis modułów modelu szczupłego systemu wytwarzania

Moduł Nazwa Obszar oddziaływania

SJW

szczupła 
jednostka 
wytwórcza 
(szczupłe 
jednostki 
wytwarzania)

szczupła jednostka wytwarzania [Krishnamurthy i Yauch, (2007), s. 600] 
(LMU  – Lean Manufacturing Unit) to podstawowy moduł odpowiedzial-
ny za realizacje procesów wytwarzania; jest utożsamiany (w tradycyj-
nym ujęciu) z komórkami wytwórczymi stopnia pierwszego i ewentual-
nie stopnia zerowego; odpowiada on za realizację procesów wytwarzania 
w terminie i koszcie zaakceptowanym przez klienta

PS planowanie 
i sterowanie

moduł planowania i sterowania odpowiada za przygotowanie planów re-
alizacji poszczególnych zadań dla szczupłych jednostek wytwarzania; 
plany te konstruowane są zgodnie z zasadą wyciągania produkcji [Lu 
i in., (2011), s. 211-228] i ukierunkowane na operatywne zapewnienie 
bezstratnych, ciągłych i zsynchronizowanych przepływów produkcyj-
nych; moduł ten odpowiada także za bieżące sterowanie przepływem, 
wykorzystując najczęściej zasady wykorzystujące sterowanie terminem 
dopływu [Wróblewski, (1993), s. 65]
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Tabela 4 cd.

PJ pomiar jakości

moduł pomiaru jakości odpowiada za realizację zgodnych ze standardem 
jakości wyrobów gotowych i monitoruje jakość procesów wewnętrz-
nych, wykorzystując ukierunkowany na jakość zestaw metod i narzędzi; 
przy analizach opiera się w głównej mierze na statystycznej kontroli ja-
kości i standaryzacji, a także na wszelkich działaniach zapobiegających 
możliwościom popełnienia błędów oraz minimalizujących koszty utrzy-
mania jakości; korzysta także z założeń 6 Sigma [Fursule i in., (2012), 
1-9] (pełna integracja jakości i szczupłości następuje poprzez Lean6Sig-
ma [Yadav i in., (2018), s. 185-201; Zhang i in., (2012), s. 595-605])

OK obsługa klienta

moduł obsługi klienta odpowiada za utrzymanie wymiany informacji 
z klientami (sprzężenia zwrotne) oraz za dostarczanie wartości w proce-
sach okołoprodukcyjnych (serwis, obsługa posprzedażowa); moduł ten 
poprzez zapewnienie ścisłej współpracy i integrację z klientami [Reich-
hart i Holweg, (2007), s. 3700] ma za zadanie redukowanie zapasów wy-
robów gotowych, koszów logistycznych a także monitorowanie zacho-
wań klientów i analizowanie cykli życia wyrobów

WŁ wewnętrzny 
łańcuch dostaw

moduł wewnętrznego łańcucha dostaw jest odpowiedzialny na sprawny 
przepływ strumieni produkcyjnych poprzez wszystkie ogniwa łańcucha, 
zapewniając w ten sposób: dostawy na czas, redukcję zapasów materia-
łów i produkcji w toku, redukcję koszów logistycznych (transportu we-
wnętrznego i magazynowania); wewnętrzny łańcuch dostaw jest częścią 
LSC (LSC  – Lean Supply Chain) [Jasti i Kodali, (2015), s. 1051-1068]

PP
projektowanie 
produktu i sys-
temu

moduł projektowania produktu i systemu odpowiada za przygotowanie 
wytwarzania w zakresie nowych wyrobów i obszarów w taki sposób, aby 
nowe projekty generowały jak najmniejsze straty; projektowanie to ma 
charakter reakcyjny i prewencyjny i ma na celu eliminację, na etapie pro-
jektowania, potencjalnych wad, usterek mogących pojawić się w trak-
cie eksploatacji oraz zagwarantowanie szybkiego procesu uruchomienia 
produkcji przez „bierne” uczestnictwo w procesie projektowania przy-
szłych klientów

PE produktywność 
i efektywność

moduł produktywności i efektywności odpowiada za bezstratną reali-
zację wyrobów gotowych i monitoruje poziom kosztów procesów we-
wnętrznych, wykorzystując ukierunkowany na koszt zestaw metod i na-
rzędzi; odpowiada także za maksymalizację wykorzystania posiadanych 
zasobów oraz wydajność produkcji

WT wyposażenie 
techniczne

moduł wyposażenia technicznego odpowiada za efektywność wykorzy-
stania parku maszynowego (OEE) oraz za rozwój infrastruktury niezbęd-
nej do realizacji zadań

OD ocena działań 
i doskonalenie

moduł oceny działań służy do bieżącego gromadzenia i analizowania danych 
wynikających z przyjętych systemów KPI (KPI  – Key Performance Indi-
cators) oraz KAI (KAI  – Key Activity Indicators) [por. Petrillo i in., (2018), 
s. 1-28]; ze względu na specyfikę systemów szczupłego wytwarzania naj-
większą wagę przyjmują wskaźniki jakościowe, czasowe i kosztowe; moduł 
doskonalenia dotyczy systemowego rozwiązywania problemów związa-
nych z doskonaleniem procesów (identyfikacja strat, analiza przyczyn źró-
dłowych, wycena kosztowa, dobór zasobów do eliminacji strat); obejmu-
je on również aspekty zarządzania wiedzą i obszar rozwoju pracowników
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Wnioski

Szczupłe systemy wytwarzania, konstruowane na podstawie uniwersalnych zasad mają-
cych swoje źródła w koncepcji szczupłego zarządzania118, a wyrażone odpowiednim doborem 
modułów, są wykorzystywane praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu, rodzajach, 
typach, formach organizacji wytwarzania, zarówno tych klasycznych, jak i nowoczesnych, 
sieciowych. Budowa modułowa systemu zapewnia uniwersalność wykorzystywanego roz-
wiązania, gdyż w zależności od występujących warunków (czasami specyficznych w danej 
branży) istnieje możliwość modyfikacji samych modułów, jak i obszarów ich oddziaływania. 
Ta uniwersalność zatem pozwala na wykorzystanie modelu w różnych obszarach związanych 
z wytwarzaniem, ale nastawionych na minimalizację kosztu. Zasadniczym ograniczeniem 
tego rodzaju systemów jest sztywność strukturalna, wynikająca z hierarchii wykorzysty-
wanego systemu sterowania oraz specyficznego (niskokosztowego) przepływu strumienia 
materiałowego. Sztywność wynika także z wykorzystywanego do organizacji podejścia 
systemowego, które wyodrębnia zbiór elementów oraz wskazuje sposób ich uporządkowania 
w zorganizowany system.

Szczupłość − rozumiana jako eliminacja, oddzielenie, wydzielenie zbędnych elemen-
tów systemu, zbędnych zasobów, procesów − ma zapewnić realizację podstawowych celów 
systemu przy minimalnych kosztach przeznaczonych na ich realizację. Należy pamiętać, 
że współczesne systemy wytwarzania oprócz redukcji kosztów muszą także szybko re-
agować na zróżnicowane potrzeby klientów, wyrażone elastycznością systemu. Niestety 
szczupłe systemy wytwarzania, redukując straty, w większości przypadków redukują także 
elastyczność systemu.

Szczupłe systemy wytwarzania, poprzez wbudowane mechanizmy redukcji strat, cie-
szą się dalej dużym zainteresowaniem [Bellisario i Pavlov, (2018), s. 367-385; Smith i in., 
(2018), s. 280-288; Bortolotti i in., (2015), s. 182-201; Netland i in., (2015), s. 90-102]119 
i wykorzystywane są do doskonalenia organizacji wytwarzania opartej na redukcji kosztów, 
dlatego też stanowią bazę rozwojową dla koncepcji wytwarzania klasy światowej.

1.4. Wytwarzanie klasy światowej
Jednym z podejść do doskonalenia organizacji wpisujących się w nurt współczesnego 

zarządzania jest wytwarzanie (produkcja) klasy światowej (WCM). Wytwarzanie klasy świa-
towej obok doskonałości wytwarzania (ME  – Manufacturing Excellence)120 oraz rozwiązań 

 118 Szczupłe zarządzanie jest bardzo obszerną koncepcją, która nie oferuje jednak nowych metod postępowania, 
a raczej zasady, na których się opiera, a które też są zmienne [Zimniewicz, (2009), s. 41].

 119 Wykaz analiz wdrożeń przedstawiono np. w: [Hopp, (2018), s. 398].
 120 Doskonałość wytwarzania jest definiowana jako wizja doskonałości prowadząca do nieustannego dążenia do 

usprawnienia procesu tworzenia wartości podstawowej, od surowca po gotowy wyrób, a także jako dynamicz-
ny proces zapewniający wartość, przewagę konkurencyjną, zachwyt klientów i dostawców poprzez rozwój 
wewnętrznych możliwości operacyjnych, które sprzyjają ciągłej poprawie w zakresie zasobów ludzkich, 
technologii, przepływów materiałowych i informacyjnych i które są synergiczne ze wszystkimi działaniami 
i zapewniają zrównoważony rozwój [Sharma i Kodali, (2008), s. 51].
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hybrydowych (xPS  – x Production System)121 jest kompleksowym podejściem w dążeniu 
do doskonałości przedsiębiorstwa przemysłowego. WCM traktowane jako kompleksowe 
podejście do zarządzania, pozwala na budowę w przedsiębiorstwie zintegrowanego systemu 
zarządzania na podstawie własnego, tj. wypracowanego w przedsiębiorstwie modelu dosko-
nałości. Budowa tego modelu opiera się na znanych w literaturze zagadnieniach, tzw. dobrych 
praktykach podejmowanych przez przedsiębiorstwa przemysłowe reprezentujące wytwarzanie 
na światowym poziomie [Jasiulewicz-Kaczmarek i Prussak, (2012), s. 131].

Wytwarzanie klasy światowej opiera się na wytycznych, które w skrócie można scharak-
teryzować jako: wytwarzaj szybciej, wytwarzaj lepiej, wytwarzaj taniej, wytwarzaj więcej. 
Realizacja tych wytycznych wymaga najwyższego poziomu zorganizowania, niskokosztowej 
elastyczności strukturalnej [Dudek, (2013d), s. 22-29] oraz związanej z nią szybkości reakcji 
i zdolności dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia rynkowego i technologiczne-
go. Przeprowadzona analiza literatury w obszarze WCM wykazała, że nie ma uniwersalnej, 
rozpoznawalnej oraz uznanej w świecie definicji WCM [Okhovat i in., (2012), s. 4230; Kodali 
i in., (2004), s. 85-102].

Na podstawie analizy znaczeniowej terminu WCM (zał. 3) można przyjąć, że wytwarza-
nie klasy światowej to sposób doskonalenia organizacji systemu, pozwalający na osiągnięcie 
najwyższego, możliwego poziomu organizacji wytwarzania przez wdrażanie nowoczesnych 
metod zarządzania. Zorganizowanie według wytycznych WCM oznacza obecnie najwyższy, 
możliwy do osiągnięcia poziom organizacji wytwarzania [Hendry, (1998), s. 1987] i opiera się 
w głównej mierze na założeniach: „wytwarzaj najlepsze wyroby o połowę tańsze, w połowie 
mniejszym wysiłkiem i w połowie krótszym czasie” [Hejaaji, (2015), s. 1]. Jednak ze wzglę-
du na różnorodność otoczenia i szybkość zmian warunków funkcjonowania przedsiębiorstw 
przemysłowych, coraz trudniej utrzymać spójną wizję WCM w każdym przedsiębiorstwie. 
W praktyce gospodarczej tworzy się zbiory jednolitych wytycznych organizacyjnych (kon-
cepcji, metod, narzędzi itp.), będących w zakresie możliwości wdrożenia danego rodzaju 
przedsiębiorstwa. Takie działania są niezbędne, gdyż istnieje duża dowolność w zakresie 
ustalania własnych ścieżek osiągania klasy światowej [np. De Felice i in., (2013), s. 1-30]. 

Geneza i rozwój wytwarzania klasy światowej

Geneza powstania idei wytwarzania klasy światowej sięga momentu sformalizowania 
dobrych praktyk przez przedsiębiorstwa japońskie. Dążenie do doskonałości wytwarzania, re-
alizacja programów ciągłego doskonalenia i maksymalizacja wykorzystania szeroko rozumianej 
zdolności wytwórczej, przyczyniła się do powstania specyficznej formy organizacji wytwarza-
nia, która pozwalała na osiągnięcie statusu klasy światowej. Prowadzone w tym okresie badania 
pozwoliły na sformułowanie jednoznacznych wniosków, że największe znaczenie w osiąganiu 
przewagi konkurencyjnej w długoterminowym horyzoncie czasu ma kształtowanie czynni-
ków organizacyjnych oraz zasobów ludzkich w strukturze wytwórczej [Yamashina, (2000), 
s. 132-143]. Po raz pierwszy pojęcia WCM użyto w 1985 roku (R. Hayes i S. Wheelwright) 

 121 To systemy „dopasowane”, bazujące na tzw. zindywidualizowanej organizacji wytwarzania, dostosowywanej 
do potrzeb każdego przedsiębiorstwa wytwórczego indywidualnie (ich organizacja może prowadzić do wy-
twarzania klasy światowej), szerzej w: [Dudek, (2012), s. 145-157; Netland, (2013), s. 1084-1097].



64

do opisania przedsiębiorstw wytwórczych, które osiągnęły globalną przewagę konkurencyjną 
w wyniku wykorzystania posiadanych zdolności i ujęcia ich w strategii122. Przedsiębiorstwa te 
wykazywały wiele wzajemnych podobieństw, które autorzy określili mianem sześciu praktyk 
wytwarzania klasy światowej, twierdząc, że są one kluczem do budowania przewagi konku-
rencyjnej. Praktyki te obejmowały [Hayes i Wheelwright, (1985)]:

– rozwój umiejętności i zdolności pracowników,
– rozwój kompetencji technicznych kadry zarządzającej,
– konkurencję poprzez jakość,
– stymulację zaangażowania pracowników bezpośrednio produkcyjnych,
– przebudowę inżynierii wytwarzania poprzez inwestycje w innowacje technologiczne,
– przyrostowe metody doskonalenia.

Pojęcie WCM w początkowych etapach rozwoju było zatem wykorzystywane do określe-
nia liderów pod względem osiąganej wydajności w poszczególnych branżach tak, aby odróżnić 
ich od tradycyjnych wytwórców. Wytwórca światowej klasy to takie przedsiębiorstwo, które 
może konkurować z najlepszymi w dowolnym miejscu na świecie [Burcher i Stevens, (1996), 
s. 17-21]. Pojęcie WCM pojawiło się także w pracach R. Halla, który określił mianem wy-
twarzania klasy światowej fundamentalnie różniące się od znanych, podejście do kierowania 
funkcjonowaniem organizacji [Flynn i in., (1997), s. 671 na podstawie: Hall, (1983)] oraz 
T. Gunna, który zdefiniował WCM jako zbiór innowacyjnych technologii pozwalających 
na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej [Flynn i in., (1997), s. 671 na podstawie: Gunn, 
(1987)]. Rozwój WCM zaproponowanego przez R. Hayesa i S. Wheelwrighta kontynu-
ował  – zafascynowany przewagą przedsiębiorstw japońskich  – R. Schonberger [Schonberger, 
(1996)], rozszerzając zbiór praktyk do szesnastu zasad wytwarzania klasy światowej, obej-
mujących kwestie kulturowe, operacyjne i strategiczne (początkowo zaproponowane przez 
R. Schonbergera praktyki określane były mianem programu działań na rzecz doskonałości 
operacyjnej [Schonberger, (1986)]). Na gruncie dobrych praktyk zaproponowanych przez 
R. Hayesa, S. Wheelwrighta oraz R. Schonbergera, między innymi C. Giffi określił zbiór 
atrybutów, jakie powinno posiadać przedsiębiorstwo wytwórcze klasy światowej, grupując 
je w kategorie związane ze strategią wytwarzania, zdolnościami produkcyjnymi, metodami 
zarządzania, czynnikami organizacyjnymi, zasobami ludzkimi, technologią oraz pomiarem 
produktywności [Giffi i in., (1990)]. Prace kolejnych autorów rozszerzały pojęcie WCM, 
koncentrując uwagę na dwóch aspektach: na wdrażaniu innowacyjnych technologii, jako 
czynnika sukcesu, oraz na znaczeniu klienta w realizacji procesów wytwarzania [Flynn i in., 
(1997), s. 671-685]. Zbiorcze zestawienie dobrych praktyk w ramach WCM w początkowych 
latach badań zestawiono w tabeli 5. 

W kolejnych latach funkcjonowania WCM, w wyniku syntezy swoich prac, C. Voss 
wyodrębnił czterdzieści sześć szczegółowych praktyk i środków składających się na wytwa-
rzanie klasy światowej, w tym praktyki uznane wcześniej za fundament WCM, a związane 
z umiejętnościami i możliwościami pracowników, konkurowaniem dzięki wysokiej jakości 

 122 Określenie klasy światowej pojawiło się w literaturze, w celu opisu praktyk opracowanych przez firmy japoń-
skie i niemieckie, które umożliwiły skuteczne konkurowanie na rynkach globalnych [Hayes i Wheelwright, 
(1985)].
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oraz zaangażowaniem pracowników w realizowane procesy. Zostały one zgrupowane w sześć 
kluczowych obszarów [Voss, (1996), s. 98-115]: organizację i kulturę organizacyjną, logistykę, 
organizację wytwarzania, szczupłe wytwarzanie, inżynierię współbieżną oraz koncentrację na 
jakości. J. Motwani i inni na gruncie prowadzonych badań nad dobrymi praktykami w ramach 
WCM podjęli próbę systematycznej identyfikacji krytycznych czynników stanowiących orga-
nizacyjne wymagania dla wytwarzania klasy światowej. Zakwalifikowali do nich [Motwani 
i in., (1994), s. 18-23]: eliminację strat, zarządzanie jakością dostaw (terminowość wysokiej 
jakości dostaw), kontrolę wytwarzania, zaangażowanie pracowników, orientację na jakość. 
K. Clark z kolei włączył do praktyk stosowanych w ramach WCM zarządzanie jakością oraz 
zasadę dokładnie na czas, określając je mianem nowych praktyk wytwarzania [Clark, (1996), 
s. 42-58] (praktyk szczupłych). Przełomem w koncepcji organizacji zgodnej z WCM było 
zatem włączenie do niej praktyk szczupłego wytwarzania. Zasady szczupłego wytwarzania  – 
między innymi jak stwierdził J. Womack  – mogą być jednakowo stosowane w każdej branży 
na całym świecie a badania wskazały, że integralną częścią wytwarzania klasy światowej są 
pochodne szczupłości, czyli [Womack i in., (1990)]: wiedza i umiejętności pracowników 
(stąd konieczność ich doskonalenia), umiejętność i możliwość konkurowania poprzez jakość, 
zaangażowanie pracowników w realizację procesów oraz ciągłe doskonalenie. Uznano także, 
że koniecznym do wdrożenia dobrych praktyk WCM jest nacisk na kształtowanie kultury 
organizacyjnej i budowa odpowiedniej struktury organizacyjnej zapewniającej właściwą 
realizację tych praktyk [Roos, (1991), s. 22-26]. 

Tabela 5
Wybrane próby definicji WCM, jako zbioru dobrych praktyk w początkowych latach badań

Autor Dobre praktyki osiągania przewagi konkurencyjnej
Heizer (1986) technologia informacyjna i ekonomika skali
Beck (1989) treningi, redukcja strat, ciągły przepływ materiałów

Stickler (1989) technologia, zaangażowanie ludzi, analiza i usprawnianie systemów wytwarza-
nia

Rhodes (1990) jednoczesna zaostrzona kontrola i szersze delegowanie uprawnień decyzyjnych

Rohan (1990) zaangażowanie pracowników, krótsze czasy cykli produkcyjnych i projektowa-
nia produktów

Sheridan (1990) prewencyjne utrzymanie ruchu i zaangażowanie pracowników
Shingo (1990) eliminacja strat, zero defektów i wad, przepływ jednej sztuki

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Beck, (1989), s. 52–55; Evans, (2016) na podstawie: Heizer, (1986), 
s. 21–23; Rhodes, (1990), s. 76–78; Rohan, (1990), s. 78–83; Sheridan, (1990), s. 36–46; Stickler, (1989), s. 32–34; 

Shingo, (1990), s. 36–41]

Kolejne lata badań nad WCM to prace H. Farsijaniego i A. Canuthersa, którzy dokonali 
klasyfikacji dwudziestu ośmiu najczęściej wykorzystywanych technik i narzędzi w ramach 
WCM [Farsijani i Canuthers, (1996), s. 112-116]. W roku 1997 zespół w składzie: B. Flynn, 
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R. Schroeder, E. Flynn, S. Sakakibara, K. Bates [Flynn i in., (1997), s. 671-685] dokonał 
ostatecznego zdefiniowania zbioru praktyk. Kompleksową syntezą wykorzystywanych praktyk 
w obrębie WCM były prace M. Sharmy i R. Kodali, którzy dokonali analizy zidentyfikowa-
nych dwudziestu trzech struktur i dwustu pięćdziesięciu dwóch elementów WCM [Sharma 
i Kodali, (2008), s. 50-66]. Pogrupowane dobre praktyki (koncepcje, metody, narzędzia) 
stworzyły podwaliny do budowy koncepcji organizacji WCM opartej na tzw. filarach tech-
nicznych i zarządczych (tzw. systemu dwufilarowego).

Współczesna interpretacja wytwarzania klasy światowej

Obecnie przedsiębiorstwa chcące uwzględniać zmienność otoczenia i coraz to większe 
wymagania klientów muszą być bardzo elastyczne i zarazem oszczędne. Zatem aktualne 
wytwarzanie klasy światowej zasadniczo różni się od koncepcji integracji dobrych praktyk, 
co wynika z jej naturalnej ewolucji. Współczesne rozumienie wytwarzania klasy światowej 
najczęściej oznacza:

– strategię wytwarzania123,
– zbiór metod zarządzania operacyjnego.

Z perspektywy wytwarzania klasy światowej, której zasadniczym celem jest zwięk-
szenie poziomu jakości oraz redukcja kosztów wytwarzania, poprzez zero wypadków, zero 
strat, zero defektów oraz zero awarii, szczególnego znaczenia nabiera strategia działalności 
podstawowej [Vivares i in., (2018), s. 746]. Może mieć ona charakter zamierzony lub emer-
gentny i obejmuje zachowania i/lub działania oraz ich wzorce (wyuczone reakcje) w obszarze 
wytwarzania ukierunkowane na współtworzenie wartości dodanej. Strategia staje się więc 
głównym źródłem przewagi konkurencyjnej (zgodnie z ideą strategii zintegrowanej, totalnej), 
co oznacza, że strategia działalności podstawowej, podobnie jak inne strategie funkcjonalne, 
musi być spójna ze strategiami kształtowanymi na wyższych poziomach124. Sposób wsparcia 
strategii wpływa na logikę dekompozycji celów strategicznych na niższe poziomy strategii 
(w ujęciu trzech poziomów: korporacji, domeny, funkcjonalnym) oraz na sposób przypisy-
wania liderom procesów celów do zrealizowania, zgodne z przyjętą strategią.

Prowadzone początkowe badania nad praktykami WCM pomijały związek obszaru ope-
racyjnego zarządzania z obszarem zarządzania strategicznego, a podobieństwa w stosowanych 

 123 Pojęcie strategii wytwarzania zostało wprowadzone przez Skinnera [Skinner, (1976), s. 113-122] i oznacza 
sposób, w jaki przedsiębiorstwo zamierza konkurować na rynku, który określa zadania stawiane wytwarzaniu, 
które muszą zastać wykonanie i w ramach których konieczne jest dokonywanie spójnych wewnętrzne wybo-
rów, odzwierciedlających priorytety przedsiębiorstwa celem wsparcia strategii w konkurencyjnym otoczeniu. 
Hayes i Pisano [Hayes i Pisano, (1994), s. 77-84] opisali strategię wytwarzania jako tworzenie zdolności 
operacyjnych, które będą potrzebne w przyszłości.

 124 Implementacja systemów wytwarzania klasy światowej jest z reguły bardzo dużym i złożonym projektem 
(długoletnim programem), który musi mieć odpowiednie wsparcie w strategii przedsiębiorstwa, wymuszając 
systemowe zmiany od góry, a nie od dołu organizacji. W praktyce, wpisując w strategię przedsiębiorstwa 
„osiągnięcie poziomu wytwarzania klasy światowej”, gwarantuje się wsparcie z poziomu najwyższego kie-
rownictwa, które jest warunkiem koniecznym do uzyskania pełnego zaangażowania wszystkich uczestników 
procesów (brak wsparcia i zaangażowania kierownictwa jest jednym z głównych powodów, dla których 
projekty upadają bądź nie kończą się sukcesem [Galant-Pater, (2009), s. 314-323].

https://mfiles.pl/pl/index.php/Koszt
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praktykach przyczyniały się do osiągania podobnego poziomu wydajności operacyjnej [Corbett 
i Claridge, (2002), s. 109-131]. W związku z tym wskazane było definiowanie w ramach 
WCM różnych najlepszych praktyk i wdrażanie ich na poziomie operacyjnym. Zarządzanie 
operacyjne jest jednak zintegrowane z procesem strategicznym, który wyznacza cele dla 
poziomu operatywnego, w szczególności związane z gromadzeniem i pozyskiwaniem zaso-
bów i umiejętności oraz z przyjętą do realizacji strategią wytwarzania [Brown i Blackomon, 
(2005), s. 793-815]. Z drugiej strony, przyjęcie i wdrożenie praktyk WCM jest konieczne 
i niezbędne do osiągnięcia wymaganej produktywności, co z kolei staje się elementem 
działań strategicznych przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa, które próbowały wdrożyć WCM 
opracowały dla własnych potrzeb cele operacyjne tak, aby odzwierciedlały korespondującą 
z nimi filozofię lub misję działalności [Nandi i Banwet, (2000), s. 189-200] (w tym strategię). 
R. Hayes i G. Pisano [Hayes i Pisano, (1994), s. 77-84] zaznaczyli, że myślenie nad poprawą 
organizacji wytwarzania jest tożsame z tworzeniem strategii wytwarzania, chociaż wpływ 
strategii jest trudny do rzeczywistej oceny [Hayes i Pisano, (1994), s. 77-84]125. B. Flynn i inni 
[Flynn i in., (1999), s. 249-269] wykazali, że występuje efekt synergii pomiędzy konkretny-
mi priorytetami w strategii wytwarzania a działaniami operacyjnymi, a zatem możliwe jest 
wskazanie jedynego najlepszego sposobu dążenia do najwyższego poziomu zorganizowania. 
Współczesna literatura, dotycząca zagadnień związanych z WCM, koncentruje uwagę na cią-
głym i szybkim doskonaleniu, zgodnie z postulatem zaproponowanym przez R. Schonberegera, 
jako konkurencyjna strategia najlepszych praktyk w jakości, wytwarzaniu i inżynierii 
współbieżnej [Fullerton i McWatters, (2004), s. 85-113]. Strategie zarówno w obszarze wy-
twarzania, jak i w innych obszarach traktują WCM jako program odnowy przedsiębiorstwa 
[Górska-Szkaradek, (2008), s. 48-49]. Wynika to z faktu, że przedsiębiorstwa konkurujące 
na globalnym rynku zawsze wykazują tendencję do dążenia do bycia wytwórcą klasy świa-
towej, w związku z czym doskonalenie stało się koniecznością przetrwania przedsiębiorstw 
w otoczeniu o wysokim poziomie konkurencyjności [Saxena i Sahay, (2000), s. 29-57]. WCM 
może stanowić strategiczną wizję tego, w jaki sposób produktywne zasoby przedsiębiorstwa 
są ze sobą i z otoczeniem wzajemnie powiązane. Ponieważ nie ma ogólnie przyjętej wizji 
strategicznej dla WCM, próbuje się ją w różny sposób zdefiniować. 

Z początkiem XXI wieku zaczęto przywiązywać większą wagę do faktu odzwiercie-
dlenia strategii wytwarzania, na gruncie wdrażania najlepszych praktyk przez procesy 
operacyjne, których „treść” odzwierciedla strategię na poziomie operacyjnym [Dutta i in., 
(2003), s. 615-630] (procesy operacyjne w przedsiębiorstwie wywierają istotne znaczenie 
dla strategii przedsiębiorstwa [Whittington, (2003), s. 117-125; Jarzabkowski, (2003), 
s. 23-55]). Zatem procesy operacyjne, oparte na kompromisach [Filippini i in., (1995), 
s. 136-145, Hayes i Wheelwright, (1984)], mogą zostać tak opisane [Ketokivi i Schroeder, 
(2004), s. 171-191; Ward i in., (1996), s. 597-626], aby ich parametry operacyjne powiązane 
były z wynikami działalności [Corbett i Claridge, (2002), s. 109-131] zapisanymi w strategii. 

 125 Cele dobrych praktyk wyodrębnionych w ramach WCM nie oznaczają końcowych celów strategicznych, 
a argumenty te stały się podstawą koncepcji adaptacyjności produkcji zaproponowanej przez H. Katayamę 
i D. Bennetta oraz zwinności produkcji [Katayama i Bennett, (1996), s. 8-23].
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S. Brown, B. Sequire, K. Blackomon [Brown i in., (2007), s. 282-302] wykazali również, 
że osiągnięcie wysokiej wydajności/produktywności poprzez wdrożenie praktyk WCM na 
poziomie zarządzania operacyjnego wymaga uwzględnienia zarówno treści działań strate-
gicznych przedsiębiorstwa, jak i strategicznych procesów operacyjnych. Praktyki operacyjne 
są cenne dla przedsiębiorstwa tylko wtedy, gdy wywierają wpływ na prowadzoną działalność 
gospodarczą oraz wyniki biznesowe, przyczyniając się do wzrostu produktywności w stosunku 
do wybranych jej celów [Ketokivi i Schroeder, (2004), s. 171-191]. Niewątpliwie, wybrane 
praktyki operacyjne bazujące na posiadanych zasobach i umiejętnościach przyczyniały się 
do osiągania przewagi konkurencyjnej, jednakże aktualnie większe znaczenie w osiąganiu 
przewagi konkurencyjnej zaczęły odgrywać te zasoby i umiejętności, które są cenne i niepo-
wtarzalne [Eisenhardt i Martin, (2000), s. 1005-1022; Winter, (2003), s. 991-995], określane 
często mianem kluczowych kompetencji [Hamel i Prahalad, (1990), s. 71-91].

Aktualnie na świecie WCM może być także postrzegane jako tylko zbiór metod zarzą-
dzania operacyjnego, które wpływają na poprawę produktywności przedsiębiorstw [De Felice 
i Petrillo, (2015), s. 741-746] oraz pozwalają na zbudowanie silnej pozycji konkurencyjnej 
na rynku126. W ramach współczesnej interpretacji WCM istnieje wiele metod zarządzania 
operacyjnego, które starają się tworzyć tzw. pakiet metod operacyjnych WCM [De Felice 
i Petrillo, (2015), s. 741-746]: LO  – Lean Organization, 6S  – Six Sigma, TOC  – Theory of 
Constraints, TPM  – Total Productive Maintenance, RCM  – Reliability Centered Maintenance, 
QRM  – Quick Response Manufacturing, BM  – Benchmarking, SRM  – Supplier Relationship 
Management, TQM  – Total Quality Management czy TIE  – Total Industrial Engineering. 
Ich integracja pozwoliła na wypracowanie wspólnych zasad WCM, do których zalicza się 
[De Felice i Petrillo, (2015), s. 741-746]: oddanie jakości, zaangażowanie pracowników, ciągły 
pomiar, ciągłe doskonalenie, ciągły wzrost, zapobieganie wypadkom, głos klienta, szacunek 
dla ustanowionych zbiorów standardów, konsekwentnie i rygorystycznie stosowanie metod 
i narzędzi doskonalenia, brak tolerancji dla strat, wizualizacja błędów, usuwanie przyczyn, 
a nie skutków. Jak wskazują badania [Brown i in., (2007), s. 282-302; Haynes, (1999), 
s. 300-309], lepsze skutki przynosi integracja metod w obszarze zdefiniowanej strategii 
wytwarzania niż dowolny ich dobór, w zależności od zaistniałych potrzeb.

Modele wytwarzania klasy światowej

W toku ewolucji pojęcia „wytwarzanie klasy światowej” powstało wiele zdefiniowanych 
modeli. Wszystkie modele powstały jednak na podstawie modyfikacji modelu bazowego WCM 
R. Schonbergera obejmującego zbiór najlepszych praktyk. Zważywszy na to, że nie było 
i jeszcze nie ma wypracowanego jednolitego standardu WCM, to większość modeli powstała 
grupując dobre praktyki w zbiory metod i koncepcji, przypisując im wspólne efekty oddzia-
ływania na przedsiębiorstwa. Najbardziej znane modele WCM przedstawiono w tabeli 6127.

 126 WCM jest sposobem na rozstrzygnięcie problemu jak wytwarzać po najniższych możliwych kosztach, przy 
akceptowalnych czasach realizacji zamówień i przy generowaniu jak największej wartości dodanej dla klienta.

 127 W zestawieniu pominięto modele EQFM [Martin i Hejaaji, (2006)], UKBI, EVA [Hejaaji, (2015), s. 25-32], 
co do których nie ma jednoznaczności w przypisaniu ich do modeli WCM oraz modele: Schultza (2006), Je-
tley i Catalano (1999), Basu i Wrighta (1996), Ng i Hunga (2001) ze względu na znikome różnice względem 
poprzednich modeli.
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Tabela 6
Wybrane modele WCM i ich elementy bazowe

Nr Wybrane modele Elementy bazowe

1. model Schonbergera 
(1986)

oparty jest na zbiorze dobrych praktyk zapisanych w formie zasad. Wy-
twarzanie klasy światowej było osiągane poprzez wybór jednej z dwóch 
ścieżek: ścieżki jakości i ścieżki zgodnej z zasadą dokładnie na czas; 
stąd obecność takich koncepcji jak: TQC (Total Quality Control), JiT, 
TPM

2. model Halla (1987)
oparty jest na trzech filarach: TQC, JiT Manufacturing, TPI (Total Pe-
ople Involvement), a w praktyce często nazywany modelem wartości do-
danej (VAMM  – Value-added Manufacturing Model)

3. model Gunna 
(1987)

oparty jest na zbiorze dobrych praktyk zgrupowanych w trzech filarach: 
CIM (Computer Integrated Manufacturing), TQC, JiT Production

4. model Maskella 
(1991)

oparty jest na zbiorze dobrych praktyk zgrupowanych w czterech fila-
rach: TQC, JiT, WM (Workforce Management), FP (Flexible Produc-
tion)

5. model Yamashiny 
(2000)

oparty jest na zbiorze dobrych praktyk zgrupowanych w czterech fila-
rach: JiT, TQC, TPM, TIE

6. model Sharmy 
i Kodaliego (2008)

oparty jest na zbiorze dobrych praktyk zgrupowanych w czterech fila-
rach: TQM (Total Quality Management), LM (Lean Manufacturing), 
TPM, JiT, także określany mianem modelu ME/WCM

7. model Nachiappana 
i innych (2009)

oparty jest na zbiorze dobrych praktyk zgrupowanych w trzech filarach: 
TPM, 6S (Six Sigma), LM

8. model Gandhiego 
i innych (2011)

oparty jest na zbiorze dobrych praktyk zgrupowanych w czterech fila-
rach: LM, FCIM (Flexible Computer Integrated Manufacturing), AM 
(Agile Manufacturing), I&RD (Innovation and R&D)

9. model Okhovata 
i innych (2012)

oparty jest na zbiorze dobrych praktyk zgrupowanych w dwóch filarach: 
L6S (Lean Six Sigma), TPM

10. model zwinności 
(2013)

oparty jest na zbiorze dobrych praktyk zgrupowanych w trzech filarach 
pionowych: TPM, L6S, AM oraz dwóch filarach poziomych: TFM (To-
tal Flow Management) and TSM (Total Service Management)

11. model WCSM 
(2015)

oparty jest na zbiorze praktyk zgrupowanych w filarach: LM, AM, RM 
(Reconfigurable Manufacturing), SRM, EI&L (Employee Involvement 
& Leadership), które uwzględniają regulacje rządowe i zapewniają 
równowagę pomiędzy obszarami: socjalnym, środowiska oraz ekono-
mii (SEE  – Social Environment Economy); w praktyce określany jest on 
modelem zrównoważonego rozwoju (WCSM  – World-Class Sustaina-
ble Manufacturing)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Dudek, (2016a)]

Na rysunku 14 zestawiono wybrane modele WCM oraz ich podstawowe elementy 
składowe (tzw. bazy).
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Rysunek 14. Wybrane modele wytwarzania klasy światowej

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Dudek, (2016a)]

Na podstawie analizy elementów składowych wybranych modeli zidentyfikowano klu-
czowe (przełomowe) zmiany w postrzeganiu, rozumieniu i ewolucji elementów składowych 
WCM [Dudek, (2016a)]. Najwięcej zmian zaobserwowano w obszarach postrzegania jako-
ści, produktywności, wydajności i elastyczności. Zmiany te wpłynęły na wykorzystywane 
w bieżącej działalności koncepcje, metody i narzędzia. Analiza tych zmian i momentów ich 
występowania pozwoliła z kolei na stworzenie ram czasowych i wydzielenie trzech generacji 
systemów WCM128:

– systemy pierwszej generacji oparte na głównych składowych takich jak: TQC, TPM, JiT,
– systemy drugiej generacji oparte na głównych składowych takich jak: TQM, TPM, LM,
– systemy trzeciej generacji oparte na składowych takich jak: L6S, TPM, AM.

Przeprowadzone badania [Dudek, (2016a)] pokryły się z analizą literatury w tym zakresie, 
wskazującą na występowanie także dwóch przełomów w rozumieniu WCM (paradygmatów 
szczupłości oraz zwinności wytwarzania). Przełomy te stanowią zatem umowne granice po-
działu wybranych modeli WCM na trzy generacje. Ich podział przedstawiono na rysunku 15.

W przypadku badań empirycznych i literaturowych granice podziału wynikają z natu-
ralnej ewolucji oraz ze zmian w postrzeganiu i interpretowaniu poszczególnych składowych. 
I tak [Dudek, (2016a)]:

– pierwsza granica (I/II) wynika przede wszystkim z zamiany TQC na TQM/6S, czyli zmia-
ny w obszarze tzw. powszechnego zaangażowania oraz kompleksowego postrzegania 
jakości (zarówno za jakość wyrobów, jak i za ich kompleksową skuteczność w procesach 
odpowiedzialny jest pracownik) oraz z implementacji szczupłego myślenia w procesy 
organizacyjne (skutkiem było między innymi włączenie JiT do zbioru podstawowych 
zasad szczupłego wytwarzania);

 128 Analiza tylko w obrębie tzw. „czystych” systemów WCM, czyli systemów niededykowanych dla poszczególnych 
branż, przedsiębiorstw itp. Przykładem dedykowanego systemu WCM może być WCM-MTO (MTO  – Make 
to Order) np. w: [Muda i Hendry, (2002), s. 353-373] lub WCML (WCML  – Word Class Manufacturing Light) 
przeznaczony dla przedsiębiorstw będących np. dostawcami [Murino i in., (2012), s. 371-376].
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– druga granica (II/III) wynika przede wszystkim z częściowego włączenia szczupłego wy-
warzania w obszary 6S (równoczesna eliminacja zmienności i marnotrawstwa poprzez 
efektywne zarządzanie klientami, procesami i pracownikami) oraz w obszar zwinnego 
wytwarzania (równoważenie elastyczności i szczupłości procesów poprzez między in-
nymi niskokosztową elastyczność).

Rysunek 15. Podział wybranych modeli wytwarzania klasy światowej

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Dudek, (2016a)]

Wnioski

Wszystkie przedstawione współczesne modele (od 2008) oparte są na klasycznym 
układzie dwufilarowym: technicznym i zarządczym. Filary techniczne są zbiorem wy-
tycznych organizacyjnych w najważniejszych obszarach związanych z wytwarzaniem. Fi-
lary zarządcze są uzupełnieniem filarów obszaru technicznego. Tworzenie indywidualnych 
systemów wytwarzania klasy światowej polega na zdefiniowaniu i wyborze najczęściej 
dziesięciu podstawowych filarów technicznych i zarządczych, ze zbioru dostępnych obsza-
rów potencjalnych usprawnień. Obecnie systemy wytwarzania klasy światowej powinny 
być systemami zintegrowanymi, które doskonalą swoje procesy i jakość wyrobów, redukują 
koszty, ale także zwiększają elastyczność, zaspokajając zróżnicowane i zindywidualizowa-
ne oczekiwania klientów [Poor i in., (2016), s. 386]. Zestawienie sugerowanych koncepcji 
i narzędzi mogących tworzyć system wytwarzania klasy światowej [De Felice i Petrillo, 
(2015), s. 742; Haleem i in. (2012), s. 723]: TPM, LM, Six Sigma, Benchmarking, TQM, IIS 
(IIS  – Integrated Information System), AM, MS (MS  – Manufacturing Strategy) SRM, CRM 
(CRM  – Customer Relationship Management), ERM (ERM  – Environmentally Responsible 
Manufacturing), CFM (CFM  – Cellular Flow Management) wskazuje, że w większości przy-
padków systemy WCM są ulokowane w koncepcji komórkowego wytwarzania. Pierwsze 
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dwie generacje modeli przypisane są do paradygmatów szczupłego wytwarzania, a ostatnie 
dwa modele w ramach trzeciej generacji do paradygmatu zwinnego wytwarzania. Analiza 
literatury w zakresie praktycznych obszarów wdrożeń oraz modeli teoretycznych129 wskazu-
je, że najczęściej wdrożenia systemów WCM [np. Hejaaji, (2015), s. 33-34] realizowane są 
w obszarach nurtu rozwojowego (LM/AM), natomiast wdrożenia systemów ME w obszarach 
nurtu zaawansowanych technologii (AMT/HT) (rys. 16).

Rysunek 16. Umowny zakres stosowanych koncepcji doskonalenia

Taki podział wynika przede wszystkim z faktu odmiennego podejścia do elastyczności. 
Elastyczność (właściwie elastyczność procesów  – flexible processes) w ME jest podstawo-
wym filarem tworzącym podstawy koncepcji. Obejmuje ona praktycznie wszystkie rodzaje 
elastyczności (maszyn, produktu, marszrut, operacji, wolumenu, jakości czy zasobów) [Shar-
ma i Kodali, (2008), s. 62] i odpowiada za zarządzanie zmiennością wynikającą z wymagań 
klientów. Z kolei w WCM w pierwotnych modelach stopniowo zwiększano elastyczność 
[Vokurka i Fliedner, (1998), s. 166] by w kolejnych  – ją ograniczać, a następnie nadmiarowo 
utrzymywać.

1.5. Organizacja i implementacja systemu wytwarzania 
klasy światowej  – wyniki badań

W Polsce obecnie jakiekolwiek podejścia do doskonalenia wytwarzania (np. WCM, ME, 
xPS  – w tym także zarządzania) oraz jakiekolwiek pojedyncze aktywności, mające na celu 
wzrost poziomu doskonałości, podejmują praktycznie wszystkie przedsiębiorstwa przemy-
słowe. Niestety, nie ma kompleksowych badań związanych z preferowanymi podejściami 

 129 Szczegółowe zestawienie modeli i ich analizę porównawczą przedstawiono w: [Sharma i Kodali, (2008), 
s. 53-59].
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w ramach grupy przedsiębiorstw wytwórczych. Jednak, jak wskazują szczątkowe badania 
przeprowadzone na grupie dużych przedsiębiorstw wytwórczych z województwa mało-
polskiego, procentowy udział dominujących trzech podejść do doskonalenia wytwarzania 
przedstawia się następująco [Dudek, (2017b)]:

– 10%  – WCM,
– 1%  – ME,
– 82%  – xPS,
– 7%  – inne (w tym poszczególne koncepcje zarządzania i metody [np. Hopej i Kral 

(2011)]).

Jak wskazują kolejne badania, popularność WCM będzie stale wzrastała [Petrillo i in., 
(2018), s. 2], jednak ze względu na duży koszt wdrażania jest ona dedykowana dla grupy 
dużych przedsiębiorstw przemysłowych. Podkreślanym argumentem za wyborem właśnie 
WCM do doskonalenia jest różnica wynikająca z uproszczenia samego podejścia, jak i jego 
założeń względem innych koncepcji i metod, często trudnych do zrozumienia i stosowania 
przez pracowników, a nawet kierowników niższego szczebla130. Za wzrostem popularności 
WCM przemawiają także wytyczone w praktyce ścieżki wzrostu doskonałości przedsiębiorstw 
wytwórczych (TQM + ISO + EFQM, WCM) [np. w: Walczak, (2015), s. 120], uwzględniające 
wytwarzanie klasy światowej.

Dobór próby badawczej
Obecnie w Polsce WCM wdraża około 12% dużych przedsiębiorstw wytwórczych131. 

Spośród wielu możliwych modeli WCM, jak i sposobów ich implementacji dominujący jest 
model WCM drugiej generacji oparty na japońskiej filozofii zarządzania dra H. Yamashiny 
[Yamashina, (2000), s. 132-143], a skonstruowany na potrzeby koncernu Fiata. Opiera się on 
na doskonaleniu podejmowanych działań w ramach aktywności zmierzających do: redukcji 
strat do poziomu zerowego (LM/JiT), redukcji wad i defektów do poziomu zerowego (TQC/
TQM), redukcji wszelkiego rodzaju przestojów i awarii do poziomu zerowego (TPM) oraz 
redukcji kosztów do poziomu minimalnego (TiE). Warto podkreślić pionierską rolę, jaką 
odegrał w Polsce koncern Fiata (obecnie FCA  – Fiat Chrysler Automobiles) przy wdrażaniu 
tego modelu i jego modyfikacjach (od roku 2005) [np. w: Walczak, (2015), s. 113-122; 
Stanek i in., (2011), s. 65-72].

Przy doborze próby badawczej, celem wyłonienia grupy jednorodnej, przyjęto nastę-
pujące założenia:

– segment dużych przedsiębiorstw wytwórczych zlokalizowanych na terenie Polski,
– wbudowany układ filarowy (10T/10Z lub zbliżony)132,
– baza WCM oparta na modelu H. Yamashiny i jego modyfikacjach (druga generacja)133,
– certyfikacja zewnętrzna zakończona przyznawaniem medali WCM,
– rachunki kosztów pozwalające na wycenę strat,

 130 [http://www.mdd-quality.pl z dnia 19.07.2017].
 131 Na podstawie danych [http://www.mdd-quality.pl z dnia 19.07.2017] (dane z 1200 firm).
 132 (10T/10Z)  – dziesięć filarów technicznych oraz dziesięć filarów zarządczych.
 133 Analiza składowych wdrażanych systemów wytwarzania klasy światowej w Polsce wykazała, że najczęściej 

przyjmowany za model bazowy był właśnie model H. Yamashiny.
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– dostęp do wybranych danych finansowych134,
– organizacja wytwarzania według wytycznych komórkowych systemów wytwarzania 

(nurt LM/AM),
– wdrożenia realizowane w latach 2010-2017.

Do doboru próby wykorzystano głównie bazę firm będących w grupie branżowej WCMA 
(WCMA  – Word Class Manufacturing Association) oraz analizę klientów firm certyfikujących, 
zgodnie z wytycznymi H. Yamashiny. Spośród tej bazy wyłoniono grupę przedsiębiorstw  – 
przedstawicieli wytwórców (17), biorąc pod uwagę zakres i rodzaj wytwarzanych wyrobów, 
w taki sposób, aby w grupie badawczej ująć po jednym przedstawicielu danej grupy wyrobów 
finalnych, obejmując przy tym jak najszerszy zakres przyjmowanych form struktur dedyko-
wanych dla systemów wytwarzania klasy światowej. 

Podczas doboru próby badawczej napotkano na problem formalnego pozyskiwania 
danych wrażliwych, szczególnie związanych z:

– kosztochłonnością prowadzonych przez obiekty badań działań,
– wykorzystywanych szczegółowych rozwiązań organizacyjnych w zakresie stosowanych 

metod i narzędzi  – WCM jest narzędziem zyskiwania przewagi konkurencyjnej,
– efektywności i skuteczności podejmowanych w tym zakresie działań,
– wiedzą ukrytą znaną tylko organizacji i szeroko rozumianym know-how będącym pod 

ochroną.

Zakres pozyskiwanych informacji wymusił stosowanie wywiadów indywidualnych 
[por. Kaczmarczyk, (2014), s. 60]135. Wynikało to przede wszystkim z:

– konieczności pozyskania informacji wrażliwych,
– ujednolicenia pozyskiwanych informacji wynikającego z faktu: dowolności w określaniu 

takich samych działań i podobnych (np. nawet w sformalizowanych systemach wykorzy-
stywane takie same metody są różnie nazywane), różnorodności w zakresie stosowania 
nazw filarów, różnorodności w zakresie określania obszarów i pól aktywności realizo-
wanych w ramach poszczególnych filarów,

– konieczności wysokiego poziomu kontroli udzielanych odpowiedzi,
– konieczności uzyskania wysokiego poziomu zwrotu ze względu na ograniczoną liczbę 

obiektów,
– konieczności ciągłego dostosowywania, a tym samym modyfikacji zakresu potrzebnych 

do badań informacji.

Wywiady przeprowadzano dwukrotnie: w fazie początkowej wdrożenia oraz w latach 
2016-2017 (faza końcowa), zachowując minimum dwuletni  – w przypadku nowych wdrożeń 

 134 32% przedsiębiorstw odmówiło dostępu do wybranych danych, co ograniczyło grupę badawczą  – wszystkie 
przedsiębiorstwa natomiast nie wyraziły zgody na ich jednoznaczną identyfikację z prowadzonymi aktywno-
ściami (brak zgody na publikację nazwy).

 135 Określanych także mianem wywiadów eksperckich. Na potrzeby przeprowadzenia wywiadu indywidualnego 
stworzono arkusz wykorzystywany podczas prowadzenia wywiadów (wywiad obejmujący pytania otwarte 
i zamknięte), który został jednak zastrzeżony przez przedsiębiorstwa z grupy dominującej w badaniach i nie 
mógł być upubliczniony. Obejmował on między innymi pytania dotyczące: zdefiniowanych celów wdrożenio-
wych, struktury organizacji WCM, postrzegania WCM przez pracowników w przedsiębiorstwie, konstrukcji 
filarów, charakterystyki obszarów technicznych i zarządczych, podejmowanych działań wewnątrz filarów, 
wykorzystywanych metod i narzędzi, etapów wdrażania, problemów związanych z wdrażaniem, mierników 
oceny wdrożenia i wizualizacji osiągnięć, systemów audytu.
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i minimum pięcioletni  – w przypadku trwających wdrożeń, przedział czasu badań pomiędzy 
tymi samymi obiektami. Osobami udzielającymi wywiadów (ekspertami) były osoby przydzie-
lone do komitetów sterujących oraz osoby, którym przydzielono najwyższe funkcje w struk-
turze WCM136. W wyniku analizy otrzymanych informacji opracowano dane statystyczne, 
które przedstawiono w trzech częściach: części ogólnej, części związanej z elastycznością 
i części związanej ze strukturą organizacji wytwarzania.

Część ogólną przedstawiono w układzie: cele wdrożeniowe, ramy konstrukcji WCM, 
konstrukcja i zakres filarów technicznych, konstrukcja i zakres filarów zarządczych, etapy 
i przebieg wdrażania WCM. Głównymi dokumentami poddawanymi analizom były arkusze 
wywiadów oraz dokumentacja wdrożeniowa WCM.

Analiza celów wdrażania systemów klasy światowej
Celem tej analizy było pozyskanie informacji w zakresie najczęściej wskazywanych 

priorytetów wdrożeniowych oraz informacji w zakresie możliwości uelastyczniania wytwa-
rzania w obszarze rozwiązań organizacyjnych. 

Realizacja wytycznych wytwarzania klasy światowej przed procesem jak i podczas jego 
wdrażania wymagała przyjęcia pewnych założeń organizacyjnych w każdym z obiektów ba-
dań. Ich identyfikacja i analiza ich zmian pozwoliła na sprecyzowanie celów wdrożeniowych. 
Przyjmowane w obiektach badań założenia wynikały z konieczności uwzględniania tendencji 
globalnych oraz wewnętrznych strategii poszczególnych przedsiębiorstw. W tabelach 7-9 
przedstawiono cele wdrożeniowe przyjmowane na początku, jak i w końcowej fazie analizy. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że:
– otrzymane, zsyntetyzowane odpowiedzi i ich ranking generalnie pokrywa się z celami 

wdrożeniowymi przedstawianymi w literaturze137,
– w analizowanych obiektach w początkowych fazach wdrożenia na uwagę zasługuje wysoka 

pozycja prestiżu z tytułu posiadania WCM, jak i przyjmowanej postawy konkurencyjnej 
(„konkurent wdraża WCM, to ja też muszę”, „wymóg wdrożenia narzucony przez lidera 
grupy powiązanych przedsiębiorstw”). Wynika to z doboru próby badawczej, w której 
w przypadku dużych przedsiębiorstw, taka postawa wydaje się być uzasadniona,

– postawy związane z prestiżem i nastawieniem do konkurencji stopniowo ulegały zmia-
nom (spadek o 12% i 35%) wraz z postępem we wdrażaniu WCM,

– na uwagę zasługuje zmiana postaw i celów w zakresie elastyczności, szczególnie tej 
wynikającej z różnorodności asortymentowej, technologicznej i zasobowej. Zastąpiła 
ona stabilizację wytwarzania i redukcję zmienności asortymentowej, jak i działania 
zmierzające do redukcji nadmiarowości zasobów (charakterystyczne dla modeli trzeciej 
generacji). Niestety, nie przełożyło się to na zmianę pakietu wykorzystywanych metod 
i narzędzi, a jedynie na „świadomość decydentów” w zakresie postrzegania problemu 
elastycznego wytwarzania,

– proces wdrożeniowy przebiegał zgodnie z przyjętymi indywidualnymi strategiami wdra-
żania WCM (indywidualne mapy wdrożeń).

 136 Przyjęto założenie, że z każdego obiektu badań odpowiedzi musiało udzielić minimum pięć osób, celem wyeli-
minowania w jakimś stopniu subiektywności oceny (85 arkuszy odpowiedzi). Kryterium doboru ekspertów była, 
oprócz zaangażowania w realizację wdrożenia WCM, posiadana wiedza i doświadczenie w obszarze WCM.

 137 Podobne badania np. w: [Prussak i Tomalka, (2010), s. 290-291].
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Tabela 7
Dziesięć najczęściej wskazywanych celów wdrażania WCM w początkowych fazach wdrożenia  

(1-3 lat) i ich procentowy udział w badanych obiektach

Nr Najczęściej wskazywane cele wdrożenia WCM Udział 
[%]

1. redukcja kosztów wytwarzania  – konkurencyjność kosztowa, wzrost wydajności 
i produktywności 100

2. utrzymanie lub zwiększanie jakości oferowanych wyrobów 100

3. postawa konkurencyjna  – być pierwszym w branży lub powielić to, co konkurencja 70

4. redukcja czasu dostarczania wyrobu 88

5. prestiż z tytułu posiadania WCM 94

6. eliminowanie wszelkiego rodzaju strat generujących niepotrzebne, dodatkowe koszty 100

7. osiągnięcie satysfakcji klientów w zmieniających się dynamicznie warunkach rynko-
wych (czas, jakość, koszt) 88

8. redukcja nadmiarowych zdolności, eliminacja zapasów, efektywne wykorzystanie za-
sobów 35

9. stabilizacja warunków wytwarzania, redukcja zmienności asortymentu, standaryzacja 82

10. zaangażowanie wszystkich osób w procesy zmian 94
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Tabela 8
Dziesięć najczęściej wskazywanych celów wdrażania WCM w latach 2016-2018

Nr Najczęściej wskazywane cele wdrożenia WCM Udział 
[%]

1. redukcja kosztów wytwarzania  – konkurencyjność kosztowa, wzrost wydajności 
i produktywności 100

2. utrzymanie lub zwiększanie jakości oferowanych wyrobów 100

3. postawa konkurencyjna  – być pierwszym w branży lub powielić to, co konkurencja 58

4. redukcja czasu dostarczania wyrobu 88

5. rygorystyczne przestrzeganie wypracowanych rozwiązań i stosowanie metod dosko-
nalenia 58

6. eliminowanie wszelkiego rodzaju strat generujących niepotrzebne, dodatkowe koszty 88

7. osiągnięcie satysfakcji klientów w zmieniających się dynamicznie warunkach rynko-
wych (czas, jakość, koszt) 88

8. zwiększenie elastyczności procesu wytwarzania celem szybszej reakcji na zmiany ryn-
kowe 29

9. standaryzacja procesów 82

10. usprawnienie procesów oraz aktywne zaangażowanie pracowników w doskonalenie 
procesów zrównoważony rozwój 94
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Tabela 9
Zestawienie zmian postaw w zakresie zbieżnych celów w trakcie wdrażania WCM

Nr Najczęściej wskazywane cele wdrożenia WCM Zmiana 
[%]

1. redukcja kosztów wytwarzania  – konkurencyjność kosztowa, wzrost wydajności 
i produktywności 0

2. utrzymanie lub zwiększanie jakości oferowanych wyrobów 0

3. postawa konkurencyjna  – być pierwszym w branży lub powielić to, co konkurencja −12

4. redukcja czasu dostarczania wyrobu 0

5. prestiż z tytułu posiadania WCM −35

6. eliminowanie wszelkiego rodzaju strat generujących niepotrzebne, dodatkowe koszty −12

7. osiągnięcie satysfakcji klientów w zmieniających się dynamicznie warunkach rynko-
wych (czas, jakość, koszt) 0

8. stabilizacja warunków wytwarzania, redukcja zmienności asortymentu, standaryza-
cja 0

9. zaangażowanie wszystkich osób w procesy zmian 0
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Analiza ram konstrukcji wytwarzania klasy światowej

Celem kolejnych badań była identyfikacja konstrukcji organizacyjnej wytwarzania 
w klasie światowej w obiektach badań. Ich analiza pozwoli na określenie możliwości zmian 
w zakresie elastyczności wykorzystywanych rozwiązań. 

Analiza konstrukcji dostępnych systemów wytwarzania klasy światowej wskazuje, że 
mają one budowę dwuskładnikową i skonstruowane są na bazie filarów technicznych i za-
rządczych. Filary techniczne są zbiorem wytycznych organizacyjnych w najważniejszych 
obszarach produkcji, odpowiadających za tzw. bezstratny przebieg procesów wytwarzania. 
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Filary zarządcze są uzupełnieniem filarów obszaru technicznego, gdyż  – jak wskazali re-
spondenci  – „bez wdrożenia filarów zarządczych implementacja filarów technicznych nie jest 
możliwa”. Wdrażanie filarów obszaru zarządczego realizowane było każdorazowo, ilekroć 
następowało wdrożenie filaru technicznego. Oznacza to, że w trakcie wprowadzania w życie 
kolejnych kroków (etapów) w ramach poszczególnych filarów technicznych, każdorazowo 
wdrażano filary zarządcze. Analiza rozwiązań w zakresie konstrukcji systemów WCM wska-
zuje, że ewoluowały one z konstrukcji filarowej (pionowej  – 10T/10Z) przede wszystkim 
w konstrukcję macierzową (3T-7T/10Z)  – rysunek 17.

Rysunek 17. Budowa filarowa (wyjściowa) i macierzowa (obecna)

Obecnie (tzn. do 2019 r.) we wszystkich obiektach badań filary mają układ macierzowy 
(3T-7T/10Z), w którym krzyżują się wybrane obszary techniczne i zarządcze z pozostałymi 
filarami technicznymi. Taki układ filarów pozwala na realizację sekwencji takich samych 
działań w każdym z wdrażanych filarów technicznych. Różnica w zmianie podejścia względem 
rozwiązania bazowego wyjaśniana jest szeregiem podejmowanych aktywności w zakresie 
tzw. modyfikatorów modelu bazowego (tab. 10).

Tabela 10
Modyfikatory ram WCM (modyfikatory modelu bazowego)

Nr Modyfikatory modelu (ram konstrukcji) Udział 
[%]

1.
konieczność równoległego podejmowania działań w filarach  – większy nacisk na 
równoległe wdrażanie wszystkich filarów oraz stworzenie możliwości organizacyj-
nych takich działań (rozdzielne zespoły projektowe)

82

2. konieczność synchronizacji działań w poszczególnych filarach wynikająca z wyko-
rzystywania tych samych metod i narzędzi w różnych filarach 71

3. konieczność skrócenia czasu przeznaczonego na wdrażanie filarów (presja czasu 
związana z jak najszybszym osiągnięciem klasy światowej) 65
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Tabela 10 cd.

Nr Modyfikatory modelu (ram konstrukcji) Udział 
[%]

4.
możliwość szybkiego pozyskania i wykorzystania danych z systemów wspomaga-
nia komputerowego (w szczególności z systemu MES  – Manufacturing Execution 
System)

65

5. zachowanie jednolitości stosowanych miar do kalkulacji strat (nośniki kosztów) 65

6. możliwości w zakresie szybkiej wyceny kosztowej strat i podejmowanych działań 
(nowe rachunki kosztów) 59

7. możliwość powielania tej samej sekwencji działań 59
8. konieczność porównywania wartości i zakresu zmian strat w różnych filarach 53
9. konieczność synchronizacji zasobów wykorzystywanych do redukowania strat 53
10. pozostałe 18
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Procentowe udziały modyfikatorów w próbie oraz procentowy udział we wszystkich modyfikatorach

Z przeprowadzonej analizy wynika, że:
– zaobserwowany w momencie rozpoczynania wdrożeń układ był sztywny, wymagający 

dopasowania się do ustalonych ram konstrukcyjnych i z założenia niedopuszczający 
modyfikacji pierwotnie zdefiniowanych układów filarów i podejmowanych w nich dzia-
łań. Takie rozwiązania organizacyjne były nieelastyczne, lecz generowały najmniejsze 
z możliwych koszty zmian, gdyż zakładały realizację wdrożenia według jednolitego 
wzorca działania;

– zaobserwowany w momencie analizy końcowej układ macierzowy (2016-2018 r.) koli-
duje z przedstawianą w literaturze modelową świątynią WCM [np. w: Poor i in., (2016), 
s. 387; De Felice i in., (2013), s. 6]. Wynika to przede wszystkim z faktu, że w praktyce 
aktywności przypisane do trzech głównych filarów technicznych związanych z poszu-
kiwaniem strat, ich wyceną, a następnie przydziałem zasobów do ich eliminacji, są re-
alizowane w ramach każdego z pozostałych filarów technicznych przy wsparciu filarów 
zarządczych;
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– najczęściej wskazywanym modyfikatorem modelu bazowego była konieczność pro-
wadzenia równoległych działań w każdym z filarów spowodowana zarówno tendencją 
do redukowania czasu projektu implementacji WCM, jak i możliwościami fizycznymi 
(rozwój systemów i wspomagania komputerowego) w zakresie wykorzystywanych 
metod. Wymusiło to zmiany w sposobie alokacji zasobów przydzielanych do realizacji 
kolejnych działań, jak i w ilości zaangażowanych zasobów (wzrost). Ograniczona ilość 
zasobów specjalistycznych spowodowała z kolei lepszą ich koordynację, a tym samym 
wzrost ich poziomu wykorzystania;

– do zmiany modelu niewątpliwie przyczyniła się możliwość szybkiego pozyskiwania da-
nych, szczególnie związanych z wyceną kosztową strat (funkcjonowanie odpowiednich ra-
chunków kosztów oraz rozwój funkcjonalności systemów komputerowego wspomagania);

– modyfikacja modelu w trakcie jego wdrożenia wydaje się być naturalnym etapem jego 
rozwoju, a wynika to przede wszystkim z możliwości, jakie niesie ze sobą ciągłe do-
skonalenie poszczególnych obszarów (filarów)  – modyfikacja wzorców;

– zmiana układu filarowego na macierzowy wskazuje, że mamy do czynienia z przygoto-
waniem do zmiany generacji modelu WCM (wzrost elastyczności) z drugiego na trzeci.

Analiza filarów technicznych

Celem kolejnych badań była identyfikacja obszarów wytwórczych związanych z tech-
nicznym aspektem funkcjonowania wytwarzania w klasie światowej, zwanych filarami 
technicznymi. Ich analiza pozwoli na określenie możliwości kształtowania elastyczności 
w ramach podejmowanych działań.

Przeprowadzone badania wykazały, że cały obszar techniczny WCM we wszystkich 
obiektach został podzielony na podobszary (nazywane filarami). W zestawieniu posłużono 
się dwunastoma zidentyfikowanymi nazwami podobszarów, a nie nazwami (często własnymi) 
poszczególnych filarów wynikających z przyjmowanego wzorca WCM. Udział procentowy 
poszczególnych podobszarów technicznych w obiektach badań przedstawiono w tabeli 11.

Tabela 11
Zidentyfikowane podobszary (filary) techniczne i ich procentowy udział w próbie badawczej

Nr Podobszar Udział 
[%] Uwagi

1. ciągłe doskonalenie 100
29% badanych obiektów skupia się tylko na wybranych ak-
tywnościach, np. doskonaleniu samych procesów, a nie całe-
go obszaru organizacji

2. analiza kosztów 100
41% badanych obiektów ma dedykowane narzędzia bezpo-
średniej wyceny kosztów (odpowiednie rachunki kosztów 
działań)

3. rozwój kapitału 
intelektualnego 100 88% badanych obiektów największy nacisk kładzie na rozwój 

kadry średniego szczebla

4. profesjonalne 
utrzymanie ruchu 100 18% badanych obiektów do tego podobszaru zaliczyło auto-

nomiczne utrzymanie ruchu
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Tabela 11 cd.

Nr Podobszar Udział 
[%] Uwagi

5. kontrola jakości 100 41% badanych obiektów skoncentrowanych jest tylko na ja-
kości produktu

6. bezpieczeństwo 100 w tym 35% wraz z higieną pracy

7. organizacja miejsca 
pracy 29

41% obiektów badań działania ogranicza tylko do 5S, a 14% 
ogranicza tylko do zagwarantowania bezpieczeństwa na sta-
nowisku

8. logistyka 88
z czego 47% badanych obiektów analizą obejmuje tylko we-
wnętrzny przepływ materiałów; 7% badanych obiektów 
określa te działania jako zarządzanie łańcuchami

9. autonomiczne 
utrzymanie ruchu 100

w tym 18% to tylko autonomiczne działania, a 82% badanych 
obiektów w ramach tego podobszaru realizuje także działania 
związane z organizacją miejsca pracy

10. środowisko 100 w tym 12% wraz z odpowiedzialnością społeczną i rozwojem 
zrównoważonym

11. obsługa klienta 88 z czego 20% to działania związane z obsługą reklamacji

12.
projektowanie 
dla prewencji 
utrzymania ruchu

100 w tym 12% w ramach tego podobszaru realizuje dodatkowo 
działania związane z wczesnym zarządzaniem wyrobem

Analiza zakresu poszczególnych podobszarów wykazała, że obejmują one praktycznie 
wszystkie aktywności związane z działalnością wytwórczą. Ich ogólne zakresy przedstawio-
no w tabelach 12-23. Komentarze zsyntetyzowano na podstawie wypowiedzi uzyskanych 
w wywiadach.

Tabela 12138

Podobszar główny ciągłego doskonalenia  – najczęściej przyjmowana nazwa i charakterystyka

Podobszar Nazwa Charakterystyka

Ciągłe 
doskonalenie

ciągłe lub 
ukierunkowane 
doskonalenie 
(FI  – Focused 
Improvement)

ukierunkowane doskonalenie to podobszar, w którym prze-
prowadzane są analizy dotyczące pracy modułów i procesów 
wytwórczych oraz są wypracowywane konkretne udosko-
nalenia; udoskonalenia te w znaczący sposób eliminowały 
poszczególne straty związane z nieprawidłowym funkcjo-
nowaniem procesów, tym samym podnosząc ich parametry 
użytkowe (czas, koszt, jakość, produktywność, efektywność) 
oraz zapewniając wzrost wskaźników wykorzystania zasobów

Podejmowane działania w ramach tego podobszaru doskonalenia służą najczęściej do: identyfikacji strat, elimi-
nowania zdefiniowanych strat, poprawy wydajności i produktywności procesów, zarządzania wartością dodaną, 
monitorowania działań zmniejszających straty, nadzorowania projektów eliminacji strat, certyfikacji i monitorin-
gu działań138

 138 Szerzej w: [Dudek, (2013b), s. 35-54].
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Tabela 13139

Podobszar główny analizy kosztów  – najczęściej przyjmowana nazwa i charakterystyka

Podobszar Nazwa Charakterystyka

Analiza 
kosztów

analiza kosztów 
lub analiza kosztów 
działań (CD  – Cost 
Deployment)

analiza kosztów to podobszar, w którym następuje podstawo-
we wartościowanie strat, czyli przeliczenie strat na jednostki 
kosztu, bez którego nie powinno się rozpoczynać implemen-
tacji pozostałych filarów

Podejmowane działania w ramach tego podobszaru służą najczęściej do: wskazania głównych strat w łańcuchu 
produkcyjno-logistycznym, wyceny wartościowej strat, wskazania korzyści ekonomicznych dzięki ich elimina-
cji oraz wskazania zasobów do ich eliminacji (o obszarze najmniejszego kosztu)139. Wykorzystanie analizy kosz-
tów odbywa się przy zachowaniu logicznego ciągu zdarzeń (strata, źródło straty, wycena straty, sposób elimi-
nacji straty, analiza bilansu usprawnienia (B/C  – Benefit/Cost), plan działania, rozliczenie) przy wykorzystaniu 
tzw. matryc analizy kosztu (matryce A-G)

Tabela 14140

Podobszar główny rozwoju pracowników  – najczęściej przyjmowana nazwa i charakterystyka

Podobszar Nazwa Charakterystyka

Rozwój 
kapitału 
intelektual-
nego

zarządzanie 
rozwojem 
pracowników 
(PD  – People 
Development)

rozwój kapitału intelektualnego pracowników to podobszar, 
w którym następuje systematyczny wzrost kompetencji pra-
cowniczych, budowane są zespoły kompetencyjne do roz-
wiązywania problemów oraz wytyczana jest ścieżka dosko-
nalenia każdego pracownika

Podejmowane działania w ramach tego podobszaru służą najczęściej do: budowania ścieżek karier pracowni-
czych, dokumentowania posiadanej wiedzy i umiejętności pracowników, zagwarantowania właściwych kompe-
tencji i umiejętności na stanowiskach pracy, utrwalania chęci podnoszenia swoich umiejętności, budowania sys-
temu ocen i rozwoju kompetencji, tworzenia kultury samodoskonalenia, zmniejszenia ryzyka popełnienia błędu 
przez pracownika140

Przedstawione trzy podobszary tworzą poziomy układ filarów, co oznacza, że wyznaczona 
przez kolejność ich stosowania sekwencja (identyfikacja strat, wycena strat, eliminacja strat po-
przez zespoły pracownicze) jest powielana przy wdrażaniu pozostałych filarów technicznych.

Tabela 15
Podobszar pomocniczy profesjonalnego utrzymania ruchu  – najczęściej przyjmowana nazwa 

i charakterystyka

Podobszar Nazwa Charakterystyka

Profesjonalne 
utrzymanie 
ruchu

profesjonalne 
utrzymanie ruchu 
(PM  – Professional 
Maintenance)

profesjonalne utrzymanie ruchu to podobszar w głównej 
mierze poświęcony budowie systemu konserwacji zapobie-
gawczej (systemu obsługi planowej), umożliwiającej popra-
wę niezawodności maszyn i urządzeń. Pozwala on na iden-
tyfikowanie symptomów zbliżających się usterek lub awarii

Działania podejmowane w ramach tego podobszaru służą najczęściej do: redukcji nieplanowanych przestojów 
maszyn (awarie), podniesienia wydajności parku maszynowego, podniesienia efektywności wykorzystania ma-
szyn i urządzeń, podniesienia kompetencji pracowników utrzymania ruchu, umożliwienia kooperacji operatorom 
z pracownikami utrzymania ruchu, konstruowania polityk utrzymania ruchu

 139 Szerzej w: [Dudek i Kardela, (2014a), s. 23-35].
 140 Szerzej w: [Dudek, (2013c), s. 71-86].
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Tabela 16
Podobszar pomocniczy kontrola jakości  – najczęściej przyjmowana nazwa i charakterystyka

Podobszar Nazwa Charakterystyka

Kontrola 
jakości

kontrola jakości 
(QC  – Quality 
Control)

kontrola jakości to podobszar, w którym podejmowane są 
działania mające na celu uzyskanie wysokiej jakości wy-
robów, generującej odpowiedni poziom satysfakcji klienta 
w procesach redukcji potencjalnych niezgodności, usterek, 
wad, defektów, przez konstruowanie rozwiązań systemo-
wych sprzyjających utrzymaniu jakości

Podejmowane działania w ramach kontroli jakości służą najczęściej do: utrzymania standardowego poziomu ja-
kości, minimalizacji kosztów utrzymania jakości, unikania powstawania niezgodności, utrzymania odpowiednich 
warunków pracy, zwiększenia odpowiedzialności pracowników za jakość pracy

Tabela 17
Podobszar pomocniczy bezpieczeństwo  – najczęściej przyjmowana nazwa i charakterystyka

Podobszar Nazwa Charakterystyka

Bezpieczeń-
stwo

zarządzanie 
bezpieczeństwem 
(SM  – Safety 
Management)

zarządzanie bezpieczeństwem to podobszar, w którym stale 
podnosi się bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy; 
realizuje się to poprzez szereg działań prewencyjnych mają-
cych na celu niedopuszczenie do powstania zdarzenia poten-
cjalnego zagrożenia

Podejmowane działania w ramach podobszaru bezpieczeństwa służą najczęściej do: minimalizowania liczby wy-
padków, poprawiania bezpieczeństwa pracy, rozwijania kultury prewencji bezpieczeństwa, poprawy warunków 
pracy (ergonomia, ekonomika bezpiecznego ruchu), monitoringu zdarzeń niebezpiecznych, oznaczania miejsc 
szczególnie narażonych na niebezpieczeństwo, oznaczania odcinków produkcyjnych szczególnie podatnych na 
niebezpieczeństwo

Tabela 18141

Podobszar pomocniczy organizacja miejsca pracy  – najczęściej przyjmowana nazwa i charakterystyka

Podobszar Nazwa Charakterystyka

Organizacja 
miejsca pracy

organizacja 
miejsca pracy 
(WO  – Workplace 
Organization)

organizacja miejsca pracy to podobszar, w którym następuje 
przekazanie operatorom odpowiedzialności: za ich stanowi-
ska robocze, za jakość wykonywanych przez nich prac (auto-
kontrola w miejscu wykonywania operacji) oraz za genero-
wanie usprawnień organizacyjnych (kaizeny miejsca pracy)

Działania podejmowane w ramach organizacji miejsca pracy służą najczęściej: poprawie wydajności globalnej 
systemu wytwarzania oraz wydajności stanowiskowej, redukcji poziomu wad, defektów w trakcie trwania proce-
sów, zaangażowaniu pracowników w proces wytwarzania, podnoszeniu kompetencji pracowników, poprawie er-
gonomii i bezpieczeństwa pracy, wzrostowi motywacji do pracy, wzrostowi innowacyjności stanowisk (kaizeny), 
eliminacji strat na stanowisku pracy141

 141 Szerzej w: [Dudek i Kardela, (2015b), s. 173-184].
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Tabela 19142

Podobszar pomocniczy logistyka  – najczęściej przyjmowana nazwa i charakterystyka

Podobszar Nazwa Charakterystyka

Logistyka logistyka 
(L  – Logistic)

logistyka to podobszar, w którym następuje połączenie sieci 
logistycznych wewnętrznych i zewnętrznych przez zintegro-
wane zarządzanie czynnościami logistycznymi

Podejmowane działania w ramach logistyki służą najczęściej do: skuteczniejszego zarządzania łańcuchami do-
staw, redukowania zapasów materiałów i produkcji w toku, bilansowania produkcji, redukcji koszów logistycz-
nych, zintegrowania sieci logistycznych (dostawców, kooperantów, producentów), lepszego wykorzystania 
środków transportu wewnętrznego, lepszego wykorzystania powierzchni magazynowych (magazynów, pól od-
kładczych itp.)142

Tabela 20
Podobszar pomocniczy autonomiczne utrzymanie ruchu  – najczęściej przyjmowana nazwa  

i charakterystyka

Podobszar Nazwa Charakterystyka

Autonomiczne 
utrzymanie 
ruchu

autonomiczne 
utrzymanie ruchu 
(AM  – Autonomous 
Maintenance)

Autonomiczne utrzymanie ruchu to podobszar, w którym na-
stępuje formalne włączenie operatorów w odpowiedzialność 
za tzw. utrzymanie maszyn i jakość wytwarzania (opiera się 
to w głównej mierze na całkowitym porządkowaniu maszyn 
i urządzeń  – stanowisk pracy wraz z bieżącym przeglądem 
ich stanu technicznego)

Działania podejmowane w ramach tego podobszaru służą najczęściej do: poprawy wydajności globalnej syste-
mu wytwarzania, poprawy wydajności parku maszynowego, redukcji poziomu wad, defektów w trakcie trwania 
procesów, zaangażowania pracowników w proces obsługi parku maszynowego, koordynacji pracy operatorów 
z operatorami utrzymania ruchu, przedłużania żywotności maszyn i urządzeń. Jednym z głównych działań w tym 
podobszarze jest eliminacja źródeł zanieczyszczeń oraz miejsc trudnodostępnych, dlatego bardzo ważnym ele-
mentem w procesie jego implementacji jest czynnik ludzki, gdyż osiągnięcie pełnego sukcesu wymaga ich peł-
nego zaangażowania

Tabela 21143

Podobszar pomocniczy środowisko  – najczęściej przyjmowana nazwa i charakterystyka

Podobszar Nazwa Charakterystyka

Środowisko

zarządzanie 
środowiskiem 
(EM  – 
Environment 
Management)

zarządzanie środowiskiem to podobszar, który ma na celu za-
pewnienie przestrzegania wymogów norm zarządzania śro-
dowiskowego oraz podtrzymywania kultury dbania o środo-
wisko

Działania podejmowane w ramach ochrony środowiska służą najczęściej do: przestrzegania norm i standardów 
środowiskowych, poprawy warunków środowiska pracy, rozwoju kultury prewencji ochrony środowiska, oszczę-
dzania zasobów środowiskowych, wzrostu odpowiedzialności społecznej za ochronę środowiska143

 142 Szerzej w: [Dudek, (2013a)].
 143 Szerzej w: [Dudek i Kardela, (2014b), s. 23-41].
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Tabela 22
Podobszar pomocniczy obsługa klienta  – najczęściej przyjmowana nazwa i charakterystyka

Podobszar Nazwa Charakterystyka

Obsługa 
klienta

obsługa klienta 
(CS  – Customer 
Service)

obsługa klienta to podobszar, w którym następuje zintegro-
wanie działalności w ramach logistyki marketingowej oraz 
dostosowanie wszystkich parametrów przepływu produkcji 
do wymagań klienta

Działania podejmowane w ramach obsługi klienta służą najczęściej do: zarządzania łańcuchami klientów (sieci 
dystrybucji), integracji z klientami, redukowania zapasów wyrobów gotowych, bilansowania produkcji, redukcji 
koszów logistycznych, zintegrowania sieci logistycznych (klientów, pośredników, producentów), lepszego wy-
korzystania środków transportu, lepszego wykorzystania powierzchni magazynowych (magazynów wyrobów 
gotowych), utrzymania korzystnych relacji z klientami, monitorowania zachowań klientów, analizy cykli życia 
wyrobów

Tabela 23
Podobszar pomocniczy prewencji  – najczęściej przyjmowana nazwa i charakterystyka

Podobszar Nazwa Charakterystyka

Projektowanie 
dla prewencji

kompleksowe 
(całościowe) lub 
wyprzedzające 
zarządzanie 
oprzyrządowaniem 
(EEM  – Early 
Equipment 
Management) wraz 
z kompleksowym 
lub 
wyprzedzającym 
zarządzaniem 
wyrobem (EPM  – 
Early Product 
Management)

kompleksowe zarządzanie oprzyrządowaniem (tzw. pro-
jektowanie dla prewencji utrzymania ruchu) to podob-
szar, w którym zarządza się całym procesem nowej instala-
cji urządzenia, maszynami, narzędziami itp. Zarządzanie to 
ma charakter prewencyjny i ma na celu eliminację na etapie 
projektowania potencjalnych wad, usterek maszyn i ich ele-
mentów mogących pojawić się w trakcie eksploatacji oraz 
zagwarantowanie szybkiego procesu instalacji przez aktyw-
ne uczestnictwo w procesie projektowania i dostosowywania 
do określonych warunków pracy; kompleksowe zarządzanie 
wyrobem (tzw. projektowanie dla prewencji wyrobu) to pod-
obszar, w którym zarządza się całym procesem projektowym 
wyrobu; zarządzanie to ma charakter prewencyjny i ma na 
celu eliminację na etapie projektowania potencjalnych wad, 
usterek wyrobów mogących pojawić się w trakcie ich wy-
twarzania oraz zagwarantowanie szybkiego procesu urucho-
mienia wytwarzania przez aktywne uczestnictwo w samym 
procesie projektowania

Działania podejmowane w ramach tego podobszaru służą najczęściej do: uruchomienia nowych maszyn/urzą-
dzeń w ustalonych terminach zgodnie z harmonogramem, zagwarantowania szybkiego i stabilnego uruchomie-
nia wytwarzania minimalizującego przestoje, zredukowania kosztu utrzymania, projektowania urządzeń łatwych 
w utrzymaniu i kontroli, zagwarantowania w wytwarzaniu dotrzymania parametrów eksploatacyjnych zgodnych 
z dokumentacją. Działania podejmowane w ramach tego podobszaru, ale w ramach kompleksowego zarządzania 
wyrobem służą najczęściej do: wprowadzenia uruchomienia wytwarzania nowych wyrobów zgodnie z harmono-
gramem, zagwarantowania szybkiego i stabilnego uruchomienia wytwarzania minimalizującego przestoje, zre-
dukowania kosztu wprowadzenia nowego wyrobu, projektowania wyrobów złożonych ze standardowych, szybko 
dostępnych komponentów, zagwarantowania w wytwarzaniu dotrzymania parametrów konstrukcyjno-technolo-
gicznych zgodnych ze stworzoną dokumentacją
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Z przeprowadzonej analizy wynika, że:
– podstawowym podobszarami stosowanymi we wszystkich obiektach badań są: analiza 

kosztów, profesjonalne i autonomiczne utrzymanie ruchu, kontrola jakości, rozwój per-
sonelu, bezpieczeństwo, środowisko oraz ciągłe doskonalenie;

– 76% przedsiębiorstw wdraża WCM, opierając się na wszystkich możliwych podobsza-
rach, przy czym niektóre z nich, celem zachowania konstrukcji dziesięciofilarowej, są 
ze sobą zintegrowane; najczęściej zintegrowane ze sobą są: autonomiczne i profesjo-
nalne utrzymanie ruchu  – 18%, autonomiczne utrzymanie ruchu i organizacja miejsca 
pracy  – 80%, logistyka i obsługa klienta  – 76%, kompleksowe zarządzanie wyposaże-
niem i kompleksowe zarządzanie produktem  – 12%, bezpieczeństwo i organizacja miej-
sca pracy  – 6%; można zatem uznać, że przedsiębiorstwa te wdrażają WCM zgodnie 
z przyjmowanymi założeniami teoretycznymi; pozostałe przedsiębiorstwa, dokonując 
wyboru filarów, dostosowują je do własnych potrzeb; wynika to z faktu, że w niektórych 
przedsiębiorstwach wdrożono już wcześniej określone zbiory narzędzi i koncepcje, takie 
jak np. TQM, TPM, JiT czy LM; w wielu przypadkach stanowią one rozwinięcie stoso-
wanych już wcześniej w tych przedsiębiorstwach wielu narzędzi szczupłego wytwarza-
nia oraz zintegrowanych systemów zarządzania jakością; samo WCM stanowi dla nich 
następny krok w rozwoju, jakim jest doskonalenie systemów szczupłego wytwarzania;

– podobszar bezpieczeństwa w większości przypadków jest uzupełniany o higienę pracy, 
co wynika z faktu, że przedsiębiorstwa w ramach prowadzonej polityki zarządzania ja-
kością wdrażają normy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy;

– podobszar logistyka przyjmowany jest głównie przez przedsiębiorstwa realizujące wy-
twarzanie w warunkach masowych, gdzie wyroby nie wykazują najwyższego stopnia ich 
zindywidualizowania, a wymagany jest relatywnie duży poziom integracji z dostawca-
mi w ramach łańcuchów dostaw; podobszar ten jest także integrowany z podobszarem 
obsługi klienta;

– im wyższy poziom zindywidualizowania wyrobu, tym częściej występuje podobszar 
obsługi klienta;

– podobszar kompleksowego zarządzania wyposażeniem, jako samodzielny podobszar 
występuje głównie w przypadku przedsiębiorstw realizujących produkcję masową, na-
tomiast kompleksowe zarządzanie produktem, jako samodzielny podobszar występuje 
wyłącznie w przypadku realizacji produkcji na zamówienie;

– podobszar środowisko pojawia się w przypadku tych przedsiębiorstw, które realizują 
elementy strategii zrównoważonego rozwoju i/lub ich działalność znacząco oddziałuje 
na środowisko naturalne;

– niektóre przedsiębiorstwa poszerzają podobszary o dodatkowe obszary działań czy też 
uzupełniają je o elementy związane z realizacją nadrzędnej strategii biznesu; działania 
te podejmowane są najczęściej przez przedsiębiorstwa, które osiągnęły już najwyższy 
poziom wdrożenia WCM (stąd np. 11 podobszarów/filarów technicznych WCM po uzy-
skaniu medalu złotego);

– filary są wdrażane najczęściej etapami, w sekwencjach sześcio- lub siedmiokrokowych 
(etapowych);

– obszar funkcjonowania i reguły działania filarów nie odbiegają zasadniczo od mode-
lowych przyjmowanych w literaturze [np. w: Prussak i Tomalka, (2010), s. 283–288; 
Waszkielewicz i in., (2016)], jak i w praktyce;
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– w ramach podobszarów głównych i pomocniczych nie zidentyfikowano znaczących 
działań związanych z utrzymywaniem i zwiększaniem elastyczności, a podejmowane 
aktywności redukują jej poziom (redukcja zasobów, redukcja zmienności procesów, 
standaryzacja wyrobów itp.);

– sporadyczne działania podejmowane w ramach uelastycznienia obejmowały jedynie 
podobszary: obsługi klienta, projektowania dla prewencji, organizacji miejsca pracy 
i autonomicznego utrzymania ruchu.

Analiza filarów zarządczych

Celem kolejnych badań była identyfikacja obszarów wytwórczych związanych z za-
rządczym aspektem funkcjonowania wytwarzania w klasie światowej, zwanych filarami 
zarządczymi. Ich analiza pozwoli na określenie możliwości kształtowania elastyczności 
w ramach podejmowanych działań.

Przeprowadzone badania wykazały, że cały obszar zarządczy WCM we wszystkich 
obiektach został podzielony na pola aktywności (nazywane filarami). W zestawieniu posłu-
żono się piętnastoma zidentyfikowanymi nazwami pól, a nie nazwami (często własnymi) 
poszczególnych filarów wynikających z przyjmowanego wzorca WCM. Udział procento-
wy poszczególnych pól zarządczych (pól aktywności) w obiektach badań przedstawiono 
w tabeli 24.

Tabela 24
Zidentyfikowane pola (filary) zarządcze i ich procentowy udział w próbie badawczej

Nr Pole zarządcze Udział 
[%] Uwagi

1. motywowanie 
pracowników 100

59% badanych obiektów posiada zdefiniowane systemy 
motywowania i wynagradzania za zgłaszane usprawnienia 
(kaizeny)

2. zaangażowanie zarządu 
w proces zmian 100

100% badanych obiektów rozpoczynało implementację 
WCM „od góry”; w 29% przypadków połączono te działa-
nia z zaangażowaniem wszystkich pracowników

3. jasne określenie celów 100
88% badanych obiektów miało sformalizowane wszystkie 
zadeklarowane cele, 76% obiektów badań opisuje je za po-
mocą SMART

4. projektowe podejście 
do planu realizacji 100

94% badanych obiektów realizuje wdrożenie WCM przy 
wykorzystaniu zarządzania projektami. W 100% obiektów 
badań istnieją zdefiniowane ścieżki działań (tzw. mapy dro-
gowe  – road map)

5. terminowanie 
i budżetowanie 100

100% badanych obiektów ma określone harmonogramy 
i budżety związane z WCM (szczegółowe w horyzoncie 
jednego roku, a zgrubne na cały projekt wdrożenia)

6. alokacja zasobów 
ludzkich 9 w 12% obiektów badań pole to nazwane było pracą zespo-

łową
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Tabela 24 cd.

7. ukierunkowanie na 
osiągnięcie poprawy 94

56% obiektów badań podejmuje sformalizowane działania 
celem kształtowania kultury organizacyjnej ukierunkowa-
nej na ciągłe doskonalenie

8. określenie docelowego 
poziomu rozwoju 94

100% obiektów w ramach tego pola posiada określone war-
tości graniczne kolejnych poziomów (KPI/KAI) i je wizu-
alizuje

9. określenie poziomu 
szczegółowości działań 88 w 40% obiektów badań określano to pole mianem dekom-

pozycji celów

10.
wzmocnienia 
zaangażowania 
pracowników

71 25% obiektów posiada sformalizowane systemy pomiaru 
i wzmacniania zaangażowania

11. systemy szkoleń 6
w 100% obiektów pole to jest wydzielone z pól: ukierunko-
wania na osiągnięcie poprawy, motywowania i wzmacnia-
nia zaangażowania

13. elastyczność zasobowa 6 w 100% obiektów pole to jest skorelowane z polami: aloka-
cji zasobów i projektowego podejścia

14. usprawnienia 
i innowacje 6 w 100% obiektów pole to jest skorelowane z polem ukie-

runkowania na osiągnięcie poprawy

15. doskonałość 
w administracji 5 w 100% obiektów pole to jest skorelowane z polem ukie-

runkowania na osiągnięcie poprawy

Analiza zakresu poszczególnych pól aktywności wykazała, że obejmują one praktycznie 
wszystkie aktywności związane ze wspomaganiem działalności wytwórczej. Ich ogólne za-
kresy przedstawiono w tabelach 25-34. Komentarze zsyntetyzowano na podstawie luźnych 
wypowiedzi uzyskanych w wywiadach.

Tabela 25
Pole aktywności motywowanie pracowników  – najczęściej przyjmowana nazwa i charakterystyka

Pole Nazwa Charakterystyka

Motywowanie 
pracowników

motywowanie 
pracowników 
(MO  – Motivation 
of Operators)

motywacja pracowników to pole aktywności, w którym przy 
wykorzystaniu odpowiednich narzędzi, podtrzymuje się za-
angażowanie pracowników w procesy zmian

W podejmowanych działaniach tworzono takie warunki, aby pracownicy byli przeświadczeni o tym, że ich za-
angażowanie w proces jest pożądane i doceniane oraz aby w organizacji panowało poczucie zaufania i partner-
stwa. Ważne także było powiązanie systemu zgłaszania usprawnień z systemem motywacji oraz wynagradzania 
pracowników. Ponadto propagowanie działań doskonalących realizowane było w każdym etapie wdrażania (nie 
tylko w końcowym) w układzie horyzontalnym i wertykalnym (wzdłuż łańcucha delegowania uprawnień). W ra-
mach aktywności pola dokonywano ciągłego monitoringu zrealizowanych projektów celem utrzymania, wyma-
ganych i zapisanych na etapie określania celów, podstawowych wskaźników. Dodatkowo opracowywano akcje 
wspierające kontynuowanie procesów zmian. Elementem motywowania były narzędzia pozyskiwania potencjal-
nych usprawnień (ukrytej wiedzy) i systemy nagradzania
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Tabela 26
Pole aktywności zaangażowanie kierownictwa  – najczęściej przyjmowana nazwa i charakterystyka

Pole Nazwa Charakterystyka
Zaangażo-
wanie zarzą-
du w proces 
zmian

zaangażowanie 
kierownictwa 
(MC  – Manage-
ment Commitment)

zaangażowanie pracowników, szczególnie najwyższego szcze-
bla, jest warunkiem koniecznym udanej implementacji WCM; 
idea wytwarzania klasy światowej w pierwszej kolejności musi 
zyskać pełną i bezwarunkową akceptację ścisłego kierownictwa

We wszystkich analizowanych przypadkach najpierw zrozumienie, a potem podejmowanie działań utożsamiają-
cych się z koncepcją organizacji zgodnej z WCM, było podstawą sukcesu wdrożeniowego. Wszelka nieszczerość 
czy brak autentycznego przekonania, co do wiary w wartość projektu ze strony kierownictwa była natychmiast 
wykorzystania przez podwładnych (większy opór na zmiany). Przekonywanie do zmian tylko pozornie wygląda-
ło na proste i zdroworozsądkowe rozwiązanie. W rzeczywistości wymagało bowiem tego, co najtrudniejsze: wy-
trwałości, samodyscypliny, energii i pasji. Prawie wszystkie decyzje były inicjowane na najwyższym szczeblu 
kierownictwa, gdyż to kierownictwo formułowało politykę oraz budowało strategię wytwórczą

Tabela 27144

Pole aktywności określenie celów  – najczęściej przyjmowana nazwa i charakterystyka

Pole Nazwa Charakterystyka
Jasne 
określenie 
celów

jasność celów 
(CO  – Clarity of 
Objectives)

określone cele i sformułowane w sposób czytelny pomagają 
w realizacji projektów; są najczęściej zapisane w formie klu-
czowych wskaźników skuteczności/sukcesu KPI oraz KAI

Cele, utożsamiane z kluczowymi obszarami doskonalenia, to strategiczne obszary funkcjonowania systemu, które 
ze względu na ich charakter wymagają ciągłych zmian na rzecz poprawy ich funkcjonowania. Są one najczęściej 
określane w obszarach strategicznych systemu (np. obsługa klienta, jakość, koszt, czas, produktywność, efektyw-
ność). Z reguły definiowano kilka obszarów doskonalenia, najczęściej tych, które miały odzwierciedlenie w opra-
cowanych kluczowych wskaźnikach funkcjonowania systemu. Na bazie wyznaczonych KPI uszczegóławiano ko-
lejne działania. Realizowano to najczęściej drogą mapowania procesów144

Tabela 28
Pole aktywności podejście projektowe  – najczęściej przyjmowana nazwa i charakterystyka

Pole Nazwa Charakterystyka

Projektowe 
podejście do 
planu realizacji

mapa drogowa 
(RM  – Route Map 
of WCM)

dla każdego zadania głównego tworzona jest ścieżka reali-
zacji działań; ścieżki te określają kolejne kluczowe dla pro-
jektów działania (kamienie milowe) w zestawieniu z celami 
przypisanymi do realizacji danego zadania

Plany realizacji projektów konstruowano celem skutecznego nimi zarządzania. W ramach tego pola tworzono: 
podział głównych obszarów działania (wyznaczonych przez KPI oraz macierz priorytetów eliminacji strat) na za-
dania elementarne (dla tych wydzielonych zadań tworzono odrębne plany ich realizacji  – najczęściej na zasadach 
opartych na zarządzaniu projektami) oraz plany działań przy wykorzystaniu najczęściej cyklu PDCA

 144 Mapowanie jest procesem odwzorowania przepływu strumieni wewnątrz analizowanego procesu, przy wyko-
rzystaniu prostych symboli graficznych. Mapowanie zatem to graficzne odwzorowanie wzajemnych zależności 
między istniejącymi w systemie zasobami, ich strukturami, relacjami oraz zastosowaniami. Mapowanie to także 
połączenie wszystkich podejmowanych działań i realizowanych procesów celem zobrazowania i zrozumienia, 
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Tabela 29
Pole aktywności terminowanie i budżetowanie  – najczęściej przyjmowana nazwa i charakterystyka

Pole Nazwa Charakterystyka
Terminowanie
i budżetowanie

czas i budżet (TB  – 
Time and Budget)

terminowanie i budżetowanie dotyczy odpowiednio ustalania 
terminów i budżetów: całości prac oraz etapów pośrednich

Budżetowanie wiąże się z rozdysponowaniem będących w posiadaniu środków. Na bazie założeń projektowych 
określano czas realizacji poszczególnych projektów i poszczególnych etapów. Określane w założeniach terminy 
było realne do osiągnięcia. Dodatkowo przy okazji ustalania terminów dokonywano najpierw szacunkowej kal-
kulacji, niezbędnych do prawidłowego zrealizowania projektu, budżetu, a następnie jego rozliczenia. W tym polu 
dokonywano także rozliczeń wprowadzenia nowych rozwiązań, najczęściej przez określenie bilansu usprawnie-
nia B/C, czyli kwantyfikacji korzyści i zestawiano je z kosztami realizacji usprawnienia. W tym celu wykorzysty-
wano różne metody, np. ABC (ABC  – Activity-Based Costing), TDABC (TDABC  – Time-Driven Activity-Based 
Costing) [Kaplan i Anderson, (2008)], najczęściej jednak towarzyszyło temu wszechstronne podejście do rachun-
ku kosztów, niekoniecznie sformalizowane, zwane kaizen costing (KC  – Kaizen Costing)

Tabela 30
Pole aktywności alokacja zasobów ludzkich  – najczęściej przyjmowana nazwa i charakterystyka

Pole Nazwa Charakterystyka

Alokacja 
zasobów 
ludzkich

precyzyjne przydzielanie 
zasobów ludzkich (AP  – 
Allocation of Highly 
Qualified People)

przydzielenie zasobów ludzkich to pole, w którym następuje 
konsolidacja zasobów ludzkich w postaci zespołów projekto-
wych; w tym polu aktywności powołuje się zespoły projekto-
we celem realizacji wydzielonych w poprzednim etapie zadań

Zespoły projektowe tworzono w takiej formie, aby wykorzystać między innymi efekt pracy zespołowej. Praca 
zespołowa to podstawowa forma organizacji, której zleca się wykonanie danych czynności, bądź też grupa osób 
wykonująca zespołowo zadania przydzielone indywidualnie dla każdego z nich. W praktyce polegało to na prze-
kazywaniu kompetencji i udzielaniu uprawnień pracownikom w miejscu pracy dla osiągnięcia wspólnego celu, 
jakim były lepsze wyniki pracy przez budowanie spójnych, samodzielnych zespołów

Tabela 31
Pole aktywności osiągnięcie poprawy  – najczęściej przyjmowana nazwa i charakterystyka

Pole Nazwa Charakterystyka

Ukierun-
kowanie 
na osiąg-
nięcie po-
prawy

ciągła poprawa 
lub zaangażowanie 
w celu poprawy 
(OC  – Organiza-
tion Competence)

to pole, w którym następuje kształtowanie postaw pracowniczych, 
kultury organizacyjnej i budowa odpowiedniej struktury organi-
zacyjnej zapewniającej właściwą realizację ciągłego doskonale-
nia; podstawą wprowadzania elementów doskonalenia są tzw. fun-
damenty dla zmian, czyli wszelkiego rodzaju działania mające na 
celu przygotowanie do zmian

Pomocne w tym obszarze były wszelkiego rodzaju szkolenia, kampanie promujące konieczność zmian i ciągłe-
go doskonalenia. Jedną z istotnych cech systemu ciągłego doskonalenia była zdolność ludzi do pozyskiwania 
wiedzy, nauki i doskonalenia, szybsza niż u konkurencji, zatem tworzono podstawy kultury doskonałości ope-
racyjnej, która promowała uczenie się i ciągłe doskonalenie. Kolejną aktywnością było doskonalenie obszarów 
promujących wprowadzanie zmian. Osiągano to przez tzw. lokalne doskonałości. Doskonałość operacyjna była 
realizowana z reguły przez identyfikowanie i eliminowanie strat oraz odchyleń procesów od przebiegów wzor-
cowych

w jaki sposób przepływają strumienie. Dzięki mapowaniu możliwa jest identyfikacja newralgicznych miejsc 
(np. ograniczonych zasobów, problemów, błędnych decyzji itp.) wewnątrz każdego strumienia. Szerzej 
np. w: [Dudek (2016c), s. 332-359].
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Tabela 32
Pole aktywności poziom rozwoju  – najczęściej przyjmowana nazwa i charakterystyka

Pole Nazwa Charakterystyka

Określenie 
docelowego 
poziomu 
rozwoju

poziom rozwoju 
lub poziom 
ekspansji 
(LE  – Level of 
Expansion)

wyznaczenie docelowych wartości to pole, w którym okreś-
la się wartości graniczne poszczególnych parametrów, mo-
nitorowanych przed, w trakcie i po zakończeniu projektów

Określenie docelowego poziomu rozwoju pokazuje końcowy stan (procesu, systemu), po osiągnięciu którego 
uznaje się zadanie za zrealizowane. Przed realizacją projektów określano wzorce parametrów (wartości do osiąg-
nięcia) i działań (najskuteczniejsze sposoby eliminacji problemów), tworząc w ten sposób zbiór tzw. dobrych 
praktyk. Po zrealizowaniu projektów oraz w trakcie ich realizacji dokonywano zestawień, określając w ten spo-
sób procent zaawansowania rozwoju oraz ewentualne odchylenia. Istotne było zatem ciągłe i częste dokonywanie 
pomiarów oraz przekazywanie ich wyników, dlatego tworzono ich dokładną wizualizację

Tabela 33
Pole aktywności poziom działań  – najczęściej przyjmowana nazwa i charakterystyka

Pole Nazwa Charakterystyka
Określenie 
poziomu 
szczegółowości 
działań

poziom działań 
(LD  – Level of 
Detail)

uszczegóławianie zadań to pole, w którym na bazie zdefinio-
wanych wartości docelowych i zadań projektowych dokonu-
je się dekompozycji zadań ogólnych na szczegółowe

Uszczegóławianie działań najczęściej polegało na rozpisywaniu zadań wewnątrz projektów na jeszcze mniejsze 
elementy. W tym polu najczęściej dokonywano: identyfikacji i podziału czynności (zadań) głównych przy wyko-
rzystaniu mapowania (czynności dodające wartość, czynności niedodające wartości, niezbędne czynności niedo-
dające wartości), harmonogramowania doskonalenia wydzielonych obszarów, warstwowania strat (wymiernym 
wynikiem warstwowania strat jest tzw. macierz priorytetów eliminacji strat)

Tabela 34
Pole aktywności wzmacnianie zaangażowania  – najczęściej przyjmowana nazwa i charakterystyka

Pole Nazwa Charakterystyka

Wzmocnienia 
zaangażowania 
pracowników

zaangażowanie 
pracowników lub 
organizacji (CP  – 
Commitment 
of People/
Organization)

zaangażowanie pracowników to pole, w którym następuje 
zaangażowanie pracowników w powierzane im zadania; na-
stępnie podejmuje się działania mające na celu podtrzymy-
wanie i wzmacniane tego zaangażowania

Wykorzystywano do tego liczne narzędzia zwiększające zaangażowanie i odpowiedzialność poszczególnych pra-
cowników (motywacja). Zaangażowanie jest obszarem oceny, w którym monitoruje się motywację pracowni-
ków do wprowadzania zmian i ciągłego doskonalenia, oraz który obejmuje pomiar zaangażowania na wszystkich 
szczeblach zarządzania. Kierownictwo dawało wzór do naśladowania wszystkim pracownikom, jasno wyzna-
czając cele do osiągnięcia jak również podkreślało swoje zaangażowanie w działania mające na celu wdrożenie 
zmian, nadzór nad nimi oraz ich ciągłe doskonalenie
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Z przeprowadzonej analizy wynika, że:
– podstawowym filarami stosowanymi we wszystkich obiektach badań są: motywowanie 

pracowników, zaangażowanie zarządu w proces zmian, jasne określenie celów, projek-
towe podejście do planu realizacji oraz terminowanie i budżetowanie;

– sekwencja podejmowanych działań w ramach pól zarządczych była taka sama, nieza-
leżnie od tego, jaki filar techniczny wspomagała;

– o ile filary techniczne jednoznacznie przypisane są do obszarów działań poszczególnych 
przedsiębiorstw przemysłowych, tak filary zarządcze obejmują swym zakresem różne 
pola aktywności; wynika to z faktu wspierania wielu filarów technicznych jednym i tym 
samym filarem zarządczym;

– 88% przedsiębiorstw wdraża WCM, opierając się na wszystkich możliwych polach, przy 
czym niektóre z nich, celem zachowania konstrukcji dziesięciofilarowej, są ze sobą zin-
tegrowane; najczęściej zintegrowane ze sobą są: 
• motywowanie i wzmacnianie zaangażowania  – 12%, 
• alokacja zasobów i elastyczność zasobowa  – 6%, 
• ukierunkowanie na osiągnięcie poprawy i doskonałość w administracji  – 6%, 
• zaangażowanie zarządu i zaangażowanie pracowników  – 29%, 
• systemy szkoleń i ukierunkowanie na osiągnięcie poprawy  – 6%, 
• usprawnienia i innowacje i ukierunkowanie na osiągnięcie poprawy  – 6%; 

 można zatem uznać, że przedsiębiorstwa te wdrażają WCM zgodnie z opisywanymi 
w literaturze założeniami teoretycznymi; pozostałe przedsiębiorstwa, dokonując wyboru 
filarów, dostosowują je do własnych potrzeb;

– filary są wdrażane najczęściej z wykorzystaniem podejścia pięciopoziomowego (etapo-
wego);

– w ramach pól zarządczych zidentyfikowano działania związane z utrzymywaniem ela-
styczności, a niejednokrotnie podejmowane aktywności zwiększają jej poziom (elastyczni 
pracownicy, elastyczność projektowa itp.);

– działania podejmowane w ramach uelastycznienia obejmowały praktycznie tylko pola 
związane z alokacją zasobów ludzkich,

– elastyczność w alokacji zasobów ludzkich utrzymywana była tylko dla średniego szcze-
bla pracowników  – elastyczność pierwotną utrzymywano dla szczebla najniższego;

– wśród załogi istnieje świadomość potrzeby bycia elastycznym w konkurencyjnym oto-
czeniu jednak nie przekłada się to na konkretne działania operacyjne  – sztywne ramy 
konstrukcyjne WCM.

Analiza przebiegu wdrożeń
Celem kolejnych badań było zidentyfikowanie sekwencji wdrożeniowej wytwarzania 

w klasie światowej. Jej poznanie pozwoli na zrozumienie mechanizmów kształtujących 
zorganizowanie oraz na poznanie wzajemnych zależności pomiędzy podobszarami a polami 
aktywności.

Analiza wdrożeń wytwarzania klasy światowej wykazała, że każdy wdrażany filar 
techniczny podzielony został na trzy etapy wdrożeniowe ułożone w sekwencji i opisujące 
charakter podejmowanych działań.
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Etapami wdrożeniowymi są:
– działania reakcyjne, związane z podejmowaniem działań dopiero w momencie wystą-

pienia sytuacji wymagającej podjęcia decyzji; najczęściej były to decyzje związane 
z szybką reakcją na nieplanowane zakłócenia;

– działania prewencyjne, związane z zapobiegawczym działaniem polegającym na wyprze-
dzającym określeniu możliwych do zaistnienia przypadków zakłócających; najczęściej 
były to decyzje związane z wcześniejszym przygotowaniem się do przewidywanego 
wystąpienia zakłócenia;

– działania proakcyjne, związane z podejmowaniem działań wyprzedzających związanych 
z niedopuszczeniem do wystąpienia zakłócenia w przyszłości; najczęściej były to decyzje 
związane z wcześniejszym zapobieganiem samej możliwości wystąpienia zakłócenia.

Doskonalenie funkcjonowania poszczególnych filarów, a tym samym systemu, polegało 
na stopniowym zastępowaniu działań reakcyjnych (tam gdzie było to możliwe)  – prewen-
cyjnymi, a w konsekwencji  – działaniami proakcyjnymi (rys. 18).

Rysunek 18. Sekwencja działań w systemach WCM

Wdrażanie poszczególnych filarów technicznych, niezależnie od charakteru podejmo-
wanych działań, polegało na realizacji kolejnych, ściśle zdefiniowanych kroków (etapów 
głównych  – najczęściej siedmiu) zapisanych w postaci celów. Dla każdego z etapów głównych 
rozpisano podetapy, którym przydzielono zasoby do realizacji, osobno zdefiniowanych w każ-
dym podetapie, celów. Cele te były realne do osiągnięcia i w większości przypadków zostały 
one osiągnięte (średni okres opóźnienia realizacji celu względem planu to trzy miesiące). 
W konsekwencji działań weryfikujących dokonywano oceny stopnia zaawansowania wdro-
żenia każdego z filarów podczas audytów kontrolnych: wewnętrznych i zewnętrznych. Ocena 
całościowa była wyrażana (i jest dalej) za pomocą wskaźnika wdrożenia (np. IIM  – Index 
Implementation Methodology), który jest sumą punktów uzyskanych z każdego z dziesięciu 
filarów technicznych (i ewentualnie filarów zarządczych). Na tej podstawie każdy z filarów 
technicznych otrzymywał punkty, które po zsumowaniu dały całkowity obraz zaawansowania 
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wdrożenia wytwarzania klasy światowej145. Celem wizualizacji zaawansowania wdrożenia, 
przy wykorzystaniu audytorów zewnętrznych, w zależności od uzyskanej wartości wskaźnika, 
przyznawano medale, i tak np.146:

– powyżej 50 punktów  – medal brązowy,
– powyżej 65 punktów  – medal srebrny,
– powyżej 80 punktów  – medal złoty,
– powyżej 85 punktów  – klasa światowa WCM.

Granice przyznawania medali są umowne i zależą od indywidualnych preferencji przed-
siębiorstw, a różnice te widoczne są zwłaszcza dla poziomu srebrnego i złotego (tab. 35).

Tabela 35
Zestawienie dolnych granic przyznawania wyróżnień WCM w obiektach badań

Medal brązowy srebrny złoty klasa światowa
Dolna granica <49 <50 <59 <60 <64 <69 <71 <75 <79 <85 <86 <89

Procent obiektów 88 12 18 12 70 12 12 6 70 6 88 6

Każdy filar techniczny był oceniany w skali od 0 do 10 (maksymalna liczba punktów przy 
ocenie stopnia wdrożenia WCM to 100), przy czym uzyskanie zera punktów w którymś z ob-
szarów oznacza brak zrozumienia bądź brak zdefiniowania danego problemu. Ocena stopnia 
wdrożenia WCM w tradycyjnym ujęciu (przy wykorzystaniu opisanego jednego wskaźnika) 
jest jedynie oceną ogólną. Ogólność ta pozwala na ocenę stopnia wdrożenia poszczególnych 
filarów, natomiast nie daje możliwości zidentyfikowania obszarów wiodących, jak i tych, 
które wymagają zintensyfikowania działań.

Analiza wdrożeń systemów wytwarzania klasy światowej wykazała, że nie ma jednoli-
tych wytycznych w zakresie implementacji pól zarządczych. Każdy obiekt badań w sposób 
indywidualny realizował działania wspomagające wdrażanie filarów technicznych (jednak naj-
częściej w pięciu etapach). Ze względu na indywidualny charakter podejmowanych w polach 
zarządczych działań oraz ze względu na różnorodność kultury organizacyjnej jednoznaczne 
wytyczne projektowe w zakresie pól zarządczych nie występują [Chiarini i Vagnoni, (2015), 
s. 590-606]147.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że:
– proces wdrażania systemów wytwarzania klasy światowej w obiektach badań przebiegał 

zgodnie z wytycznymi opisanymi w literaturze,
– zgodność podejmowanych działań w obiektach badań z odgórnie ustalonymi działania-

mi modelowymi (wzorcami) wskazuje, że podejmowane działania nie generują wzrostu 
elastyczności,

 145 Do oceny stopnia implementacji można wykorzystać także opracowany zintegrowany wskaźnik wdrożenia 
WCM [Dudek i Mynarczyk, (2013), s. 55-74].

 146 Przykładowe wartości referencyjne dla FCA.
 147 Potwierdza to brak wyników badań w zakresie wdrożeń filarów zarządczych WCM, poza publikacjami branżo-

wymi zamieszczonymi np. w: FCAWN (fcagroup.pl/fca-w-polsce/publikacje/archiwum-fwn/) i wewnętrznymi 
materiałami szkoleniowymi.
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– ze względu na odmienność charakteru podejmowanych działań w poszczególnych eta-
pach wdrożenia istnieje uzasadniona potrzeba rozdzielnej analizy tych samych zjawisk 
(elastyczności),

– ze względu na długi horyzont czasu związany z wdrażaniem wytwarzania klasy świa-
towej w obiektach badań (8–13 lat), w szczególności w obszarach, w których następują 
zmiany charakteru działań (reaktywne/proaktywne/proakcyjne), celem efektywnej ana-
lizy należy podzielić horyzont na krótsze odcinki czasu. 

Zatem na potrzeby kolejnych analiz, szczególnie w obszarze elastyczności operacyjnej 
i elastyczności struktur, wydzielono cztery strefy analizy danych (rys. 19), umiejscowione 
w cyklu wdrożenia wytwarzania klasy światowej:

– obszar do uzyskania medalu brązowego (do około 3-5 lat)  – strefa pierwsza (biało-brą-
zowa),

– obszar od uzyskania medalu brązowego do uzyskania medalu srebrnego (średnio około 
trzy lata)  – strefa druga (brązowo-szara),

– obszar od uzyskania medalu srebrnego do uzyskania medalu złotego (średnio około trzy 
lata)  – strefa trzecia (szaro-złota),

– obszar od uzyskania medalu złotego do przyznania uzyskania klasy światowej (średnio 
około cztery lata)  – strefa czwarta (żółto-czerwona).

Rysunek 19. Zakres danych historycznych 17 obiektów objętych analizą i ich zaawansowanie 
wdrożenia WCM
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Jak wynika z rysunku 19, w obiektach badań przewagę stanowi grupa obiektów (przed-
siębiorstw), która w trakcie okresu analizy osiągnęła poziom brązowy WCM (71%). Najmniej 
liczną grupę stanowią obiekty badań, którym przyznano srebrny i złoty medal148.

Do szczegółowych analiz wykorzystano także dane historyczne pochodzące z 30 wy-
dzielonych fizycznie obszarów planistycznych umiejscowionych w 17 opisanych obiek-
tach badań (przedsiębiorstwach). Liczebności poszczególnych obszarów planistycznych 
w podziale na strefy medalowe przedstawiono w tabeli 36.

Tabela 36
Liczebność obszarów planistycznych poddanych analizie w podziale na strefy medalowe 

Strefa
Cykl wdrożenia WCM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 9 22 26
2 23 15 12
3 5 3 6
4 6 6 6 3

Jak wynika z tabeli 36 oraz z rysunku 19, najliczniejszą grupę stanowią obszary plani-
styczne ze stref: pierwszej i drugiej (zakończonej przyznaniem medalu brązowego), natomiast 
najmniej liczną strefę stanowią obszary planistyczne przypisane do strefy trzeciej (zakończonej 
przyznaniem medalu srebrnego).

Wnioski 

Przeprowadzona analiza na bazie dostępnych obiektów badań, w przyjętym horyzoncie 
czasowym wskazuje, że wdrożenia przebiegały zgodnie z sekwencją modelową opisywaną 
w wytycznych wdrożeniowych dla modelu Yamashiny. Zgodność ta jest widoczna w szcze-
gólności w:

– zidentyfikowanych ramach konstrukcyjnych WCM,
– zidentyfikowanych zakresach filarów technicznych i zarządczych,
– zidentyfikowanych podejściach do wdrożenia.

Zgodność z badaniami literaturowymi oraz przeprowadzona analiza wskazują na nie-
elastyczność rozwiązań wykorzystywanych w obiektach badań. Jedynymi zidentyfikowa-
nymi działaniami mającymi na celu przystosowanie się do zmieniających się warunków 
wewnętrznych i zewnętrznych było przekształcanie się ram konstrukcyjnych z filarowych 
na macierzowe. O nieelastyczności wykorzystywanych rozwiązań świadczy także analiza 
zakresu podejmowanych działań w filarach technicznych, które stanowią podstawy organizacji 
wytwarzania klasy światowej, a w których nie zidentyfikowano mechanizmów świadczących 
o świadomym uwzględnianiu elastyczności w podejmowanych na bieżąco decyzjach.

Ze względu na specyfikę konstruowania systemów opartych na podejściu do doskona-
lenia wytwarzania według wytycznych WCM, odwzorowano mechanizmy konstruowania 

 148 Na koniec roku 2017 w Polsce tylko dwa obiekty badań osiągnęły poziom WCM.



takich obiektów i stwierdzono, że na globalny poziom elastyczności systemu ma wpływ 
sztywność konstrukcyjna wykorzystywanego modelu drugiej generacji. Można się spodzie-
wać, że sztywność konstrukcyjna, wraz z dość znaczącym oddziaływaniem na modele WCM 
szczupłego wytwarzania ograniczającego nadmiary elastyczności, będzie się przyczyniać 
do stopniowego ograniczania elastyczności systemu na poziomie operacyjnym. Przyjmując 
założenie o sztywności (nieelastyczności) wykorzystywanych rozwiązań w obiektach badań, 
należy w pierwszej kolejności zidentyfikować, jakie rodzaje elastyczności i w jaki sposób 
wpływają na sztywność organizacyjną wytwarzania klasy światowej. W następstwie tego 
należy ustalić, w jaki sposób można wpływać na poziom tych elastyczności oraz na poziom 
elastyczności ich składowych. Pozwoli to na zidentyfikowanie mechanizmów generujących 
spadek elastyczności wytwarzania klasy światowej, a tym samym na opisanie paradoksu 
elastyczności i szczupłości systemu wytwarzania zorganizowanego na bazie WCM.
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2. Szczupłość a elastyczność operacyjna 
systemu wytwarzania

Elastyczność oznacza zdolność przystosowania się organizacji do zmiennych warunków 
otoczenia. Duża popularność tego obszaru badań wynika z dynamiki zmian otoczenia, wymu-
szającej działania dostosowawcze w organizacji, a także z aplikacyjności nowych koncepcji 
i metod zarządzania, z których w zasadzie każda podkreśla konieczność osiągnięcia wysokiej 
elastyczności w zarządzaniu [Ziębicki, (2010), s. 387]. Elastyczność mająca rodowód eko-
nomiczny (elastyczność jako funkcja kosztów) od strony praktycznej w wytwarzaniu została 
uwzględniona w koncepcji łączenia ze sobą małych, funkcjonalnych maszyn [Sethi i Sethi, 
(1990), s. 293]. Jednak dopiero w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, ze 
względu na nadmierną specjalizację w wytwarzaniu, elastyczność zyskała na znaczeniu i stała 
się jednym z elementów zyskiwania przewagi konkurencyjnej [Chavez i in., (2017), s. 33]. 

Jak podkreśla S. Kasiewicz, „we współczesnych warunkach zarządzania przedsiębior-
stwem nie można już obejść się bez zarządzania ryzykiem i niepewnością [...], w związku 
z czym wykorzystanie instrumentów walki czy ograniczania zjawisk ryzykownych i niepew-
nych staje się zagadnieniem o znaczeniu strategicznym”149. Jednym z takich instrumentów 
może być tzw. zmienność wytwarzania. Zmienność to zdolność do zmiany w wyniku za-
istniałych zjawisk występujących zarówno w otoczeniu, jak i wewnątrz systemu. Przyjmując 
założenie, że elastyczność jest jedną z klas zmienności wytwarzania [ElMaraghy i Wiendahl, 
(2014), s. 157], można wykorzystać tzw. korytarze i formuły ewaluacji kosztów zmienności 
do określenia poziomu elastyczności, zapewniającego równowagę pomiędzy kosztami jej 
utrzymania a stratami wynikającymi z jej nadmiarowości.

Elastyczność wytwarzania oznacza zdolność do reagowania na zmiany warunków wy-
twarzania w obrębie zdefiniowanego scenariusza lub predefiniowanej reakcji na zmiany. 
Wyższy poziom zmienności systemu (np. zwinność) pozwala opuścić predefiniowany „korytarz 
zmian” bez konieczności ponoszenia znacznego wysiłku finansowego i czasowego [Schuh 
i in., (2012), s. 413]. Przyjmując założenie, że elastyczność związana jest z przewidywalnymi 
zmianami zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi w obszarze zdefiniowanej struktury, to 
uzasadnione jest przypisanie jej z założenia do poziomów operacyjnych systemu [np. Löffler 
i in., (2012), s. 168]150, dla których względna stabilność warunków funkcjonowania jest cechą 

 149 W odniesieniu do elastyczności przedsiębiorstwa [Kasiewicz, (2009), s. 15]. Miarą elastyczności mogą być 
też cechy przedsiębiorstwa będące wskaźnikami potencjalnej szybkiej reakcji, takie jak typ struktury organi-
zacyjnej, sprawność systemu informacyjnego, charakter zasobów i inne [Romanowska, (2014), s. 92].

 150 Elastyczność jest związana z poziomem operacyjnym działania przedsiębiorstwa [Kasiewicz, (2009), s. 23].
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pożądaną151. Elastyczność wytwarzania jest osiągana między innymi poprzez utrzymywanie 
stałych rezerw określonych zasobów, co jest możliwe w przypadku stabilności warunków 
funkcjonowania, a które  – w kontekście zmienności otoczenia  – bardzo trudno uzyskać. 
Stabilność warunków funkcjonowania pozwala z kolei na wyznaczenie punktu równowagi 
(równowagi organizacyjnej), w którym wszystkie elementy systemu pozostają w tych samych 
zależnościach względem siebie i względem układu odniesienia. Istnienie punktu równowagi, 
przy zdefiniowaniu dopuszczalnych zmian elastyczności poszczególnych jej składowych, 
pozwala na określenie korytarzy niskokosztowej elastyczności, w których generowana 
zmiana elastyczności uzyskiwana jest jak najmniejszym kosztem. 

Zakładając, że wzrost elastyczności jest powiązany ze wzrostem strat z tytułu jej nad-
miarowości i na odwrót, redukcja strat powiązana jest ze spadkiem elastyczności, to pojawia 
się paradoks152 elastyczności i szczupłości, szczególnie obecny w procesie organizowania 
systemu wytwarzania klasy światowej. Paradoks ten wynika z założeń modeli teoretycznych, 
wykorzystywanych do budowy systemów wytwarzania (szczególnie tych na bazie modeli 
drugiej generacji), dla których szczupłe wytwarzanie redukujące straty do minimum, jest pod-
stawową konstrukcją bazową. Ze względu na rozległy aspekt elastyczności analizie poddany 
został tylko obszar elastyczności operacyjnej (obszar decyzji operacyjnych).

Zgodnie z przyjętymi założeniami celem badań było zidentyfikowanie i określenie po-
ziomu rozbieżności elastyczności operacyjnej względem szczupłości wytwarzania. Elastycz-
ność operacyjna jest uzyskiwana dzięki zespoleniu elastyczności składowych, dla których 
zdefiniowano formuły ich szacowania oraz wyznaczono ich wartości w cyklu wdrożenia 
WCM. Podobnie dla szczupłości, uzyskiwanej w drodze redukcji strat, określono formułę jej 
szacowania oraz wyznaczono jej wartości. Pozwoliło to na wzajemne porównanie wartości 
elastyczności operacyjnej i szczupłości, a tym samym na określenie poziomu rozbieżności. 
Zdefiniowanie wzajemnych relacji (oddziaływania) składowych elastyczności operacyjnej 
względem siebie, jak i względem szczupłości, pozwoliło z kolei na określenie mechanizmów 
wpływania na elastyczność operacyjną, a tym samym na poziom rozbieżności. W związku 
z powyższym w badaniach:

– zidentyfikowano składowe elastyczności operacyjnej,
– określono czynniki wpływające na poszczególne składowe elastyczności operacyjnej,
– zdefiniowano formuły wyznaczania składowych elastyczności i określono ich wartości,
– zdefiniowano formułę wyznaczania elastyczności operacyjnej i określono jej wartość,
– określono czynniki wpływające na szczupłość wytwarzania,
– zdefiniowano formułę wyznaczania szczupłości i określono jej wartość,
– dokonano analizy poziomu rozbieżności pomiędzy szczupłością a elastycznością ope-

racyjną.

 151 Zwinność nie ma z założenia zdefiniowanych limitów, a zatem może być dostosowana do różnych nieprze-
widywalnych zmian (szczególnie zewnętrznych), więc dotyczy poziomów strategicznych wytwarzania.

 152 Paradoks oznacza jednoczesną obecność sprzecznych, wzajemnie wykluczających się elementów [Came-
ron i Quinn, (1988), s. 2]. Należy pamiętać, że praktyczne zestawienie paradoksów zarządzania z przyjętą 
definicją paradoksu (np. w logice) powoduje, że większość eksplorowanych przez badaczy paradoksów nie 
jest paradoksami sensu stricto, a jedynie sprzecznościami, dylematami itp. [Susabowska, (2016), s. 147] lub 
dysfunkcją, rozumianą jako nieprzystosowanie pewnych elementów do pełnienia określonych celów systemu 
np. [Stabryła, (2012), s. 126] i jego działań kontrproduktywnych.
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Część badawczą kończą wnioski podkreślające możliwość zdefiniowania wszystkich 
zmiennych wpływających na wyrażenie ilościowe paradoksu elastyczności operacyjnej 
i szczupłości (tzw. napięcia) oraz wnioski, wskazujące na konieczność modyfikacji założeń 
konstrukcyjnych modeli WCM w obszarze elastyczności w taki sposób, aby jeszcze lepiej 
zaspokajać bieżące i przyszłe potrzeby użytkownika [Stamirowski, (2011), s. 50].

2.1. Elastyczność jako klasa zmienności wytwarzania
Zmienność systemu jest jedną z możliwych odpowiedzi na niepewność, która towa-

rzyszy wszystkim działaniom. Zmiana jest względnie stałą transformacją systemu ze stanu 
wyjściowego w stan inny niż wyjściowy w zdefiniowanym okresie czasu [Blecker i Graf, 
(2004), s. 907]. Zmienność to zdolność do modyfikacji systemu w społecznym, technicznym 
i konkurencyjnym otoczeniu poprzez ciągłe podejmowanie działań o charakterze reakcyjnym 
i proakcyjnym. Ze względu na swój charakter i źródło zmian zmienność jest rozpatrywana 
w dwóch aspektach (rys. 20): wewnętrznym (zmienność wytwarzania/systemu) oraz ze-
wnętrznym (zmienność otoczenia)153.

Rysunek 20. Rodzaje zmienności w wytwarzaniu i ich zależności

Zmienność wytwarzania

Zmienność (zdolność do zmian) wytwarzania jest definiowana jako zdolność systemu 
do ekonomicznego154 dostosowywania (z wyprzedzeniem) struktur i procesów systemu na 

 153 Zmienność wewnętrzna jest najczęściej rozpatrywana z perspektywy zasobowej, a zmienność otoczenia 
z perspektywy rynkowej [Blecker i Graf, (2004), s. 912-914].

 154 Działanie jest ekonomiczne, jeżeli stosunek wyniku użytecznego do kosztu jest większy od jedności; miarą 
ekonomiczności jest stosunek pomiędzy nakładem i rezultatem, a nie wartość bezwzględna rezultatu [Ziele-
niewski, (1976), s. 230].

ZMIENNOŚĆ UKŁADU
(SYSTEMU WYTWARZANIA)

ZMIENNOŚĆ WYTWARZANIA ZMIENNOŚĆ OTOCZENIA
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wszystkich poziomach w odpowiedzi na zmianę bodźców zewnętrznych [ElMaraghy i Wien-
dahl, (2014), s. 157]. Jest to zdolność adaptacyjna155 systemu organizacji i technologii do 
szybko zmieniających się warunków otoczenia [Schuh i in., (2012), s. 306]. Na poziomie 
operacyjnym jest ściśle związana z elastycznością i rekonfiguracyjnością wytwarzania, które 
wykorzystuje do podnoszenia zdolności urządzeń, procesów i systemów do zmian, w za-
leżności od poziomu, stopnia i zakresu tych zmian. Na poziomie strategicznym zmienność 
jest wyznacznikiem zwinności wytwarzania. Przyjmując takie założenie, w pracy przyjęto 
tzw. klasy zmienności wytwarzania przedstawione na rysunku 21.

Rysunek 21. Klasy zmienności wytwarzania

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Wiendahl i in., (2007), s. 786; Dudek i Czajka, (2017), s. 151]

Do pięciu klas zmienności zaliczono [Wiendahl i in., (2007), s. 786]:
– przezbrajalność, czyli zdolność operacyjną pojedynczej maszyny lub stanowiska ro-

boczego do zmiany poszczególnych operacji/przedmiotów pracy (detali) w dowolnym 
momencie czasu przy minimalnym nakładzie pracy i opóźnieniu,

– rekonfigurowalność, czyli zdolność operacyjną komórki/modułu do zmiany, minimal-
nym wysiłkiem i z minimalnym opóźnieniem, pojedynczych części wyrobu poprzez 
dodanie lub usunięcie elementu (z założenia przypisana do maszyny lub komórki [Zäh 
i in., (2005b), s. 2] lub modułu),

 155 Adaptacyjność to przystosowanie czegoś do innego użycia niż było przeznaczone, nadanie czemuś innego 
charakteru [Bańko, (2005), s. 4; Sobol, (2002), s. 3]. Adaptacyjność systemu określić można jako samoczynną 
zdolność przystosowania się systemu do zmian w otoczeniu, które wywierają określony wpływ na ten system. 
Adaptacyjność, mierzona poziomem przystosowalności, uzależniona jest zatem od zmian w otoczeniu. Ada-
ptacja jest uwarunkowana posiadaniem zasobów lub dostępu do nich, ich nadmiarem lub ich elastycznością 
[Krupski, (2008a), s. 87]. Relacje adaptacji i elastyczności przedstawiono np. w: [Krupski, (2008a), s. 27-30]; 
różne ujęcia adaptacyjności przedstawiono w: [Routroy i in., (2015), s. 4].
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– elastyczność, czyli zdolność operacyjną/taktyczną całego wydzielonego obszaru wy-
twarzania (segmentu/systemu) do szybkiej zmiany komponentów na nowe lub podobne 
grupy, realizowana małym wysiłkiem w rozsądnym czasie, poprzez zmianę procesów, 
przepływów,

– transformacyjność, czyli zdolność taktyczną do modyfikacji struktury całego zakładu/
systemu w wyniku zamiany wyrobów na inną wytwarzaną grupę, poprzez zmianę roz-
mieszczenia elementów struktury, zmianę organizacji procesów czy pracy personelu,

– zwinność, czyli zdolność strategiczną do kompleksowych zmian całego przedsiębiorstwa 
w celu otwarcia się na nowe rynki, dostarczania wymaganych wyrobów i usług i w celu 
zbudowania niezbędnego potencjału wytwórczego.

Analizując zmienność wytwarzania na poziomie operacyjnym, przezbrajalność i rekon-
figurowalność jest definiowana jednoznacznie, natomiast definicja elastyczności może być 
rozumiana różnorako. Rekonfigurowalność (zdolność do rekonfigurowania) najczęściej jest 
definiowana jako zdolność do zmiany zachowań poprzez zmiany własnej konfiguracji we-
wnętrznej [Wiendahl i in., (2007), s. 785]. Należy zatem ją rozumieć jako zdolność do reakcji 
na zmiany otoczenia poprzez możliwość modyfikacji maszyny, procesu  – czyli rekonfigura-
cję156 w obszarze wymienności poszczególnych modułów i/lub oprogramowania maszyny157. 
Elastyczność, w odróżnieniu od rekonfigurowalności, rozumiana może być jako zdolność 
całego segmentu/systemu do zmian bez modyfikacji własnej konfiguracji [Wiendahl i in., 
(2007), s. 785]158 (struktury), która możliwa jest dopiero na wyższym poziomie złożoności.

Ze względu na poruszaną w pracy tematykę oraz ze względu na nakładanie się klas 
zmienności do dalszej analizy przyjęto założenie o praktycznym funkcjonowaniu trzech klas 
zmienności159: rekonfigurowalność (modułu, oprogramowania), elastyczność (systemu/seg-
mentu), zwinność (przedsiębiorstwa, sieci). Ich zależności względem poziomu wytwarzania 
oraz złożoności wyrobu przedstawiono na rysunku 22.

 156 W literaturze określana także mianem przestawialności, np. [Kowalski, (2003), s. 24].
 157 Możliwość systemu w zakresie zmiany układu kooperacyjnego celem dostosowania się do warunków otoczenia 

określa się mianem rekonfigurowalności. Rekonfigurowalność jest właściwością inżynierii, która pozwala na 
opłacalne projektowanie maszyn i systemów produkcyjnych oraz szybką rekonfigurację systemu w celu reakcji 
na zmiany rynkowe [Stachowiak, (2004), s. 481]. Rekonfigurowalność dotyczyć może: systemu, oprogramowa-
nia, układu kontroli, maszyny i procesu [Mehrabi i in., (2000), s. 414]. Rekonfigurowalność zatem przypisuje 
się także do poziomu systemu (wtedy równoznaczna jest z transformowalnością). Problemem w takim ujęciu 
może być zależność pojęciowa rekonfigurowalności i rekonfiguracyjności. Rekonfiguracja w praktyce oznacza 
gotowość do dodania czy wyodrębnienia z istniejącej struktury, usunięcia lub wymiany jednego lub kilku 
elementów w strukturze systemu, ewentualnie zmiany ich powiązań [Jasiński, (2004), s. 502]. W związku 
powyższym przyjęto podział, że rekonfiguracja dotyczyć może dwóch poziomów: elementu systemu (określana 
rekonfigurowalnością) i systemu (określana rekonfiguracyjnością, równoznaczną z transformacyjnością).

 158 W opozycji niejako pozostaje elastyczność w rozumieniu A. Stabryły. Rozumie on elastyczność jako możli-
wość dokonywania przekształceń struktury lub właściwości systemu, przy których zachodzi utrzymywanie 
lub osiągnięcie jego równowagi stacjonarnej lub dynamicznej. Wprawdzie definicja dotyczy elastyczności 
organizacji, ale może zostać przeniesiona na niższy poziom elastyczności strukturalnej wytwarzania [Stabryła, 
(2005), s. 23].

 159 W klasycznym ujęciu wyróżnia się trzy poziomy zarządzania: strategiczny, taktyczny i operacyjny, jednak 
ze względu na odchudzanie i spłaszczanie struktur granice pomiędzy poziomami się zacierają, dlatego też 
pominięto w analizie zmienności wytwarzania poziom taktyczny.
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Rysunek 22. Przyjęte klasy zmienności wytwarzania

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [ElMaraghy i Wiendahl, (2009), s. 11]

Zmienność otoczenia

Zmienność otoczenia systemu wytwarzania można analizować między innymi w kon-
tekście podejścia systemowego160 w ujęciu statycznym oraz w ujęciu dynamicznym, jak 
również w kontekście podejścia sytuacyjnego [Ansoff i Sullivan, (1993), s. 11-23] czy też 
tzw. myślenia sieciowego161, które obecnie dominuje [Światowiec-Szczepańska i Kawa, 
(2018), s. 79] i stanowi uzupełnienie podejścia systemowego162. Z uwagi na różnorodność 
podejść koniecznym stało się wskazanie, jakie podejścia są adekwatne do analizy otoczenia 
systemu w zależności od poziomu jego zmienności i złożoności. Jak stwierdza np. K. Pe-
rechuda [Perechuda, (1999), s. 6], ujęcie systemowe pozwalające analizować otoczenie 
każdego przedsiębiorstwa, a zatem i systemu wytwarzania, jest możliwe wyłącznie w ujęciu 
statycznym, traktując system wytwarzania jako zbiór elementów względnie odizolowanych 
od otoczenia163. Jak stwierdza między innymi B. Nogalski [Nogalski i in., (2012), s. 121-135] 
podejście sytuacyjne jest także podejściem statycznym, które pozwala wyłącznie na opis 
i klasyfikację różnego rodzaju otoczenia oraz wskazuje dopasowane do tych rodzajów typy 
organizacji przedsiębiorstwa. Relacje pomiędzy systemem wytwarzania a otoczeniem mają 

 160 A.K. Koźmiński wskazuje na renesans podejścia systemowego i systemowej metodologii projektowania roz-
wiązań organizacyjnych, które wynika między innymi z narastającego tempa zmian i poziomu niepewności 
w funkcjonowaniu organizacji [Koźmiński, (2007), s. 18].

 161 Myślenie sieciowe znajduje swoje odzwierciedlenie w naukach o zarządzaniu  – szerzej w: [Czakon, (2012), 
s. 28].

 162 Podejście sieciowe stanowi rozwój perspektywy systemowej i jest rozwojem podejścia rynkowego i zasobo-
wego do przedsiębiorstwa. Podejście sieciowe uzupełnia podejście zasobowe (stanowiące dobrze poznaną 
dyscyplinę zarządzania strategicznego) o możliwość wyjaśnienia zjawisk związanych z organizacją zasobów 
na poziomie operacyjnym zarządzania i dotyczy strukturyzowania i organizowania zasobów do realizacji 
różnego rodzaju działań [Karlsson i Skold, (2007), s. 912-932; Piekarczyk i Zimniewicz, (2010), s. 47].

 163 Podejście systemowe pozwala na analizę otoczenia systemu wytwarzania, którego granice określane są z moż-
liwych do realizacji w nim procesów, ale wyłącznie w określonych warunkach otoczenia, dla funkcjonowania 
w których układ ten został zorganizowany. Układ ten jest określonym rozwiązaniem organizacyjnym o pewnym 
zakresie zmienności dla danej charakterystyki otoczenia, w związku z tym koniecznym staje się przyjęcie 
postawy wykraczającej poza podejście systemowe.
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złożony charakter i są coraz częściej modyfikowane pod wpływem różnorodności i ciągłych 
zmian zachodzących w społeczeństwie [Nogalski i Niewiadomski, (2005), s. 118], dlatego 
też podejście statyczne nie jest wystarczające.

Na potrzeby niniejszej pracy przyjęto podejście sieciowe, pozwalające między innymi 
analizować otoczenie w ujęciu dynamicznym  – dla systemów opartych na sieciach zależ-
ności oraz systemowe  – dla systemów, dla których można sprecyzować „fizyczne” granice 
systemu (rys. 23).

Rysunek 23. Ogólny podział ujęcia otoczenia w zależności od koncepcji wytwarzania

W tradycyjnym ujęciu (systemowym) w skład otoczenia systemu wytwarzania wchodzą 
[Michna, (2003), s. 73]: jego bezpośrednie otoczenie, a więc inne systemy znajdujące się 
w przedsiębiorstwie oraz systemy określonych zagadnień pomocniczych, które są potrzebne 
do realizacji celu przedsiębiorstwa, a znajdują się poza nim, w kraju lub za granicą. W takim 
dwustopniowym układzie oddziaływanie zmiennego otoczenia ma największy wpływ na 
sam system, pomimo tego, że i tak nie uwzględnia wszystkich możliwych oddziaływań, 
chociażby wynikających z ontologii sieciowej. Z tego też powodu ujęcie dwustopniowe 
[Durlik, (2004), s. 37] jest niewystarczające, gdyż osadzone jest z reguły w obszarze 
lokalnym. Ze względu na możliwości tworzenia globalnych, wirtualnych układów koopera-
cyjnych, przyjąć należy układ trzystopniowy otoczenia164: mikrootoczenie, makrootoczenie, 
megaotoczenie165. Układ mikro jest tożsamy z pierwszym stopniem, otoczenie makro jest 
tożsame z drugim stopniem [Pasternak, (2004), s. 37–39], a otoczenie mega skupia się na 
wszystkich wymienionych aspektach, ale w układzie globalnym, charakteryzującym się 
nieograniczoną dostępnością zasobów, jeszcze wyższą konkrecyjnością i innowacyjnością 
oraz możliwością szybszej reakcji na zakłócenia lokalne. Decydującą rolę w otoczeniu mega 
odgrywają duże korporacje światowe, konsorcja biznesowe czy koncerny branżowe dyktujące 

 164 Szerzej w: [Dudek (2016c), s. 32].
 165 Otoczenie trzystopniowe jest wystarczające do opisu zmienności otoczenia i koresponduje z pięciostopniowym 

otoczeniem opisanym przez I. Durlika: zakład, region, kraj, wspólnota, otoczenie globalne [Durlik, (2012), 
s. 24-25].
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warunki współpracy w danym obszarze (segmencie) lokalnym lub też związki partnerskie 
między przedsiębiorstwami (sieci międzyorganizacyjne). Związki te tworzone są najczęściej 
w celu zwiększania wartości dla wszystkich uczestników współpracy [Ulieru i in., (2002), 
s. 538-550], a zawiązywane między nimi tzw. więzi międzyorganizacyjne mają kluczowe 
znaczenie dla współczesnego biznesu166. Więzi międzyorganizacyjne umożliwiają dostęp 
do zasobów będących w dyspozycji innych podmiotów oraz łączą działania podejmowane 
przez wiele przedsiębiorstw, tworząc wartość [Czakon, (2012), s. 26]. Dzięki tworzeniu 
więzi międzyorganizacyjnych opartych na wzajemnym udostępnianiu zasobów  – nie tylko 
komplementarnych167, ale również redundantnych, unikatowych, czy trudnych do pozyska-
nia  – możliwe jest stworzenie bazy zasobów, będącej podstawą do organizacji układów ze 
zwiększoną elastycznością, tym samym umożliwiając zaangażowanie zasobów z otoczenia. 
Taki podział otoczenia (3 stopnie) oznacza, że zależności pomiędzy systemem a otoczeniem 
nie muszą być zawsze pionowe (hierarchiczne), a wręcz przeciwnie  – poziome, oznacza-
jące, że na system bezpośrednio mogą oddziaływać czynniki z megaotoczenia i na odwrót. 
Otoczenie mega można zatem traktować jak sieć wytwórczą, uwzględniając w ten sposób 
wpływ zmienności w tradycyjnym ujęciu otoczenia systemu.

W ujęciu sieciowym otoczenie jest traktowane jako dynamiczna sieć powiązań. Otocze-
nie to należy traktować jako zespół czynników zlokalizowanych poza umownymi granicami 
systemu168, które tworzą określone środowisko funkcjonowania danego zorganizowanego 
układu elementów tego systemu, dlatego też granice dzielące system wytwarzania od jego 
otoczenia nie zawsze są jasne i wyraźnie określone. Otoczenie systemu wyznacza zatem 
granica logiczna [Cyfert, (2012), s. 21], ustalona na podstawie obrazu procesów realizowa-
nych w systemie w danym momencie czasu oraz selekcji impulsów otoczenia [Perechuda, 
(1999), s. 6], połączonych z wewnątrzorganizacyjną mapą procesów, które generują wartości 
przesyłane do otoczenia. W ujęciu sieciowym cały system traktowany jest jako układ więzi 
międzyorganizacyjnych169, a otoczenie systemu  – jako potencjalny zbiór zasobów będących 
w rozproszeniu do ewentualnego wykorzystania. W kontekście rozproszenia zasobów, sieć 
należy postrzegać jako sposób koordynacji współdziałania poprzez ustanawianie więzi, 
które prowadzą do szczególnego typu organizacji i kontroli wykorzystującego mechanizmy 
rynkowe, biurokratyczne i relacyjne [Czakon, (2012), s. 16]. Włączenie do sieci działalności 
różnych podmiotów pozwala ją postrzegać jako przedsiębiorstwo sieciowe zorganizowane 

 166 Szerzej np. w: [Czakon, (2007)].
 167 Nie tylko zasoby komplementarne skłaniają przedsiębiorstwa do tworzenia więzi organizacyjnych [Dekkers, 

(2010), s. 29-50].
 168 Pojęcie granic w naukach o organizacji i zarządzaniu można definiować w czterech podstawowych kontekstach: 

granica jako element mechanizmu wyodrębniania organizacji z otoczenia; granica jako element mechanizmów 
wzajemnego oddziaływania organizacji i otoczenia; granice jako kategoria pozwalająca budować wzorzec 
funkcjonowania organizacji, granica jako wyznacznik sfery oddziaływania organizacji [Cyfert, (2012), s. 21].

 169 Szersza perspektywa współpracy przedsiębiorstw, nie tylko z konkurentami, ale również z pozostałymi pod-
miotami w łańcuchu wartości, jak i organizacjami znajdującymi się w otoczeniu określana jest w literaturze 
mianem sieci międzyorganizacyjnych, rozumianych jako względnie trwałe zgrupowanie autonomicznych, 
wyspecjalizowanych firm, które uczestniczą w systemie kooperacji opartej na zasadach rynkowych, przy czym 
jest to układ przynajmniej trzech organizacji zorientowanych na realizację zbieżnych celów [Zakrzewska-
-Bielawska, (2015) s. 440].
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na gruncie koncepcji określanej mianem koopetycji170 sektorowej, bazującej na kooperencji, 
czyli istnieniu jednoczesnych relacji konkurencji i kooperacji między przedsiębiorstwami171. 
Realizacja głównego celu koopetycji, którym jest współtworzenie wartości wymaga przede 
wszystkim konsolidacji posiadanych przez przedsiębiorstwa zasobów [Gnyawali i Park, 
(2009), s. 308-330]. Proces organizacji sieci (konsolidacji zasobów z otoczenia) spro-
wadza się do określenia układu konkretnych wykonawców procesów tworzenia wartości, 
a następnie do stworzenia relacji w istniejącym układzie podmiotowym, które pozwalają 
na wykorzystanie zasobów w procesach tworzenia wartości a w efekcie na ustanowienie 
koordynacji sieciowej172. 

Niezależnie od przyjętego podejścia otoczenie systemu wytwarzania pozostaje z sys-
temem we wzajemnej i ciągłej interakcji, wpływając na jego zachowanie. Ma bezpośredni 
wpływ na organizację systemu oraz warunki techniczno-ekonomiczne jego eksploatacji, przy 
czym każdy system może funkcjonować w ściśle określonym lub też nieokreślonym otoczeniu. 

Zmienność wytwarzania a elastyczność

Całkowity poziom zmienności wytwarzania uzależniony jest między innymi od dwóch 
poziomów zmienności: operacyjnej (zmienności wewnętrznej) i strategicznej (zmienności 
zewnętrznej). Zmienność operacyjna przypisana jest najczęściej do systemu operacyjnego, 
definiowanego jako jeden z podsystemów przedsiębiorstwa, który jest odpowiedzialny za 
transformowanie czynników (elementów) wejścia w czynniki (elementy) wyjścia, utożsamia-
ne z wyrobami i usługami [Blecker i Graf, (2004), s. 907]. W takim ujęciu pojęcie systemu 
operacyjnego jest zgodne z pojęciem systemu produkcyjnego [por. z np.: Michlowicz, (2002), 
s. 43] (wytwarzania). Zmienność operacyjna jest więc definiowana jako zdolność systemu 
wytwarzania do zmiany swoich stanów w wyniku realizacji obranych celów poprzez mo-
dyfikację wejść, sposobów transformacji oraz wyjść z systemu. Zmiany stanów w obszarze 
granic systemu następują w obrębie potencjałów elastyczności operacyjnej przypisanych do 
systemu [Blecker i Graf, (2004), s. 907] i są realizowane za pomocą tzw. aktywnych elemen-
tów systemu173. Zmienność strategiczna przypisana jest do poziomu strategicznego a więc 
jest opisywana za pomocą potencjałów zwinności dostępnych na poziomie przedsiębiorstwa 
oraz sieci. Poglądowy rysunek zależności obszarów zmienności operacyjnej i strategicznej 
przedstawiono na rysunku 24.

 170 Koopetycja zakłada jednoczesną współpracę i konkurencję między przedsiębiorstwami [Bengtsson i Kock, 
(2000), s. 411–426], przy jednoczesnym zachowaniu niezależności organizacyjnej, konkurencyjności, ale przy 
powtarzalnej możliwości współpracy [Zerbini i Castaldo, (2007), s. 941-954]; więcej w np.: [Dandino i in., 
(2008), s. 3-7].

 171 Istotą kooperencji jest współpraca przedsiębiorstw, w zakresie wspólnej produkcji, działań marketingowych 
czy badań i rozwoju przy jednoczesnej ich rywalizacji na rynku w zakresie kształtowania oferty produktowej 
oraz obsługi klienta, która może przyjąć różne formy współdziałania [Cygler, (2009), s. 15-19].

 172 Szerzej w: [Czakon, (2012), s. 69].
 173 Aktywne elementy systemu (aktorzy) to elementy będące w gotowości do zmiany. Dzielą się one z reguły 

na: aktorów fizycznych (ludzie, maszyny), aktorów sztucznych (systemy komputerowe, systemy zautomaty-
zowane działające autonomicznie) oraz aktorów organizacyjnych, będących kombinacją dwóch pozostałych 
(wirtualne zespoły, obszary produkcyjne czy inne socjotechniczne jednostki operacyjne)  – [Blecker i Graf, 
(2004), s. 908].
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Rysunek 24. Zależność zmienności operacyjnej od zmienności strategicznej

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Blecker i Graf, (2004), s. 908-910]

Przyjęte klasy zmienności oraz potencjały elastyczności i zwinności uzależnione są od 
trzech wyznaczników zmienności wytwarzania i ich wzajemnych relacji (rys. 25) [ElMaraghy 
i Wiendahl, (2009), s. 12]:

– zmienności wyrobu, która pozwala na wytwarzanie różnych wariantów detali i ich grup 
przy wykorzystaniu tego samego wyposażenia,

– zmienności operacji, która pozwala na wytwarzanie tych samych wyrobów na różnych 
maszynach, z różnych materiałów, przy wykorzystaniu różnych operacji i różnej ich 
sekwencji (nazywana także zmiennością technologii),

– zmienności zdolności, która pozwala na wytwarzanie różnych ilości różnorodnych wy-
robów (nazywana także zmiennością organizacji).

Rysunek 25. Relacje wyznaczników zmienności wytwarzania

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [ElMaraghy i Wiendahl, (2009), s. 12]
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Zmienność operacyjna, w zakresie obszaru objętego wyznacznikami i rozpatrywana 
z poziomu systemu i jego struktury, może być utożsamiana z pojęciem elastyczności, w szcze-
gólności operacyjnej (rys. 26).

Rysunek 26. Relacje zmienności operacyjnej i elastyczności

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [ElMaraghy i Wiendahl, (2009), s. 12]

Koszty zmienności a elastyczność

Znane w literaturze podejścia do szacowania poziomów zmienności można podzielić na 
podejścia oparte na kosztach oraz podejścia oparte na czynnikach niekosztowych [Bognar 
i in., (2018), s. 695-700]. Przyjmując perspektywę kosztową oraz założenie, że elastyczność 
jest jedną z klas zmienności, można wykorzystać formuły szacowania kosztów zmienności 
do oszacowania kosztów elastyczności.

Zdolność systemu do zmian (wbudowana w system lub tworzona w wyniku zaistniałej 
potrzeby) ściśle związana jest z kosztem jej utrzymywania lub inwestycji w nią. Na rysun-
ku 27 przedstawiono wzajemne relacje pomiędzy zdolnością systemu do zmian a kosztem 
całkowitym realizacji zmiany.

Jak wynika z rysunku 27, koszty całkowite wyrażone są poprzez koszty przeznaczone na 
podniesienie zdolności do zmian oraz koszty przeprowadzania i utrzymywania tych zmian. 
W systemach stabilnych koszt inwestycji w zmienność jest niewielki w stosunku do kosztu 
utrzymywania systemu w gotowości do zmian i na odwrót  – w systemach nastawionych na 
zmiany, także umożliwiających radykalne zmiany (np. w systemach z nadmiarem elastycz-
ności), koszt ewentualnej zmiany jest niewielki w stosunku do kosztu inwestycji w zmianę. 
Zestawienie tych kosztów pozwala na określenie krzywej kosztów całkowitych oraz na 
wyznaczenie optymalnego kosztu zmiany. Pozwala to także, na:

– określenie umownego korytarza zmienności systemu, w którym znajduje się optimum 
kosztowe,

– określenie umownych granic korytarza zmienności w zależności od przyjętych dopusz-
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Rysunek 27. Ogólny model kosztu zmienności

Źródło: [Bauernhansl i in., (2012), s. 367]

Zmienność wytwarzania, niezależnie od rodzaju174 i przyjętej klasy zmienności, związana 
jest nierozerwalnie z kosztem uzyskiwania potencjału zmienności175 i potencjalnymi korzyścia-
mi (przychodami) ze zmienności systemu, a zależność tę można przedstawić na rysunku 28.

Rysunek 28. Ogólna funkcja kosztu  – korzyści ze zmienności systemu

Źródło: [Schuh i in., (2012), s. 306]

 174 Rodzaje zmienności np. w: [Bauernhansl i in., (2012), s. 366].
 175 Zmienność może być mierzalna tzw. poziomem zmienności i wyznaczana np. według formuły zaproponowanej 

w: [Schuh i in., (2012), s. 414]. 
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Jak wynika z rysunku 28, istnieje możliwość określenia maksymalnego zysku, a tym 
samym poziomu zmienności systemu w obszarach tzw. wyznaczników (nośników) zmienności 
(wyrób, proces, organizacja)176. Niezależnie od klasy zmienności wzrost kosztów zwiększenia 
zdolności do zmian wiąże się ze wzrostem potencjalnych przychodów z tego tytułu.

Opracowane w literaturze formuły oceny zdolności do zmian, czy to w ujęciach ekono-
micznych [np. Wiendahl i in., (2007), s. 799; Bauernhansl i in., (2012), s. 367], technicznych 
[np. Schuh i in., (2012), s. 414] czy też ogólnych wymagań systemów są zoperacjonalizowane 
i wykorzystywane w praktyce, w największym jednak stopniu na najniższych poziomach 
(klasach) zmienności. Im wyższy poziom zmienności, tym potencjalnie niezbędne są większe 
nakłady na inwestycje, a tym samym potencjalnie trudniej je oszacować i ekonomicznie uza-
sadnić ich opłacalność (im wyższa klasa zmienności tym dłuższy okres uzyskania optymalnego 
poziomu zmienności [Wiendahl i in., (2007), s. 799 za: Zäh i in., (2005a)] oraz z reguły im 
wyższa klasa zmienności, tym trudniej szacować koszty utrzymywania zmienności a zwrot 
z inwestycji w zmienność jest trudny do oszacowania i nie zawsze dokładny [Wiendahl 
i Heger, (2004), s. 33]).

Jak wykazały liczne badania [np. Milberg i Möller, (2008), s. 417-424], szczególnie 
w zakresie elastyczności [np.: Dudek, (2017c), s. 478-483], istnieje uzasadniona potrzeba 
szacowania ogólnego kosztu zmienności. Opracowane w literaturze formy jego ewaluacji 
[np.: Tolio i in., (2007), s. 27; Bauernhansl i in., (2012), s. 365-366] wskazują, że redukcję 
kosztu zmienności osiągnąć można dzięki [Blecker i Graf, (2004), s. 911]:

– podzieleniu procesów zmian na możliwe do pomiaru i kontroli odcinki czasu,
– redukcji do minimum czasu procesu realizacji zmian,
– budowie i utrzymywaniu potencjału zmian w systemie (np. nadmiarowej elastyczności).

Przyjmując podział na klasy zmienności (zwinność, elastyczność, rekonfigurowalność) 
oraz zakresy i charakter występujących zmian, możliwe jest zdefiniowanie tzw. okien zmien-
ności oraz korytarzy zmienności177 (rys. 29).

Ze względu na dynamiczne ujęcie systemu w pracy przyjęto, że do dalszych rozważań 
adekwatne jest ujęcie dynamiczne zmienności (korytarze zmienności). Zatem korytarz re-
konfigurowalności to obszar, w którym ekonomicznie uzasadnione jest dokonywanie zmian 
w obszarach pojedynczych maszyn, jak i ich skupisk (modułów), polegające na zmianie ich 
konfiguracji: elementów/modułów lub oprogramowania. Korytarz elastyczności to obszar, 
w którym możliwe jest i ekonomicznie uzasadnione dokonywanie predefiniowanych zmian 
w obszarze systemu lub segmentu bez konieczności zmiany struktury tego systemu (bez 
ingerencji w strukturę statyczną i strukturę sterowania178). Korytarz zwinności zaś to obszar, 
w którym możliwe jest dokonywanie zmian wymagających rekonfiguracji struktury systemu.

 176 Ogólność modelu i funkcji wynika z braku kompleksowych badań wzajemnego oddziaływania wszystkich 
nośników zmienności. Prowadzone badania nad ich wzajemnym wpływem skupiały się przede wszystkim na 
analizie w obszarach: wyrobów i ich zmienności (największy zysk) jak i organizacji działań i jej wpływu na 
całość systemu i jego klas zmienności (najczęściej na elastyczności).

 177 Okno wskazuje zakres możliwych zmian w obszarze klas zmienności w chwili t = 0, natomiast korytarz  – 
zakres możliwych zmian w kolejnych odcinkach czasu.

 178 Strukturę organizacji wytwarzania można podzielić na: strukturę sterowania/kierowania (statyczną związaną 
z koordynowaniem zasobów) oraz strukturę wytwarzania (dynamiczną związaną z konfiguracją zasobów).



112

 

Rysunek 29. Okna i korytarze zmienności i ich umowne granice (A – rekonfigurowalności,  
B  – elastyczności, C  – zwinności)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Schuh i in., (2012), s. 306]

Z racji tego, że każda modyfikacja układu struktury powinna oznaczać także adekwatne 
do tych zmian działania organizacyjne, korytarze te się predefiniuje, a działania organiza-
cyjne ukierunkowuje na utrzymywanie systemów w zakresie tych korytarzy, a tym samym 
determinuje koszty zmian [Bauernhansl i in., (2012), s. 365]. W przypadku zmienności sys-
temów wytwarzania wynikającej najczęściej ze zmian otoczenia, ale także z wewnętrznych 
zmian systemu, możliwa jest analiza tej zmienności. W zależności od zakresu zmian systemy 
wytwarzania powinny funkcjonować w korytarzach rekonfigurowalności albo w korytarzach 
elastyczności179 albo w korytarzach zwinności. Problemem jest jednak zdefiniowanie granic 
poszczególnych korytarzy (szczególnie granicy pomiędzy elastycznością a zwinnością) oraz 
zdefiniowanie najlepszej formuły ewaluacji kosztu zmienności180. Można przyjąć, że pod-
stawową granicą oddzielającą je od siebie jest charakter sytuacji wymagającej zmiany oraz 
przewidywalność jej wystąpienia. W obrębie korytarza elastyczności następują zmiany znane, 
przewidywalne, odwracalne, dla których opracowano podstawowe procedury przeprowadza-
nia zmian [Wadhwa i Rao, (2003), s. 5-20]. W przypadku korytarzy zwinności zmiany są 
nieznane (charakter i skala), nieprzewidywalne i z reguły nieodwracalne [Sanchez i Nagi, 
(2001), s. 3561-3600]. Jak wskazują badania [Spena i in., (2015), s. 208], ze względu na 
koszty zmienności (osiągania i utrzymywania), najkorzystniejsze jest utrzymywanie systemu 
wytwarzania w obrębie korytarzy rekonfigurowalności oraz elastyczności181 (rys. 30), a związa-
ne jest to przede wszystkim z dużym kosztem zmian systemu (zmiany układu strukturalnego) 
oraz z kosztem związanym z nieprzewidywalnym charakterem zmian, przypisanym do klasy 
zwinności wytwarzania. 

 179 Porównanie z lejem elastyczności: [Suarez i in., (1996), s. 224].
 180 Koszty wyższych klas złożoności można wyjaśnić np. za pomocą opcji handlowych (option trading) np. w: 

[Bauernhansl i in., (2012), s. 365-366], opcji realnych (real option) np. [Milberg i Möller, (2008), s. 417-424].
 181 Im wyższa klasa zmienności, tym wyższy koszt zmiany [Zäh i in., (2005a)].
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Rysunek 30. Korytarze elastyczności systemu wytwarzania

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Spena i in., (2015), s. 208; Albrecht i in., (2014), s. 389]

Zmiany korytarzy elastyczności wymagają czasu, a wynika to z uwarunkowań organi-
zacyjnych systemu i z czasu, jaki jest niezbędny do oszacowania granic nowego korytarza 
[Albrecht i in., (2014), s. 389]. Stąd też potrzeba wykorzystania odpowiednich narzędzi 
redukujących czas zmiany korytarzy do minimum (np. modelowanie symulacyjne), ograni-
czając czas „bezwładności systemu”. Korytarze ulegają ciągłym modyfikacjom ze względu 
na występującą zmienność wytwarzania. Przyjmując założenie o przewidywalności zmian 
i o stabilności struktury systemu, możliwe jest szacowanie granic korytarzy elastyczności, 
a tym samym przewidywanie kosztów przeprowadzania zmian. Możliwe jest także, dysponując 
określonymi z góry limitami kosztów, utrzymywanie systemów wytwarzania w predefinio-
wanych korytarzach. Jakakolwiek zmiana wykraczająca poza granice korytarzy elastyczności 
(celowa lub nieplanowana) związana jest z dodatkowymi kosztami funkcjonowania systemu 
wytwarzania. Trudność związana z przewidywaniem charakteru i zakresu zmian, wymusza 
w praktyce nieustanne rozszerzenie i kurczenie się korytarzy elastyczności (rys. 31).

Rysunek 31. Zmienność korytarzy
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Bauernhansl i in., (2012), s. 365]

Rozszerzanie się korytarzy elastyczności ma związek z celową lub nieplanowaną zmianą 
zaś kurczenie się wynika z rachunku kosztów i podyktowane jest przede wszystkim niepo-
równywalnie większymi kosztami utrzymywania systemu w korytarzach zwinności. 

Wnioski

Przyjęcie perspektywy tzw. zmienności wytwarzania do opisu oddziaływania turbu-
lentnego otoczenia na system, jak i systemu na otoczenie, stwarza możliwość wyjaśnienia 
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i opisu zjawisk towarzyszących zachodzącym zmianom. Zmiany te  – szczególnie widoczne 
w systemie, te wymuszone i niewymuszone  – generują koszty, ale także stwarzają możli-
wości rozwoju. Punkt równowagi kosztowej znajdujący się wewnątrz korytarza zmienności 
może wytyczać ścieżkę zmian systemowych, w obszarze której będzie funkcjonował system 
przygotowany do zmian a gotowość do zmian będzie generować najniższe koszty. Przyj-
mując założenie, że elastyczność jest jedną z podstawowych klas zmienności, przypisaną 
do poziomu systemu operacyjnego, można wykorzystać zidentyfikowane mechanizmy do 
określania korytarzy elastyczności, w których utrzymywanie jej nadmiarów będzie genero-
wać najniższe koszty. Korytarze niskokosztowej elastyczności będzie można budować wokół 
zidentyfikowanych wcześniej punktów równowagi opisywanych za pomocą funkcji kosztów: 
utrzymywania nadmiaru elastyczności i szczupłości. 

2.2. Operacyjne ujęcie elastyczności wytwarzania
Elastyczność wytwarzania (najczęściej rozpatrywana w ujęciu ekonomicznym i opera-

cyjnym182) jest kategorią złożoną, wielowymiarową183 i dlatego może być określana w różny 
sposób184, a tym samym różnie interpretowana [Rogers i in., (2011), s. 3769]. Zestawienie 
wybranych definicji elastyczności wytwarzania przedstawiono w tabeli 37.

Tabela 37
Zestawienie wybranych definicji elastyczności wytwarzania

Autor Definicja

Ropohl (1967)
to właściwość elementów systemu, które są zaprojektowane i integralnie połą-
czone ze sobą tak, aby umożliwić dostosowanie urządzeń produkcyjnych do re-
alizacji różnych zadań produkcyjnych

Zelenović (1982) to zdolność systemu wytwarzania do adaptacji w warunkach zmian otoczenia, 
procesów i wymagań

Gerwin (1987) to zdolność do efektywnej odpowiedzi na zmieniające się warunki; to zdolność 
do adaptacji w wyniku zmian otoczenia

Cox (1989) to szybkość i łatwość, z jaką może reagować system na zmiany sytuacji rynkowej

Sethi, Sethi 
(1990)

to zdolność adaptacji systemu do szerokiego zakresu możliwych zmian otocze-
nia; to także możliwość rekonfiguracji (realokacji) zasobów wytwórczych do 
efektywnej produkcji różnych produktów o akceptowalnej jakości

Ramesesh, Jay-
akumar (1991)

to zdolność systemu wytwarzania do generowania wysokich przychodów netto 
we wszystkich możliwych obszarach

 182 Rzadziej w ujęciu organizacyjnym i strategicznym [De Toni i Tonchia, (2005), s. 526].
 183 Metafory, definicje i synonimy, wymiary, typy i wyróżniki elastyczności w odniesieniu do elastyczności 

organizacji przedstawiono np. w: [Osbert-Pociecha, (2008), s. 9-27].
 184 W literaturze zbliżonymi terminami lub synonimami elastyczności są: adaptacyjność, reakcyjność, zwinność, 

kompromisowość, otwartość, dostosowanie, różnorodność, indywidualizacja, giętkość, sprężystość [Kasiewicz, 
(2009), s. 22]; przystosowanie się, mobilność, modyfikowalność, zręczność, zwinność, płynność, plastyczność, 
sprężystość [Evans, (1991), s. 69]; różnice pomiędzy elastycznością, reakcyjnością i zwinnością wyczerpująco 
opisano w: [Bernardes i Hanna, (2009), s. 30-53].
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Tabela 37 cd.

Chrissolouris 
(1992)

to zdolność systemu do produkcji spektrum różnych produktów szybko i eko-
nomicznie

Gupta, Somers 
(1992)

to zdolność do radzenia sobie ze zmieniającym się otoczeniem lub niestabilno-
ścią spowodowaną przez to otoczenie

Nagarur (1992) to zdolność systemu do szybkiego dostosowania się do wszelkiego rodzaju zmian 
w zakresie istotnych czynników takich jak: produkt, proces czy awarie maszyn

Newman, Hanna, 
Maffei (1993) to zdolność systemu do odpowiedzi na zewnętrzną niepewność

Upton (1994)
to zdolność systemu wytwarzania do zmiany stanów w wyniku zwiększenia pro-
dukcji i/lub różnorodności asortymentu przy niezmienności rygorystycznych 
założeń czasowych i kosztowych

Small, Chen 
(1997)

to zdolność do szybkiej odpowiedzi na zmieniające się potrzeby klienta w roz-
sądnej cenie.

Vokurka, Fliedner 
(1998) to zdolność do zmiany poszczególnych zadań w sposób rutynowy

De Toni, Tonchia 
(1998)

to zdolność systemu produkcyjnego to zmian, przy ponoszeniu niewielkich na-
kładów z punktu widzenia czasu, kosztu lub wyników

Sarkis (2001) to możliwość rekonfiguracji i kastomizacji celem wytwarzania różnorodnych 
produktów

Zhang, 
Vonderembse, 
Lim (2003)

to zdolność do wychodzenia naprzeciw wzrastającym oczekiwaniom klienta bez 
wzrostu kosztów, czasu, zakłóceń w funkcjonowaniu i strat w wydajności; to 
podstawowy komponent elastycznego łańcucha wartości

Marlok, Chang 
(2004) 

to zdolność systemu do adaptacji w wyniku zmian zewnętrznych, przy jedno-
czesnym zachowaniu zadowalającej wydajności systemu; to zdolność systemu 
do zmiany lub reakcji z niewielkim opóźnieniem, dodatkowym kosztem, nakła-
dem i wydajnością

Holweg (2005) to ogólna zdolność systemu do przystosowania się do wewnętrznych i zewnętrz-
nych zakłóceń

Krishnamurthy, 
Yauch (2007)

to zdolność do wytwarzania różnych produktów w warunkach niezmienności 
struktury

Bernardes, Hanna 
(2008)

to zdolność systemu do zmiany stanów w ramach istniejącej konfiguracji (w ob-
szarze wcześniej zdefiniowanych parametrów); to nieodłączna właściwość sys-
temu operacyjnego

Ganguly, Nilchiani, 
Farr (2009) planowana reakcja na przewidywalne przypadki zmian

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Bernardes i Hanna, (2009), s. 34; Chrissolouris, (1992), s. 7; Cox, 
(1989), s. 446–468; De Toni i Tonchia, (1998), s. 1587–1617; Ganguly i in., (2009), s. 413; Gerwin, (1987), s. 39; 
Gerwin, (1993), s. 395–410; Gupta i Somers, (1992), s. 166–182; Holweg, (2005), s. 608; Krishnamurthy i Yauch, 
(2007), s. 590; Marlok i Chang, (2004), s. 405; Nagarur, (1992), s. 799-809; Newman i in., (1993), s. 19–34; Rame-
sesh i Jayakumar, (1991), s. 446–468; Ropohl, (1967), s. 644 za: Sethi i Sethi, (1990), s. 295; Sarkis, (2001), s. 89; 
Sethi i Sethi, (1990), s. 295; Small i Chen, (1997), s. 65–75; Upton, (1994), s. 72-89; Vokurka i Fliedner, (1998), 

s. 165; Zelenović, (1982), s. 321; Zhang i in., (2003), s. 173–191]

Analiza przedstawionych definicji wskazuje, że elastyczność wytwarzania, jako kom-
ponent elastyczności przedsiębiorstwa185, może być rozumiana jako zdolność do reakcji na 

 185 Przyjmując koncepcję np. „kamieni węgielnych” A. Sushila [Sushil, (2001), s. 56]; Osbert-Pociecha i in., 
(2008), s. 59-84.
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przewidywane lub nieprzewidywane zmiany (wewnętrzne i zewnętrzne), która sprowadza się 
do celowego i ekonomicznego utrzymywania rezerw określonych zasobów (nadmiernych 
zasobów względem bieżących potrzeb) w celu ich użycia w nadarzającym się momencie 
(np. wystąpienia okazji). Można zatem, jak pisze R. Krupski, wysnuć oczywistą implikację, 
że warunkiem wykorzystywania okazji jest między innymi posiadanie zasobów, a w zasadzie 
ich nadmiarów, lub przynajmniej dostępu do nich [Krupski, (2008a), s. 87]. Elastyczność 
wytwarzania jest także zdolnością do reakcji (reakcyjności) na występującą niepewność 
w taki sposób, aby umożliwić utrzymanie lub zwiększenie parametrów systemu w obszarze 
terminów i kosztów funkcjonowania186.

Znane w literaturze próby klasyfikacji elastyczności wytwarzania [np.: Beach i in., (2000), 
s. 46; Browne i in., (1984), s. 114; Sethi i Sethi, (1990), s. 297; Kasiewicz, (2009), s. 26; 
Osbert-Pociecha, (2008), s. 18; Gola i Świć, (2012), s. 227-228; D’Souza i Williams, (2000), 
s. 577-593; Pérez Pérez i in., (2016), s. 3133-3148; Rogers i in., (2011), s. 3772-3773] (za-
równo w rozumieniu jej jako atrybutu, cechy, funkcji itp.), jak i nią zarządzania [np. Cousens 
i in., (2009), s. 373]187, nie wprowadzają jednolitego jej uporządkowania188. Przytaczane 
w literaturze różne jej rodzaje, poziomy, strategie, wymiary utrudniają jej jednoznaczną 
klasyfikację. Najczęściej jednak elastyczność wytwarzania klasyfikuje się według kryteriów: 
rodzaju, hierarchii, poziomu, strategii, wymiaru i atrybutu (tab. 38-43). 

Tabela 38
Ujęcie elastyczności według rodzaju

Kryterium Odniesienia

Rodzaje 
elastycz-
ności

np.: produktu, operacji, przezbrojenia, maszyny, marszruty, wielkości produkcji, ma-
teriału, planu produkcji czy rozbudowy [Beach i in., (2000)]; produktu, wolumenu, 
wielkości produkcji, dostaw [Holweg, (2005)]; marszrut, operacji, przezbrojeń, awa-
rii, zamiany [Wiendahl i in., (2007)]; modyfikacji, produkcji, produktu [Das, (2001)], 
technologiczna, organizacyjna, produkcyjna [Sawik, (1992)]; maszyn, asortymentu, 
wielkości produkcji, procesu technologicznego, marszrut, rozwoju systemu, ogra-
niczeń kolejnościowych, liczby personelu, produkcji [Sawik i Łebkowski, (1992)]; 
maszyn, pracy, materiału, sekwencji przepływu, operacyjna, rozwoju, wolumenu, 
mieszana, nowego produktu, modyfikacji [Kasiewicz, (2009)], stanów i działań, sta-
tyczna/stabilna, dynamiczna [De Toni i Tonchia, (2005)], dostawców, odbiorców [Go-
sling i in., (2010)], wbudowana  – stała, zależna  – zmienna [Giachetti i in., (2003)], 
wariantów produktu, wolumenu, technologii, standaryzacji, zewnętrzna, wewnętrzna, 
pracowników [Spena i in. (2016)]

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Beach i in., (2000), s. 43–47; Das, (2001), s. 4154; De Toni i Tonchia, 
(2005), s. 526; Giachetti i in., (2003), s. 48; Gosling i in., (2010), s. 11–21; Holweg, (2005), s. 607; Kasiewicz, 
(2009), s. 31; Sawik, (1992), s. 17.; Sawik i Łebkowski, (1992), s. 17–18; Spena i in., (2016), s. 208; Wiendahl i in., 

(2007), s. 787 za: Eversheim i in., (1983), s. 27–30]

 186 Podobnie w: [Sethi i Sethi, (1990), s. 295-296].
 187 Sposoby zarządzania celem zwiększenia poziomu elastyczności przedstawiono np. w: [Boyle i Scherrer-Rathje, 

(2009), s. 351].
 188 Elastyczność jest pojęciem, które może być odnoszone zarówno do celów (strategii), jak i elementów struk-

tury oraz procesów, a także warunków realizacji powiązań z otoczeniem [np. Lis i in., (1994), s. 17]; szeroką 
analizę pojęciową i strukturalne zestawienie elastyczności przedstawiono w: [Mazurek, (2010), s. 16-22].
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Tabela 39
Ujęcie elastyczności według hierarchii

Kryterium Odniesienia

Hierarchie 
elastyczności

np.: systemu, zasobów operacyjnych, technologii, pracowników, sieci dostawców 
[Holweg, (2005)]; produktu, produkcji, rynku [Sethi i Sethi, (1990)], strategiczna, 
operacyjna [De Toni i Tonchia (2005)]

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [De Toni i Tonchia, (2005), s. 526; Holweg, (2005), s. 607; Sethi 
i Sethi, (1990), s. 297]

Tabela 40
Ujęcie elastyczności według poziomów

Kryterium Odniesienia

Poziomy 
elastyczności

np.: operacyjny, taktyczny, strategiczny [Löffler i in., (2012)], podstawowy, syste-
mu, zagregowany [Sethi i Sethi, (1990)]; sztywny, dostosowawczy, reakcyjny, ada-
ptacyjny, elastyczny [Kasiewicz, (2009)], rekonfigurowalność, przezbrajalność [To-
lio i in., (2007)], wewnętrzny, zewnętrzny [Mendes i Machado, (2015)]

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Kasiewicz, (2009), s. 32; Löffler i in., (2012), s. 168; Mendes 
i Machado, (2015), s. 4089; Sethi i Sethi, (1990), s. 297; Tolio i in., (2007), s. 25; Upton, (1994), s. 72–89]

Tabela 41
Ujęcie elastyczności według strategii

Kryterium Odniesienia

Strategie 
elastyczności

np.: adaptacja  – defensywna i reakcyjna, redefinicja  – reakcyjna i proaktywna 
[Hyun i Ahn, (1992)], oparte na konkurencyjności, konflikcie i efektywności [Cou-
sens i in., (2009)]

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Cousens i in., (2009), s. 359; Hyun i Ahn, (1992), s. 252]

Tabela 42
Ujęcie elastyczności według wymiaru

Kryterium Odniesienia

Wymiary 
elastyczności

np.: czasu, rodzaj zasobu, rodzaju funkcji zarządzania, struktury, pomiaru, decy-
zji [Kasiewicz, (2009)], maszyny, pracownika, materiału, marszruty, operacji, roz-
budowy, wolumenu, wielkości produkcji, nowego produktu, modyfikacji [Koste 
i Malhotra, (1999)], zasięgu, adaptacyjności [Vinodh i in., (2013)], zewnętrzny  – 
wielkość produkcji i różnorodność, wewnętrzny  – proces i materiał [D’Souza i Wil-
liams, (2000)]

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Kasiewicz, (2009), s. 28; Koste i Malhotra, (1999), s. 81; Vinodh i in., 
(2013), s. 620]
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Tabela 43
Ujęcie elastyczności według atrybutu

Kryterium Odniesienia

Atrybuty 
elastyczności

np.: koszt, jakość, czas [Kasiewicz, (2009)], zakres, rozrzut, ruchliwość, jednolitość 
[Tolio i in., (2007)]

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Kasiewicz, (2009), s. 69; Tolio i in., (2007), s. 25]

Większość publikacji z lat 2012-2017 powiela istniejące już klasyfikacje. Przyjmując 
najbardziej ogólny podział rodzajów zmienności wytwarzania [Wiendahl i in., (2007), s. 786], 
jako jednego z punktów odniesienia, elastyczność wytwarzania189 z reguły dotyczy poziomu 
operacyjnego (poziomu segmentu/modułu i mniej skomplikowanych jego części). Mając zatem 
na uwadze operacyjny charakter elastyczności, na potrzeby niniejszej pracy zaproponowano 
przyjęcie podziału elastyczności, przedstawionego w tabeli 44190.191

Tabela 44
Podział elastyczności wytwarzania

Kryterium Podział

Poziom 
agregacji

elastyczność systemu, która dotyczy zestawu modułów, łączonych w określonej sy-
tuacji przez sieć kooperacji międzymodułowych w logiczną formę struktury

elastyczność modułu, która dotyczy zbioru logicznie połączonych elementów two-
rzących określoną formę struktury (komórkę wytwórczą i/lub moduł wytwórczy), 
w której podstawowym powiązaniem elementów jest proces

elastyczność elementu (podstawowa), która dotyczy poziomu pojedynczego ele-
mentu tworzącego system wytwarzania (np. maszyna)

elastyczność części elementu, która dotyczy możliwości wymiany, dodania bądź 
usunięcia fragmentu elementu podstawowego (np. operacja, moduł maszynowy, 
wyposażenie, narzędzia, oprzyrządowanie)

Rodzaj 
zasobu191

elastyczność maszyn, elastyczność pracowników, elastyczność transportu, elastycz-
ność magazynowania, elastyczność materiału, elastyczność części, elastyczność ste-
rowania

 189 W literaturze rozróżnia się także podział na: elastyczność organizacji (dla klasy zwinności), elastyczność 
systemu (dla klasy elastyczności) i elastyczność modułu (dla klasy rekonfigurowalności).

 190 Przedstawiony podział nie wyczerpuje i nie zamyka tematyki podziałów i klasyfikacji elastyczności na poziomie 
operacyjnym. Najbardziej interesującego podziału dokonali Koste i Malhotra, którzy zestawili jej dziesięć 
wymiarów z czterema podstawowymi elementami [Koste i Malhotra, (1999), s. 80] oraz [Terkaj i in., (2009), 
s. 41-61].

 191 Zestawienie zasobów i ich wzajemnych relacji w kontekście elastyczności przedstawiono w: [Koste i Malhotra, 
(1999), s. 86].
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Tabela 44 cd.

Zdolność do 
zmian192

elastyczność ściśle dopasowana do potrzeb (ustalony poziom elastyczności wytwa-
rzania), tzw. elastyczność ograniczona
elastyczność zapasowa (ustalony z nadmiarem, ale zdefiniowany maksymalny po-
ziom elastyczności wytwarzania)
elastyczność nieograniczona

Zasięg193

elastyczność wewnętrzna, wynikająca z możliwości samego systemu wytwarzania 
i opisująca zachowania systemu i jego możliwości zmiany, a więc postrzegana z po-
ziomu operacyjnego systemu i często utożsamiana z elastycznością operacyjną
elastyczność zewnętrzna, wynikająca z możliwości wykorzystania elementów z oraz 
spoza systemu i opisująca zachowania systemu w relacji z otoczeniem, a więc postrze-
gana z poziomu strategicznego (nowego produktu, miksu asortymentowego, wolume-
nu, dostaw) [Naim i in., (2006), s. 297-311]  – utożsamiana z elastycznością strategiczną

Integracja 
pionowa194

elastyczność pierwszego poziomu  – operacyjna, elastyczność drugiego poziomu 
(rekonfiguracyjność), elastyczność trzeciego poziomu (przezbrajalność)

Integracja 
pozioma

elastyczność operacji, elastyczność procesu, elastyczność zintegrowanego procesu 
(zbioru procesów)

Specyfika 
zmian195

elastyczność projektowo określona (przewidywalna)  – zakładana na etapie projektu 
i dopuszczająca przewidywane zmiany w z góry ustalonych zakresach tych zmian, 
realizowane w bardzo krótkim czasie
elastyczność projektowo nieokreślona (przewidywalna)  – zakładana na etapie pro-
jektu i dopuszczająca przewidywane zmiany w całym korytarzu elastyczności, re-
alizowana w dłuższym okresie czasu (nie jest możliwe określenie zakresu zmian)
elastyczność odchyleniowa (nieprzewidywalna)  – dla okazjonalnych zmian, dla 
których różnice w wartościach oczekiwanych i rzeczywistych są minimalne (wyni-
kają ze statystycznych odchyleń)
elastyczność zmiany (nieprzewidywalna)  – dla nieprzewidywalnych zmian, których 
skutki wymagają przeprojektowania i bieżącej reorganizacji przebiegów procesów

Rodzaj 
dopuszczal-
nych zmian

elastyczność funkcjonalna związana z dopuszczalnymi zmianami struktury organi-
zacji wytwarzania, ale tylko w obszarze struktury dynamicznej, przy założeniu sta-
łej struktury statycznej
elastyczność strukturalna związana z dopuszczalnymi zmianami struktury organi-
zacji wytwarzania w obszarze struktury statycznej wraz ze zmianami w obszarze 
struktur dynamicznych

Obszar 
zmian196

elastyczność technologiczna związana ze zmianami w obszarze technologii (maszy-
ny, wielkości produkcji, procesu, marszrut)
elastyczność organizacyjna związana ze zmianami w obszarze organizacji (asorty-
mentu, personelu, ograniczeń, rozwoju)

192193194195196

 192 Podobny pogląd przedstawia [ElMaraghy, (2009), s. 25-45].
 193 Szerzej w: [Pérez Pérez i in., (2016), s. 3133-3148; Naim i in., (2006), s. 299]; do takiego podziału wykorzystano 

tzw. tunel (lej) elastyczności: [Suarez i in., (1996), s. 224; Oke, (2005), s. 976; Milewska, (2006), s. 25].
 194 Szerzej w: [Terkaj i in., (2009), s. 48].
 195 Podobnie w: [Schonenberg i in., (2008), s. 82].
 196 Za: [Duimering i in., (1993), s. 47; Kost i in., (2013), s. 41].
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Mając na uwadze zaproponowany podział elastyczności wytwarzania, na rysunku 32 
przedstawiono umowne zależności pomiędzy wybranymi rodzajami elastyczności w nawią-
zaniu do podziału systemów wytwarzania według kryterium elastyczności.

W kontekście przeprowadzonej analizy literaturowej w obszarze wytwarzania klasy 
światowej wątpliwość budzić może wzajemna zależność pomiędzy elastycznością wewnętrz-
ną a tzw. elastycznością operacyjną wytwarzania197. Funkcjonujący w literaturze pogląd 
świadczący o równoznaczności obu pojęć lub o zbliżonym ich znaczeniu [np. Pérez Pérez 
i in., (2016), s. 3133-3148; Naim i in., (2006), s. 299; Mendes i Machado, (2015), s. 4089] 
nie do końca jest do przyjęcia w szerszym kontekście, gdyż elastyczność operacyjną można 
zwiększać, wykorzystując zasoby spoza wnętrza systemu. Zrównanie obu pojęć może być 
uzasadnione tylko w przypadku systemów wytwarzania, dla których działalność operacyjna 
związana jest z wykorzystywaniem będących w posiadaniu własnych zasobów, a więc do-
tyczyć może systemów z ograniczoną elastycznością i wybranych systemów z nadmiarem 
elastyczności.

Rysunek 32. Umowne zależności różnych elastyczności wytwarzania

Elastyczność operacyjna wytwarzania

Jak wskazuje literatura, w systemach wytwarzania wzrost elastyczności na poziomie 
operacyjnym (tzw. elastyczności operacyjnej wytwarzania, związanej z zakresem możliwości 

 197 Elastyczność operacyjna jest różnie definiowana w literaturze, np.: to zdolność do podejmowania zróżnico-
wanych działań w aktualnej strukturze [Urban, (2009), s. 132]; odnosi się najczęściej do możliwości zmian 
w zakresie planów produkcji i zmian w technologii [De Toni i Tonchia, (2005), s. 528]; może dotyczyć: liczby 
produktów, sekwencji planów produkcji, różnorodności planów, projektowania i kontroli prac itp. [Koste 
i Malhotra, (1999), s. 83]; może dotyczyć poziomów funkcjonalnych i decyzyjnych [Kasiewicz, (2009), s. 21]; 
jej zakres działań wynika z koncepcji wytwarzania i może być różny w szczupłym i zwinnym wytwarzaniu 
[Chen i in., (2018), s. 491].
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zmian w obszarze zasobów, zleceń i wyrobów198) najczęściej uzyskuje się w wyniku oddzia-
ływania199 (rys. 33):

– elastyczności planowania i sterowania,
– elastyczności procesowej,
– elastyczności zasobowej,
– oraz pośrednio elastyczności strukturalnej (tylko w przypadku układów dynamicznych 

w ramach predefiniowanych dopuszczalnych zmian) oraz funkcjonalnej.

Rysunek 33. Składowe elastyczności operacyjnej

Elastyczność planowania związana jest z możliwościami konfiguracji alternatywnych 
planów produkcji w obrębie zdefiniowanej grupy asortymentowej (względnie stałego zbioru 
wyrobów), wykorzystywanych w określonych sytuacjach. Elastyczność sterowania związana 
jest z możliwościami bieżącego reagowania, w przypadku odchyleń od planu wynikających 
z zakłóceń w przepływie. Elastyczność planowania i sterowania (ES) umożliwia także bieżą-
ce zmiany dotyczące zasad kooperacji międzymodułowej, a tym samym tworzenie różnych 

 198 Elastyczność operacyjna wiąże się z umiejętnościami tworzenia spersonalizowanych i unikalnych wyrobów, 
więc dotyczy: możliwości szybkiego i skutecznego przystosowania się do zmiennego popytu  – tzw. elastyczność 
struktury wyrobu, umiejętności dostosowywania posiadanych środków do realizacji pojawiającej się sytuacji 
produkcyjnej  – tzw. elastyczność działania, umiejętności szybkiej reakcji na to, co dzieje się w otoczeniu 
(przystosowanie kształtu przebiegu procesów)  – tzw. elastyczność procesowa [Mazur, (2007), s. 34]; podobnie 
jak w hierarchii wymiarów elastyczności [Koste i Malhotra, (1999), s. 87].

 199 Taki podział jest najczęściej spotykanym podziałem w literaturze, a szczegółową analizę podziałów przepro-
wadzono np. w: [Tolio i in., (2007), s. 27]. Dodatkowo rozróżnia się jeszcze elastyczność oprogramowania 
(oprzyrządowania), jednak biorąc pod uwagę charakter dopuszczalnych zmian, można przyjąć, że może ona 
być częścią elastyczności zasobowej (zwiększając w ten sposób poziom elastyczności danego zasobu) oraz 
elastyczności strukturalnej (zwiększając elastyczność układu). 
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układów zależności: hierarchicznej, heterarchicznej czy holarchicznej. Elastyczność ta zwią-
zana jest także z rodzajem oprogramowania wykorzystywanego do bieżącego planowania, 
a w szczególności sterowania przepływem. 

Elastyczność procesu (EP) związana jest z możliwością zmiany przebiegów procesów 
wytwarzania w obrębie istniejącej struktury. 

Elastyczność ta oznacza możliwość realizacji różnych konfiguracji procesów w zależności 
od bieżących potrzeb przy założeniu, że nie ulegają zmianom parametry wyjścia (względnie 
stały zbiór zleceń). Elastyczność procesu związana jest także z elastycznością operacji re-
alizowanych na poszczególnych zasobach. Elastyczność zasobowa (EZ) jest ściśle związana 
z występującymi w systemie wytwarzania zasobami [np.: Hemphill i Vonortas, (2003), 
s. 261]200, przede wszystkim materialnymi201, ich możliwością zmiany/wymiany, jak i ich 
nadmiarowością (względnie stały zbiór rodzajów zasobów). Jak pisze R. Krupski, niezależ-
nie od perspektywy egzogenicznej czy endogenicznej, elastyczność w znacznej mierze jest 
zdeterminowana redundancją zasobów, dostępem do zasobów obcych202 oraz elastycznością 
zasobów. Elastyczność zasobów dotyczyć także może systemów planowania i sterowania 
nimi, określających sposób ich wzajemnego wykorzystania i koordynacji. Elastyczność 
strukturalna dotyczy tylko możliwości zmiany wzajemnego uporządkowania elementów two-
rzących tzw. strukturę organizacji wytwarzania i ich wzajemnych relacji. Najczęściej jednak 
w elastyczności strukturalnej zawiera się elastyczność operacyjna. Elastyczność funkcjonalna 
oznacza możliwość realizacji różnych zadań [Tolio i in., (2007), s. 24], czyli jest połączeniem 
elastyczności zasobów i procesów.

Elastyczność operacyjna wytwarzania może dotyczyć różnych obszarów systemu wy-
twarzania, jednak najczęściej przypisuje się ją do:

– obszaru wyrobu (np. elastyczność konstrukcyjna, technologiczna),
– obszaru technologii (np. elastyczność maszyn, marszrut, procesów),
– obszaru systemu i jego organizacji (np. elastyczność planu, kooperacji, zleceń).

Umowny podział elastyczności operacyjnej i hierarchię jej rodzajów przedstawiono na 
rysunkach 34 i 35.

 200 W teorii organizacji i zarządzania, zasób w najbardziej ogólnym ujęciu określa się jako zbiór widzialnych 
i niewidzialnych czynników wytwórczych, posiadanych lub kontrolowanych przez przedsiębiorstwo [Barney, 
(1991), s. 100], które mogą być przez nie nabywane i/lub samodzielnie wytworzone. Istnieje wiele klasyfikacji 
zasobów przedsiębiorstwa, lecz wszystkie podziały opierają się generalnie na podziale zasobów na zasoby 
fizyczne  – materialne i zasoby niematerialne  – umiejętności, np. [Ujwary-Gil, (2009), s. 24-25].

 201 Zasoby materialne w szczególności obejmują: zasoby fizyczne, zasoby ludzkie, zasoby organizacyjne oraz 
zasoby finansowe, natomiast zasoby niematerialne w ogólnym ujęciu stanowią przede wszystkim umiejęt-
ności, które należy rozumieć jako zdolności wykorzystania zasobów materialnych, obejmujące ogół działań 
polegających na ich rozmieszczaniu i zastosowaniu do osiągnięcia celów działalności przedsiębiorstwa, np. 
[Lichtarski, (2001), s. 37].

 202 Nowym źródłem zasobów dla przedsiębiorstwa może być inne przedsiębiorstwo, które będzie udostępniać 
posiadane zasoby do otoczenia. Wykorzystanie znajdujących się w otoczeniu zasobów stało się przedmiotem 
szeroko rozumianej współpracy przedsiębiorstw, w tym np. kooperacji przemysłowej, sieci przemysłowych, 
gospodarczych, międzyorganizacyjnych, koopetycji sektorowej itp.
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Rysunek 34. Podział elastyczności operacyjnej

Rysunek 35. Hierarchia wybranych składowych elastyczności operacyjnej

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Koste i Malhotra, (1999), s. 87; Holweg, (2005), s. 607]

Niezależnie od przyjętych form i podziałów, elastyczność operacyjna może mieć swoją 
podstawową formę, jak i mieszaną, powstającą w wyniku zespolenia ze sobą podstawowych 
form elastyczności z innymi rodzajami elastyczności. Te umowne zależności przedstawiono 
na rysunku 36.
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Rysunek 36. Przyjęta zależność elastyczności operacyjnej względem form mieszanych

Jak wynika z rysunku 36 składowe elastyczności operacyjnej, tj. elastyczność zasobów, 
procesów oraz planowania i sterowania, których zakres wynika z przyjętego poziomu203 
i przyjętych atrybutów (zakresu, rozrzutu, ruchliwości, jednolitości)204, tworzą podstawowe 
formy elastyczności. 

Działania w zakresie elastyczności operacyjnej wytwarzania mają wpływ zarówno na 
działania krótkoterminowe, jak i działania długoterminowe (strategiczne), a ich umowny 
zakres oddziaływania przedstawiono na rysunku 37.

Rysunek 37. Zakres wpływu elastyczności operacyjnej na charakter decyzji

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Huettemann i in., (2016), s. 115]

 203 Poziom pierwszy to elastyczność wewnętrzna, poziom drugi to rekonfiguracyjność, poziom trzeci to prze-
zbrajalność; szerzej w: [Terkaj i in., (2009), s. 48].

 204 Zakres określa możliwości wykorzystania alternatyw lub opcji; rozrzut określa różnicę pomiędzy stanem 
pierwotnym a alternatywą lub opcją; ruchliwość określa czas uwzględnienia alternatywy lub opcji; jednolitość 
określa zróżnicowanie pomiędzy alternatywami lub opcjami; szerzej w: [Terkaj i in., (2009), s. 49].
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Elastyczność, w tym również elastyczność operacyjna (wytwarzania), jest mierzalna, 
a formuły jej obliczania oraz niezbędny jej poziom przedstawiono w licznych opracowaniach 
[np. w: Marlok i Chang, (2004); Buzacott i Yao, (1986); Beach i in., (2000); Giachetti i in., 
(2003), Niewiadomski, (2013); Sethi i Sethi, (1990)]205. Analiza formuł jej obliczania wskazuje 
na dużą ich różnorodność, która wynika z przyjmowanej definicji elastyczności. Jak wynika 
z analizy, dobór kryteriów i mierników elastyczności ma charakter indywidualny i powinien 
być powiązany z rodzajem działalności [Ziębicki, (2010), s. 394]. Proponuje się zatem, aby 
ocenić elastyczność operacyjną wytwarzania na podstawie analizy dwóch czynników [Sawik 
i Łebkowski, (1992), s. 14; Barad, (2013), s. 6804]206:

– szybkości reagowania na zmiany,
– kosztu reagowania na zmiany.

Na elastyczność operacyjną wytwarzania ma wpływ także zakres dopuszczalnych zmian 
w obszarze elastyczności i stabilności oraz przyjmowana struktura organizacji wytwarzania.

Elastyczność a stabilność systemu

Stabilność to cecha systemu wynikająca ze zdolności do samoczynnego pokonywania 
zmian stanów wejścia bez konieczności zmian struktury w przyjętym obszarze (korytarzu) 
elastyczności. Zmienność powoduje zaburzenie systemu, który reaguje, próbując powrócić do 
stanu wyjściowego. Z reguły reakcja jest natychmiastowa, ponieważ system dąży do równo-
wagi i źle znosi jej przeciwieństwo [Krawczyk i Szwiec, (2003), s. 18–19]. Równowaga to 
stan układu, w którym nie zachodzą żadne zmiany ani w strukturze układu, ani w warunkach 
określających ten stan; to równe rozłożenie przeciwstawnych elementów [Sikorska-Michalak 
i Wojniłko, (1989), s. 273]. W zależności od struktury układ może mieć jeden lub więcej 
punktów równowagi. Osiągnięcie nowego punktu równowagi jest możliwe tylko drogą zmiany 
struktury układu. Chwilowe zakłócenie równowagi może [Kompisty, (1973)]:

– powodować trwałą zmianę układu  – w przypadku tzw. równowagi chwiejnej,
– powodować tylko czasową zmianę układu, po czym wraca on do stanu równowagi  – 

w przypadku tzw. równowagi stałej,
– nie powodować zmian stanu układu  – w przypadku tzw. równowagi obojętnej.

Z pojęciem stabilności związany jest tzw. obszar stabilności207, w którym elastyczność 
systemu nie wymaga żadnych zasadniczych zmian, gdyż system jest stabilny tylko w pewnym 
ustalonym obszarze elastyczności (rys. 38).

Stabilność systemu jest zjawiskiem pożądanym z organizacyjnego punktu widzenia, 
gdyż niezmienność układów sprzyja lepszym formom organizacji oraz umożliwia optymali-
zację konfiguracji. System jest najbardziej stabilny wtedy, gdy nie są realizowane działania 
podnoszące poziom jego elastyczności. Obszar ten niestety z punktu widzenia doskonalenia 
systemu jest obszarem stagnacji. Obszar elastyczności definiowany jest jako pole, w którym 
istnieje zdolność do odwracalnych zmian strukturalnych realizowanych w ramach reakcji na te 

 205 Niezbędny poziom elastyczności np. w: [Urban, (2009), s. 144-146; D’Souza i Williams, (2000), s. 577-593].
 206 Ponadto 21 różnych ilościowych opisów elastyczności przedstawiono w opracowaniu: [Mazurek, (2010), 

s. 23-26].
 207 W literaturze utożsamiany z obszarem równowagi organizacyjnej.
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zmiany. Obszar elastyczności (w formie okna lub korytarza w zależności od funkcji czasu) ma 
ustalone granice i dotyczy zjawisk z reguły przewidywalnych (znanych na etapie projektowania, 
planowania). Obszar ten jest także dopuszczalnym obszarem stabilności systemu i odpowiada 
równowadze obojętnej. Obszar adaptacyjności jest definiowany jako pole, w którym istnieje 
trwała zdolność systemu do adaptacji do nowych, nieprzewidzianych zjawisk w krótkim okresie 
czasu. Obszar ten wykracza poza granice pierwotnej stabilności, a więc odpowiada równowadze 
stałej. Poprzez działania adaptacyjne tworzy się nowy układ w nowym obszarze stabilności. 
Obszar zwinności jest definiowany jako pole, w którym istnieje trwała zdolność systemu do 
adaptacji do nowych, nieprzewidzianych zjawisk w krótkim okresie czasu. Obszar ten wykracza 
poza granice stabilności i jest utożsamiany z obszarem adaptacyjności i/lub zwinności208, a więc 
odpowiada równowadze chwiejnej. Zwinność jest nierozerwalnie związana z możliwościami 
struktury w zakresie kształtowania nowych układów kooperacyjnych i pozwala na zmiany 
konfiguracji struktury w zależności od zaistniałych potrzeb209.

Rysunek 38. Obszary funkcjonowania systemów wytwarzania

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Dudek, (2016b), s. 42]

Związane z pojęciem równowagi układu, pojęcie równowagi organizacyjnej zostało 
dość szczegółowo opisane w literaturze przedmiotu. A.K. Koźmiński i K. Obłój [Koźmiński 
i Obłój, (1989), s. 114-122] określają równowagę dwojako: jako pewien stan i dodatkowo 
warunek. Jako stan równowaga oznacza trwały i zmienny tylko w określonych granicach 
układ relacji między organizacją a otoczeniem oraz w ramach samej organizacji. Równowaga 

 208 W rozumieniu najwyższego poziomu (klasy) zmienności.
 209 W zakresie zwinności strukturalnej mieści się także rozróżniana w literaturze tzw. adaptacyjność strukturalna 

rozumiana jako zdolność do adaptacji do nowych przewidywanych i nieprzewidywalnych wcześniej warunków 
w krótkim okresie czasu.
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jest związana z określeniem minimalnego poziomu wzajemnego dostosowania w relacjach 
wewnątrzorganizacyjnych oraz między organizacją a otoczeniem (wartości progowe satys-
fakcjonujące strony układu). Zdaniem R. Krupskiego równowaga organizacyjna ma charakter 
strukturalny, lub/i funkcjonalny oraz statyczny i dynamiczny210, a A. Stabryła wyróżnia jej 
dwa stany211: równowagę stacjonarną i dynamiczną. Ważny głos w dyskusji zabrali także 
J. Lichtarski [Lichtarski, (2008)] i A. Witek-Crabb [Witek-Crabb, (2003), s. 250], przypisując 
zarządzaniu role mechanizmów wyrównujących i prowadzących do stanu równowagi  – me-
chanizmy samoregulacji [Kleer, (1983), s. 208].

Równowaga organizacyjna może być stanem, w którym wszystkie elementy systemu 
pozostają w tych samych zależnościach względem siebie i względem danego układu odnie-
sienia w określonym przedziale czasu. Reakcją systemu na wytrącenie ze stanu równowagi 
jest albo przywrócenie stanu poprzedniego (utrzymanie organizacji na dotychczasowym 
poziomie równowagi) albo przejście na nowy poziom równowagi. Można przychylić się do 
stwierdzeń, że „stan oddalenia od równowagi jest warunkiem rozwoju systemu, a równowaga 
oznacza jego śmierć” [Peters, (1997), s. 5] lub „celowe jest wprowadzanie systemu w stan 
nierównowagi, po to aby znaleźć nową, bardziej stabilną równowagę” [Płoszajski, (1995), 
s. 17]. Wydaje się uzasadnione także uzupełnienie tych stwierdzeń o możliwość wyprowa-
dzenia systemu ze stanu równowagi za pomocą także czynników wewnętrznych. Można też 
polemizować ze stwierdzeniem, że koncepcja równowagi w zarządzaniu jest z natury rzeczy 
koncepcją strategiczną możliwą do uzasadnienia jedynie w długim okresie, a krótkotrwały 
rozwój jest możliwy w stanie nierównowagi [Witek-Crabb, (2003), s. 254]. Dynamika zmian 
w otoczeniu i wewnątrz systemu może narastać tak szybko, że dochodzenie do stanu równo-
wagi może być zakłócone poprzez wystąpienie nowych czynników destabilizujących. Tak 
więc zanim system osiągnie stan równowagi może zostać ponownie wytrącony, nie osiągając 
punktu równowagi. Dla systemu oddalanie się od stanu równowagi może stanowić bodziec 
do dalszego rozwoju. System może w sposób ciągły przechodzić przez szereg poziomów 
równowagi, doskonaląc niejako po drodze swoje zdolności adaptacyjne. Celowe zatem może 
być wprowadzanie systemu w stan nierównowagi, po to aby znaleźć nową, bardziej stabilną 
równowagę. Takie działania w systemie powodują jednak konieczność ciągłego zwiększania 
lub zmniejszania poziomu elastyczności systemu.

J. Rokita uważa, że ważniejsze znaczenie mają problemy zmian systemów znajdujących 
się w stanie dalekim od równowagi. W systemach tych powiązania pomiędzy przyczynami 
a skutkami wewnątrz systemu i pomiędzy systemami  – są złożone. Powoduje to powstawanie 
wzorców zachowań będących rezultatem pojedynczych interakcji wewnątrz systemu i po-
między systemami, co jest głównym źródłem nieregularności zachowań. Nie są to „proste” 

 210 Równowaga strukturalna występuje wtedy, kiedy w przyjętym interwale struktury rozpatrywanych układów 
są izomorficzne, albo przynajmniej homomorficzne. Równowagę funkcjonalną należy kojarzyć z obustronną 
wymianą, obustronnie tak samo szybką i z takim samym natężeniem. Równowaga dynamiczna występuje 
wtedy, kiedy zmiana wyróżnionego elementu strukturalnego lub charakterystyki funkcjonowania jednego 
układu pociąga za sobą adaptacyjną homo- lub izomorficzną zmianę drugiego układu [Krupski, (2008b), s. 31].

 211 Równowaga stacjonarna występuje wtedy, gdy dana cecha układu przyjmuje wartość stałą w warunkach 
utrwalonych, dla wyróżnionego okresu. Równowaga dynamiczna występuje w przypadku, gdy mamy do 
czynienia z przesunięciem równoległym charakterystyki równowagi stacjonarnej, w związku z wystąpieniem 
warunków nieutrwalonych lub decyzji zmieniających dotychczasowe cele działania i sposób ich realizacji 
[Stabryła, (2005), s. 23].
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nieregularności powstające w wyniku zmian w otoczeniu systemu, gdyż wynikają głównie 
ze struktury systemu. Powoduje to, że nie można odróżnić zachowań stanowiących podstawę 
regularności od zachowań spowodowanych czynnikami losowymi. Tak więc zachowania sys-
temów są spowodowane obydwoma czynnikami i tworzą swoisty mix zachowań regularnych 
i nieregularnych [Rokita, (2005), s. 46].

W odniesieniu do pojęcia równowagi A. Stabryła definiuje elastyczność jako możli-
wość dokonywania przekształceń struktury lub właściwości systemu, przy których zachodzi 
utrzymywanie lub osiągnięcie jego równowagi stacjonarnej lub dynamicznej. Jak objaśnia 
R. Krupski, w porównaniu z obiegowym rozumieniem elastyczności, sformułowanie to ak-
centuje przyjęcie założenia o utrzymaniu stanu równowagi. Elastyczność jawi się więc jako 
ciąg dostosowań i stabilności, w krótszych lub dłuższych okresach. Ujęcie równowagowe 
jest ujęciem przestrzennym, względnym i zakłada istnienie wielkości odniesienia (stałej lub 
zmiennej w czasie) [Krupski, (2006), s. 6]. W swojej bardziej dojrzałej postaci etap równowagi 
prowadzi jednak do stabilizacji o charakterze stagnacyjnym.

Wnioski

Zgodnie z przyjętym kontekstem na elastyczność operacyjną mają wpływ czynniki 
wynikające z zależności pomiędzy zasobami, zleceniami a wyrobami i oddziaływające po-
przez jej składowe w postaci elastyczności planowania i sterowania, elastyczności procesów 
i elastyczności zasobów. Elastyczność operacyjną i jej składowe można wyrazić za pomocą 
formuł oraz na ich podstawie oszacować ich poziom i określić ich zmienność przy wykorzy-
staniu kryteriów: czasu i kosztu reakcji. Zaobserwowane w ten sposób zmiany ich poziomów 
w czasie pozwolą z kolei na określenie korytarzy, w których należy utrzymywać elastyczność 
operacyjną systemu w odniesieniu do kosztów jej utrzymywania. Systemy wytwarzania klasy 
światowej to systemy stabilne, dla których jakiekolwiek odchylenia od stanu równowagi 
generują straty związane z przywróceniem systemu do optymalnych i standardowych wa-
runków funkcjonowania. Pojawia się zatem problem związany ze zwiększaniem elastyczności 
operacyjnej w tego typu systemach, gdyż jej wzrost wymaga czasowego wytrącenia systemu 
z równowagi oraz generuje koszty zmian. Wytrącanie, a następnie przywracanie systemu 
wytwarzania do stanu nowej równowagi może odbywać się cyklicznie przy wykorzystaniu 
zdefiniowanych korytarzy niskokosztowej elastyczności równoważących koszty utrzymywa-
nia nadmiarowej elastyczności z kosztami strat przez nią generowanymi. Oznacza to jednak 
konieczność równoważenia sprzecznych funkcji kryterium (elastyczności i szczupłości), dla 
których zwiększanie poziomu elastyczności jest albo czynnikiem pożądanym, albo nie. Ta 
oczywista sprzeczność generuje zjawisko paradoksu, którego nie można wyeliminować, ale 
można redukować negatywne jego skutki (redukować napięcie). 

2.3. Paradoks elastyczności i szczupłości wytwarzania 
klasy światowej

Analiza wpływu założeń wytwarzania klasy światowej na elastyczność operacyjną wy-
twarzania i sposób jej implementacji oraz analiza wpływu zmian podejść do elastyczności 
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i ich oddziaływania na modele WCM, wymaga przyjęcia szerszego kontekstu literaturowego, 
związanego przede wszystkim ze zmiennością wytwarzania i jej trzema klasami. Pojmowanie 
elastyczności w wytwarzaniu klasy światowej ewoluowało i zostało wypracowane w toku 
zmian zarówno paradygmatów, jak i koncepcji wytwarzania i wynikało bezpośrednio z nurtów 
ewolucyjnych, w ramach których modele WCM powstawały. Analizę zatem przeprowadzono 
przy uwzględnieniu paradygmatów, nurtów ewolucyjnych i modeli WCM i ich wpływu na 
elastyczność, w tym na elastyczność operacyjną.

Elastyczność w wytwarzaniu klasy światowej
Elastyczność, jako naturalna cecha systemu, towarzyszy każdej ewolucji systemu, była 

i jest obecna w paradygmatach wytwarzania i w koncepcjach wytwarzania, a tym samym 
w systemach wytwarzania, doskonalonych według wytycznych WCM. Zmiany paradyg-
matów wytwarzania wynikały generalnie ze zmian w otoczeniu, ale i także z konieczności 
zaspokojenia rosnących wymagań stawianych systemom wytwarzania, które w szczególności 
obejmowały aspekty, takie jak [Shen i Norrie, (1999), s. 129-156]: integrację przedsiębiorstw, 
rozproszenie organizacyjne, heterogeniczne otoczenie wewnętrzne, interoperacyjność, otwar-
tość i dynamizm struktury, zdolność do kooperacji, integrację ludzi, wyposażenia i opro-
gramowania, skalowalność, tolerancję błędów. Zmiany paradygmatów zatem wpływały na 
podejście do elastyczności wytwarzania, której rodzaje były związane z koncepcjami wytwa-
rzania i dwoma nurtami ewolucyjnymi systemów wytwarzania: zaawansowanych i wysokich 
technik wytwarzania (AMT/HT) oraz rozwojowym (metod i narzędzi szczupłego i zwinnego 
wytwarzania  – LM/AM)212.

W nurcie zaawansowanych i wysokich technik wytwarzania elastyczność rozwiązań 
opartych na WCM zwiększano poprzez postępujący proces komputeryzacji oraz robotyzacji 
procesów wytwórczych, co przyczyniło się z kolei do wzrostu zdolności przystosowania 
się do zmieniającego się wyrobu, wielkości produkcji i form przepływu oraz do zwiększe-
nia zaangażowania się pracowników w procesy kierowania213 (rozwój tzw. elastycznego 
wytwarzania). Kolejny wzrost elastyczności osiągnięto poprzez wprowadzenie systemów 
komputerowej integracji wytwarzania, które łączyły projektowanie, obliczenia inżynierskie, 
przygotowanie do wytwarzania oraz sterownie wytwarzaniem wyrobów214. Podstawową 
cechą takich rozwiązań organizacyjnych była możliwość dostosowywania się systemu 
wytwarzania do zmieniających się wymagań rynku, dzięki elastyczności i automatyzacji 
układów kontroli wytwarzania i jakości, a tym samym do zwiększenia efektu ekono-
micznego [Fleissner i Polt, (1992), s. 391-406]. W konsekwencji prowadzonych działań 
powstała idea uelastyczniania systemów wytwarzania oparta na elastyczności zasobów215, 

 212 Analiza praktycznych wdrożeń systemów wytwarzania klasy światowej wykazała, że zdecydowana większość 
przypadków implementacji mieści się w nurcie rozwojowym (szczupłości i zwinności). Analiza zmian w ob-
szarze elastyczności wykazała także inne podejścia do składowych elastyczności operacyjnej w zależności 
od rodzaju systemu wytwarzania.

 213 Korzyści wynikające z wykorzystania AMT/HT przedstawiono np. w: [Udo i Ehie, (1996), s. 8-9; Primrose 
i Verter, (1996), s. 5].

 214 Szeroki zakres wykorzystania systemów został opisany między innymi w: [Ayres, (1991)]. 
 215 Elastyczność stała się podstawowym strategicznym imperatywem [Vokurka i Fliedner, (1998), s. 166].
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procesów (alternatywne ścieżki ich realizacji) i systemów sterowania, a najpoważniejszym 
wyzwaniem stało się równoważenie efektywności z elastycznością [De Meyer i in., (1989), 
s. 135-144]. Dalsze prace nad zwiększaniem elastyczności w WCM w tym nurcie były 
związane przede wszystkim z elastycznością systemów sterowania autonomicznymi zasoba-
mi systemu. Tworzone w zależności od potrzeb heterarchiczne układy sterowania, złożone 
z autonomicznych agentów nieposiadających jednostki nadrzędnej i kooperujących w jed-
norodnym środowisku wytwórczym, stanowiły rozwiązania o największej elastyczności216. 
Elastyczność w tym nurcie zapewniała także wbudowana rekonfigurowalność zasobów 
realizowana poprzez możliwość szybkiej wymiany elementów maszyn i ich oprogramowania. 
Resumując, w nurcie zaawansowanych technik elastyczność wytwarzania była stopniowo 
zwiększana wraz z rozwojem zaawansowania technologii i wykorzystywanych narzędzi do jej  
wspomagania. 

W nurcie rozwojowym elastyczność wytwarzania w pierwszej fazie rozwoju wytwa-
rzania klasy światowej była zwiększana (wpływ elastycznego wytwarzania), a następnie 
stopniowo ograniczana efektywnością kosztową na bazie funkcji produkcji (efektywnością 
techniczną [np. Farrell, (1957), s. 255]). Jak zauważyli J. Miller i A. Roth, strategie produkcji 
lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, oparte na najniższych kosztach wytworzenia, progra-
mach wzrostu, jakości i niezawodności, w dłuższym okresie czasu nie były konkurencyjne, 
a przeprowadzone przez nich badania dowiodły, że istnieje duża różnica pomiędzy tym, co 
powinny zapewniać dobre praktyki w obszarze konkurencyjności (elastyczne wytwarzanie), 
a tym, co oferuje szczupłe wytwarzanie [Vokurka i Fliedner, (1998), s. 166, za: Miller i Roth, 
(1988), s. 8-20]. W związku z tym, będące domeną szczupłego wytwarzania usztywnienie 
strukturalne, które powoduje zmniejszanie elastyczności operacyjnej, stopniowo było 
rekompensowane zwiększaniem elastyczności na poziomie strategicznym, przejawiającej 
się możliwością tworzenia adaptacyjnych układów na bazie „tańszych w utrzymaniu” 
zasobów zewnętrznych. W szczupłym wytwarzaniu aspekt elastyczności powiązany jest 
zatem z koniecznością rozumienia otoczenia, w którym funkcjonuje system, a jej miarą 
stał się stopień reagowania na docierające sygnały rynkowe [Ziębicki, (2010), s. 390], 
określany mianem wrażliwości217. Powstające w ten sposób układy niskokosztowe [por. 
Fullerton in., (2014), s. 418], realizujące postulaty szczupłości tylko w zakresie podstawo-
wych procesów (core), stawały się układami coraz bardziej otwartymi218, zapewniającymi 
większą zmienność. Zmienność ta osiągana była poprzez rekonfigurowalność zasobów, 
dającą możliwość szybkiej wymiany elementów maszyn i systemów oraz elastyczność  

 216 Rozproszone systemy wytwarzania, które są oparte na technologii agentowej, określa się również mianem 
rozproszonych inteligentnych systemów wytwarzania (Distributed Intelligent Manufacturing Systems) [por. 
Giret i Botti, (2004b), s. 165-177], a aktualne tendencje ich rozwoju zmierzają w kierunku systemów wy-
twarzania określanych mianem mądrych (WMS  – Wise Manufacturing System) [np. Chituc i Restivo, (2009), 
s. 1-15].

 217 Według Zbigniewa Martyniaka efekt odchudzony może być osiągnięty tylko w sytuacji zmiany sposobu 
myślenia, które w szczupłym systemie powinno opierać się na następujących pięciu zasadach: prospektyw-
ności, wrażliwości, globalności, dynamiczności oraz ekonomiczności. Elastyczność związana jest z drugą 
z zasad  – wrażliwością  – interpretowaną jako rozumienie otoczenia i reagowanie adaptacyjne [Martyniak, 
(2002), s. 102].

 218 Szerzej o systemach otwartych (żyjących) np. w: [Nowak, (2014), s. 123-125].



131

(tylko strukturalną i procesową)219. Reasumując, im większy wpływ postulatów szczupłości, 
tym mniejsza elastyczność operacyjna, której redukcja była rekompensowana wzrostem 
elastyczności wynikającej z angażowania zasobów spoza systemu. Kolejne zwiększanie ela-
styczności wytwarzania w tym nurcie następowało przez włączenie do WCM tzw. zwinnego 
wytwarzania, w którym aspekt elastyczności związany jest z szybką reakcją na dynamiczne 
zmiany zapotrzebowania klientów i wytwarzaniem wyrobów w zindywidualizowanych 
wersjach oraz z innowacyjnymi funkcjami [Elmoselhy, (2013), s. 599]. Wirtualne układy 
skonstruowane na potrzeby zwinnego wytwarzania opierają się na kooperacji w łańcuchu 
dostaw, obejmującym: projektowanie wyrobów, wytwarzanie celem dostosowywania ich 
do potrzeb rynku, zapewnienia wysokiej jakości i niskich kosztów wytworzenia [Manivel-
muralidaran, (2015), s. 157], a także ich dystrybucję (wraz z pomiarem satysfakcji klienta). 
Taki układ zapewnia zdolność do ciągłej rekonfiguracji i integracji struktury gwarantującej 
szybkie dostosowywanie się do zaistniałych sytuacji. Możliwość przeniesienia sfery wy-
twarzania fizycznego do sfery „wirtualnej” zakłada zwiększenie elastyczności działań przy 
zachowaniu najniższego możliwego kosztu funkcjonowania systemu. Dążenie do niższych 
kosztów, zwiększenia wydajności wytwarzania oraz szybkości reakcji na potrzeby klientów 
spowodowało pojawienie się w sieciowym zorganizowaniu kluczowych kompetencji, a tym 
samym outsourcingu [Prahalad i Hamel, (1990), s. 79-91] wytwarzania. Towarzyszący temu 
zjawisku wzrost elastyczności pozwolił na podniesienie poziomu kastomizacji220 i wytwa-
rzania wyrobów w odpowiedzi na rzeczywisty popyt [Lee i Lau, (1999), s. 83-87]. Z kolei 
dalszy rozwój technologii sprawił, że łatwiejsze i w wielu przypadkach tańsze stało się 
wykorzystywanie zasobów spoza geograficznie ustalonych granic systemu. Występowanie 
rozproszonych zasobów w otoczeniu powoduje, że system staje się rozproszony, czyli taki, 
który tworzą niezależne zasoby. Rozproszone zasoby, choć niejednokrotnie koordynowane 
centralnie przez system nadrzędny, tworzą autonomiczne lokalne jednostki (moduły) wytwór-
cze, zwiększając w ten sposób swoją zmienność. 

Na podstawie analizy literatury można stwierdzić, że podejście do elastyczności 
w wytwarzaniu klasy światowej nie odbiegało od obserwowanych tendencji w ewolucji 
paradygmatów, systemów i koncepcji wytwarzania. Jak wynika z analizy rozwiązań opartych 
na WCM, ich zmiany w czasie wynikały także ze zmian w podejściu do elastyczności i pre-
ferencji koncepcji organizacji wytwarzania. Ogólny schemat zmian w obszarze elastyczności 
w wytwarzaniu klasy światowej na tle koncepcji wytwarzania przedstawiono na rysunku 39.

 219 Trudność pogodzenia sprzecznych tendencji (efektywności oraz elastyczności) w obliczu współczesnych 
strategii wytwarzania zaowocował powstaniem koncepcji uelastycznienia zasobów wytwórczych i systemów 
z tzw. nadmiarem elastyczności (elastyczność zapasowa) opartej na istniejącym korytarzu elastyczności lub 
opartej na rozproszeniu zasobów.

 220 Bardzo ogólnie kastomizacja oznacza oferowanie wyrobów dostosowanych do wymagań klienta na masową 
skalę po cenach porównywalnych z cenami wyrobów standardowych. Rozwój ekonomiczny oraz stały postęp 
w technice i technologii wytwarzania sprawiają, że proces różnicowania wyrobów ulega od dawna znacznemu 
nasileniu. Pojawiają się nowe wyroby, a wyroby istniejące są różnicowane ze względu na spełniane funkcje 
podstawowe, dodatkowe lub wyposażenie. Różnicowanie wyrobów jest celowym działaniem i staje się jednym 
z ważniejszych instrumentów zyskiwania przewagi konkurencyjnej. Służy także do zdobywania przejściowej 
lub trwałej pozycji monopolistycznej w poszczególnych segmentach rynku [Mazur i Obrzud, (2013), s. 76]; 
szerzej np. w: [Brown i Bessant, (2003), s. 707-730].
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Rysunek 39. Zmiany klas zmienności na tle ewolucji koncepcji wytwarzania

Jak wynika z rysunku 39, elastyczność wytwarzania wzrastała wraz ze zmianami w ob-
szarze paradygmatów i rozwojem koncepcji wytwarzania. Malała natomiast elastyczność 
operacyjna, szczególnie w obszarze komórkowego wytwarzania. Wynikało to z dominacji 
szczupłej organizacji wytwarzania, dla której każdy nadmiar elastyczności generował nie-
potrzebne straty, które zgodnie z założeniami, należało redukować bądź eliminować. Ozna-
cza to, że musiały prawdopodobnie maleć w mniejszym lub większym stopniu składowe 
elastyczności operacyjnej (elastyczność planowania i sterowania, elastyczność procesów, 
elastyczność zasobów). Jak wynika z analizy literatury w tym zakresie, znane są jedynie 
priorytety projektowe poszczególnych składowych elastyczności operacyjnej, a nie ich 
wartości i dynamika ich zmian. Priorytety składowych elastyczności i ich relacje w nurtach 
ewolucyjnych przedstawiono na rysunku 40. 

Rysunek 40. Rodzaje elastyczności operacyjnej w ewolucji systemów WCM  
na tle koncepcji wytwarzania

(Z – elastyczność zasobowa, P  – elastyczność procesowa,  
R  – elastyczność planu (planowania i sterowania), S  – elastyczność strukturalna)

Uzasadnione w związku z powyższym wydaje się przeprowadzenie badań w zakresie 
czynników wpływających na elastyczność operacyjną (wytwarzania) oraz w zakresie ich 
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wzajemnych zależności tym bardziej, że podobne zależności można zaobserwować, dokładnie 
analizując konstrukcje modeli wytwarzania klasy światowej.

Elastyczność w modelach WCM

Analiza zmian w modelach wytwarzania klasy światowej wykazała, że wraz z ich roz-
wojem zmieniało się podejście w zakresie poszczególnych klas zmienności (rys. 41).

Rysunek 41. Umowny zakres i dynamika zmian w obszarach klas zmienności w systemach WCM

Jak wynika z rysunku 41, wraz z powstawaniem nowych modeli WCM, zwiększały się 
stopniowo zarówno zwinność, elastyczność, jak i rekonfigurowalność. Na szczególną uwagę 
jednak zasługują zmiany w obszarze elastyczności, które w zależności od źródeł (wewnętrz-
ne i zewnętrzne), przebiegały odmiennie. Jak wynika z badań, w początkowych okresach 
wprowadzania WCM dążenie do niskich kosztów wytwarzania i nastawienie na jakość nie 
spowodowały znaczącego przyrostu konkurencyjności [Vokurka i Fliedner, (1998), s. 166] 
stąd zainteresowanie zwiększeniem różnorodności oferowanych wyrobów (wzrost elastycz-
ności) [De Meyer i in., (1989), s. 135-144]. Znalazło to odzwierciedlenie w kolejnych 
modelach WCM, w których w coraz większym stopniu uwzględniano elastyczność (wyrobu 
i wolumenu) kosztem spadku efektywności kosztowej221. Apogeum uwzględniania elastycz-
ności w modelach WCM nastąpiło w modelu Maskella, w którym główną składową stała 
się elastyczna produkcja. Potwierdzeniem tendencji wzrostu znaczenia elastyczności były 
prace między innymi: R. Marklanda i innych [Vokurka i Fliedner, (1998), s. 167], w których 
spośród trzynastu priorytetów konkurencyjności222, trzy dotyczące elastyczności (wyrobu, 
wolumenu i procesu) znalazły się na najwyższych miejscach rankingu.

 221 Np. model stożka piaskowego [Ferdows i De Meyer, (1990), s. 168-183].
 222 Elastyczność wyrobu, elastyczność wolumenu, elastyczność procesów, niski koszt wytworzenia, wprowadza-

nie nowych wyrobów, czas dostawy, niezawodność dostaw, czas realizacji, niezawodność wyrobu, trwałość 
wyrobu, jakość, innowacyjność, obsługa posprzedażowa.
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Wraz z włączeniem do WCM postulatów szczupłego wytwarzania nastąpił spadek 
poziomu elastyczności operacyjnej. Wynikało to ze zmiany priorytetów ukierunkowanych 
w pierwszej kolejności na eliminowanie wszelkiego rodzaju strat, mających zredukować do 
względnego minimum jednostkowy koszt wytworzenia, a następnie na dostarczanie warto-
ści dodanej klientom. Znaczący spadek elastyczności operacyjnej nastąpił zatem w wyniku 
redukcji strat, w których nadmiarowa elastyczność zasobów względem bieżących potrzeb 
stanowiła największą wartość kosztów generowanych strat (szczególnie strat w obrębie 
utrzymywania nadmiarowych zasobów). Nadmiarowość ta wynikała z tendencji do szybkiej 
reakcji na zmienne potrzeby klientów oraz samej zmienności (nieprzewidywalności) otoczenia. 
Redukcja kosztów nadmiarowej elastyczności [por. Chod i Rudi, (2005)] w obszarze szcze-
gólnie zasobów, a tym samym spadek jej poziomu jest wpisany w „filozofię” wytwarzania 
klasy światowej (zero strat), stąd też ostatnie modele WCM drugiej generacji elastyczność 
operacyjną redukowały do wartości minimalnej. Dopiero kolejne modele drugiej generacji 
zaczęły uwzględniać elastyczność (nieśmiałe wprowadzenia zwinnego wytwarzania i ela-
stycznego wytwarzania w modelu Gandhi oraz przejście ze szczupłego wytwarzania do L6S 
w modelu Okhovata). Zapasowa elastyczność, uaktywniana w zależności od potrzeb, była 
utrzymywana jednak nie poprzez nadmiarowość własnych zasobów, a poprzez możliwość 
wykorzystania zasobów znajdujących się w innych systemach wytwarzania (kooperacje). 
Przełomem w uwzględnianiu elastyczności (szczególnie operacyjnej) stały się modele trzeciej 
generacji, w których elastyczność, przy założeniu uwzględnienia jej w koncepcji zwinnego 
wytwarzania223, stała się nieodzownym elementem WCM. W tych modelach nastąpiło jej 
efektywne wykorzystanie poprzez możliwość jej „dozowania”. Jej efektywne wykorzystanie 
jest także możliwe poprzez odpowiednią kalkulację kosztową poziomu jej zaangażowania 
(tzw. niskokosztową elastyczność systemu) [Dudek, (2017c), s. 478-483]. Jak wskazują 
liczne źródła literaturowe, kompromis pomiędzy elastycznością a efektywnością kosztową 
stanowił i stanowi nadal wyzwanie dla współczesnych systemów opartych na założeniach 
wytwarzania klasy światowej [Amir, (2011), s. 288]. 

Jak wynika z analizy literatury, całkowity poziom elastyczności (elastyczności ope-
racyjnej i strategicznej) w ostatnich latach ciągle się zwiększa224. Koresponduje to z analizą 
poziomu elastyczności operacyjnej w obszarze wytwarzania klasy światowej (rys. 42).

Rysunek 42. Poziom elastyczności operacyjnej w modelach WCM

 223 Głównym rozróżnieniem pomiędzy klasycznym ujęciem elastyczności a zwinnym jej ujęciem jest sposób 
postrzegania sytuacji wymuszającej zmiany. Elastyczność jest odpowiedzią na przewidywane zmiany nato-
miast zwinność rozszerza zakres elastyczności o nieprzewidywane zmiany na rynku lub oczekiwania klienta 
[Vokurka i Fliedner, (1998), s. 169].

 224 W rozumieniu: [Narasimhan i Das, (1999a), s. 683-718].
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Jak wynika z rysunku 42, w początkowych fazach rozwoju modeli WCM elastyczność 
była wbudowana w dobre praktyki i stale się zwiększała (modele WCM pierwszej generacji). 
Wprowadzenie modeli drugiej generacji spowodowało obniżenie poziomu elastyczności, ale 
tylko związanej z poziomem operacyjnym225 i realizacją procesów opartą na własnych zaso-
bach. Jej braki w systemie rekompensowała możliwość podzlecania całości lub poszczególnych 
fragmentów procesów wytwarzania (wytwarzanie kontraktowe). Stąd najbardziej popularne 
w tym czasie formy organizacji aktywności wytwórczej w postaci obszarów końcowej fazy 
wytwarzania (najczęściej montażu finalnego). Z kolei modele trzeciej generacji, zakładające 
nieprzewidywalność i zmienność warunków otoczenia muszą kontraktować zasoby, a tym 
samym utrzymywać nadmiary elastyczności. Najczęściej odbywa się to w formie negocjacji 
alokacji zasobów rozproszonych. Bazujący na przyjętych założeniach WCM proces organizacji 
takiego systemu wytwarzania w warunkach rozproszenia zasobów, który zgodnie z ujęciem 
czynnościowym organizacji ma na celu wniesienie pewnego uporządkowania w zbiór zaso-
bów rozproszonych, składa się z etapów226: doboru zasobów, negocjacji i alokacji zasobów, 
uporządkowania zasobów i koordynacji współdziałania. Realizacja działań w takich układach, 
pomimo braku fizycznego wykorzystania zasobów na etapie budowy sieci, generuje koszty 
związane z rezerwacją potencjalnych zasobów, a tym samym przyczynia się do utrzymywania 
nadmiarowej elastyczności.

Jak wynika z analizy rysunku 42, elastyczność operacyjna najpierw rosła, następnie 
malała, ażeby w konsekwencji ponownie wzrastać. Takie zjawisko wydaje się nielogiczne 
ze względu chociażby na rachunek kosztów zmienności. Brak logiki przejawia się w pono-
szeniu kosztów redukowania poziomu elastyczności operacyjnej, a następnie ponoszeniu 
kosztów z tytułu ponownego zwiększania jej poziomu. Przydatne w tym przypadku byłoby 
oszacowanie minimalnego poziomu redukcji elastyczności operacyjnej (oszacowanie dopa-
sowania elastyczności), poniżej którego ponoszenie kosztów jej dalszej redukcji wiązałoby 
się z ponoszeniem kolejnych kosztów związanych z przywróceniem jej do niezbędnego 
poziomu. Nielogiczność podejmowanych działań w wytwarzaniu klasy światowej wynika 
ze sprzeczności celów w zakresie elastyczności operacyjnej i szczupłości. Ta sprzeczność 
celów powoduje występowanie zjawiska paradoksu.

Paradoks elastyczności i szczupłości w modelach WCM
Paradoks, jako zjawisko oznaczające sprzeczność, towarzyszyło idei tworzenia systemów 

organizowanych na bazie wytwarzania klasy światowej. Paradoks ma miejsce wtedy, gdy 
występuje sprzeczność w obszarze wzajemnie wykluczających się czynników, elementów227. 

 225 Potwierdzają to badania, z których wynika, że elastyczność operacyjna jako element szczupłości nie jest ge-
neralnie rozpatrywana, a jej naturalny spadek wynika z nieistotności problemu dla szczupłego wytwarzania; 
elastyczność pojawia się najczęściej jako miernik funkcjonowania systemu, na którego wartość wpływ mają 
poszczególne wykorzystywane w szczupłym wytwarzaniu metody [Belekoukias i in., (2014), s. 5347-5362].

 226 Opracowano zasady alokacji zasobów oraz protokoły negocjacyjne i przedstawiono je w: [Czajka i Dudek, 
(2017a), s. 172].

 227 Oprócz pojęcia „paradoks” są używane także określenia „dualność” i „dialektyka”, a kluczowe rozróżnienie 
polega na trwałym natężeniu napięć. Dialektyka i dualność oznaczają rozstrzyganie napięć poprzez identyfikację 
nowej synergii. Z kolei paradoks to napięcie, które trwa i nie może być złagodzone. Szerzej w: [Zakrzewska-
-Bielawska, (2018), s. 19].
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Sprzeczność ta wyrażona jest wzajemną zależnością szczupłości, redukującej straty nadmia-
rowych elastyczności, względem samej elastyczności, zwiększającej swoją nadmiarowość. 
Pierwotnie wynikał on ze wzajemnej relacji dwóch podejść do organizacji wytwarzania wy-
korzystywanych w modelach WCM, a mianowicie szczupłego wytwarzania (redukującego 
straty) i elastycznego wytwarzania (zwiększającego różnorodność i dopasowanie do klienta). 
Ogólne porównanie szczupłego i elastycznego wytwarzania przedstawiono w tabeli 45. 

Tabela 45
Porównanie szczupłego i elastycznego wytwarzania (wybrane aspekty)

Nr Szczupłe wytwarzanie Elastyczne wytwarzanie

1. wykorzystywane do kontroli poziomu jakości 
i strat w systemie

wykorzystywane do zwiększania poziomu ela-
styczności systemu i zwiększania satysfakcji 
klienta

2. nastawione na doskonalenie systemu nastawione na doskonalenie systemu i satys-
fakcji klienta

3.
nastawione na wykorzystanie wszystkich za-
sobów i podporządkowanie ich celowi jakim 
jest proces wytwarzania

nastawione na cel, jakim jest zwiększanie ela-
styczności systemu pod kątem satysfakcji 
klienta

4. redukuje elastyczność w systemie zwiększa elastyczność
5. wspiera strategię lidera kosztowego wspiera strategię zróżnicowania

6. bazuje na ograniczonych do minimum zaso-
bach bazuje na nadmiarowych zasobach

7. wykorzystywane w obszarze przewidywal-
nych zmian

wykorzystywane w obszarze przewidywal-
nych zmian

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Chahal, (2012), s. 408; Hallgren i Olhager, (2009), s. 981; Arafa 
i ElMaraghy, (2012), s. 538; Jin-Hai i in., (2003), s. 177]

Paradoks w modelach WCM, szczególnie drugiej generacji, polega zatem na wzajemnym 
wykluczaniu się podejść do organizacji wytwarzania228, szczególnie w obszarze zasobów na 
poziomie operacyjnym (to, co jest szczupłe, nie może być elastyczne i na odwrót). Daje się 
zatem zauważyć sprzeczność na poziomie operacyjnym, polegającą na równoczesnej chęci 
podnoszenia wartości dwóch przeciwstawnych funkcji: redukcji nadmiarów elastyczności 
(wyrażanej poprzez szczupłość) i zarazem zwiększania elastyczności  – rysunek 43.

Jak wynika z rysunku 43, wzrost elastyczności jest powiązany ze wzrostem strat z ty-
tułu jej nadmiarowości i na odwrót, redukcja strat związana jest ze zmniejszaniem poziomu 
elastyczności [Chahal, (2012), s. 408]. Wzajemne wykluczanie się podejść229 powoduje, 

 228 Sporadyczne w literaturze pojawiają się także poglądy, że współczesne systemy wytwarzania oparte na szczu-
płym wytwarzaniu są elastyczne [Stone, (2012), s. 112-132]  – ten nurt badań pominięto w pracy.

 229 Elastyczne wytwarzanie nie jest warunkiem funkcjonowania szczupłego wytwarzania, ale też nie wyklucza jego 
współistnienia szczególnie na wyższych poziomach zmienności systemu [Naylor i in., (1999), s. 107-118].
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że w praktyce wytwórczej bardzo trudno uzyskać zwiększoną elastyczność operacyjną 
przy jednoczesnym zwiększaniu szczupłości. Z reguły zwiększanie poziomu elastyczności 
powoduje wzrost kosztów funkcjonowania systemu, a z kolei redukcja kosztów powoduje 
usztywnienie funkcjonowania systemu230. Elastyczność oznaczająca utrzymywanie rezerw 
zasobowych i organizacyjnych na wypadek nagłych i nieprzewidywanych zmian powoduje, 
że jej zwiększanie odbywa się kosztem zmniejszania tzw. szczupłości.

Rysunek 43. Zależność poziomu elastyczności od poziomu strat w systemie wytwarzania

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Chahal, (2012), s. 408]

Wzajemne uwzględnianie w procesach organizowania szczupłości oraz elastyczności 
powinno prowadzić do określenia punktu zrównoważenia (równowagi), a tym samym do 
oszacowania optymalnego poziomu elastyczności operacyjnej i szczupłości, co z kolei 
pozwoli na wyznaczanie korytarzy elastyczności oraz ewentualnego pola potencjału nisko-
kosztowych usprawnień231 (rys. 44).

Paradoks ten, choć w mniejszym stopniu, widoczny jest także w modelach WCM trze-
ciej generacji, w których osiągnięto w pewnym sensie kompromis pomiędzy szczupłością 
i elastycznością operacyjną poprzez utrzymywanie rezerw zasobowych oraz poprzez próby 
efektywnego zagospodarowania jej nadmiarów232. Kompromis ten wynika z wzajemnej 
relacji podejść do organizacji wytwarzania: zwinnego i elastycznego. Ogólne porównanie 
elastycznego i zwinnego wytwarzania przedstawiono w tabeli 46.

 230 To, co jest między innymi wyznacznikiem szczupłego wytwarzania, czyli: zintegrowany przepływ jednej sztuki 
produktu, niski (zerowy) poziom zapasów, małe serie produkcyjne wytwarzane „dokładnie na czas”, standa-
ryzacja, produkcja ciągła w systemie ssącym, generuje spadek poziomu elastyczności systemu. W praktyce 
najbardziej „szczupłe” systemy wytwarzania to sztywne, zautomatyzowane układy liniowe zoptymalizowane 
pod kątem wytwarzania jednego asortymentu. To, co stanowi o istocie elastyczności, osiągane jest dzięki 
dodatkowym kosztom generowanym utrzymaniem systemu w stanie gotowości do zmian np. marszrut, tech-
nologii, wielkości produkcji itp.

 231 Szerzej w: [Dudek i Kardela, (2015a), s. 101-116].
 232 Jak stwierdził wiceprezes BMW R. Morris, „konkurencyjność to wyścig w kierunku efektywnej elastyczności”, 

[Henry, (2009)].
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Rysunek 44. Zależność elastyczności od szczupłości wytwarzania

Źródło: [Dudek, (2017c), s. 478–483; Dudek i Kardela (2015a), s. 101–116]

Tabela 46
Porównanie zwinnego i elastycznego wytwarzania (wybrane aspekty)

Nr Elastyczne wytwarzanie Zwinne wytwarzanie

1. wykorzystywane do zmian w obszarze działań 
przewidywalnych

wykorzystywane do zmian w obszarze działań 
nieprzewidywalnych

2. nastawione na doskonalenie systemu i satys-
fakcji klienta

nastawione na efektywność doskonalenia sys-
temu i satysfakcji klienta

3.
nastawione na cel, jakim jest zwiększanie 
elastyczności systemu pod kątem satysfakcji 
klienta

nastawione na cel, jakim jest szybka odpo-
wiedź na potrzeby klienta

4. zwiększa elastyczność operacyjną zwiększa elastyczność strategiczną

5. wspiera strategię zróżnicowania wspiera strategię zróżnicowania i lidera kosz-
towego

6. bazuje na nadmiarowych zasobach bazuje na nieograniczonych zasobach wyko-
rzystywanych efektywnie

7. wykorzystywane w obszarze przewidywal-
nych zmian

wykorzystywane w obszarze nieprzewidywal-
nych zmian

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Wadhwa i Rao, (2003), s. 5–20; Jin-Hai i in., (2003), s. 177]

W modelach trzeciej generacji kompromis jest osiągany poprzez uwzględnienie przede 
wszystkim zwinności, która łączy w sobie elementy szczupłego i elastycznego wytwarzania. 
Zwinne wytwarzanie jest podstawowym warunkiem implementacji modeli WCM trzeciej 
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generacji [Hormozi, (2001), s. 136] i podstawowym czynnikiem zyskiwania przewagi kon-
kurencyjnej dla przedsiębiorstw aspirujących do klasy światowej [Vokurka i Fliedner, (1998), 
s. 165]. Dodatkowo, jak wynika z badań, elastyczność będąca kluczowym nośnikiem zwin-
ności [Monroe, (2008), s. 719]233 jest przypisywana najczęściej do operacyjnych elementów 
zwinności (tzw. zwinności podstawowej) [Baker, (2006), s. 208; Jin-Hai i in., (2003), s. 177]. 
Przyjmując założenie, że w drodze przyjętej ewolucji modeli i systemów wytwarzania klasy 
światowej, szczupłe wytwarzanie może zostać zastąpione zwinnym wytwarzaniem, problem 
płynnego podnoszenia poziomu elastyczności operacyjnej wydaje się zasadniczą kwestią 
do rozwiązania. Przyjmując założenie, że paradoksu nie da się rozwiązać, a jedynie można 
redukować negatywne jego skutki względem systemu, należy podejmować próby minimali-
zowania napięcia pomiędzy sprzecznymi, zidentyfikowanymi celami.

Strategie i ścieżki redukcji napięcia

Analiza literatury wykazała, że nie ma kompleksowych badań w zakresie równoważe-
nia szczupłości i elastyczności, a tym samym określania możliwości przekształcania modeli 
wytwarzania klasy światowej opartych na drugiej generacji w te, oparte na trzeciej generacji. 
Oznacza to, że nie ma także badań w zakresie redukcji napięcia generowanego w procesach 
dostosowywania systemów wytwarzania do współczesnych warunków wytwarzania. Jak 
wskazują badania pokrewne [np.: Purvis i in., (2014), s. 102], istnieje jednak możliwość 
zbudowania ścieżki przejścia (zmniejszenia napięcia) ze szczupłego wytwarzania do zwin-
nego wytwarzania w odniesieniu do elastyczności poprzez tzw. obszar integracji (rys. 45). 

Rysunek 45. Dopasowanie poziomu elastyczności do poziomu kosztów w systemie wytwarzania

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Stobiński, (2015), s. 89]

Przyjmując założenie, że można wyznaczyć obszar integracji, w modelach WCM przejście 
ze szczupłego wytwarzania, zakładającego minimalny poziom elastyczności operacyjnej do 
zwinnego wytwarzania zakładającego wysoki jej poziom, wymaga zbudowania odpowiedniej 
strategii przejścia. Może to być strategia radykalnego lub ewolucyjnego zwiększenia poziomu 

 233 Należy pamiętać, że elastyczne wytwarzanie nie jest koniecznym warunkiem początkowym rozpoczęcia 
implementacji zwinnego wytwarzania [Naylor i in., (1999), s. 107-118].
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elastyczności. Przyjmując ewolucyjny charakter zmian zakładający, że zwinne wytwarzanie jest 
naturalnym rozwinięciem szczupłego wytwarzania [np. Jin-Hai i in., (2003), s. 171; Aitken i in., 
(2002), s. 60] o między innymi elastyczność [Ganguly i in., (2009), s. 412], przejście to odbywać 
się powinno poprzez integrację szczupłego i zwinnego wytwarzania. Integracja ta powinna 
odbywać się w wyznaczonym korytarzu pokrywającym się z obszarem elastyczności (rys. 46).

Rysunek 46. Korytarz integracji

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Yusuf i in., (2003), s. 618]

Zwiększanie elastyczności w obszarze integracji może być także realizowane różnymi 
ścieżkami (w ramach strategii) w zależności od intensywności zmian, a tym samym od 
wielkości kosztów ponoszonych na podniesienie jej poziomu (rys. 47).

Rysunek 47. Ścieżki oraz pułapka elastyczności w obszarze integracji

Źródło: [Yusuf i in., (2003), s. 618]

Jak wynika z rysunku 47, przyjęcie ścieżki pierwszej zakłada ponoszenie mniejszych 
kosztów na początku zmian, a większych w dalszych etapach. Przyjęcie ścieżki drugiej wymaga 
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natomiast poniesienia znaczących kosztów na początku zmian, a mniejszych w końcowych eta-
pach. Ścieżek zwiększania elastyczności jest zatem bardzo dużo, a wybór jednej lub kilku z nich 
jest uzależniony od potencjału systemu i przyjętej strategii zmian. Z powodu braku prowadzo-
nych badań w tym zakresie, jak wskazuje literatura [Yusuf i in., (2003), s. 618], może istnieć 
tzw. pułapka elastyczności między zakładaną ścieżką teoretyczną a finalną ścieżką empiryczną. 
Sugeruje się więc wybór ścieżki pośredniej (centralnej) równoważącej ponoszone koszty 
w kolejnych etapach. Oznacza to w praktyce istnienie predefiniowanych korytarzy elastycz-
ności, zbudowanych wokół ścieżki centralnej zwanej ścieżką niskokosztowej elastyczności.

Wnioski
Wynikająca z nurtów ewolucyjnych oraz ze specyfiki poszczególnych modeli WCM 

elastyczność operacyjna powinna być stale monitorowana. Pozwoli to na uniknięcie zbędnych 
kosztów wynikających z okresowych wzrostów i spadków jej poziomu. Pozostająca z nią 
w sprzeczności szczupłość, jest ściśle uzależniona od jej poziomu. Elastyczność, szczególnie 
nadmiarowa, powoduje paradoks w zakresie istoty tworzenia systemów według wytycznych 
wytwarzania klasy światowej, konstruowanych z założenia w celu realizacji procesów wytwa-
rzania w sposób najbardziej efektywny (bezstratny), a wynikający z najwyższego poziomu 
zorganizowania. Sprzeczność tę można minimalizować, wyznaczając punkty równowagi 
pomiędzy elastycznością a szczupłością, a na ich podstawie, wytyczać ścieżki redukcji 
napięcia  – ścieżki niskokosztowej elastyczności. Najkorzystniejsza ścieżka może powstać 
dzięki ewolucyjnemu i kosztowo zrównoważonemu podejściu, uwzględniającym konieczność 
stopniowego podnoszenia elastyczności operacyjnej do poziomu umożliwiającego szybką 
reakcję na zakłócenia, minimalizując przy tym czas i koszt tej reakcji.

Współczesne modele wytwarzania klasy światowej to modele, które powinny zawierać 
w sobie wszystkie rodzaje elastyczności, w tym także operacyjną, dopasowaną do bieżących 
potrzeb. W przypadku elastyczności operacyjnej konieczne jest zatem ekonomiczne zwięk-
szanie jej poziomu, wynikające z konieczności zamiany szczupłego wytwarzania na zwinne. 
Zmiana ta powinna być ewolucyjna i uwzględniać wytyczone ścieżki redukcji napięcia 
w obszarach integracji.

2.4. Elastyczność operacyjna a szczupłość wytwarzania 
w ujęciu empirycznym

Przyjmując założenie, że to, co jest szczupłe, nie może być elastyczne i na odwrót, 
istnieje uzasadniona potrzeba identyfikacji zależności elastyczności operacyjnej względem 
szczupłości. Identyfikacja tych zależności oraz poznanie mechanizmów ich wzajemnego 
kształtowania pozwoli na optymalizację (równoważenie) ich poziomów. W związku z tym, że 
nie ma w literaturze kompleksowo opracowanych wyników badań, szczególnie w obszarze 
sprzeczności elastyczności operacyjnej i szczupłości, w pierwszej kolejności zidentyfikowano 
czynniki mające wpływ na poszczególne składowe elastyczności operacyjnej. Następnie dla 
tych składowych opracowano formuły ich wyznaczania. Po ich zdefiniowaniu opracowano 
formułę wyznaczania elastyczności operacyjnej oraz szczupłości. Pozwoliło to na wyznacze-
nie poziomu rozbieżności i określenie wzajemnych zależności poszczególnych składowych 
elastyczności operacyjnej i szczupłości.
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Założenia prowadzonych badań

Analizy zbioru danych, niezbędnych do przeprowadzenia wszystkich badań w pracy, 
dokonano przede wszystkim opierając się na danych historycznych dla okresu siedmiu lat 
(lata 2010-2017) oraz na danych bieżących przy następujących założeniach:

– możliwe było pozyskanie kompletu danych historycznych234 i bieżących,
– w przypadku obiektów, które takich kompletnych danych nie posiadały (np. krótszy 

okres funkcjonowania WCM) do analizy przyjęto okres od rozpoczęcia wdrożenia do 
końca roku 2017 (35%),

– w przypadku obiektów, które otrzymały złoty medal WCM do analizy przyjęto także 
okres ostatnich siedmiu lat, przyjmując założenie, że implementacja WCM jako element 
ciągłego doskonalenia nigdy się nie kończy  – IIM>85 pkt  – (12%),

– w ramach jednego obiektu badań mógł funkcjonować więcej niż jeden wydzielony pla-
nistycznie i fizycznie obszar wytwórczy (76%),

– w przypadku zmian analizowanego obszaru wymagających modyfikacji lub zmiany 
struktury, celem zachowania ciągłości analizy przyjęto, że analizowane wartości począt-
kowe nowego obszaru powstałego w miejsce istniejącego, przyjmują wartości końcowe 
obszaru wygaszanego (średni okres funkcjonowania obszaru bez zmian struktury to 27 
miesięcy),

– możliwa była agregacja danych  – grupowanie obiektów i ich danych historycznych a ce-
lem uśrednienia wyników w jednolitych strefach przyjęto strefy związane z certyfikacją 
WCM (przyznawane medale),

– w każdym obiekcie badań możliwe było wyselekcjonowanie grupy ekspertów uczest-
niczących w wywiadach indywidualnych,

– możliwe było pozyskanie danych z planów produkcji (asortyment, wielkość produkcji 
w rozbiciu na okresy235),

– możliwe było zestawienie zaangażowanych zasobów do tworzenia i ewentualnych ko-
rekt planów (zasoby ludzkie236),

– możliwe było zestawienie zaangażowanych zasobów do fizycznej realizacji procesów 
(w rozbiciu na zasoby ludzkie, materiałowe i maszynowe237),

– możliwe było pozyskanie wykazu zmian przebiegów procesów w obrębie danych ob-
szarów wytwórczych (ścieżki alternatywne),

– możliwe było zestawienie zaangażowanych zasobów do tworzenia i ewentualnych ko-
rekt przebiegu procesów (zasoby ludzkie, maszyny238),

– możliwe było zestawienie zapasów zasobów (materiałowych, zdolności wytwórczych itp.),

 234 Pozyskano kompletne dane tylko z 17 przedsiębiorstw z 25 wybranych do analizy (68%).
 235 Najczęściej podstawowym okresem planistycznym był okres jednej zmiany roboczej, ale ze względu na ilość 

danych plany te uśredniono i zagregowano do okresów miesięcznych.
 236 Według uzyskanych danych pozycja ta stanowi średnio 98% całkowitych kosztów zużywanych zasobów do 

tworzenia i korekt planów.
 237 Według uzyskanych danych te pozycje stanowią średnio 94% całkowitych kosztów zużywanych zasobów 

w obszarach wytwórczych; nie uwzględniono kosztów związanych z obsługą poszczególnych obszarów 
(np. administracyjną, techniczną itp.).

 238 Według uzyskanych danych te pozycje stanowią średnio 99% całkowitych kosztów zużywanych zasobów do 
tworzenia i korekty procesów.
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– możliwe było pozyskanie zestawienia czasów reakcji na korekty planów, procesów, na 
rekonfigurację zasobów uwzględniające realizację istniejących procedur,

– możliwe było zestawienie obciążenia poszczególnych zasobów (OEE),
– możliwe było zestawienie kosztów zużycia zasobów w przeliczeniu na jednostki plani-

styczne,
– możliwe było zidentyfikowanie jednorodnych nośników kosztów.

Analizę elastyczności operacyjnej w ramach wydzielonych obszarów przeprowadzono 
zatem na podstawie danych, które pozyskane zostały w wyniku zestawienia:

– wartości szacunkowych, określonych przez personel odpowiedzialny za poszczególne 
procesy w ramach analizowanych obszarów i zweryfikowanych przez grupę ekspertów; 
szacowanie w szczególności dotyczyło obiektów badań, które nie posiadają wdrożonych 
odpowiednich narzędzi rozliczania i raportowania aktywności produkcyjnej, np. QRAP, 
dedykowane systemy raportowania, ERP, MES, PPMS itp., i/lub rozliczania zużytych 
zasobów; szacowanie dotyczyło także obiektów nieposiadających odpowiednich ra-
chunków kosztów oraz znajdujących się w początkowej fazie implementacji WCM 
(brak możliwości powiązania działania z kosztem) i odbywało się poprzez zestawienie 
i uśrednienie wartości uzyskanych od personelu odpowiedzialnego za poszczególne 
procesy i zweryfikowanie ich przez ekspertów z obiektów badań;

– wartości rzeczywistych, wynikających z dokumentacji planistycznej i rozliczeniowej 
(dotyczyło obiektów, które mają wdrożone odpowiednie narzędzia); pozyskiwanie rze-
czywistych danych wejściowych odbywało się poprzez: w przypadku danych związa-
nych z czasem  – wygenerowanie zestawień z systemów klasy ERP, Workflow lub innych 
dedykowanych dla danego obiektu; w przypadku danych kosztowych  – poprzez wyge-
nerowanie gotowych zestawień lub odpowiednie przekształcenie matryc (E oraz F)239 
tworzonych w ramach filaru analizy kosztów.

W badaniach wykorzystano parametry, dla których określono założenia. Podstawowe 
wykorzystane parametry (wartości szacunkowe i rzeczywiste) przedstawiono w tabeli 47.

Tabela 47240

Przyjęte parametry analizy i ich opis

Parametr Opis

Czas realizacji

czas, wyrażony w godzinach [godz.], przeznaczony na wytwarza-
nie przy założeniu występowania planowanych i nieplanowanych 
przerw  – jest on różnicą pomiędzy planowanym czasem240 a nieplano-
wanymi przerwami w wytwarzaniu

 239 Szerzej w: [Dudek i Kardela (2014a), s. 23-35; Dudek i Kardela (2015a), s. 101-116].
 240 Czas planowany to czas całkowity pomniejszony o planowane przerwy w wytwarzaniu (regulaminowe, 

konserwacyjne, planowane przestoje itp.). Czas całkowity to czas teoretyczny, w którym można wykorzystać 
zasób techniczny do wytwarzania w warunkach pracy danego systemu (dni pracy) przy istniejącej organizacji 
pracy (zmianowość)  – szerzej w np.: [Dudek, (2016b), s. 91].
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Tabela 47 cd.

Parametr Opis

Czas reakcji na zmiany 
(planu, procesu, zasobów)

czas, wyrażony w roboczogodzinach [rbg.], jaki upływa od momentu 
zgłoszenia odstępstwa (od planu, od wzorcowego przebiegu procesu, od 
normatywnego zużycia zasobów) do momentu zatwierdzenia nowego 
planu, przebiegu procesu, ponownego planu zaangażowania zasobów 
lub momentu wyeliminowania odchyleń (sterowanie, regulowanie)

Zaangażowanie zasobów 
w korekty (planu, procesu, 
zasobów)

czas, wyrażony liczbą roboczogodzin [rbg.], zaangażowania zasobów 
do wykonania korekty (planu, przebiegu procesu, przydziału zasobów)

Zmienność (planu, 
procesu, zasobu)

liczba zmian, wyrażona liczbą koniecznych korekt (planu, przebiegu 
procesów, przydziału zasobów) [il.], w przyjętym okresie planistycznym

Obciążenie zaangażowanych 
zasobów do wykonania 
korekty (planu, procesu, 
rozdziału zasobów)

czas, wyrażony liczbą roboczogodzin [rbg.], obłożenia wykorzystywa-
nych do wykonania korekt zasobów, wynikający z różnicy czasu dys-
ponowanego i czasu operacyjnego danego zasobu w przyjętym okre-
sie planistycznym

Zapas zasobów możliwych 
do wykorzystania do 
korekty (planu, procesu, 
zasobów)

czas, wyrażony liczbą roboczogodzin [rbg.], dostępności zasobów nie-
wykorzystywanych do bieżących korekt, a będących w dyspozycji 
w przyjętym okresie planistycznym

Koszt zaangażowania 
zasobów do korekty 
(planu, procesu, zasobów)

koszt, wyrażony w złotówkach [zł], niezbędny do realizacji korekty 
(to iloczyn liczby roboczogodzin i godzinowej stawki zaangażowania 
danego zasobu)*

Koszt utrzymania zasobów 
do korekty (planu, procesu, 
zasobów)

koszt, wyrażony w złotówkach [zł], utrzymania w dostępności zaso-
bów możliwych do wykorzystania do korekty (to iloczyn liczby robo-
czogodzin i godzinowej stawki zaangażowania danego zasobu)*

Wskaźnik zmienności 
(planów, procesów, 
zasobów)

stosunek liczby zmian w obszarze zmienności (planu, procesu, zaso-
bu) do liczby wynikającej z przyjętej wartości bazowej w określonym 
oknie planistycznym

Wskaźnik czasu reakcji na 
zmiany (planów, procesów, 
zasobów)

stosunek czasu niezbędnego na wykonanie zmian (planu, procesu, za-
sobu) do czasu wynikającego z przyjętej wartości bazowej w określo-
nym oknie planistycznym

Wskaźnik zaangażowania 
zasobów w zmiany (planu, 
procesu, zasobów)

stosunek czasu zaangażowania zasobów w wykonanie zmian (planu, 
procesu, zasobu) do czasu zaangażowania wynikającego z przyjętej 
wartości bazowej w określonym oknie planistycznym

Wskaźnik obciążenia 
zasobów korektą (planu, 
procesu, zasobów)

stosunek czasu obłożenia zasobów w wykonanie zmian (planu, proce-
su, zasobu) do czasu obłożenia wynikającego z przyjętej wartości ba-
zowej w określonym oknie planistycznym

Wskaźnik zapasu zasobów 
możliwych do wykorzystania 
podczas korekt (planu, 
procesu, zasobów)

stosunek czasu dostępności zasobów możliwych do wykorzystania 
podczas realizacji zmian (planu, procesu, zasobu) do czasu dostępno-
ści wynikającego z przyjętej wartości bazowej w określonym oknie 
planistycznym

 * w przypadku obiektów wykorzystujących inne waluty (euro) dokonywano przeliczenia ich na złotówki według 
kursów średnioważonych miesięcznych NBP
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Ze względu na to, że wszystkie dane były i nadal są danymi wrażliwymi, w prezentacji 
wyników posłużono się odpowiednio skonstruowanymi wskaźnikami. Ogólną postać wyko-
rzystywanych wskaźników prezentuje wzór:

 W R
Bt

t

t

   =

gdzie:
 Wt  – wartość wskaźnika dla okresu t,
 Rt  – wartość z okresu t,
 Bt  – wartość bazowa przyjęta dla okresu t.

Wartości dla poszczególnych okresów zostały zatem odniesione do tzw. wartości bazo-
wych (100% wartości wskaźnika dla okresu t = 0). Dla kolejnych okresów wartością bazową 
była ta sama wartość początkowa, zatem wszystkie kolejne wartości zostały odniesione do 
tej samej wartości początkowej, dla której wskaźnik Wt jest równy jeden. 

W badanych obiektach, reprezentujących obszary, w których jest realizowany proces 
wdrażania wytwarzania klasy światowej, nie występują sformalizowane sposoby wyzna-
czania poszczególnych składowych elastyczności operacyjnej oraz występują różne sposoby 
wyznaczania strat związanych z wytwarzaniem. W związku z powyższym, w wyniku prze-
prowadzonych wywiadów, dokonano formalizacji sposobów wyznaczania poszczególnych 
składowych. Sformalizowane zapisy (wzory) powstały w wyniku analizy między innymi 
literatury w zakresie mierników elastyczności oraz w wyniku wykorzystania wiedzy eksperc-
kiej osób zaangażowanych w obiektach badań w procesy pomiaru produktywności i efek-
tywności procesów241. Poszczególne składowe elastyczności operacyjnej, jak i szczupłości 
rozpatrywane były jako funkcje wielowymiarowe jednokierunkowe lub różnokierunkowe, 
które opisano w postaci:

 E f x x xn� � , ,,= …{ }1 2

gdzie:
 x1, x2,..., xn  – zmienne.

Dobór zmiennych został zweryfikowany za pomocą medianowego współczynnika 
względnego dyspersji cech (vM) oraz współczynników korelacji (r) [Tarka, (2012), s. 48]. 
Następnie funkcje elastyczności (operacyjnej i jej składowe) oraz szczupłości zostały sprowa-
dzone do miernika syntetycznego, który przyjął ogólną postać [Kolenda, (2006), s. 22-43]:

 E w x
i

n

i iz� �
� �

= ×( )
=
∑

1

gdzie:
 w1, x2,..., xn  – wagi poszczególnych zmiennych,
 x1z, x2z,..., xnz  – zmienne zunitaryzowane.

 241 102 opinie (85 arkuszy odpowiedzi uzupełniono 17, uzyskanymi od osób bezpośrednio odpowiedzialnych za 
analizy procesów na szczeblu operacyjnym).
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Wagi poszczególnych zmiennych określono na podstawie opinii ekspertów, przypisując 
priorytety ważności poszczególnych zmiennym242:

 1
1

� �
� �

= ( )
=
∑
i

n

iw , w w wn1 2 0 1,� , , ;… ∈  

Wartości wag zmiennych zostały wyznaczone poprzez ocenę wskazującą siłę oddziaływa-
nia poszczególnych zmiennych w skali od 1-5, gdzie 1 oznacza bardzo mały wpływ, a 5 bardzo 
duży wpływ (2  – mały, 3  – średni, 4  – duży) [por. Stanisz, (2006); Staniec, (2018), s. 69].

Wartości zmiennych zunitaryzowanych niezbędnych do obliczenia mierników synte-
tycznych wyznaczono na podstawie wzorów243:

– dla tego samego kierunku (stymulanta  – ST):

 x
x x

x xiz

i z i

z i z i

� �
min

max min
=

- ( )
( ) - ( )

– dla kierunku przeciwnego (destymulanta  – DT):

 x
x x

x xiz
z i i

z i z i

� �
max

max min
=

( ) -

( ) - ( )

W trakcie analizy, celem badania wzajemnych zależności zmiennych, posłużono się:
– korelacją rangową Spearmana (RSp), ze względu na istnienie wartości odstających 

oraz małą liczebność prób danych jakościowych, celem oszacowania siły i kierunku 
wzajemnego oddziaływania zmiennych244,

– funkcją elastyczności (Ef), ze względu na spodziewaną korelację zmiennych, celem 
oszacowania procentowej zmiany wartości zmiennych względem siebie [np. Dąbrowa, 
(2004), s. 44],

– funkcją regresji, badającą mechanizmy powiązań pomiędzy zmiennymi.

W analizie przyjęto kryteria oceny elastyczności operacyjnej245 oraz kryteria oceny 
szczupłości:

– czasu reakcji na zmianę (T),
– kosztu reakcji na zmianę (K),
– kosztu generowanych strat (K),
– czasu reakcji na zmianę generowanych strat (T). 

Przyjmując powyższe założenia, przystąpiono do wyznaczania elementów składowych 
elastyczności operacyjnej i szczupłości. Do składowych elastyczności operacyjnej, zgodnie 

 242 Przy określaniu wag wykorzystano wartość przeciętną.
 243 Wykorzystano unitaryzację zerową  – jedną z metod transformacji zmiennych sprowadzającą zmienne do 

przedziału ⟨0;1⟩, szerzej np. w: [Kolenda, (2006), s. 22-43], ze względu na spełnienie wszystkich postulatów 
formuł normalizacyjnych opisanych np. w: [Jarocka, (2015), s. 119].

 244 Współczynnik mierzy siłę współzależności pomiędzy zmiennymi, dla których nie jest wymagana skala ilo-
ściowa o rozkładzie normalnym. Do określenia badanych związków przeprowadzono analizę bez wartości 
odstających przy założeniu normalności reszt i niezależności błędów obserwacji  – test Durbina–Watsona.

 245 Zgodnie z przyjętymi założeniami i propozycją przedstawioną w: [Sawik i Łebkowski, (1992), s. 14].
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z badaniami literaturowymi, zaliczono [np.: Tolio i in., (2007), s. 27]: elastyczność planowania 
i sterowania, elastyczność procesów i elastyczność zasobów, zaś do składowych szczupłości 
zaliczono wszystkie kategorie strat przyjmowane w szczupłym wytwarzaniu według podziału 
7W [np.: Hopp, (2018), s. 401].

Formuła wyznaczania elastyczności planowania i sterowania

Celem badań było zidentyfikowanie czynników wpływających na elastyczność plano-
wania i sterowania oraz określenie siły ich oddziaływania. Na podstawie zebranych danych 
zaproponowano formuły wyznaczania tej elastyczności.

W wyniku przeprowadzonych wywiadów indywidualnych w grupie siedemnastu obiek-
tów (85 arkuszy odpowiedzi) poddanych analizie między innymi określono podstawowe 
czynniki mające wpływ na elastyczność planowania i sterowania. W tabeli 48 przedstawiono 
składowe tej elastyczności oraz procentowe ich udziały w próbie badawczej.

Tabela 48
Dziesięć najczęściej wskazywanych potencjalnych czynników (składowych) mających wpływ na 

elastyczność planowania i sterowania (siedemnaście obiektów)

Nr Najczęściej wskazywane składowe elastyczności planowania i sterowania Udział 
[%]

1. czas korekty planu 100
2. ilość zasobów zużytych do korekty planu 100
3. stabilność/zmienność planów produkcji 100
4. czas działań związanych ze sterowaniem (bez korekty planu) 100
5. ilość zasobów zużytych do sterowania (bez korekty planu) 100
6. obciążenie zasobów korektą planu 88
7. dostępność zasobów niezbędnych do korekt 88
8. czas gromadzenia danych 41
9. czas zwłoki systemu informatycznego 35
10. inne 6
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Następnie wydzielono najważniejsze czynniki wpływające na elastyczność planowania 
i sterowania (powyżej 50% wystąpień246 przy zachowaniu warunków ich doboru dla małych 
prób) i określono ich wagi, opierając się na opiniach ekspertów oraz określono kierunek 
oddziaływania (stymulanta/destymulanta). Wyniki dla najważniejszych zagregowanych 
składowych elastyczności planowania i sterowania przedstawiono w tabeli 49.

Tabela 49
Wagi czynników wpływających na elastyczność planowania i sterowania (siedemnaście obiektów)

Nr Czynnik (T ) Waga [%] Agregacja 
składowych ST/DT

1. czas trwania korekty planu i działań sterujących 35 (1) + (4) + (8) + (9) DT
2. zmienność planów produkcji 20 (3) ST

3. ilość wykorzystywanych zasobów do korekt 
planów 15 (2) + (5) ST

4. obciążenie zasobów korektą planów 15 (6) DT
5. dostępność zasobów 15 (7) ST

Nr Czynnik (K) Waga [%] Agregacja 
składowych ST/DT

1. koszt zaangażowanych zasobów do wykonania 
korekty planu i działań sterujących 60 (1) + (2) + (3) + (4) 

+ (5) + (6) DT

2. koszt zasobów oczekujących na wykorzystanie 40 (7) DT

W wyniku prowadzonych prac przygotowano propozycję wyznaczania elastyczności 
planowania i sterowania, wykorzystując formuły: czasową i kosztową.

ES T
t( ) = × ( ) + × ( ) + × ( ) + × ( ) +   w EZS T w ECS T w EWS T w EOS T wZS t CS t WS t OS t DDS t

EDS T× ( )

ES K
t( ) = × ( ) + × ( )   w EWS K w EDS KWSk t DSk t

gdzie:
 ES(T)t – elastyczność planowania i sterowania w okresie t wyrażona za pomocą 

wskaźnika szybkości reakcji; ES(T)t0 = 1, 
 ES(K)t – elastyczność planowania i sterowania w okresie t wyrażona za pomocą 

wskaźnika kosztu reakcji; ES(K)t0 = 1,
 ECS(T)t – czas trwania korekty planu i działań sterujących w okresie t w odniesieniu 

do wartości bazowej; ECS(T)t0 = 1,
 EZS(T)t – liczba skorygowanych planów i działań sterujących w okresie t w odniesieniu 

do wartości bazowej; EZS(T)t0 = 1, 
 EWS(T)t – ilość wykorzystywanych zasobów do korekty planu i działań sterujących 

w okresie t w odniesieniu do wartości bazowej; EWS(T)t0 = 1,

 246 Kryterium ustalone przez ekspertów w wywiadach indywidualnych.
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 EOS(T)t – obciążenie wykorzystywanych zasobów do korekty planu i działań sterują-
cych w okresie t w odniesieniu do wartości bazowej; EOS(T)t0 = 1,

 EDS(T)t – dostępność zasobów do korekty planu i działań sterujących w okresie t 
w odniesieniu do wartości bazowej (zapas zasobów); EDS(T)t0 = 1,

 EWS(K)t – koszt wykorzystywanych zasobów do korekty planu i działań sterujących 
w okresie t w odniesieniu do wartości bazowej (to iloczyn ilości wykorzy-
stywanych zasobów i ich kosztów jednostkowych); EWS(K)t0 = 1,

 EDS(K)t – koszt utrzymywania w dostępności zasobów do korekty planu i działań 
sterujących w okresie t w odniesieniu do wartości bazowej (koszt zapasu 
zasobów to iloczyn ilości możliwych do wykorzystania zasobów i ich kosz-
tów jednostkowych). EDS(K)t0 = 1,

 w – wagi poszczególnych składowych.

Wskaźnik elastyczności planowania i sterowania wskazuje czas reakcji i koszt zmiany 
planów produkcji i zmiany parametrów sterowania w czasie w odniesieniu do jednost-
ki planistycznej (szybkość reakcji) po uwzględnieniu korekt: ilości dostępnych zasobów 
w danym okresie oraz ich wykorzystania. Wartość wskaźnika równa jeden oznacza wartość 
początkową ilorazu liczby korekt planu (wraz ze sterowaniem) i liczby wszystkich planów 
opracowanych w okresie t = 0, a wymagających zmian. Im mniejsza wartość wskaźnika, tym 
mniejsza elastyczność.

Formuła wyznaczania elastyczności procesów

Celem kolejnych badań było zidentyfikowanie czynników wpływających na elastyczność 
procesów oraz określenie siły ich oddziaływania. Na podstawie zebranych danych zapropo-
nowano formuły wyznaczania tej elastyczności.

W wyniku przeprowadzonych wywiadów indywidualnych w grupie siedemnastu obiek-
tów (85 arkuszy odpowiedzi) poddanych analizie określono podstawowe czynniki mające 
wpływ na elastyczność procesów. W tabeli 50 przedstawiono składowe tej elastyczności oraz 
procentowe ich udziały w próbie badawczej.

Tabela 50
Dziesięć najczęściej wskazywanych potencjalnych czynników (składowych) mających wpływ na 

elastyczność procesu (siedemnaście obiektów)

Nr Najczęściej wskazywane składowe elastyczności procesu Udział 
[%]

1. czas korekty procesu 100

2. ilość zasobów zużytych do korekty procesu 100

3. obciążenie zasobów korektą procesu 88

4. dostępność alternatywnych ścieżek realizacji 82

5. standaryzacja operacji wewnątrz procesów 82

6. dostępność zasobów niezbędnych do korekt 59
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Tabela 50 cd.

Nr Najczęściej wskazywane składowe elastyczności procesu Udział 
[%]

7. czas gromadzenia danych 35
8. czas zwłoki systemu informatycznego 35
9. polityka zapobiegania zakłóceniom 35
10. inne 6
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Następnie wydzielono najważniejsze czynniki wpływające na postrzeganie elastyczności 
procesów (powyżej 50% wystąpień247 przy zachowaniu warunków ich doboru dla małych 
prób), a następnie określono ich wagi, opierając się na opiniach ekspertów oraz określono 
kierunek oddziaływania (stymulanta/destymulanta). Wyniki dla najważniejszych zagregowa-
nych składowych elastyczności procesów przedstawiono w tabeli 51.

Tabela 51
Wagi czynników mających wpływ na elastyczność procesu (siedemnaście obiektów)

Nr Czynnik (T) Waga [%] Agregacja 
składowych ST/DT

1. czas trwania korekty procesu 35 (1) + (7) + (8) DT
2. zmienność procesów 20 (4) + (5) + (9) ST

3. ilość wykorzystywanych zasobów do korekty 
procesu 15 (2) ST

4. obciążenie zasobów korektą procesu 15 (3) DT
5. dostępność zasobów 15 (6) ST

 247 Kryterium ustalone przez ekspertów w wywiadach indywidualnych.
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Tabela 51 cd.

Nr Czynnik (K) Waga [%] Agregacja 
składowych ST/DT

1. koszt zaangażowanych zasobów do wykonania 
korekty przebiegu procesów 60 (1) + (2) + (3) + (4) 

+ (5) DT

2. koszt zasobów oczekujących na wykorzystanie 40 (6) DT

W wyniku prowadzonych prac przygotowano propozycję wyznaczania elastyczności 
procesów, wykorzystując formuły: czasową i kosztową.

EP T
t( ) = × ( ) + × ( ) + × ( ) + × ( ) +   w EZP T w ECP T w EWP T w EOP T wZP t CP t WP t OP t DDP t

EDP T× ( )
EP K

t( ) = × ( ) + × ( )   w EWP K w EDP KWPk t DPk t

gdzie:
 EP(T)t – elastyczność procesu w okresie t wyrażona za pomocą wskaźnika szybkości 

reakcji; EP(T)t0 = 1, 
 EP(K)t – elastyczność procesu w okresie t wyrażona za pomocą wskaźnika kosztu 

reakcji; EP(K)t0 = 1,
 ECP(T)t – czas trwania korekty procesu w okresie t w odniesieniu do wartości bazowej; 

ECP(T)t0 = 1,
 EZP(T)t – liczba skorygowanych procesów w okresie t w odniesieniu do wartości 

bazowej; EZP(T)t0 = 1,
 EWP(T)t – ilość wykorzystywanych zasobów do korekty procesu w okresie t w odnie-

sieniu do wartości bazowej; EWP(T)t0 = 1,
 EOP(T)t – obciążenie wykorzystywanych zasobów do korekty procesu w okresie t 

w odniesieniu do wartości bazowej; EOP(T)t0 = 1,
 EDP(T)t – dostępność zasobów do korekty procesu w okresie t w odniesieniu do war-

tości bazowej (zapas zasobów); EDP(T)t0 = 1,
 EWP(K)t – koszt wykorzystywanych zasobów do korekty procesu w okresie t w odnie-

sieniu do wartości bazowej (to iloczyn ilości wykorzystywanych zasobów 
i ich kosztów jednostkowych); EWP(K)t0 = 1,

 EDP(K)t – koszt utrzymywania w dostępności zasobów do korekty procesu w okresie 
t w odniesieniu do wartości bazowej (koszt zapasu zasobów to iloczyn ilo-
ści możliwych do wykorzystania zasobów i ich kosztów jednostkowych); 
EDP(K)t0 = 1,

 w – wagi poszczególnych składowych.
Wskaźnik elastyczności procesu wskazuje czas reakcji i koszt zmiany procesów w prze-

liczeniu na realizowaną jednostkę procesu wytwarzania (szybkość reakcji) po uwzględnie-
niu korekt: ilości dostępnych zasobów w danym okresie oraz ich wykorzystania. Wartość 
wskaźnika równa jeden oznacza wartość początkową ilorazu ilości procesów wytwarzania 
wymagających korekty względem ilości wszystkich realizowanych procesów wytwarza-
nia w przyjętym okresie t = 0, a wymagających zmian. Im mniejsza wartość wskaźnika, tym 
mniejsza elastyczność.
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Formuła wyznaczania elastyczności zasobów (bezpośrednio-wytwórczych)

Celem kolejnych badań było zidentyfikowanie czynników wpływających na elastyczność 
zasobów bezpośrednio wytwórczych oraz określenie siły ich oddziaływania. Na podstawie 
zebranych danych zaproponowano formuły wyznaczania tej elastyczności.

W wyniku przeprowadzonych wywiadów indywidualnych w grupie siedemnastu obiek-
tów (85 arkuszy odpowiedzi) poddanych analizie między innymi określono podstawowe 
czynniki mające wpływ na elastyczność zasobów. W tabeli 52 przedstawiono składowe tej 
elastyczności oraz procentowe ich udziały w próbie badawczej.

Tabela 52
Dziesięć najczęściej wskazywanych potencjalnych czynników (składowych) mających wpływ na 

elastyczność zasobów (siedemnaście obiektów)

Nr Najczęściej wskazywane składowe elastyczności zasobów Udział 
[%]

1. czas korekty ilości zasobów 100
2. ilość wykorzystywanych zasobów 100
3. obciążenie zasobów 100
4. dostępność zasobów  – poziom zapasów 100
5. opóźnienie w czasie realizacji 100
6. zmienność produkcji (planów) 35
7. zmienność asortymentu (procesów) 35
8. dostępność gotowych scenariuszy korekt 35
9. polityka zapobiegania czasowego wyłączenia zasobów z eksploatacji 35
10. czas zwłoki systemu informatycznego 35

0 20 40 60 80 100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
14%

2
14%

3
14%

4
14%

5
14%

6
13%

7
5%

8
5%

9
5%

10
2%

 
Procentowy udział składowej w próbie oraz procentowy udział we wszystkich składowych

Następnie wydzielono najważniejsze czynniki wpływające na postrzeganie elastyczności 
zasobów (powyżej 50% wystąpień248 przy zachowaniu warunków ich doboru dla małych prób),  

 248 Kryterium ustalone przez ekspertów w wywiadach indywidualnych.
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a następnie określono ich wagi, opierając się na opiniach ekspertów oraz określono kieru-
nek oddziaływania (stymulanta/destymulanta). Wyniki dla najważniejszych zagregowanych 
składowych elastyczności zasobów przedstawiono w tabeli 53.

Tabela 53
Wyznaczone wagi czynników mających wpływ na elastyczność zasobów (siedemnaście obiektów)

Nr Czynnik (T) Waga [%] Agregacja 
składowych ST/DT

1. czas trwania korekty zasobów 35 (1) + (5) + (8) + 
(10) DT

2. ilość wykorzystywanych zasobów 15 (2) ST
3. ilość dostępnych zapasów zasobów 15 (4) + (9) ST
4. obciążenie wykorzystywanych zasobów 15 (3) DT
5. zmienność wykorzystywanych zasobów 20 (6) + (7) ST

Nr Czynnik (K) Waga [%] Agregacja 
składowych ST/DT

1. koszt zaangażowanych zasobów do wykonania 
korekty przebiegu procesów 60 (1) + (2) + (3) + (5) 

++ (6) + (7) + (8) DT

2. koszt zasobów oczekujących na wykorzystanie 40 (4) + (9) DT

W wyniku prowadzonych prac przygotowano propozycję wyznaczania elastyczności 
zasobów, wykorzystując formuły: czasową i kosztową.

EZ T
t( ) = × ( ) + × ( ) + × ( ) + × ( ) +   w EZZ T w ECZ T w EWZ T w EOZ T wZZ t CZ t WZ t OZ t DDZ t

EDZ T× ( )

EZ K
t( ) = × ( ) + × ( )   w EWZ K w EDZ KWZk t DZk t

gdzie:
 EZ(T)t – elastyczność zasobów w okresie t wyrażona za pomocą wskaźnika szybkości 

reakcji; EZ(T)t0 = 1, 
 EZ(K)t – elastyczność zasobów w okresie t wyrażona za pomocą wskaźnika kosztu 

reakcji; EZ(K)t0 = 1,
 ECZ(T)t – czas reakcji wyrażona czasem trwania taktu procesu w okresie t w odniesieniu 

do wartości bazowej; ECZ(T)t0 = 1,
 EZZ(T)t – ilość zaangażowanych zasobów w okresie t w odniesieniu do wartości ba-

zowej; EZZ(T)t0 = 1,
 EWZ(T)t – ilość wykorzystywanych zasobów do korekty w okresie t w odniesieniu do 

wartości bazowej; EWZ(T)t0 = 1,
 EOZ(T)t – obciążenie wykorzystywanych zasobów do korekty w okresie t w odniesieniu 

do wartości bazowej; EOZ(T)t0 = 1,
 EDZ(T)t – dostępność zasobów (ilości zgromadzonego zapasu) w okresie t w odniesieniu 

do wartości bazowej (zapas zasobów); EDZ(T)t0 = 1,
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 EWZ(K)t – koszt wykorzystywanych zasobów do korekty w okresie t w odniesieniu do 
wartości bazowej; EWZ(K)t0 = 1,

 EDZ(K)t – koszt utrzymywania w dostępności zasobów (zapasu) w okresie t w odnie-
sieniu do wartości bazowej (koszt zapasu zasobów); EDZ(K)t0 = 1,

 w – wagi poszczególnych składowych.

Wskaźnik elastyczności zasobów wskazuje czas reakcji i koszt zmiany zasobów w prze-
liczeniu na jednostkę wykorzystanego zasobu (szybkość reakcji) po uwzględnieniu korekt: 
ilości dostępnych zasobów w danym okresie i ich wykorzystania oraz ich zapasu. Wartość 
wskaźnika jeden oznacza wartość początkową ilorazu zasobów wymagających korekty (rodzaj 
i ilość) i sumy wszystkich przydzielonych zasobów w przyjętym okresie t = 0, a wymagających 
zmiany. Im mniejsza wartość wskaźnika, tym mniejsza elastyczność.

Formuła wyznaczania elastyczności operacyjnej
Celem kolejnych badań było określenie formuły wyznaczania elastyczności operacyjnej.
W wyniku przeprowadzonej analizy literaturowej określono formułę wyznaczania 

elastyczności operacyjnej, będącej sumą ważoną składowych: elastyczności planowania 
i sterowania, elastyczności procesów i elastyczności zasobów bezpośrednio wytwórczych. 
W wyniku prowadzonych prac przygotowano propozycję wyznaczania elastyczności opera-
cyjnej, wykorzystując formuły: czasową i kosztową.

E T
t( ) = × ( ) + × ( ) + × ( )   w ES T w EP T w EZ TS t P t Z t

E K
t( ) = × ( ) + × ( ) + × ( )   w ES K w EP K w EZ KS t P t Z t

gdzie:
 E(T)t – elastyczność operacyjna w okresie t wyrażona za pomocą wskaźnika szyb-

kości reakcji; E(T)t0 = 1,
 E(K)t – elastyczność operacyjna w okresie t wyrażona za pomocą wskaźnika kosztu 

reakcji; E(K)t0 = 1,
 ES(T)t – elastyczność planowania i sterowania w okresie t wyrażona za pomocą 

wskaźnika szybkości reakcji w odniesieniu do wartości bazowej; ES(T)t0 = 1,
 EP(T)t – elastyczność procesów w okresie t wyrażona za pomocą wskaźnika szybkości 

reakcji w odniesieniu do wartości bazowej; EP(T)t0 = 1,
 EZ(T)t – elastyczność zasobów w okresie t wyrażona za pomocą wskaźnika szybkości 

reakcji w odniesieniu do wartości bazowej; EZ(T)t0 = 1,
 ES(K)t – elastyczność planowania i sterowania w okresie t wyrażona za pomocą 

wskaźnika kosztu reakcji w odniesieniu do wartości bazowej; ES(K)t0 = 1,
 EP(K)t – elastyczność procesów w okresie t wyrażona za pomocą wskaźnika kosztu 

reakcji w odniesieniu do wartości bazowej; EP(K)t0 = 1,
 EZ(K)t – elastyczność zasobów w okresie t wyrażona za pomocą wskaźnika kosztu 

reakcji w odniesieniu do wartości bazowej; EZ(K)t0 = 1,
 w – wagi poszczególnych składowych.

Formuła wyznaczania szczupłości i kosztów strat
Celem kolejnych badań było zidentyfikowanie czynników wpływających na szczupłość 

oraz określenie siły ich oddziaływania. Na podstawie zebranych danych zaproponowano 
formułę wyznaczania szczupłości.
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W wyniku przeprowadzonej analizy literaturowej, celem opisania wszystkich zależności, 
zdefiniowano dwie dodatkowe kategorie kosztów: koszty strat (ST) będące sumą wszystkich 
kosztów ponoszonych w wyniku generowania strat związanych z wytwarzaniem oraz koszty 
osiągania szczupłości (SU), będące sumą wszystkich kosztów związanych z podejmowaniem 
aktywności projektowych mających na celu eliminację strat. Szczupłość (S), będącą przeci-
wieństwem kosztów generowanych strat (im mniejsze straty tym proporcjonalnie większa 
szczupłość systemu), można opisać w postaci formuły zależnej od kosztów generowanych strat:

 S K ST K
t t( ) = + - ( ) � �1 1

Koszty strat to suma kosztów poszczególnych kategorii strat wytwórczych (produkcyj-
nych), a więc249:

– nadprodukcji (koszty utrzymania i eksploatacji powierzchni, utrzymania zapasów, za-
mrożenia kapitału itp.),

– zapasów (koszty utrzymania i eksploatacji powierzchni, gromadzenia zapasów, zamro-
żenia kapitału itp.),

– wad i braków (koszty materiałów, poprawek, pracy itp.),
– zbędnych ruchów (koszty pracy, eksploatacji narzędzi itp.),
– przeprocesowania (koszty pracy, eksploatacji hali i urządzeń itp.),
– oczekiwania (koszty pracy, utrzymania i eksploatacji powierzchni oraz środków trans-

portu itp.),
– transportu (koszty pracy, utrzymania i eksploatacji powierzchni oraz środków transportu itp.).

Suma ta może być wyznaczona według formuły250:

ST K
t( ) = ( ) × + ( ) × + ( ) ×

= = =
∑ ∑ ∑�

� � � � � �j

J

S t N
c

C

S t S
x

X

S t BN K w S K w B K w
1 1 1

++






+ ( ) × + ( ) × + ( ) ×
= = =

∑ ∑ ∑
g

G

S t R
m

M

S t D
e

E

S t WR K w D K w W K w
� � � � � �1 1 1

++ ( ) ×




=
∑
h

H

S t TT K w
� �1

gdzie:
 NS(K)t – wskaźnik kosztu nadprodukcji w okresie t w odniesieniu do wartości bazowej, 

NS(K)t0 = 1,
 j – zasoby {1, ..., J},
 SS(K)t – wskaźnik kosztu zapasów w okresie t w odniesieniu do wartości bazowej,  

SS(K)t0 = 1,
 c – zapasy {1, ..., C},
 BS(K)t – wskaźnik kosztu braków i wad w okresie t w odniesieniu do wartości bazowej, 

BS(K)t0 = 1,
 x – braki {1, ..., X},
 RS(K)t – wskaźnik kosztu realizacji zabiegów/operacji elementarnych w okresie t w od-

niesieniu do wartości bazowej, RS(K)t0 = 1,
 g – operacje elementarne {1, ..., G}, 
 DS(K)t – wskaźnik kosztu przeprocesowania w okresie t w odniesieniu do wartości 

bazowej, DS(K)t0 = 1,

 249 Klasyfikacja 7W  – wykorzystano jedną z głównych klasyfikacji strat w szczupłym wytwarzaniu (szerzej 
o innych klasyfikacjach strat, np. closed mitt, 5mqs, timwood, downtime, w: [Dudek, (2016c), s. 298-301].

 250 Bezwagową formułę wyznaczania kosztu strat zweryfikowano w: [Dudek, (2017a), s. 34-42].
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 m – zbędne procesy {1, ..., M},
 WS(K)t – wskaźnik kosztu oczekiwania w okresie t w odniesieniu do wartości bazowej, 

WS(K)t0 = 1,
 e – oczekiwanie {1, ..., E},
 TS(K)t – wskaźnik kosztu transportu w okresie t w odniesieniu do wartości bazowej, 

TS(K)t0 = 1,
 h – transport {1, ..., H}.

Formuła wyznaczania poziomu rozbieżności (sprzeczności)

Celem kolejnych badań było określenie formuły szacowania rozbieżności pomiędzy 
elastycznością operacyjną a szczupłością.

W wyniku przeprowadzonej analizy literaturowej [Pasieczny i Glinka, (2016), s. 405-414; 
Igboanugo i Nwobi-Okoye, (2012), s. 4948-4953] zdefiniowano ogólną formułę wyznaczania 
rozbieżności elastyczności operacyjnej względem szczupłości:

 D K � �
t( ) = ( ) - ( )E K S K

t t

gdzie:
 E(K)t – elastyczność operacyjna w okresie t w odniesieniu do wartości bazowej, E(K)t0 = 1,
 S(K)t – szczupłość w okresie t w odniesieniu do wartości bazowej, S(K)t0 = 1.

Analiza elastyczności planowania i sterowania
Celem kolejnych badań było zidentyfikowanie zmienności poszczególnych składowych 

elastyczności planowania i sterowania oraz, przy wykorzystaniu zdefiniowanych wcześniej 
formuł, wyznaczenie wartości poszczególnych składowych jak i samej elastyczności plano-
wania i sterowania. Na podstawie uzyskanych danych zidentyfikowano przyczyny zmienności 
i sformułowano wnioski z analizy.

Analizę elastyczności planowania i sterowania przeprowadzono według schematu przed-
stawionego w załączniku 4. W wyniku przeprowadzonej analizy otrzymano między innymi 
wartości poszczególnych składowych elastyczności planowania i sterowania a ich wzajemne 
zależności przedstawiono w załączniku 4. Wartości te naniesiono na strefy medalowe cyklu 
wdrożenia WCM. Wykresy składowych i ich interpretację przedstawiono w tabeli 54. 

Tabela 54
Wykresy i interpretacja wartości składowych elastyczności planowania i sterowania
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Zmienność planu
Wskaźnik zmienności planu w badanym okresie pozo-
stawał zmienny. Liczba planów wymagających korekt 
oraz działań sterujących w strefie pierwszej zmniejszy-
ła się o około 5% względem wartości bazowej. Wynika-
ło to z faktu wprowadzania w tej strefie działań stabiliza-
cyjnych, redukujących różnorodność (standaryzujących) 
i eliminujących działania powodujące straty. Od górnej 
granicy strefy drugiej widoczny był stopniowy wzrost 
liczby korygowanych planów i działań sterujących o 6% 
względem górnej granicy strefy pierwszej. Spowodowa-
ne było to między innymi wzrostem i liczby wprowadza-
nych metod i narzędzi wspomagania planowania i stero-
wania pozwalającymi na szybsze i częstsze planowanie.
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Tabela 54 cd.
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Czas korekty planu

Wskaźnik czasu korekty (destymulanta) w badanym 
okresie pozostawał zmienny. Czas korekty w strefie 
pierwszej najpierw zmniejszył się o około 5% względem 
wartości bazowej. Wynikało to przede wszystkim z fak-
tu wprowadzania nowych standardów ewidencjonowania 
i rozliczania działań, co powodowało zmniejszenie cza-
su korekty wraz ze spadkiem liczby korekt. Podejmowa-
ne działania, przede wszystkim eliminujące straty z pro-
cesów, w strefie pierwszej i drugiej nie rekompensowały 
spadku ilości zaangażowanych zasobów, co spowodo-
wało z kolei wzrost czasu korekty o około 10%. Z kolei 
w strefie trzeciej i czwartej widoczna była stopniowa re-
dukcja czasu korekty o około 5% wynikająca z efektyw-
niejszego wykorzystania posiadanych zasobów.
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Zaangażowanie zasobów
Wskaźnik zaangażowania zasobów w badanym okresie 
pozostawał zmienny. Zaangażowanie zasobów (przede 
wszystkim personelu planistycznego (planiści) i sterują-
cego (kierownicy obszarów) początkowo zwiększyło się 
a następnie zmniejszyło do dolnej granicy strefy trzeciej 
o około 5%. Wynikało to z redukcji zbędnych czynno-
ści i wykorzystania w większym stopniu narzędzi wspo-
magania planowania i sterowania. Od strefy trzeciej za-
angażowanie zasobów wzrosło o około 4%. Wynikało to 
przede wszystkim ze wzrostu liczby działań korygują-
cych i efektywniejszego wykorzystania posiadanych za-
sobów.
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Obciążenie zasobów Wskaźnik obciążenia zasobów (destymulanta) w bada-
nym okresie pozostawał zmienny. Obciążenie zasobów 
najpierw zmalało o około 20% (redukcja zmienności pla-
nów przy zmniejszeniu czasu reakcji), a następnie zwięk-
szyło się o około 40% do granicy strefy trzeciej. Wyni-
kało to z niewspółmierności redukcji zasobów względem 
bieżących potrzeb (szybciej zmniejszała się ilość zaso-
bów niż czas reakcji i zmienność planów). Od strefy trze-
ciej obciążenie zasobów malało i ustabilizowało się na 
poziomie 90% czasu planowanego (klasa światowa).
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Zapas zasobów Wskaźnik zapasów zasobów w badanym okresie po-
zostawał zmienny. Zapas zasobów w strefie pierwszej 
wzrósł o około 19%, a następnie stopniowo się zmniej-
szał do górnej granicy strefy drugiej (o około 11%). Od 
granicy dolnej strefy trzeciej zapas się ustabilizował 
i oscylował wokół poziomu 98% względem wartości ba-
zowej. Spadek poziomu zapasów wynikał ze stopniowe-
go wprowadzania działań redukujących straty (nadmier-
ne, a niewykorzystywane zasoby).

Mając wyznaczone wartości poszczególnych składowych elastyczności planowania i ste-
rowania, określono wartości poszczególnych wag. Do ich określenia wykorzystano opinie eks-
pertów oraz zestawienie danych historycznych dotyczące kosztów utrzymywania zasobów251. 

 251 Poszczególne udziały procentowe kosztów cząstkowych w koszcie całkowitym pozostawały względnie stałe 
w kolejnych okresach czasu (±2%), stąd przyjęto takie same ich wagi we wszystkich analizowanych okresach.
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Na ich podstawie oszacowano procentowy udział poszczególnych składowych, wyznaczając 
w ten sposób wagę każdego z czynników: zmienność planu  – 20%, czas korekty  – 35%, 
zaangażowanie zasobów  – 15%, obciążenie zasobów  – 15%, zapas zasobów  – 15%, koszt 
wykorzystywanych zasobów  – 60%, koszt utrzymywania nadmiarowych zasobów  – 40%. 
Następnie, przy wykorzystaniu zaproponowanych wag, wyznaczono wartości składowych 
elastyczności planowania i sterowania w poszczególnych przedziałach czasu (tab. 55 i 56).

Tabela 55
Wartości wskaźników poszczególnych składowych elastyczności planowania i sterowania

 (uśrednione i zaokrąglone do trzech miejsc)

Wskaźnik
Cykl wdrożenia WCM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
EZS(T) 0,976 0,948 0,900 0,925 0,929 0,924 0,933 0,958 0,962 0,958 0,973 0,985 1,013
ECS(T) 1,044 1,029 1,018 0,970 0,959 0,950 0,983 0,990 0,988 1,000 0,997 0,997 0,995
EWS(T) 1,002 0,986 0,971 0,973 0,965 0,950 0,980 0,994 0,988 0,989 0,984 0,980 0,976
EOS(T) 1,182 1,207 1,132 1,000 0,954 0,913 0,860 0,870 0,900 0,950 0,990 1,000 1,020
EDS(T) 1,182 1,190 1,180 1,100 1,040 1,010 1,000 0,980 0,980 0,980 0,990 0,990 0,990
EWS(K) 1,002 0,956 0,927 0,922 0,911 0,895 0,922 0,935 0,929 0,930 0,925 0,921 0,918
EDS(K) 1,182 1,154 1,127 1,042 0,982 0,951 0,941 0,922 0,921 0,921 0,931 0,931 0,931

Tabela 56
Wartości wskaźników poszczególnych składowych elastyczności planowania i sterowania 

(po uwzględnieniu wag) 

Wskaźnik
Cykl wdrożenia WCM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
EZS(T) 0,195 0,190 0,180 0,185 0,186 0,185 0,187 0,192 0,192 0,192 0,195 0,197 0,203
ECS(T) 0,366 0,360 0,356 0,340 0,336 0,332 0,344 0,346 0,346 0,350 0,349 0,349 0,348
EWS(T) 0,150 0,148 0,146 0,146 0,145 0,142 0,147 0,149 0,148 0,148 0,148 0,147 0,146
EOS(T) 0,177 0,181 0,170 0,150 0,143 0,137 0,129 0,131 0,135 0,143 0,149 0,150 0,153
EDS(T) 0,177 0,179 0,177 0,165 0,156 0,152 0,150 0,147 0,147 0,147 0,149 0,149 0,149
EWS(K) 0,195 0,190 0,180 0,185 0,186 0,185 0,187 0,192 0,192 0,192 0,195 0,197 0,203
EDS(K) 0,366 0,360 0,356 0,340 0,336 0,332 0,344 0,346 0,346 0,350 0,349 0,349 0,348

Na podstawie przygotowanych formuł wyznaczono wartości elastyczności planowania 
i sterowania, a ich zmienność w czasie przedstawiono w tabelach 57 i 58.

Tabela 57
Wartości wskaźników elastyczności planowania i sterowania 

Wskaźnik
Cykl wdrożenia WCM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ES(T) 1,066 1,057 1,029 0,986 0,965 0,948 0,957 0,965 0,968 0,980 0,988 0,991 0,999
ES(K) 1,074 1,036 1,007 0,970 0,939 0,917 0,930 0,929 0,926 0,926 0,927 0,925 0,923
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Tabela 58
Elastyczność planowania i sterowania wyrażona za pomocą czasu reakcji i kosztu reakcji  

(wartości uśrednione) 
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Wskaźnik elastyczności planowania i sterowania wyrażony czasem reakcji na zmienność planów pozostawał 
zmienny w analizowanym okresie. Elastyczność po wzroście w strefie pierwszej (o około 7%) stopniowo się 
zmniejszała do granicy strefy trzeciej (spadek o około 5% względem wartości bazowej). Spadek ten wynikał 
w głównej mierze z podejmowanych działań redukujących straty: zmniejszenia zmienności planów i działań ste-
rujących, zmniejszenia zaangażowanych zasobów i zmniejszenia nadmiarowych zapasów mających wpływ na 
wydłużenie czasu reakcji na zmiany. Elastyczność następnie się zwiększyła do poziomu bazowego i na tym po-
ziomie ustabilizowała. Wynikało to w głównej mierze ze stabilizacji czasu reakcji na zmiany. Wskaźnik elastycz-
ności planowania i sterowania wyrażony kosztem reakcji na zmienność planów pozostawał zmienny w analizo-
wanym okresie. Elastyczność po wzroście w strefie pierwszej (o około 7%) stopniowo się zmniejszała do granicy 
strefy trzeciej (spadek o około 8% względem wartości bazowej). Spadek ten wynikał w głównej mierze z podej-
mowanych działań redukujących koszty: zmniejszenia zmienności planów i działań sterujących, zmniejszenia za-
angażowanych zasobów i zmniejszenia nadmiarowych zapasów generujących dodatkowe koszty. Elastyczność 
następnie się ustabilizowała na poziomie 93% względem wartości bazowej. Wynikało to w głównej mierze z re-
dukcji kosztów nadmiarowych zapasów.

Jak wynika z wykresów (tab. 58), elastyczność w obszarze planowania i sterowania 
wyrażona czasem reakcji zmniejszała się do okresu szóstego (strefa srebrna), a następnie 
zwiększała. Podobne zjawisko można zaobserwować w odniesieniu do kosztu reakcji na 
zmiany. Na podstawie wywiadów z ekspertami zidentyfikowano przyczyny stopniowego 
spadku elastyczności, a następnie jej stopniowego wzrostu (tab. 59 i 60).

Tabela 59
Dziesięć najczęściej wskazywanych przyczyn spadku elastyczności planowania i sterowania

 (siedemnaście obiektów)

Nr Najczęściej wskazywane przyczyny spadku elastyczności planowania 
i sterowania

Udział 
[%]

1. spadek dostępności zasobów (planistów, liderów) 100

2. redukcja kosztów funkcjonowania systemu (redukcja zapasów) 100

3. wzrost biurokracji (przygotowywanie odpowiedniej dokumentacji) 88

4. rygorystyczne przestrzeganie procedur raportowania i standaryzacja działań 82

5. wydłużenie czasu oczekiwania na decyzje 82
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Tabela 59 cd.

Nr Najczęściej wskazywane przyczyny spadku elastyczności planowania 
i sterowania

Udział 
[%]

6. konieczność w pierwszej kolejności wprowadzenia danych do systemu a następnie 
podjęcie decyzji 59

7. zmienność w planach produkcji 59
8. brak narzędzi niezbędnych do współdzielenia zasobów 41
9. rotacja zasobów (planistów) 35
10. brak należytej kontroli nad wykorzystaniem posiadanych zdolności 6
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Tabela 60
Dziesięć najczęściej wskazywanych przyczyn wzrostu elastyczności planowania i sterowania po 

otrzymaniu medalu (dwa obiekty)

Nr Najczęściej wskazywane przyczyny wzrostu elastyczności planowania 
i sterowania

Udział 
[%]

1. wzrost dostępności zasobów (planistów, liderów, zasobów obcych) 100

2. przeniesienie kosztów funkcjonowania systemu na inne jednostki (przechowywanie 
zapasów) 100

3. skrócenie czasu oczekiwania na decyzje poprzez działanie systemu (optymalizacja 
działań decyzyjnych) 100

4. optymalizacja działań procesowych (redukcja przebiegu procesów) 100
5. automatyzacja wprowadzenia danych do systemu 50
6. redukcja zmienności w planach produkcji 50
7. możliwość rekonfiguracji zasobów (szybkie przezbrojenia) 50
8. wykorzystanie narzędzi niezbędnych do współdzielenia zasobów 50
9. kultura pracy (mniejsze straty na wykorzystaniu zasobów) 50
10. inne 50
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Tabela 60 cd.
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Z przeprowadzonej analizy elastyczności planowania i sterowania wynika, że:
– elastyczność planowania i sterowania związana jest z możliwościami konfiguracji alter-

natywnych planów produkcji w obrębie zdefiniowanej grupy asortymentowej, wykorzy-
stywanych w określonych sytuacjach, a także związana jest z możliwościami bieżącego 
reagowania w przypadku odchyleń od planu wynikających z zakłóceń w przepływie;

– w strefie pierwszej w wyniku podejmowanych działań stabilizujących i redukujących 
straty malała częstotliwość wykonywania korekt planów; malała zatem elastyczność 
w odniesieniu do czasu reakcji w wyniku redukcji ilości wykorzystywanych zasobów; 
malała także elastyczność w odniesieniu do kosztu reakcji na zmiany ze względu na 
zmniejszanie się ilości zaangażowanych zasobów i ich nadmiarowości;

– w strefie drugiej w wyniku podejmowanych działań redukujących straty i zmniejszenia 
zaangażowanych zasobów malała częstotliwość wykonywania korekt planów; w dalszym 
ciągu malała elastyczność w odniesieniu do czasu reakcji, gdyż wzrastał czas reakcji 
na zmiany, co wynikało z kolei z dalszej redukcji zasobów oraz zwiększenia się zmien-
ności planów; malała także elastyczność w odniesieniu do kosztu reakcji na zmiany ze 
względu na dalsze zmniejszanie się ilości zaangażowanych zasobów i ich nadmiarowo-
ści;

– w strefie trzeciej w wyniku podejmowanych działań odnotowano stopniowe zwiększa-
nie się elastyczności oznaczające przede wszystkim krótszy czas reakcji na zmiany; 
wzrastała zatem elastyczność w odniesieniu do czasu reakcji, gdyż w głównej mierze 
redukcji ulegał sam czas wykonywania korekt w wyniku zwiększania się wykorzystania 
posiadanych zasobów pomimo przyrostu zmienności planów; wzrastała także elastycz-
ność w odniesieniu do kosztu, co wynikało z ustabilizowania nadmiarowych zapasów 
oraz zwiększenia wykorzystania posiadanych zasobów;

– w strefie czwartej wzrastała elastyczność w odniesieniu do czasu reakcji, ale malała 
elastyczność w odniesieniu do kosztu; wynikało to przede wszystkim ze wzrostu nad-
miarowych zasobów względem potrzeb (zapasów);
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– możliwość konfiguracji alternatywnych planów jest w przypadku systemów opartych 
na WCM bardzo ograniczona, gdyż zasoby są projektowane pod konkretne plany ilo-
ściowo-asortymentowe; stąd możliwa elastyczność sprowadza się tylko do ujęcia zaso-
bowo-organizacyjnego;

– niewielka możliwość w zakresie uzyskiwania zmienności planowania i sterowania 
(do 7%) wynika z założeń konstruowanych systemów opartych na WCM, redukujących 
do minimum nadmiarowość zasobów;

– zdolność do budowania alternatywnych planów uzależniona jest przede wszystkim od 
dostępności zasobów i ich obciążenia;

– elastyczność planowania i sterowania w wyniku działań organizacyjnych wynikających 
z założeń szczupłego wytwarzania została celowo zredukowana o około 5%, aby w ko-
lejnych latach zostać zwiększona do poziomu wyjściowego; działania takie wydają się 
nieuzasadnione w świetle ponoszonych kosztów związanych z redukowaniem, a na-
stępnie zwiększaniem poziomu elastyczności planowania i sterowania;

– sugerowanym poziomem, do którego uzasadnione jest zmniejszanie elastyczności pla-
nowania i sterowania wyrażonej czasem reakcji jest poziom 0,99 względem wartości 
bazowej;

– sugerowanym poziomem, do którego uzasadnione jest zmniejszanie elastyczności pla-
nowania i sterowania wyrażonej kosztem reakcji do poziomu 0,92 względem wartości 
bazowej.

Analiza elastyczności procesów
Celem kolejnych badań było zidentyfikowanie zmienności poszczególnych składowych 

elastyczności procesów oraz, przy wykorzystaniu zdefiniowanych wcześniej formuł, wyzna-
czenie wartości poszczególnych składowych, jak i samej elastyczności procesów. Na podstawie 
uzyskanych danych zidentyfikowano przyczyny zmienności i sformułowano wnioski z analizy.

Analizę elastyczności procesów przeprowadzono według schematu przedstawionego 
w załączniku 5. W wyniku przeprowadzonej analizy otrzymano między innymi wartości po-
szczególnych składowych elastyczności procesów, a ich wzajemne zależności przedstawiono 
w załączniku 5. Wartości te naniesiono na strefy medalowe cyklu wdrożenia WCM. Wykresy 
składowych i ich interpretację przedstawiono w tabeli 61. 

Tabela 61
Wykresy i interpretacja wartości składowych elastyczności procesów

99

99,2

99,4

99,6

99,8

100

100,2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zmienność procesów Wskaźnik zmienności procesów w badanym okresie po-
zostawał zmienny. Zmienność procesów (modyfikacja 
wzorcowych przebiegów procesów  – marszrut technolo-
gicznych lub ich normatywów) zmniejszyła się do grani-
cy dolnej strefy pierwszej o około 1%. Wynikało to z fak-
tu wprowadzania w tej strefie działań stabilizacyjnych, 
redukujących różnorodność (standaryzujących) i elimi-
nujących działania powodujące straty. Od strefy drugiej 
wzrastała zmienność procesów o około 1% i ustabilizo-
wała się na poziomie wyjściowym.
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Tabela 61 cd.
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Czas korekty
Wskaźnik czasu korekty (destymulanta) w badanym 
okresie pozostawał zmienny. Czas korekty na zmiany 
procesów najpierw zwiększył się o około 0,5%, a na-
stępnie zmniejszył się o około 3% w strefie pierwszej. 
Następnie od strefy drugiej ustabilizował się na pozio-
mie niższym (o 3%) względem poziomu wyjściowego. 
Zwiększenie czasu korekty wynikało przede wszystkim 
z faktu zmniejszenia zaangażowanych zasobów w pro-
ces korygowania procesów. Stabilizacja czasu korekty od 
strefy trzeciej wynikała ze stabilizacji zmienności proce-
sów oraz ustandaryzowania działań korygujących.
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Zaangażowanie zasobów
Wskaźnik zaangażowania zasobów w badanym okresie 
pozostawał zmienny. Zaangażowanie zasobów (przede 
wszystkim personelu planistycznego (planiści) i kory-
gującego (pracownicy liniowi) zmniejszyło się w strefie 
pierwszej o około 1%, a następnie zwiększyło się w stre-
fie drugiej o około 1% ażeby w konsekwencji zmniejszyć 
się w strefie trzeciej i czwartej o około 1,5%. Wynikało 
to z niedopasowania tempa zaangażowania zasobów do 
tempa redukcji/wzrostu zmienności procesów (w prakty-
ce takie dopasowanie jest bardzo trudne ze względu na 
znikome obłożenie zasobów pracy korektą procesów).
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Obciążenie zasobów Wskaźnik obciążenia zasobów (destymulanta) w bada-
nym okresie pozostawał zmienny. Obciążenie zasobów 
najpierw zmalało, a następnie wzrastało do około 2% do 
granicy strefy trzeciej. Wynikało to z niewspółmierno-
ści redukcji zasobów względem bieżących potrzeb (wol-
niej zmniejszała się ilość zasobów niż zmienność proce-
sów). Od strefy trzeciej obciążenie zasobów zmniejszało 
się i ustabilizowało na poziomie 1% większym wzglę-
dem wartości bazowej.
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Zapas zasobów Wskaźnik zapasów zasobów w badanym okresie pozo-
stawał zmienny. Zapas zasobów w strefie pierwszej po-
zostawał niezmienny, a następnie stopniowo się zmniej-
szał do górnej granicy strefy drugiej (o około 3%). Od 
granicy dolnej strefy trzeciej zapas się ustabilizował 
i oscylował wokół poziomu 96% względem wartości ba-
zowej. Spadek poziomu zapasów wynikał ze stopniowe-
go wprowadzania działań redukujących straty (nadmier-
ne a niewykorzystywane zasoby).

Mając wyznaczone wartości poszczególnych składowych elastyczności procesów, 
określono wartości poszczególnych wag. Do ich określenia wykorzystano opinie ekspertów 
oraz zestawienie danych historycznych dotyczące kosztów utrzymywania zasobów252. Na 
ich podstawie oszacowano procentowy udział poszczególnych składowych, wyznaczając 

 252 Poszczególne udziały procentowe kosztów cząstkowych w koszcie całkowitym pozostawały względnie stałe 
w kolejnych okresach czasu (±3%), stąd przyjęto takie same ich wagi we wszystkich analizowanych okresach.
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w ten sposób wagę każdego z czynników: zmienność procesów  – 20%, czas korekty  – 35%, 
zaangażowanie zasobów  – 15%, obciążenie zasobów  – 15%, zapas zasobów  – 15%, koszt 
wykorzystywanych zasobów  – 60%, koszt utrzymywania nadmiarowych zasobów  – 40%. 
Następnie, przy wykorzystaniu zaproponowanych wag, wyznaczono wartości składowych 
elastyczności procesów w poszczególnych przedziałach czasu (tab. 62 i 63).

Tabela 62
Wartości wskaźników poszczególnych składowych elastyczności procesów 

(uśrednione i zaokrąglone do trzech miejsc) 

Wskaźnik
Cykl wdrożenia WCM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
EZP(T) 0,999 0,997 0,992 0,995 0,996 0,998 0,998 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
ECP(T) 1,000 1,005 0,985 0,974 0,973 0,971 0,968 0,967 0,970 0,968 0,970 0,971 0,970
EWP(T) 1,000 1,000 0,992 0,998 0,999 0,998 0,998 0,997 0,997 0,992 0,987 0,985 0,990
EOP(T) 0,997 0,997 0,999 0,991 0,989 0,982 0,989 0,996 1,001 1,008 1,010 1,012 1,008
EDP(T) 1,000 0,970 0,965 0,970 0,975 0,970 0,965 0,960 0,962 0,964 0,962 0,960 0,958
EWP(K) 1,000 0,960 0,932 0,928 0,924 0,921 0,919 0,918 0,917 0,912 0,908 0,906 0,911
EDP(K) 1,000 0,931 0,907 0,902 0,902 0,895 0,889 0,884 0,885 0,887 0,885 0,883 0,881

Tabela 63
Wartości wskaźników poszczególnych składowych elastyczności procesów (po uwzględnieniu wag)

Wskaźnik
Cykl wdrożenia WCM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
EZP(T) 0,200 0,199 0,198 0,199 0,199 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200
ECP(T) 0,350 0,352 0,345 0,341 0,341 0,340 0,339 0,338 0,340 0,339 0,340 0,340 0,340
EWP(T) 0,150 0,150 0,149 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,149 0,148 0,148 0,149
EOP(T) 0,150 0,150 0,150 0,149 0,148 0,147 0,148 0,149 0,150 0,151 0,152 0,152 0,151
EDP(T) 0,150 0,146 0,145 0,146 0,146 0,146 0,145 0,144 0,144 0,145 0,144 0,144 0,144
EWP(K) 0,600 0,576 0,559 0,557 0,555 0,553 0,552 0,551 0,550 0,547 0,545 0,544 0,546
EDP(K) 0,400 0,372 0,363 0,361 0,361 0,358 0,356 0,354 0,354 0,355 0,354 0,353 0,353

Na podstawie przygotowanych formuł wyznaczono wartości elastyczności procesów, 
a ich zmienność w czasie przedstawiono w tabelach 64 i 65.

Tabela 64
Wartości wskaźników elastyczności procesów 

Wskaźnik
Cykl wdrożenia WCM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
EP(T) 0,999 0,996 0,987 0,984 0,984 0,982 0,981 0,981 0,983 0,983 0,983 0,983 0,983
EP(K) 1,000 0,948 0,922 0,918 0,915 0,911 0,907 0,904 0,904 0,902 0,899 0,897 0,899
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Tabela 65
Elastyczność procesów wyrażona za pomocą czasu reakcji i kosztu reakcji (wartości uśrednione) 
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Elastyczność procesu (K)

Wskaźnik elastyczności procesów wyrażony czasem reakcji na zmienność procesów pozostawał zmienny w ana-
lizowanym okresie. Elastyczność stopniowo się zmniejszała do granicy strefy trzeciej (spadek o około 2% wzglę-
dem wartości bazowej). Spadek ten wynikał w głównej mierze z podejmowanych działań redukujących straty: 
zmniejszenia zmienności procesów, zmniejszenia zaangażowanych zasobów i zmniejszenia nadmiarowych za-
pasów mających wpływ na wydłużenie czasu reakcji na zmiany. Elastyczność następnie się ustabilizowała (98% 
względem wartości bazowej). Wynikało to w głównej mierze ze stabilizacji czasu reakcji na zmiany. Wskaźnik 
elastyczności procesów wyrażony kosztem reakcji na zmienność procesów pozostawał zmienny w analizowanym 
okresie. Elastyczność stopniowo się zmniejszała do granicy strefy drugiej (spadek o około 8% względem wartości 
bazowej). Spadek ten wynikał w głównej mierze z podejmowanych działań redukujących koszty: zmniejszenia 
zmienności procesów, zmniejszenia zaangażowanych zasobów i zmniejszenia nadmiarowych zapasów generują-
cych dodatkowe koszty. Elastyczność następnie się ustabilizowała na poziomie 90% względem wartości bazowej. 
Wynikało to w głównej mierze z redukcji kosztów nadmiarowych zapasów.

Jak wynika z wykresów (tab. 65), elastyczność w obszarze procesów zmniejszała się 
do okresu trzeciego (strefa brązowa), a następnie ustabilizowała. Podobne zjawisko można 
zaobserwować w odniesieniu do przejścia z kolejnej strefy medalowej  – okres siódmy (strefa 
srebrna). Na podstawie wywiadów z ekspertami zidentyfikowano przyczyny stopniowego 
spadku elastyczności, a następnie jej stopniowej stabilizacji (tab. 66 i 67).

Tabela 66
Dziesięć najczęściej wskazywanych przyczyn spadku elastyczności procesu (siedemnaście obiektów)

Nr Najczęściej wskazywane przyczyny spadku elastyczności procesu Udział 
[%]

1. spadek dostępności zasobów (planistów, liderów) 100
2. redukcja kosztów funkcjonowania systemu (redukcja wyposażenia) 100
3. specjalizacja obszarów 100

4. rygorystyczne przestrzeganie procedur raportowania i standaryzacja działań (brygady 
do rekonfiguracji/przezbrojenia) 100

5. wzrost biurokracji (przygotowywanie odpowiedniej dokumentacji) 82
6. wydłużenie czasu oczekiwania na decyzje 59
7. brak informacji o marszrutach obejściowych 59
8. brak narzędzi niezbędnych do współdzielenia zasobów 35
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Tabela 66 cd.

Nr Najczęściej wskazywane przyczyny spadku elastyczności procesu Udział 
[%]

9. zmienność w planach produkcji 35

10. konieczność w pierwszej kolejności wprowadzenia danych do systemu a następnie 
podjęcie decyzji 6
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Tabela 67
Dziesięć najczęściej wskazywanych przyczyn wzrostu i stabilizacji elastyczności procesu po otrzyma-

niu medali (trzynaście obiektów)

Nr Najczęściej wskazywane przyczyny wzrostu elastyczności procesu Udział 
[%]

1. wzrost dostępności zasobów (planistów, liderów, zasobów obcych) 100

2. doposażenie obszarów (szybka rekonfiguracja) 100

3. skrócenie czasu oczekiwania na decyzje poprzez działanie systemu (optymalizacja 
działań decyzyjnych) 100

4. wykorzystanie narzędzi niezbędnych do współdzielenia zasobów i tworzenia alterna-
tywnych przebiegów 100

5. automatyzacja wprowadzenia danych do systemu i optymalizacja 77

6. polityka utrzymania ruchu (zapobieganie) 69

7. optymalizacja wykonywania operacji i czynności pomocniczych 54

8. autonomiczność podejmowania decyzji na szczeblach niższych 31

9. wzrost doświadczenia pracowników 31

10. inne 8
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Tabela 67 cd.
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Z przeprowadzonej analizy elastyczności procesów wynika, że:
– elastyczność procesu związana jest z możliwością zmiany przebiegów procesów wy-

twarzania w obrębie istniejącej struktury; elastyczność ta oznacza możliwość realiza-
cji różnych konfiguracji procesów w zależności od bieżących potrzeb przy założeniu, 
że nie ulegają zmianom parametry wyjścia; elastyczność procesu związana jest także 
z elastycznością operacji realizowanych na poszczególnych zasobach, zatem elastycz-
ność procesów związana jest z możliwościami konfiguracji alternatywnych przebiegów 
procesów w obrębie zdefiniowanej grupy asortymentowej i dostępnej technologii;

– w strefie pierwszej w wyniku podejmowanych działań stabilizujących i redukujących 
straty malała częstotliwość wykonywania korekt procesów; malała zatem elastyczność 
w odniesieniu do czasu reakcji w wyniku redukcji ilości wykorzystywanych zasobów; 
malała także elastyczność w odniesieniu do kosztu reakcji na zmiany ze względu na 
zmniejszanie się ilości zaangażowanych zasobów i ich nadmiarowości;

– w strefie drugiej w wyniku podejmowanych działań redukujących straty i zmniejsze-
nia zaangażowanych zasobów malała częstotliwość wykonywania korekt procesów; 
w dalszym ciągu malała elastyczność w odniesieniu do czasu reakcji, gdyż wzrastał 
czas reakcji na zmiany, wywołany wzrostem zmienności procesów i spadkiem obciąże-
nia zasobów; malała także elastyczność w odniesieniu do kosztu reakcji na zmiany ze 
względu na wzrost ilości zaangażowanych zasobów;

– w strefie trzeciej w wyniku podejmowanych działań odnotowano stopniowe zwiększanie 
się elastyczności oznaczające przede wszystkim krótszy czas reakcji na zmiany; wzrasta-
ła zatem elastyczność w odniesieniu do czasu reakcji, gdyż w głównej mierze redukcji 
ulegał sam czas wykonywania korekt w wyniku zwiększania się obciążenia posiada-
nych zasobów pomimo przyrostu zmienności procesów; wzrastała także elastyczność 
w odniesieniu do kosztu, co wynikało z ustabilizowania nadmiarowych zapasów oraz 
zwiększenia wykorzystania posiadanych zasobów;

– w strefie czwartej elastyczność w odniesieniu do czasu reakcji się ustabilizowała, ale 
malała elastyczność w odniesieniu do kosztu. Wynikało to przede wszystkim ze wzro-
stu ilości zaangażowanych zasobów;
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– możliwość konfiguracji alternatywnych przebiegów procesów jest w przypadku syste-
mów opartych o WCM bardzo ograniczona, gdyż zasoby są dobierane pod konkretne 
przebiegi wynikające z ograniczenia zasobów i dopasowania technologii; stąd możliwa 
elastyczność sprowadza się tylko do ujęcia zasobowo-organizacyjnego;

– niewielka możliwość w zakresie uzyskiwania zmienności procesów (do 2%) wynika 
z założeń konstruowanych systemów opartych na WCM, redukujących do minimum 
możliwości zmian przepływów;

– zdolność do budowania alternatywnych przebiegów procesów uzależniona jest przede 
wszystkim od dostępności zasobów i ich obciążenia;

– spadki i wzrosty elastyczności procesów podyktowane były także procesem certyfikacji 
przypadającym na górne granice strefy drugiej i trzeciej (redukcja kosztów działań);

– elastyczność procesów w wyniku działań organizacyjnych wynikających z założeń 
szczupłego wytwarzania została celowo zredukowana o około 2%, aby w kolejnych 
latach zostać zwiększona o 1%; działania takie wydają się nieuzasadnione w świetle 
ponoszonych kosztów związanych z redukowaniem, a następnie zwiększaniem poziomu 
elastyczności procesów;

– sugerowanym poziomem, do którego uzasadnione jest zmniejszanie elastyczności pro-
cesów wyrażonej czasem reakcji jest poziom 0,985 względem wartości bazowej;

– sugerowanym poziomem, do którego uzasadnione jest zmniejszanie elastyczności pro-
cesów wyrażonej kosztem reakcji do poziomu 0,9 względem wartości bazowej.

Analiza elastyczności zasobów (bezpośrednio wytwórczych)

Celem kolejnych badań było zidentyfikowanie zmienności poszczególnych składowych 
elastyczności zasobów oraz, przy wykorzystaniu zdefiniowanych wcześniej formuł, wyznacze-
nie wartości poszczególnych składowych, jak i samej elastyczności zasobów. Na podstawie 
uzyskanych danych zidentyfikowano przyczyny zmienności i sformułowano wnioski z analizy.

Analizę elastyczności zasobów przeprowadzono według schematu przedstawionego 
w załączniku 6. W wyniku przeprowadzonej analizy między innymi otrzymano wartości po-
szczególnych składowych elastyczności zasobów, a ich wzajemne zależności przedstawiono 
w załączniku 6. Wartości te naniesiono na strefy medalowe cyklu wdrożenia WCM. Wykresy 
składowych i ich interpretację przedstawiono w tabeli 68. 

Tabela 68
Wykresy i interpretacja wartości składowych elastyczności zasobów 
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Zmienność zasobów
Wskaźnik zmienności zasobów w badanym okresie po-
zostawał zmienny. Zmienność zasobów w początkowych 
okresach stopniowo malała, osiągając 35% redukcji, aże-
by od granicy dolnej trzeciej strefy stale się zwiększać 
(5%). Zwiększenie zmienności zasobów wynikało z fak-
tu wzrostu zaangażowania zasobów oraz możliwości ich 
zwiększonej rotacji i zamienności.
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Tabela 68 cd.
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Czas korekty
Wskaźnik czasu korekty (destymulanta) w badanym 
okresie pozostawał zmienny. Czas korekty w wyniku 
zmiany zasobów (wyrażony taktem procesów) zwiększał 
się o około 10% do górnej granicy strefy drugiej (mniej-
sza redukcja zmienności zasobów względem ilości wy-
korzystywanych i namiarowych zasobów oraz podejmo-
wane działania optymalizacyjne w fizycznych obszarach 
wytwarzania), a następnie zmniejszył się i ustabilizował. 
Zmniejszenie o około 6% wynikało z faktu lepszego wy-
korzystania zasobów i zwiększonego ich zaangażowania 
kosztem redukcji ich nadmiarowości.
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Zaangażowanie zasobów
Wskaźnik zaangażowania zasobów w badanym okresie 
pozostawał zmienny. Zaangażowanie zasobów (zuży-
wana do wytwarzania ich ilość  – maszyny, pracownicy, 
materiały) najpierw wzrosło a następnie zmniejszyło się 
w strefie pierwszej o około 20% (wolne pozbywanie się 
nadmiarów zasobów  – zapasów), a następnie zwiększy-
ło o około 10%. Spadek zaangażowania zasobów zmniej-
szył się w wyniku podejmowanych działań redukujących 
koszty ich utrzymywania, a zwiększał przede wszystkim 
w wyniku wzrostu tempa wytwarzania (taktu) przy sta-
łym cyklu ich rotacji.
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Obciążenie zasobów Wskaźnik obciążenia zasobów (destymulanta) w bada-
nym okresie pozostawał zmienny. Obciążenie zasobów 
(maszyn, pracowników) zwiększyło się o około 15% 
do górnej granicy strefy drugiej. Wynikało to ze spad-
ku zmienności zasobów i wzrostu ich zaangażowania. 
Od dolnej granicy strefy trzeciej obciążenie zwiększy-
ło się o około 16%. Wzrost ten wynikał przede wszyst-
kim z innego podziału zadań w ramach istniejących za-
sobów, zwiększenia ilości zasobów i ich nadmiarowości 
oraz ustabilizowania zmienności taktu.
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Zapas zasobów

Wskaźnik zapasów zasobów w badanym okresie pozo-
stawał zmienny. Nadmiarowość zasobów (zapasy) była 
stopniowo redukowana do granicy górnej strefy drugiej 
o około 25%. Ich nadmiar wynikał z braku narzędzi sta-
bilizacyjnych oraz działań związanych z nieprzewidy-
walnością otoczenia. Od strefy trzeciej nadmiarowość 
zapasów wzrosła o około 5% do wartości 82% wartości 
bazowej i pozostała na tym poziomie. Wzrost zapasów 
wynikał z konieczności szybszej reakcji na zmienność 
otoczenia. Poziom nadmiarowości zasobów w strefie 
czwartej utrzymywany jest na poziomie około 8% powy-
żej rzeczywistego ich wykorzystania.

Mając wyznaczone wartości poszczególnych składowych elastyczności procesów, 
określono wartości poszczególnych wag. Do ich określenia wykorzystano opinie eksper-
tów oraz zestawienie danych historycznych dotyczące kosztów utrzymywania zasobów253. 

 253 Poszczególne udziały procentowe kosztów cząstkowych w koszcie całkowitym pozostawały względnie stałe 
w kolejnych okresach czasu (±1%), stąd przyjęto takie same ich wagi we wszystkich analizowanych okresach.
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Na ich podstawie oszacowano procentowy udział poszczególnych składowych, wyznaczając 
w ten sposób wagę każdego z czynników: zmienność zasobów  – 20%, czas korekty  – 35%, 
zaangażowanie zasobów  – 15%, obciążenie zasobów  – 15%, zapas zasobów  – 15%, koszt 
wykorzystywanych zasobów  – 60%, koszt utrzymywania nadmiarowych zasobów  – 40%. 
Następnie, przy wykorzystaniu zaproponowanych wag, wyznaczono wartości składowych 
elastyczności planowania i sterowania w poszczególnych przedziałach czasu (tab. 69 i 70).

Tabela 69
Wartości wskaźników poszczególnych składowych elastyczności zasobów

(uśrednione i zaokrąglone do trzech miejsc) 

Wskaźnik
Cykl wdrożenia WCM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
EZZ(T) 0,950 0,900 0,880 0,770 0,750 0,750 0,650 0,670 0,680 0,650 0,660 0,680 0,700
ECZ(T) 0,978 0,969 0,961 0,923 0,913 0,906 0,919 0,930 0,945 0,953 0,958 0,956 0,956
EWZ(T) 1,030 1,050 0,850 0,880 0,880 0,860 0,850 0,880 0,890 0,910 0,910 0,920 0,950
EOZ(T) 0,950 0,900 0,880 0,875 0,852 0,852 0,867 0,893 0,920 0,942 0,957 0,986 1,014
EDZ(T) 1,020 1,020 1,000 0,950 0,890 0,800 0,750 0,760 0,780 0,790 0,810 0,800 0,790
EWZ(K) 1,030 0,945 0,723 0,726 0,715 0,693 0,683 0,705 0,713 0,728 0,728 0,736 0,760
EDZ(K) 1,020 0,918 0,850 0,784 0,723 0,645 0,602 0,609 0,625 0,632 0,648 0,640 0,632

Tabela 70
Wartości wskaźników poszczególnych składowych elastyczności zasobów (po uwzględnieniu wag) 

Wskaźnik
Cykl wdrożenia WCM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
EZZ(T) 0,190 0,180 0,176 0,154 0,150 0,150 0,130 0,134 0,136 0,130 0,132 0,136 0,956
ECZ(T) 0,342 0,339 0,336 0,323 0,319 0,317 0,322 0,326 0,331 0,333 0,335 0,335 1,093
EWZ(T) 0,155 0,158 0,128 0,132 0,132 0,129 0,128 0,132 0,134 0,137 0,137 0,138 0,889
EOZ(T) 0,143 0,135 0,132 0,131 0,128 0,128 0,130 0,134 0,138 0,141 0,143 0,148 1,014
EDZ(T) 0,153 0,153 0,150 0,143 0,134 0,120 0,113 0,114 0,117 0,119 0,122 0,120 1,043
EWZ(K) 0,618 0,567 0,434 0,436 0,429 0,416 0,410 0,423 0,428 0,437 0,437 0,442 0,456
EDZ(K) 0,408 0,367 0,340 0,314 0,289 0,258 0,241 0,244 0,250 0,253 0,259 0,256 0,253

Na podstawie przygotowanych formuł wyznaczono wartości elastyczności zasobów, 
a ich zmienność w czasie przedstawiono w tabelach 71 i 72.

Tabela 71
Wartości wskaźników elastyczności zasobów 

Wskaźnik
Cykl wdrożenia WCM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
EZ(T) 0,982 0,965 0,922 0,883 0,863 0,844 0,822 0,840 0,855 0,860 0,869 0,876 0,888
EZ(K) 1,026 0,934 0,774 0,749 0,718 0,674 0,651 0,667 0,677 0,690 0,696 0,698 0,709
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Tabela 72
Elastyczność zasobów wyrażona za pomocą czasu reakcji i kosztu reakcji (wartości uśrednione) 
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Wskaźnik elastyczności zasobów wyrażony czasem reakcji na zmienność zasobową pozostawał zmienny w anali-
zowanym okresie. Elastyczność stopniowo się zmniejszała do granicy strefy trzeciej (spadek o około 18% wzglę-
dem wartości bazowej). Spadek ten wynikał w głównej mierze z podejmowanych działań redukujących straty: 
zmniejszenia zmienności zasobów, zmniejszenia zaangażowanych zasobów i zmniejszenia nadmiarowych zapa-
sów mających wpływ na wydłużenie czasu reakcji na zmiany. Elastyczność następnie się zwiększyła do poziomu 
89% względem wartości bazowej i na tym poziomie się ustabilizowała. Wynikało to w głównej mierze ze stabi-
lizacji czasu reakcji na zmiany. Wskaźnik elastyczności zasobów wyrażony kosztem reakcji na zmienność zaso-
bową pozostawał zmienny w analizowanym okresie. Elastyczność stopniowo się zmniejszała do granicy strefy 
trzeciej (spadek o około 35% względem wartości bazowej). Spadek ten wynikał w głównej mierze z podejmowa-
nych działań redukujących koszty: zmniejszenia zmienności zasobów, zmniejszenia zaangażowanych zasobów 
i zmniejszenia nadmiarowych zapasów generujących dodatkowe koszty. Elastyczność następnie wzrosła i usta-
bilizowała się na poziomie 70% względem wartości bazowej. Wynikało to w głównej mierze z ustabilizowania 
kosztów nadmiarowych zapasów.

Jak wynika z wykresów (tab. 72), elastyczność w obszarze zasobów zmniejszała się 
do okresu siódmego (strefa srebrna), a następnie zwiększała. Na podstawie wywiadów 
z ekspertami zidentyfikowano przyczyny stopniowego spadku elastyczności, a następnie jej 
stopniowego wzrostu (tab. 73 i 74).

Tabela 73
Dziesięć najczęściej wskazywanych przyczyn spadku elastyczności zasobów (siedemnaście obiektów)

Nr Najczęściej wskazywane przyczyny spadku elastyczności zasobów Udział 
[%]

1. spadek dostępności zasobów (pracowników, zapasów) 100

2. redukcja kosztów funkcjonowania systemu (redukcja zapasów, zapasowego wyposa-
żenia i narzędzi) 100

3. spadek dostępności zasobów materiałowych (np. certyfikacja dostawców) 100
4. wzrost biurokracji (przygotowywanie odpowiedniej dokumentacji) 100
5. zmienność w planach produkcji 88
6. rotacja zasobów (szczególnie pracowników) 88
7. standaryzacja i specjalizacja 53
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Tabela 73 cd.

Nr Najczęściej wskazywane przyczyny spadku elastyczności zasobów Udział 
[%]

8. brak narzędzi niezbędnych do współdzielenia zasobów 53
9. brak narzędzi szybkiej alokacji zasobów 24
10. wzrost czasu podejmowania decyzji 18
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Tabela 74
Dziesięć najczęściej wskazywanych przyczyn wzrostu elastyczności zasobów (sześć obiektów)

Nr Najczęściej wskazywane przyczyny wzrostu elastyczności zasobów Udział 
[%]

1. wzrost dostępności zasobów (pracowników, zasobów) 100

2. wykorzystanie narzędzi niezbędnych do współdzielenia zasobów 100

3. wzrost doświadczenia pracowników 100

4. polityka utrzymania ruchu (zapobieganie) 100

5. doposażenie obszarów (szybka rekonfiguracja) 100

6. skrócenie czasu oczekiwania na decyzje poprzez działanie systemu (optymalizacja 
działań decyzyjnych) 83

7. automatyzacja wprowadzenia danych do systemu i optymalizacja 67

8. autonomiczność podejmowania decyzji na szczeblach niższych  – dostęp do odpo-
wiednich narzędzi 67

9. zarządzanie dostawami na czas 50

10. stabilność planów produkcji 33
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Tabela 74 cd.
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Z przeprowadzonej analizy elastyczności zasobów wynika, że:
– elastyczność zasobów związana jest z możliwością zamiany poszczególnych rodzajów 

zasobów w obrębie istniejącej struktury; elastyczność ta oznacza możliwość realizacji 
różnych konfiguracji zasobów w zależności od bieżących potrzeb przy założeniu, że nie 
ulegają zmianom parametry wyjścia;

– w strefie pierwszej w wyniku podejmowanych działań stabilizujących i redukujących straty 
na zasobach malała częstotliwość wykonywania korekt zasobów; malała zatem elastycz-
ność w odniesieniu do czasu reakcji w wyniku redukcji ilości wykorzystywanych zaso-
bów i ich zapasu; malała także elastyczność w odniesieniu do kosztu reakcji na zmiany 
ze względu na zmniejszanie się ilości zaangażowanych zasobów i ich nadmiarowości;

– w strefie drugiej w wyniku podejmowanych działań redukujących straty i zmniejszenia 
zaangażowanych zasobów dalej malała częstotliwość wykonywania korekt zasobów; w dal-
szym ciągu malała elastyczność w odniesieniu do czasu reakcji, gdyż wzrastał czas reakcji 
na zmiany, wywołany spadkiem ilości zasobów; malała także elastyczność w odniesieniu 
do kosztu reakcji na zmiany ze względu na wzrost ilości zaangażowanych zasobów;

– w strefie trzeciej w wyniku podejmowanych działań odnotowano stopniowe zwiększanie 
się elastyczności oznaczające przede wszystkim krótszy czas reakcji na zmiany; wzrastała 
zatem elastyczność w odniesieniu do czasu reakcji, gdyż w głównej mierze redukcji ule-
gał sam czas wykonywania korekt w wyniku zwiększania się wykorzystania posiadanych 
zasobów; wzrastała także elastyczność w odniesieniu do kosztu, co wynikało ze zwięk-
szenia się nadmiarowych zapasów oraz zwiększenia ilości wykorzystywanych zasobów;

– w strefie czwartej elastyczność w odniesieniu do czasu reakcji ciągle wzrastała, przy 
równoległym wzroście elastyczności w odniesieniu do kosztu; wynikało to przede 
wszystkim ze wzrostu zaangażowanych zasobów;

– możliwość konfiguracji alternatywnych konfiguracji zasobów jest w przypadku syste-
mów opartych na WCM bardzo ograniczona, gdyż zasoby są dobierane pod konkretne 
zadania do realizacji, które wynikają z ustabilizowanych planów, stąd możliwa elastycz-
ność sprowadza się tylko do ujęcia zasobowo-organizacyjnego;

– niewielka możliwość w zakresie uzyskiwania zmienności zasobów wynika z założeń 
konstruowanych systemów opartych na WCM, redukujących do minimum możliwości 
zmian zasobów;
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– zdolność do budowania alternatywnych konfiguracji zasobów uzależniona jest przede 
wszystkim od dostępności zasobów i ich obciążenia;

– elastyczność zasobów w wyniku działań organizacyjnych wynikających z założeń 
szczupłego wytwarzania została celowo zredukowana o około 18%, aby w kolejnych 
latach zostać zwiększona o 11%; działania takie wydają się nieuzasadnione w świetle 
ponoszonych kosztów związanych z redukowaniem, a następnie zwiększaniem poziomu 
elastyczności zasobów;

– sugerowanym poziomem, do którego uzasadnione jest zmniejszanie elastyczności za-
sobów wyrażonej czasem reakcji jest poziom 0,89 względem wartości bazowej;

– sugerowanym poziomem, do którego uzasadnione jest zmniejszanie elastyczności za-
sobów wyrażonej kosztem reakcji do poziomu 0,71 względem wartości bazowej. 

Analiza elastyczności operacyjnej

Celem kolejnych badań było, przy wykorzystaniu zdefiniowanych wcześniej formuł, 
wyznaczenie wartości elastyczności operacyjnej. Na podstawie uzyskanych danych (zał. 7) 
zidentyfikowano przyczyny zmienności i sformułowano wnioski z analizy.

Jak wynika z przeprowadzonych analiz, wszystkie trzy składowe elastyczności opera-
cyjnej uzależnione są przede wszystkim od dostępności zasobów oraz ich zgromadzonych 
nadmiarów. Mając wyznaczone wartości poszczególnych składowych elastyczności operacyj-
nej, określono wartości poszczególnych wag. Do ich określenia wykorzystano wyniki analizy, 
opinie ekspertów oraz dane historyczne przedstawiające koszty rzeczywiście poniesione, 
a związane z zasobami wykorzystywanymi do korekty planów, procesów i zasobów. Na ich 
podstawie oszacowano udział poszczególnych kosztów w koszcie całkowitym, wyznacza-
jąc w ten sposób wagę każdego z kosztów254: koszt związany z korektą planu  – 7%, koszt 
związany z korektą procesów  – 5%, koszt związany z korektą zasobów  – 88%. Następnie, 
przy wykorzystaniu zaproponowanych wag, wyznaczono wartości składowych elastyczności 
operacyjnej w poszczególnych przedziałach czasu (tab. 75 i 76).

Tabela 75
Wartości wskaźników poszczególnych składowych elastyczności operacyjnej

(zaokrąglone do trzech miejsc) 

Wskaźnik
Cykl wdrożenia WCM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ES(T) 1,066 1,057 1,029 0,986 0,965 0,948 0,957 0,965 0,968 0,980 0,988 0,991 0,999
EP(T) 0,999 0,996 0,987 0,984 0,984 0,982 0,981 0,981 0,983 0,983 0,983 0,983 0,983
EZ(T) 0,982 0,965 0,922 0,883 0,863 0,844 0,822 0,840 0,855 0,860 0,869 0,876 0,888
ES(K) 1,074 1,036 1,007 0,970 0,939 0,917 0,930 0,929 0,926 0,926 0,927 0,925 0,923
EP(K) 1,000 0,948 0,922 0,918 0,915 0,911 0,907 0,904 0,904 0,902 0,899 0,897 0,899
EZ(K) 1,026 0,934 0,774 0,749 0,718 0,674 0,651 0,667 0,677 0,690 0,696 0,698 0,709

 254 Poszczególne udziały procentowe kosztów cząstkowych w koszcie całkowitym, na podstawie danych histo-
rycznych, pozostawały względnie stałe w kolejnych okresach czasu (±1%), stąd przyjęto takie same ich wagi 
we wszystkich analizowanych okresach.
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Tabela 76
Wartości wskaźników poszczególnych składowych elastyczności operacyjnej (po uwzględnieniu wag)

Wskaźnik
Cykl wdrożenia WCM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ES(T) 0,075 0,074 0,072 0,069 0,068 0,066 0,067 0,068 0,068 0,069 0,069 0,069 0,070
EP(T) 0,050 0,050 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049
EZ(T) 0,864 0,849 0,811 0,777 0,759 0,743 0,723 0,739 0,753 0,757 0,764 0,771 0,781
ES(K) 0,989 0,973 0,933 0,895 0,876 0,858 0,839 0,855 0,870 0,874 0,883 0,890 0,900
EP(K) 0,075 0,072 0,071 0,068 0,066 0,064 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065
EZ(K) 0,050 0,047 0,046 0,046 0,046 0,046 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045

Następnie na podstawie przygotowanej formuły wyznaczono wartości elastyczności 
operacyjnej, a ich zmienność w czasie przedstawiono w tabelach 77 i 78.

Tabela 77
Wartości wskaźników elastyczności operacyjnej 

Wskaźnik
Cykl wdrożenia WCM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
E(T) 0,989 0,973 0,933 0,895 0,876 0,858 0,839 0,855 0,870 0,874 0,883 0,890 0,900
E(K) 1,028 0,942 0,797 0,773 0,744 0,703 0,683 0,697 0,706 0,717 0,722 0,724 0,733

Tabela 78
Elastyczność operacyjna wyrażona za pomocą czasu reakcji i kosztu reakcji (wartości uśrednione) 
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Wskaźnik elastyczności operacyjnej wyrażony czasem reakcji na zmiany pozostawał zmienny w analizowanym 
okresie. Elastyczność stopniowo się zmniejszała do granicy strefy trzeciej (spadek o około 15% względem war-
tości bazowej). Spadek ten wynikał w głównej mierze z podejmowanych działań redukujących straty (redukcja 
zasobów). Elastyczność następnie się zwiększyła do poziomu 90% względem wartości bazowej i na tym pozio-
mie się ustabilizowała. Wynikało to w głównej mierze ze stabilizacji poszczególnych składowych elastyczności. 
Wskaźnik elastyczności operacyjnej wyrażony kosztem reakcji na zmiany pozostawał zmienny w analizowanym 
okresie. Elastyczność się zmniejszała do granicy strefy trzeciej (spadek o około 32% względem wartości bazo-
wej). Spadek ten wynikał w głównej mierze z podejmowanych działań redukujących koszty. Elastyczność następ-
nie wzrosła i ustabilizowała się na poziomie 73% względem wartości bazowej. Wynikało to przede wszystkim ze 
stabilizacji kosztów poszczególnych składowych elastyczności.
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Z przeprowadzonej analizy elastyczności operacyjnej wynika, że:
– elastyczność operacyjna związana jest z możliwością zamiany poszczególnych jej skła-

dowych; elastyczność ta oznacza możliwość realizacji różnych konfiguracji planów, 
procesów i zasobów w zależności od bieżących potrzeb przy założeniu, że nie ulega 
zmianom struktura;

– w strefie pierwszej w wyniku podejmowanych działań redukujących straty na zasobach 
malała elastyczność w odniesieniu do czasu reakcji; malała także elastyczność w od-
niesieniu do kosztu reakcji na zmiany ze względu na zmniejszanie się ilości zaangażo-
wanych zasobów i ich nadmiarowości;

– w strefie drugiej w wyniku podejmowanych dalszych działań redukujących straty 
i zmniejszenia zaangażowanych zasobów dalej malała elastyczność w odniesieniu do 
czasu reakcji; malała także elastyczność w odniesieniu do kosztu reakcji na zmiany ze 
względu na redukcję zasobów;

– w strefie trzeciej w wyniku podejmowanych działań następowało stopniowe zwiększanie 
się elastyczności w odniesieniu do czasu reakcji, w wyniku zwiększania się wykorzy-
stania posiadanych zasobów; wzrastała także elastyczność w odniesieniu do kosztu, co 
wynikało ze zwiększenia się nadmiarowych zapasów oraz zwiększenia ilości wykorzy-
stywanych zasobów;

– w strefie czwartej elastyczność w odniesieniu do czasu reakcji ciągle wzrastała, przy 
równoległym wzroście elastyczności w odniesieniu do kosztu; wynikało to przede 
wszystkim ze wzrostu ilości zaangażowanych zasobów;

– uzyskane wartości elastyczności operacyjnej oraz ich zestawienie w czasie wskazuje 
jednoznacznie, że następowała stopniowa redukcja elastyczności do granicy strefy 
drugiej i trzeciej, po przekroczeniu której elastyczność zaczynała stopniowo wzrastać; 
pokrywa się to zatem z analizą literatury w tym zakresie;

– możliwość podnoszenia elastyczności operacyjnej jest w przypadku systemów opartych 
na WCM bardzo ograniczona, gdyż przypisane do wykorzystania zasoby są dobierane 
pod konkretne parametry mające zapewnić realizację przyjętych z wyprzedzeniem zleceń;

– niewielka możliwość zmian w zakresie uzyskiwania elastyczności wynika z założeń 
konstruowanych systemów opartych na WCM, redukujących do minimum możliwości 
utrzymywania nadmiarowych zasobów oraz ich zmienności;

– w największym stopniu na poziom elastyczności operacyjnej mają wpływ zasoby i ich 
elastyczność;

– elastyczność operacyjna w wyniku działań organizacyjnych wynikających z założeń 
szczupłego wytwarzania została celowo zredukowana o około 16%, zaś w kolejnych 
latach została zwiększona o 6%; działania takie wydają się nieuzasadnione w świetle 
ponoszonych kosztów związanych z redukowaniem, a następnie zwiększaniem poziomu 
elastyczności operacyjnej;

– sugerowanym poziomem, do którego uzasadnione jest zmniejszanie elastyczności ope-
racyjnej wyrażonej czasem reakcji jest poziom 0,90 względem wartości bazowej;

– sugerowanym poziomem, do którego uzasadnione jest zmniejszanie elastyczności ope-
racyjnej wyrażonej kosztem reakcji do poziomu 0,74 względem wartości bazowej.

Analiza kosztów strat i szczupłości
Celem kolejnych badań było zidentyfikowanie zmienności poszczególnych składowych 

szczupłości oraz, przy wykorzystaniu zdefiniowanych wcześniej formuł, wyznaczenie wartości 
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poszczególnych składowych, jak i samej szczupłości. Na podstawie uzyskanych danych 
zidentyfikowano przyczyny zmienności i sformułowano wnioski z analizy.

Analizę kosztów strat przeprowadzono na podstawie dostępnych zestawień przedsta-
wiających zidentyfikowane i oszacowane koszty poszczególnych kategorii strat. W wyniku 
przeprowadzonej analizy otrzymano między innymi wartości poszczególnych składowych 
kosztów strat, a ich wzajemne zależności przedstawiono w załączniku 8. Wartości te nanie-
siono na strefy medalowe cyklu wdrożenia WCM. Wykresy składowych i ich interpretację 
przedstawiono w tabeli 79. 

Tabela 79255

Wykresy i interpretacja wartości składowych kosztów strat 
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Zapasy
Wskaźnik kosztu zapasów w badanym okresie pozosta-
wał zmienny. W wyniku wprowadzania kolejnych dzia-
łań wyszczuplających (między innymi narzędzi i me-
tod255: 4M, PDCA, OPF, 5S, 5W3H, VSM, DOE, SMED, 
ABC) poziom zapasów zmniejszył się do 78% wartości 
bazowej i ustabilizował. Kolejne działania podejmowa-
ne były celem stabilizacji tego poziomu oraz redukcji cy-
kli ich rotacji.
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Transport Wskaźnik kosztu transportu w badanym okresie pozosta-
wał zmienny. W wyniku wprowadzania kolejnych dzia-
łań wyszczuplających (między innymi narzędzi i me-
tod: kanban, OPF, TAG, Spaghetti, Logistic Loop, Milk 
Way) poziom kosztów transportu zmniejszył się średnio 
do 97% wartości bazowej. Zmiany wartości kosztów wy-
nikały z wprowadzania kolejnych usprawnień reduku-
jących straty na transporcie zintensyfikowane w końco-
wych okresach każdej ze stref (zbliżający się audyt).
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Wady i braki

Wskaźnik kosztów wad i braków w badanym okresie 
pozostawał zmienny. Zmniejszył się on o 4% w strefie 
pierwszej, wzrósł o 5% w strefie drugiej, ażeby zmniej-
szyć się ponownie do 95% wartości bazowej w strefie 
trzeciej i czwartej. Zmniejszenie wynikało z faktu wpro-
wadzania kolejnych narzędzi i metod redukujących stra-
ty na jakości (między innymi: PDCA, FEMA, EWO, 
Poka Yoke, 6 Sigma, PPAP, MSA, QM, SPC, 5W3H). 
Wzrost kosztów wad i braków był efektem równocze-
snego wprowadzania pakietów projakościowych w ostat-
nich okresach poszczególnych stref (zbliżający się 
audyt), skutkujących rozregulowywaniem się ustabilizo-
wanych procesów. 

 255 Szerzej o wykorzystywanych narzędziach i ich zastosowaniu w poszczególnych filarach systemów klasy 
światowej np. w: [Dudek (2016c), s. 196-206].
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Tabela 79 cd.
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Nadprodukcja Wskaźnik kosztu nadprodukcji w badanym okresie po-
zostawał zmienny i wahał się pomiędzy 98% a 101% 
wartości bazowej. Redukcja kosztów nadprodukcji wy-
nikała ze zmniejszania się nadmiarowości produkcji 
w toku w wyniku podejmowanych działań, między in-
nymi wprowadzania narzędzi i metod: Conwip, QRAP, 
Heijunka, natomiast wzrosty kosztów nadprodukcji były 
spowodowane najczęściej zakłóceniami w przepływie 
produkcji.
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Zbędne ruchy Wskaźnik kosztu zbędnych ruchów w badanym okre-
sie pozostawał zmienny i wynikał z podejmowanych 
lokalnych aktywności w zakresie redukcji strat, przede 
wszystkim na stanowiskach pracy. Spadek kosztów był 
wynikiem wprowadzania kolejnych metod i narzędzi re-
dukcji strat (między innymi: 5S, SMED, kaizen, TAG, 
OPL, 8D), a wzrost kosztów był związany z wprowadza-
niem i rozruchem nowych sposobów organizacji pracy 
na stanowiskach.
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Oczekiwanie Wskaźnik kosztu oczekiwania w badanym okresie pozo-
stawał zmienny i wynikał z podejmowanych lokalnych 
aktywności w zakresie redukcji strat, przede wszystkim 
na stanowiskach pracy i w obszarze ich zasileń. Spadek 
kosztów był wynikiem wprowadzania kolejnych metod 
i narzędzi redukcji strat (między innymi: 5S, SMED, Ka-
izen, OPF, Logistic Loop), a wzrost kosztów był związa-
ny z wprowadzaniem i rozruchem nowych sposobów or-
ganizacji pracy na stanowiskach.
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Przeprocesowanie

Wskaźnik kosztu przeprocesowania w badanym okre-
sie pozostawał zmienny i wynikał z podejmowanych lo-
kalnych i globalnych aktywności w zakresie inwestycji 
(wprowadzanie w początkowych okresach eksploatacji 
obiektów z nadmiarem wykorzystywanych zdolności).

Mając wyznaczone wartości poszczególnych składowych kosztów strat256, określono 
wartości poszczególnych wag. Do ich określenia wykorzystano dane historyczne przedstawia-
jące koszty rzeczywiście poniesione, a związane z monitorowanymi stratami oraz opinie eks-
pertów. Na ich podstawie oszacowano udział poszczególnych kosztów w koszcie całkowitym, 

 256 Koszty przede wszystkim pozyskano z matryc C, E, F sporządzanych w ramach filaru analizy kosztów.
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wyznaczając w ten sposób wagę każdego z kosztów257: zapasy  – 86%, transport  – 4%, wady 
i braki  – 3%, nadprodukcja  – 3%, zbędne ruchy  – 2%, oczekiwanie  – 1%, przeprocesowa-
nie  – 1%. Następnie, przy wykorzystaniu zaproponowanych wag, wyznaczono wartości 
składowych kosztów generowanych strat w poszczególnych przedziałach czasu (tab. 80 i  81).

Tabela 80
Wartości wskaźników poszczególnych składowych kosztów strat (zaokrąglone do trzech miejsc)

Wskaźnik
Cykl wdrożenia WCM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SS(K) 0,950 0,890 0,840 0,800 0,790 0,780 0,780 0,790 0,800 0,800 0,810 0,800 0,800
TS(K) 0,997 0,975 0,979 0,989 0,980 0,975 0,983 0,984 0,979 0,989 0,986 0,974 0,973
BS(K) 0,982 0,975 0,963 1,015 0,992 0,985 0,990 0,996 0,990 0,982 0,979 0,966 0,951
NS(K) 0,993 0,984 0,975 1,006 1,000 0,995 0,987 0,996 1,000 0,997 0,995 0,993 0,992
RS(K) 1,001 0,995 0,930 1,000 0,954 0,924 0,947 0,951 0,964 0,955 0,969 0,971 0,964
WS(K) 1,013 1,002 0,985 1,003 0,999 0,952 0,958 0,962 0,979 0,966 0,960 0,951 0,950
DS(K) 1,000 0,995 0,990 0,997 0,990 0,982 0,991 0,990 0,985 0,983 0,981 0,980 0,980

Tabela 81
Wartości wskaźników poszczególnych kosztów strat (po uwzględnieniu wag) 

Wskaźnik
Cykl wdrożenia WCM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SS(K) 0,817 0,765 0,722 0,688 0,679 0,671 0,671 0,679 0,688 0,688 0,697 0,688 0,688
TS(K) 0,040 0,039 0,039 0,040 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,040 0,039 0,039 0,039
BS(K) 0,029 0,029 0,029 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,029 0,029 0,029 0,029
NS(K) 0,030 0,030 0,029 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030
RS(K) 0,020 0,020 0,019 0,020 0,019 0,018 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019
WS(K) 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010
DS(K) 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010

Następnie na podstawie przygotowanej formuły wyznaczono wartości strat i szczupłości, 
a ich zmienność w czasie przedstawiono w tabelach 82 i 83.

Tabela 82
Wartości wskaźników strat i szczupłości

Wskaźnik
Cykl wdrożenia WCM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ST(K) 0,956 0,903 0,858 0,828 0,817 0,807 0,808 0,817 0,826 0,826 0,834 0,824 0,824
S(K) 1,044 1,097 1,142 1,172 1,183 1,193 1,192 1,183 1,174 1,174 1,166 1,176 1,176

 257 Poszczególne udziały procentowe kosztów cząstkowych w koszcie całkowitym, na podstawie danych histo-
rycznych, pozostawały względnie stałe w kolejnych okresach czasu (±1%), stąd przyjęto takie same ich wagi 
we wszystkich analizowanych okresach.
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Tabela 83
Koszty generowanych strat (wartości uśrednione) 
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Szczupłość (K)

Wskaźnik strat wyrażony kosztem generowanych strat pozostawał zmienny w analizowanym okresie. Sumarycz-
ne koszty strat się zmniejszały, powodując stopniowy spadek wskaźnika do granicy strefy trzeciej (o około 20% 
względem wartości bazowej). Spadek ten wynikał w głównej mierze z podejmowanych działań redukujących 
koszty strat. Koszty strat następnie wzrosły i się ustabilizowały na poziomie 82% wartości bazowej. Wynikało 
to w głównej mierze ze stabilizacji kosztów poszczególnych strat uzyskanej w wyniku ponoszenia tylko kosz-
tów strat niemożliwych do usunięcia poprzez zmiany organizacyjne. Wskaźnik szczupłości pozostawał zmien-
ny w analizowanym okresie. Szczupłość w początkowym okresie (do strefy trzeciej) wzrastała do poziomu około 
120% względem wartości bazowej. Wzrost ten wynikał w głównej mierze z podejmowanych działań redukujących 
koszty strat. W strefie trzeciej szczupłość nieznacznie zmalała, a następnie się ustabilizowała na poziomie 118% 
wartości bazowej. Wynikało to w głównej mierze ze stabilizacji kosztów poszczególnych strat.

Na podstawie przeprowadzonej analizy kosztów strat i szczupłości można stwierdzić, że:
– szczupłość uzależniona jest od zdolności do eliminacji poszczególnych kategorii strat,
– w strefie pierwszej w wyniku podejmowanych działań redukujących straty na zasobach 

wzrastała szczupłość wywołana redukcją kosztów funkcjonowania systemu,
– w strefie drugiej w wyniku podejmowanych dalszych działań redukujących straty 

szczupłość się zwiększała, lecz z mniejszą dynamiką; wynikało to w głównej mierze 
ze wzrostu niektórych kosztów strat spowodowanych podejmowaniem szeregu działań 
reorganizacyjnych,

– w strefie trzeciej w wyniku podejmowanych działań następowało stopniowe zmniejsza-
nie się szczupłości wynikające ze wzrostu poziomu utrzymywanych zapasów zasobów,

– w strefie czwartej szczupłość się ustabilizowała; spadek niektórych składowych szczu-
płości był rekompensowany wzrostem pozostałych,

– koszty generowanych strat są skorelowane z procedurą certyfikującą, skutkującą „nad-
miarową” redukcją kosztów bezpośrednio przed oceną i rozluźniającą politykę koszto-
wą bezpośrednio po ocenie; ma to także związek z rozpoczynaniem nowych projektów 
wynikających z przyjętych planów wdrożeń, mających z reguły miejsce po zakończeniu 
etapów poprzedzających, a cechujących się spadkiem poziomu zorganizowania w po-
czątkowych etapach,

– w największym stopniu na szczupłość mają wpływ zapasy zasobów,
– możliwość podnoszenia poziomu szczupłości jest w przypadku badanych systemów 

wpisana w organizację WCM, a potwierdza to przeprowadzona analiza literatury,
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– szczupłość w wyniku działań organizacyjnych wynikających z założeń szczupłego 
wytwarzania została celowo zwiększana o około 20%, zaś w kolejnych latach została 
zmniejszona o 2%; działania takie wydają się nieuzasadnione w świetle ponoszonych 
kosztów związanych z podnoszeniem, a następnie zmniejszaniem poziomu szczupłości,

– sugerowanym poziomem, do którego uzasadnione jest zwiększanie szczupłości wyra-
żonej kosztem generowanych strat jest poziom 1,19 względem wartości bazowej.

Analiza rozbieżności elastyczności operacyjnej względem szczupłości
Celem kolejnych badań było zestawienie wskaźników elastyczności operacyjnej i szczupło-

ści i na tej podstawie, przy wykorzystaniu zdefiniowanej formuły, wyznaczenie ich rozbieżności.
Jak wykazały badania w obszarze zasobów (zapasów) [Dudek i Kardela, (2015a), s. 101-116;  

Isaksson i Seifert, (2014), s. 1007] możliwe jest zestawienie kosztów elastyczności i szczup-
łości258. Celem wyznaczenia zależności między redukcją strat a zmniejszeniem elastyczności 
operacyjnej i zwiększaniem szczupłości zestawiono wartości poszczególnych kosztów: strat, 
szczupłości i elastyczności operacyjnej. Zbadano też zależność kosztu podejmowanych działań 
wyszczuplających względem kosztów strat. Ich zestawienie przedstawiono tabelach 84-88.

Tabela 84
Wartości poszczególnych wskaźników 

Wskaźnik Cykl wdrożenia WCM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

E(K) 1,028 0,942 0,797 0,773 0,744 0,703 0,683 0,697 0,706 0,717 0,722 0,724 0,733
S(K) 1,044 1,097 1,142 1,172 1,183 1,193 1,192 1,183 1,174 1,174 1,166 1,176 1,176

ST(K) 0,956 0,903 0,858 0,828 0,817 0,807 0,808 0,817 0,826 0,826 0,834 0,824 0,824
SU(K) 0,916 0,843 0,808 0,788 0,797 0,797 0,798 0,807 0,836 0,846 0,854 0,834 0,834

Tabela 85
Zestawienie wskaźników: strat i elastyczności operacyjnej (wartości uśrednione) 
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Wskaźnik strat wyrażony kosztem generowanych strat pozostawał zmienny w analizowanym okresie i był sil-
nie skorelowany z elastycznością operacyjną. Korelacja ta była dodatnia i wynosiła RSp = 0,79. Na tej podstawie 
można wnioskować, że istnieje istotny związek pomiędzy redukcją strat a spadkiem elastyczności operacyjnej.

 258 Analiza paradoksu elastyczności i szczupłości została sprowadzona do analizy kosztów: elastyczności ope-
racyjnej opisanej kosztem reakcji oraz szczupłości. Analiza w obszarze czasu reakcji, ze względu na brak 
danych w obiektach badań, została pominięta.
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Tabela 86
Zestawienie wskaźników: strat i szczupłości (wartości uśrednione) 
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Wskaźnik szczupłości pozostawał zmienny w analizowanym okresie i był silnie skorelowany z kosztem genero-
wanych strat. Korelacja ta była ujemna i wynosiła RSp = −1,00.

Tabela 87
Zestawienie wskaźników: strat i wyszczuplania (wartości uśrednione) 
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Wskaźnik kosztu działań wyszczuplających pozostawał zmienny w analizowanym okresie i był silnie skorelo-
wany z kosztem generowanych strat. Korelacja ta była dodatnia i wynosiła RSp = 0,68. Na tej podstawie można 
wnioskować, że istnieje istotny związek pomiędzy spadkiem kosztów związanych z działaniami wyszczuplają-
cymi a kosztami generowanych strat. W rzeczywistości korelacja jest jeszcze większa, gdyż ponoszone koszty 
na eliminację strat są ewidencjonowane z okresowym opóźnieniem (w pierwszej kolejności ponoszony jest koszt 
związany z identyfikacją straty, a w kolejnym dopiero koszt związany z jej eliminowaniem). Hipotetyczne prze-
sunięcie o jeden okres kosztów związanych z eliminacją strat powoduje, że współczynnik korelacji wzrasta do 
RSp = 0,77.

Jak wynika z analizy wykresów, funkcje szczupłości i elastyczności operacyjnej są ze 
sobą powiązane. Oznacza to, że wzrost szczupłości (zmniejszanie kosztów strat) ma związek 
z redukcją kosztów utrzymywania elastyczności operacyjnej i na odwrót, redukcja kosztów 
elastyczności operacyjnej ma związek z redukcją kosztów start, a tym samym ze wzrostem 
szczupłości. Zatem konieczność zwiększania elastyczności operacyjnej będzie powodowała 
także wzrost strat z tytułu utrzymywania nadmiarów elastyczności. Oznacza to potwierdze-
nie istnienia paradoksu powodującego konieczność optymalizacji dwóch przeciwstawnych 
funkcji oraz potwierdzenie tezy, że wzrost elastyczności powoduje wzrost kosztów związanych 
z generowaniem strat wytwórczych. Oznacza to także, że istnieje zespół tych samych zmien-
nych, które równocześnie wpływają zarówno na poziom elastyczności, jak i szczupłości. Ten 
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zespół zmiennych wyrażony jest rodzajem poszczególnych strat wytwórczych, a ich koszty 
mogą stanowić płaszczyznę porównania.

Tabela 88
Zestawienie wskaźników: elastyczności operacyjnej i szczupłości (wartości uśrednione) 

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Szczupłość (K) - Elastyczność (K)

Szczupłość Elastyczność Rozbieżność
0,95

1

1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1

Wskaźnik szczupłości pozostawał zmienny w analizowanym okresie i był silnie skorelowany z elastycznością 
operacyjną. Korelacja ta jest ujemna i wynosi RSp = −0,79. Na tej podstawie można wnioskować, że istnieje istot-
ny związek pomiędzy wzrostem szczupłości a spadkiem elastyczności operacyjnej i na odwrót, spadek szczupło-
ści powoduje wzrost elastyczności operacyjnej. Z kolei krzywa rozbieżności oscyluje wokół tej samej wartości, 
co może wskazywać na występowanie proporcjonalnych zmian obu wskaźników.

Jak wynika z analizy, poziom rozbieżności D(K) wyznaczany na podstawie różnicy 
pomiędzy wartością wskaźnika szczupłości a wartością wskaźnika elastyczności operacyj-
nej w kolejnych latach wdrażania wytwarzania klasy światowej, ulegał ciągłym zmianom. 
Zestawienie wartości rozbieżności przedstawiono w tabeli 89.

Tabela 89
Wartości rozbieżności w cyklu wdrożenia WCM

Wskaźnik
Cykl wdrożenia WCM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
E(K) 1,028 0,942 0,797 0,773 0,744 0,703 0,683 0,697 0,706 0,717 0,722 0,724 0,733
S(K) 1,044 1,097 1,142 1,172 1,183 1,193 1,192 1,183 1,174 1,174 1,166 1,176 1,176
D(K) 0,016 0,155 0,345 0,399 0,439 0,490 0,509 0,486 0,468 0,457 0,444 0,452 0,443

Analiza wartości rozbieżności wskazuje, że jej największa wartość przypada na szósty, 
siódmy i ósmy rok w cyklu wdrożenia WCM. Oznaczać to może występowanie w tych okre-
sach zjawiska ponoszenia nieuzasadnionych kosztów z tytułu redukcji, a następnie wzrostu 
elastyczności operacyjnej.

Weryfikacja uzyskanych danych

Celem weryfikacji powyższych zależności oraz celem estymacji brakujących danych 
(danych niemierzonych w obiektach badań) stworzono i zwalidowano modele symulacyjne 
analizowanych obszarów wytwórczych. W modelach badano wzajemne relacje pomiędzy 
zmianami elastyczności i szczupłości względem kosztu generowanych strat, jak i czasu reakcji. 



184

Dla każdego obiektu przeprowadzono eksperymenty symulacyjne, w których zmieniano ko-
lejno parametry wejścia w przyjętych zakresach zmian. Przedziały zmian zostały wyznaczone 
na podstawie danych historycznych (względem wartości średniej przy uwzględnieniu wag 
poszczególnych składowych) dla 10 przedziałów [por. Wierzbiński, (2008), s. 25]259.

Ze względu na brak prowadzonych analiz w obiektach badań związanych z szacowaniem 
czasu reakcji na zmiany ilości generowanych strat, w pierwszej kolejności oszacowano czas 
reakcji na zmianę ilości zasobów generujących straty. Dla każdej kategorii straty określono 
ilość zasobów wpływających na realizację uśrednionych wartości przepływów. Następnie 
zmieniano ilości zasobów dla tych samych parametrów przepływów, określając przy tym 
zmianę czasu realizacji przyjętych zamówień. Otrzymano w ten sposób zależność ilości 
zasobów względem czasu reakcji, a tym samym ilości nadmiarowych zasobów (strat) wzglę-
dem czasu reakcji. W wyniku przeprowadzonych eksperymentów symulacyjnych otrzymano 
następujące zależności (tab. 90 i 91).

Tabela 90
Procentowe zakresy zmian elastyczności operacyjnej względem szczupłości (100  – wartość średnia) 

Parametr Zakresy zmienności
Straty (K) 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80
Czas reakcji (T) 70 75 81 87 94 100 104 109 114 120

Tabela 91
Związek pomiędzy zmiennymi: koszty generowanych strat a czas reakcji
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W badanych obiektach zaobserwowano istotny związek pomiędzy zmianą kosztu strat (średnia 100%, min.  – 
80%, max.  – 125%) a zmianą czasu reakcji (RSp = −1,00). Zależność ta jest odwrotnie proporcjonalna i może zo-
stać opisana funkcją elastyczności E(f) = 1,23x − 0,29.

Jak wynika z analizy wartości wygenerowanych przez modele symulacyjne w obiektach 
badań, istnieje duża korelacja pomiędzy czasem reakcji a poziomem kosztów generowanych 

 259 Wartości procentowej zmiany oznaczają lewostronne granice przedziałów. Dla obiektów badań przyjęto 
pięcioprocentowe zmiany parametru głównego.
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strat (im mniej zasobów nadmiarowych względem potrzeb tym dłuższy czas reakcji). Wyniki 
eksperymentów symulacyjnych wskazują także, że w zależności od strefy cyklu wdrożenia 
WCM inna jest analizowana zależność. W strefie pierwszej istnieje największa zależność 
pomiędzy zmianami czasu reakcji a generowanymi kosztami natomiast najmniejsza w stre-
fie czwartej. Potwierdzają to analizy danych historycznych, w których zarówno wzajemna 
zależność elastyczności operacyjnej wyrażonej czasem oraz wyrażonej kosztem pozostają 
w ścisłym związku (tab. 92). 

Tabela 92
Wzajemna zależność elastyczności wyrażonej czasem i kosztem reakcji  

(wartości uśrednione  – historyczne)
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Wskaźniki elastyczności operacyjnej wyrażonej zarówno kosztem, jak i czasem reakcji w kolejnych okresach 
wdrażania wytwarzania klasy światowej stale się zmieniały. Redukcja elastyczności wyrażona spadkiem czasu re-
akcji spowodowała zmniejszenie się elastyczności wyrażonej kosztem reakcji. Na uwagę zasługuje jednak zaob-
serwowany wzrost elastyczności E(T) (strefa trzecia i czwarta) i współmierny do wcześniejszego spadku, wzrost 
kosztów E(K). Oznacza to, że w analizowanych obiektach najpierw zredukowano elastyczność, a następnie przy-
wrócono ją do stanu wcześniejszego, uznanego za najkorzystniejszy. Podważa to zatem sens działań redukują-
cych elastyczność do względnego minimum oraz wskazuje, że te działania redukujące powinny być prowadzo-
ne do ustalonego wcześniej poziomu. Różnica pomiędzy wskaźnikami elastyczności [E(T)  − E(K)] uwidacznia 
wzajemne ich zależności. W strefie 1 zależność ta jest duża i oznacza, że wraz ze spadkiem elastyczności nie-
współmiernie do wartości średniej spada koszt reakcji (szybciej zmniejsza się koszt niż czas). Od strefy drugiej 
zależność ta się stabilizuje. Stabilizacja ta wskazywać może na istnienie stałego związku pomiędzy tymi warto-
ściami. Uzyskana w ten sposób zależność jednostkowej redukcji czasu reakcji względem jednostkowego kosztu 
reakcji pozwala stwierdzić, że od strefy drugiej zarówno wzrosty, jak i spadki elastyczności wyrażonej czasem 
i kosztem reakcji pozostają w ścisłym związku. Oznacza to także, że działania podejmowane w strefie pierwszej 
generują relatywnie największe korzyści. Z tych analiz wynika także, że od strefy drugiej należałoby rozważyć 
sens dalszego zmniejszania poziomu elastyczności. Wzajemna zależność elastyczności operacyjnej wyrażonej 
czasem i kosztem relacji jest ze sobą skorelowana (RSp = 0,97) i opisana funkcją E(f) = −1,13x2 + 2,33x − 0,22.
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Na podstawie wyników symulacji wyznaczono także modelową zależność pomiędzy 
kosztem generowanych strat, szczupłością a elastycznością operacyjną wyrażoną kosztem 
reakcji (tab. 93-96). 

Tabela 93
Procentowe zakresy zmian elastyczności operacyjnej względem kosztu generowanych strat

(100  – wartość średnia wyjściowa) 

Parametr Procentowe zakresy zmienności
Elastyczność (K) 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
Straty (K) 72 79 83 89 94 100 106 113 120 127

Tabela 94
Związek pomiędzy zmiennymi: elastyczność operacyjna a straty
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W badanych modelowych zaobserwowano istotny związek pomiędzy elastycznością operacyjną (średnia 100%, 
min.  – 75%, max.  – 120%) a kosztem generowanych strat (RSp = 1,00). Zależność ta jest wprost proporcjonalna 
i może zostać opisana funkcją elastyczności E(f) = 1,12x + 0,18.

Tabela 95
Procentowe zakresy zmian szczupłości względem kosztu strat (100  – wartość średnia) 

Parametr Zakresy zmienności
Szczupłość (K) 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80
Straty (K) 82 86 90 94 97 100 104 109 113 116

Jak wynika z analizy wartości wygenerowanych przez modele symulacyjne w obiektach 
badań, istnieje duża korelacja ujemna pomiędzy poziomem szczupłości a poziomem kosztów 
generowanych strat. Wyniki eksperymentów symulacyjnych wskazują także, że w zależności 
od strefy cyklu wdrożenia WCM inna jest analizowana zależność. W strefie pierwszej istnieje 
największa zależność pomiędzy zmianami szczupłości a generowanymi kosztami strat nato-
miast najmniejsza w strefie czwartej. Potwierdzają to analizy danych historycznych, w których 
wzajemna zależność szczupłości i jej kosztów pozostają w ścisłym związku (tab. 97).
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Tabela 96
Związek pomiędzy zmiennymi: szczupłość a koszt generowanych strat
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W badanych obiektach zaobserwowano istotny związek pomiędzy szczupłością (średnia 100%, min.  – 80%, 
max.  – 125%) a kosztem redukcji strat (RSp = −1,00). Zależność ta jest odwrotnie proporcjonalna i może zostać 
opisana funkcją elastyczności E(f) = 0,73x + 0,03.

Tabela 97
Wzajemna zależność szczupłości i kosztu reakcji strat (wartości uśrednione  – historyczne)
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Różnica pomiędzy wskaźnikami szczupłości i kosztów strat

Wskaźniki szczupłości i kosztu strat w kolejnych okresach wdrażania wytwarzania klasy światowej stale się 
zmieniały. Redukcja szczupłości spowodowała zwiększenie kosztów generowanych strat. Na uwagę zasługu-
je jednak zaobserwowany wzrost szczupłości (strefa trzecia i czwarta) i współmierny do wcześniejszego spad-
ku, wzrost kosztów generowanych strat. Oznacza to, że w analizowanych obiektach najpierw zredukowano stra-
ty, a następnie przywrócono je do stanu wcześniejszego, uznanego za najkorzystniejszy. Podważa to zatem sens 
działań redukujących straty do względnego minimum oraz wskazuje, że te działania redukujące powinny być pro-
wadzone do ustalonego wcześniej poziomu. Różnica pomiędzy wskaźnikami szczupłości a wskaźnikami genero-
wanych kosztów uwidacznia wzajemne ich zależności. Zależność ta jest stabilna i wskazywać może na istnienie 
stałego związku pomiędzy tymi zmiennymi. Lokalne skoki wartości powiązane są z doraźnymi działaniami po-
przedzającymi audyty i związaną z nimi certyfikację.

Celem weryfikacji kolejnej zależności zestawiono koszty utrzymywania nadmiarów 
elastyczności i koszty generowanych przez nie strat (tab. 98 i 99).
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Tabela 98
Procentowe zakresy zmian elastyczności zapasowej względem kosztu strat (100  – wartość średnia) 

Parametr Zakresy zmienności
Elastyczność zapasowa (K) 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
Straty (K) 82 86 90 94 97 100 102 105 109 113

Tabela 99
Związek pomiędzy zmiennymi: koszty nadmiarowej elastyczności i koszty strat
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W badanych obiektach zaobserwowano istotny związek pomiędzy nadmiarem elastyczności (średnia 100%, 
min.  – 75%, max.  – 120%) a kosztem generowanych strat (RSp = 1,00). Zależność ta jest wprost proporcjonalna 
i może zostać opisana funkcją elastyczności E(f) = 0,78x − 0,38.

Z analizy wynika, że w obiektach badań istnieje duża korelacja dodatnia między po-
ziomem kosztów utrzymania nadmiarów elastyczności operacyjnej a poziomem kosztów 
generowanych strat. Można też zauważyć, że redukcja kosztów strat niesie za sobą pro-
porcjonalnie większe koszty związane z redukcją elastyczności i na odwrót. Oznacza to, że 
korzystniej jest utrzymywać nadmiary elastyczności niż je redukować, a następnie zwiększać 
do poziomu wyjściowego.

Kolejne badania wykazały wpływ poszczególnych kategorii strat na składowe elastycz-
ności operacyjnej. Ich oszacowane za pomocą modeli symulacyjnych wartości uśrednione 
zestawiono w tabeli 100.

Tabela 100
Zależności procentowe składowych elastyczności operacyjnej od kategorii strat

(Z – zapasy, T  – transport, B  – wady i braki, N  – nadprodukcja, R  – zbędne ruchy,  
O – oczekiwanie, P  – przeprocesowanie)

Z T B N R O P
Elastyczność planowania i sterowania 7,96 0,08 0,01 0,09 0,01 0,02 0,01
Elastyczność procesów 3,21 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Elastyczność zasobów 76,92 3,9 2,25 1,61 1,07 1,83 0,96

Jak wynika z analizy, uzyskane w wyniku badań modelowych udziały poszczególnych 
kategorii strat w koszcie całkowitym pokrywają się z przyjętymi na wstępie założeniami. 
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Z analizy wynika także, że największe znaczenie w określaniu rozbieżności elastycz-
ności względem szczupłości ma wzajemna zależność elastyczności zasobów i zapasów 
(77%)  (tab. 101) [por. Baumers i in., (2017)].

Tabela 101
Związek pomiędzy zmiennymi: elastyczność zasobów i zapasy
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W badanych obiektach zaobserwowano istotny związek pomiędzy zmianą poziomu kosztów zapasów a elastycz-
nością zasobów (RSp = 0,82). Zależność ta jest proporcjonalna i może zostać opisana funkcją elastyczności E(f) 
= 2,04x − 0,90.

Analizując wzajemne zależność pomiędzy elastycznością operacyjną a szczupłością 
(np. tylko w obszarze zasobów i zapasów tych zasobów), można zredukować koszty zmiany po-
ziomów elastyczności wynikające z redukcji a następnie ze stopniowego jej zwiększania. Gra-
nice zmiany polityki redukcji strat oparte na krzywej elastyczności przedstawiono w tabeli 102. 

Tabela 102
Granice zmiany polityki redukcji strat
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Elastyczność operacyjna wyrażona czasem reakcji powinna być zredukowana do poziomu 90% względem war-
tości bazowej. Dalsza redukcja elastyczności wprawdzie powoduje spadek kosztów generowanych strat, ale 
w dłuższym okresie czasu (9 lat) następuje wzrost kosztów generowanych strat z tytułu przywrócenia elastycz-
ności do poziomu referencyjnego (0,9). Podobne zjawisko można zaobserwować na wykresie elastyczności ope-
racyjnej wyrażonej kosztem reakcji. Elastyczność ta powinna być zredukowana do poziomu 75% względem 
wartości bazowej. Dalsza redukcja elastyczności powoduje wprawdzie spadek kosztów generowanych strat, ale 
w dłuższym okresie czasu (8 lat) następuje wzrost kosztów generowanych strat z tytułu przywrócenia elastyczno-
ści do poziomu referencyjnego (0,75). Na bazie tych dwóch poziomów referencyjnych można budować przedzia-
ły korytarzy elastyczności operacyjnej ⟨0,75-0,90⟩.
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Wnioski 

Przeprowadzona analiza w przyjętym horyzoncie czasowym wykazała, że:
– istnieje możliwość skonstruowania formuł wyznaczających wartości składowych ela-

styczności operacyjnej, jak i szczupłości;
– istnieje możliwość szacowania wartości składowych elastyczności operacyjnej, jak 

i szczupłości;
– istnieją wzajemne zależności pomiędzy szczupłością i elastycznością operacyjną,
– elastyczność operacyjna, w wyniku działań wyszczuplających, w początkowych fazach 

wdrożenia WCM maleje, przyjmując wartość minimalną w strefie drugiej;
– elastyczność operacyjna w końcowych fazach wdrożenia rośnie; 
– działania związane z redukcją elastyczności operacyjnej, a następnie z jej podnoszeniem 

można zoptymalizować, określając poziom referencyjny redukcji elastyczności, poniżej 
którego zmniejszanie elastyczności generuje podwójne koszty: jej zmniejszania, a na-
stępnie przywracania; 

– poziom referencyjny można wyznaczyć, określając wartość rozbieżności elastyczności 
względem szczupłości; poziom rozbieżności pozwala na określenie wartości granicznej 
kosztu redukowania strat, poniżej którego działania zmierzające do wyeliminowania 
strat są nieuzasadnione pod względem przekształcania systemów wytwarzania klasy 
światowej w systemy zwinne;

– obszar wyznaczony przez linię referencyjną (linię równowagi) a krzywą elastyczności 
jest obszarem nieuzasadnionych ekonomicznie redukcji elastyczności i pokrywa się 
z wynikami analizy literaturowej, w zakresie nadmiernego wyszczuplania modeli sys-
temów wytwarzania klasy światowej drugiej generacji;

– wstępne szacowanie poziomu referencyjnego może odbywać się poprzez zestawienie 
elastyczności zasobów wyrażonych kosztem reakcji z kosztami zapasów, ze względu 
na największą korelację obu zmiennych;

– elastyczność operacyjną w największym stopniu kształtują zasoby i ich elastyczność 
a więc można kształtować politykę elastyczności na bazie zasobów;

– wyznaczone poziomy referencyjne mogą stanowić wyjściowe zakresy niskokosztowych 
korytarzy elastyczności operacyjnej;

– dopasowanie poziomu elastyczności operacyjnej może przebiegać wzdłuż krzywej rów-
nowagi (równoważącej poziom elastyczności i szczupłości);

– elastyczność operacyjna wyrażona kosztem reakcji maleje szybciej niż elastyczność 
operacyjna wyrażona czasem reakcji, co oznacza, że jednostkowa redukcja czasu reak-
cji na zmiany generuje proporcjonalnie większe oszczędności z tytułu redukowanych 
strat; szczególnie widoczne jest to w początkowej fazie wdrożenia WCM, gdzie koszty 
generowanych strat maleją szybciej niż czas reakcji na zmianę;

– okresowe wahania składowych elastyczności i szczupłości wynikają w głównej mierze z dzia-
łań podejmowanych w ramach poszczególnych filarów technicznych WCM (road maps);

– istnieją zidentyfikowane w obiektach badań związki pomiędzy poszczególnymi zmien-
nymi, potwierdzające tezę, że uzasadnione jest przerwanie działań wyszczuplających 
po przekroczeniu poziomu referencyjnego (poziomu niskokosztowej elastyczności);



– badania modelowe nieznacznie różnią się od danych historycznych, co może wskazywać 
na uwzględnianie w kosztach rzeczywiście generowanych strat innych skumulowanych 
strat niewykazywanych w macierzach filaru analizy kosztów jako osobne pozycje; po-
twierdzałoby to wskazywane w literaturze tendencje do włączania np. strat w admini-
strowaniu do poszczególnych kategorii strat bezpośrednio wytwórczych.

Jak wskazują wyniki badań empirycznych, istnieje uzasadniona ekonomicznie potrzeba 
modyfikacji założeń podejścia do doskonalenia systemów wytwarzania klasy światowej. 
Należy zatem, uwzględniając otrzymane wyniki badań, wprowadzić do modeli WCM mecha-
nizmy kontroli poziomu elastyczności operacyjnej tak, ażeby nie dopuszczać do jej zmniej-
szania poniżej poziomu referencyjnego, po przekroczeniu którego dalsza jej redukcja jest 
nieuzasadniona. Oznacza to w praktyce konieczność wyznaczenia korytarzy niskokosztowej 
elastyczności, a następnie utrzymywanie poziomu elastyczności w granicach tych korytarzy. 
Przyjmując założenie, że na koszty generowanych strat ma wpływ forma zorganizowania 
działalności wytwórczej (struktura), to w wyniku kształtowania struktury systemu wytwarzania 
można wpływać na poziom elastyczności operacyjnej i na odwrót. Potwierdzają to badania 
literaturowe stwierdzające istotny wpływ formy struktury organizacji wytwarzania na 
poziom elastyczności operacyjnej [Huettemann i in., (2016), s. 115].
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3. Struktury organizacji wytwarzania 
w systemach klasy światowej

Proces organizacji systemu wytwarzania, prowadzący do określenia jego podstawowych 
elementów, jak i ogółu relacji zachodzących pomiędzy elementami, prowadzi do określenia 
struktury systemu. Struktura powstaje w wyniku procesu organizowania luźnych zasobów, 
będących w stanie nieuporządkowania. W wyniku procesu organizowania nieuporządkowa-
ny zbiór zasobów staje się zbiorem uporządkowanym o określonej strukturze, a organizację 
w takim ujęciu określa się jako cechę systemu. Współzależność między elementami systemu 
charakteryzuje stopnień jego uporządkowania. Jeżeli pomiędzy elementami nie występują 
żadne powiązania (gdy elementy są od siebie niezależne), wówczas mamy do czynienia nie 
z systemem, lecz zbiorem nieuporządkowanym. W nieuporządkowany zbiór można wnieść 
organizację poprzez zwiększenie stopnia uporządkowania [Martyniak, (1976), s. 8]. 

Struktura to rozmieszczenie elementów składowych danego układu260 i zespół relacji 
(wzajemnych powiązań) między tymi elementami, charakterystyczny dla tego układu [Czerni, 
(1984)]. Struktura zatem to zbiór wszystkich relacji zachodzących pomiędzy elementami sys-
temu [Mazur, (1987), s. 24] wpływający na sposób rozlokowania elementów w zdefiniowanym 
uporządkowaniu i wynikający z zależności i właściwości danych relacji. Struktury systemu 
wytwarzania mogą mieć postać struktur statycznych i dynamicznych, a ich rozdziału dokonuje 
się na podstawie parametru, jakim jest czas [Pasternak, (2005), s. 23]. Struktura statyczna 
[Pasternak, (2005), s. 23] systemu opisuje rozmieszczenie środków i ludzi, ich podział, kom-
petencje i odpowiedzialność oraz strukturę informacyjno-decyzyjną. Struktura dynamiczna 
[Pasternak, (2005), s. 23] opisuje powiązania czynnościowe oraz przebiegi zasileniowe 
(energii, pracy, surowców, środków pracy) i informacyjne (od wejścia do wyjścia z systemu). 
Nowym pojęciem zespalającym strukturę statyczną i strukturę dynamiczną jest tzw. struk-
tura organizacji wytwarzania. Jest ona zbiorem powiązań strukturalnych i kooperacyjnych 
pomiędzy elementami systemu oraz jego relacjami, wpływającymi na fizyczne lub logiczne 
zorganizowanie systemu. Pojęcie struktury organizacji wytwarzania jest pojęciem szerszym 
względem przyjmowanego w literaturze i praktyce pojęcia struktury systemu wytwarzania 

 260 Układ to pewien zbiór powiązanych ze sobą elementów, stanowiący wyodrębnioną całość i scharakteryzowany 
pewną liczbą wielkości nazywanych zmiennymi. Jeżeli przynajmniej jedna z tych zmiennych zmienia się 
w czasie, to taki układ jest układem dynamicznym [Emirsajłow, (2000), s. 9].
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(szczególnie w aspekcie zdefiniowanych rodzajów struktur wytwarzania261), a konieczność 
jego wprowadzenia wynika z możliwości generowania nowych rozwiązań strukturalnych 
mających zapewniać większą elastyczność (dotychczasowe struktury systemów wytwarzania 
są oparte tylko na hierarchii sterowania, a tym samym posiadają hierarchiczną strukturę 
statyczną i stałą strukturę dynamiczną).

Każda struktura posiada formę wyrażania relacji zachodzących w systemie. Struktura 
złożona z szeregu elementów, relacji, zachowań może przyjmować formy. Forma struktury 
to sformalizowany sposób jej postrzegania. Znane w literaturze formy struktur (w ujęciu tra-
dycyjnym) to gotowe rozwiązania organizacyjne, wynikające z hierarchii struktury sterowania, 
a zatem oparte na układach hierarchicznych sztywnych (stałych). Takie zawężenie pojęcia 
formy struktury jest nieadekwatne do współczesnych możliwości w zakresie kształtowania 
zmiennych form, będących połączeniem różnych rodzajów struktur statycznych (hierarchicz-
nych, heterarchicznych, holonicznych) z dynamicznymi (sztywne, elastyczne, procesowe, 
sieciowe). Pojęciem zawierającym w sobie wszystkie możliwe kombinacje strukturalne 
w obrębie struktur statycznych i dynamicznych jest pojęcie formy struktury organizacji 
wytwarzania. Forma struktury organizacji wytwarzania to zatem sformalizowany sposób 
wyrażania uporządkowania, będącego kombinacją możliwych do wystąpienia rodzajów 
struktur statycznych i dynamicznych.

Struktura organizacji wytwarzania poprzez możliwość łączenia ze sobą odpowiednich 
struktur statycznych i dynamicznych może posiadać mniejszą lub większą elastyczność. 
Na elastyczność struktury organizacji wytwarzania, mającej wpływ na elastyczność całego 
systemu, oddziaływują określone czynniki organizacji systemów i wykształcone formy ich 
zorganizowania oraz określone i przyjęte formy współpracy międzysystemowej. Zatem wybór 
nadrzędnego wariantu organizacyjnego o określonym poziomie elastyczności wpływa na układ 
konfiguracyjny struktury statycznej i dynamicznej i na odwrót, odpowiedni dobór rożnych 
rodzajów struktur statycznych i dynamicznych i ich odpowiednie zespolenie może generować 
różne potencjały elastyczności struktur organizacji wytwarzania, a tym samym różnorodną 
elastyczność całego systemu wytwarzania. W przypadku elastyczności operacyjnej, potencjał 
elastyczności wynika z elastyczności cząstkowych rodzajów struktur statycznych, będących 
wypadkową elastyczności układu sterowania262 i elastyczności układu rozmieszczenia263 
oraz elastyczności cząstkowych rodzajów struktur dynamicznych, będących wypadkową 

 261 Najczęściej z rodzajem i formą struktur wytwarzania utożsamiane są tylko rodzaje struktur dynamicznych 
(gniazda technologiczne, linie produkcyjne, jednoprzedmiotowe i wieloprzedmiotowe, gniazda przedmiotowe 
itp.)  – szerzej np. w: [Dudek, (2016b), s. 172-175].

 262 Pod pojęciem elastyczności układu sterowania należy rozumieć zdolność do zmiany ogniwa informacyjno-de-
cyzyjnego w strukturze. Może być wyrażona czasem reakcji oznaczającym niezbędny czas do zmiany miejsca 
w układzie w wyniku zmian przepływów informacyjno-decyzyjnych i/lub kosztem reakcji oznaczającym sumę 
wszystkich kosztów związanych ze zmianą ogniwa w strukturze (tzw. koszt modyfikacji struktury).

 263 Pod pojęciem elastyczności układu rozmieszczenia przestrzennego należy rozumieć zdolność do zmian lo-
kalizacji poszczególnych obiektów układu, wynikającą z dostępnej powierzchni jak i jej kształtu. Może być 
wyrażona czasem reakcji oznaczającym niezbędny czas do zmiany rozmieszczenia przestrzennego w wyniku 
zmiany przepływu i/lub kosztem reakcji oznaczającym sumę wszystkich kosztów związanych ze zmianą tego 
rozmieszczenia (tzw. koszt zagospodarowania układu, czyli suma kosztów wynikająca z przyjętej sekwencji: 
schemat rozmieszczenia, plan rozmieszczenia, plan zagospodarowania).
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elastyczności marszrut264, elastyczności wielkości produkcji265 i elastyczności asortymen-
tu266. Wzajemne konfiguracje poziomów elastyczności cząstkowych struktur mogą zatem 
generować różnorodne potencjały elastyczności operacyjnej, a tym samym różne potencjały 
elastyczności systemu wytwarzania.

Zakładając, że potencjał elastyczności operacyjnej powiązany jest z elastycznością 
struktury organizacji wytwarzania, to można, poprzez zwiększanie elastyczności struktur 
statycznych i dynamicznych, zwiększać elastyczność operacyjną. Będzie to możliwe tylko 
wtedy, gdy określi się wzajemne relacje pomiędzy składowymi elastyczności operacyjnej 
a składowymi elastyczności struktury organizacji wytwarzania. Płaszczyzną odniesienia mogą 
być relacje pomiędzy zleceniami przyjmowanymi do realizacji, możliwymi do wytworzenia 
wyrobami oraz zasobami zaangażowanymi i będącymi w dyspozycji. 

Zgodnie z przyjętymi założeniami celem badań było zidentyfikowanie i określenie 
poziomu elastyczności poszczególnych składowych struktur statycznych i dynamicznych 
i ich mechanizmów oddziaływania na elastyczność operacyjną. Przyjmując założenie o se-
kwencyjności działań w projektowaniu struktury organizacji wytwarzania, to powinna istnieć 
wzajemna zależność pomiędzy rodzajami struktur i ich poziomami elastyczności. W pierwszej 
kolejności zdefiniowano zatem formuły wyznaczania elastyczności struktur: statycznej i dy-
namicznej, a następnie dokonano analizy wpływu poszczególnych składowych na siebie, jak 
i na poziom elastyczności struktury organizacji wytwarzania. Następnie zdefiniowano formułę 
wyznaczania elastyczności struktury organizacji wytwarzania, na jej podstawie wyznaczono 
jej wartości w cyklu wdrożenia WCM i zestawiono je z elastycznością operacyjną. Celem 
określenia omawianych związków, w obrębie zdefiniowanych obszarów realizujących proces 
wdrażania wytwarzania klasy światowej, przeprowadzono badania:

– identyfikujące rodzaj powiązania strukturalnego,
– identyfikujące rodzaj powiązania kooperacyjnego,
– określające zależności składowych elastyczności struktury statycznej i ich wpływu na 

elastyczność operacyjną,

 264 Pod pojęciem elastyczności marszrut należy rozumieć zdolność do generowania różnorodnych kombinacji 
węzłów wytwórczych, gwarantujących wytworzenie wyrobów o tych samych parametrach (to zdolność to gene-
rowania technologii obejściowych określająca możliwość realizacji tych samych wyrobów przy wykorzystaniu 
innych technologii). Wynika ona z procesów realizowanych w danym obszarze i może być wyrażona czasem 
reakcji oznaczającym niezbędny czas do zmiany marszrut w wyniku zmiany technologii wytwarzania i/lub 
kosztem reakcji oznaczającym sumę wszystkich kosztów związanych ze zmianą ścieżki przejścia w ramach 
wytwarzanych wyrobów w wyniku zmiany technologii (tzw. koszt dostosowania procesu, czyli suma kosztów 
wynikająca ze zmiany standardowej marszruty).

 265 Pod pojęciem elastyczności wielkości produkcji należy rozumieć zdolność wytwarzania różnorodnych ilości 
tych samych wyrobów (różnorodnych natężeń przepływu) wynikającą z kompozycji zasobów w przyjętym 
planie w danym okresie czasu. Może być wyrażona czasem reakcji oznaczającym niezbędny czas do zmiany 
ilości realizowanych wyrobów w wyniku zmiany planu i/lub kosztem reakcji oznaczającym sumę wszystkich 
kosztów związanych ze zmianą ilości wytwarzanych wyrobów w wyniku zmiany planu (tzw. koszt dostosowania 
układu, czyli suma kosztów wynikająca ze zmiany standardowej wielkości partii produkcyjnej i transportowej).

 266 Pod pojęciem elastyczności asortymentu należy rozumieć zdolność do wytwarzania różnorodnych kombinacji 
wyrobów w ramach dostępnych technologii w zdefiniowanym układzie wynikającym z przyjętych do realizacji 
zleceń. Może być wyrażona czasem reakcji oznaczającym niezbędny czas do zmiany asortymentu z jednego 
na drugi w wyniku zmiany planu i/lub kosztem reakcji oznaczającym sumę wszystkich kosztów związanych 
ze zmianą asortymentu w wyniku zmiany planu (tzw. koszt przezbrojenia układu). 
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– określające zależności składowych elastyczności struktury dynamicznej i ich wpływu 
na elastyczność operacyjną,

– określające wzajemne zależności elastyczności operacyjnej i elastyczności struktury 
organizacji wytwarzania.

Część badawczą kończą wnioski podkreślające konieczność modyfikacji powiązań 
strukturalnych i kooperacyjnych, umożliwiających podniesienie elastyczności struktury or-
ganizacji wytwarzania. Podniesienie elastyczności struktury z kolei wpłynie na zwiększenie 
możliwości kształtowania elastyczności operacyjnej. Ze względu na ograniczony charakter 
wykorzystywanych form struktur w obiektach wdrażających WCM, konieczna jest modyfikacja 
nieadekwatnego do współczesnych uwarunkowań wytwarzania podejścia do projektowania 
struktur, a zmierzającego do osiągnięcia zwinności. 

3.1. Struktury systemów wytwarzania
Struktura systemu wytwarzania jest jednym z elementów składowych szeroko rozumia-

nej struktury przedsiębiorstwa przemysłowego, powstającej w efekcie doboru i połączenia 
elementów odpowiedzialnych za realizację wytwarzania wyrobów. Powiązanie tych elemen-
tów powinno być tak zorganizowane, aby przyczyniać się do osiągania dominujących celów 
ekonomicznych istnienia i funkcjonowania takiego rodzaju przedsiębiorstwa [por. Lichtarski, 
(2001), s. 236]. Pojęcie struktury systemu wytwarzania (produkcyjnego), zamiennie określa-
nej strukturą wytwórczą systemu, zostało szeroko opisane w literaturze. Analiza pojęciowa 
wykazała dużą różnorodność definicyjną, a wybrane publikacje zestawiono w tabeli 103.

Tabela 103
Zestawienie wybranych definicji struktury systemu wytwarzania

Autor Definicja

Boszko (1973)

to sposób podziału procesu produkcyjnego pomiędzy jednostki produkcyj-
ne, jako podmioty procesu produkcji razem ze związkami wewnętrznymi i ze-
wnętrznymi wynikającymi ze współpracy stanowisk roboczych i jednostek pro-
dukcyjnych wyższego rzędu

Lis (1984) to sposób organizacji procesu produkcyjnego w przestrzeni

Jones (1992) to sposób rozdziału zasobów do specyficznych zadań celem osiągnięcia koordy-
nacji realizacji tych zadań

Durlik (1995)
to zestaw komórek produkcyjnych w ujęciu technologicznym, przedmiotowym 
lub technologii grupowej (GT) o określonej wielkości wynikającej z zadań pro-
dukcyjnych o określonych powiązaniach kooperacyjnych

Buzacott (1999) to zespolenie części lub elementów wynikające ze wzajemnych zależności: 
przepływów materiałowych i informacyjnych, ludzi i maszyn

Kowalski (2003) to układ wynikający z przebiegu procesu wytwarzania i stopnia koncentracji 
systemu (integracja czynności i działań)
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Tabela 103 cd.

Autor Definicja
Mazurczak 
(2004)

to sieć istniejących w danej chwili powiązań elementów systemu produkcyjne-
go w znaczeniu statycznym i dynamicznym

Pasternak (2005)

to zestaw komórek produkcyjnych (podstawowych i pomocniczych) w ujęciu 
technologicznym, przedmiotowym lub technologii grupowej o określonej wiel-
kości wynikającej z zadań produkcyjnych i o pewnych powiązaniach koopera-
cyjnych

Jasiński (2005) to kompozycja komórek powstałych w wyniku grupowania stanowisk pracy po-
łączonych więzami produkcyjnymi

Pająk (2006) to sposób podziału procesu między jednostki produkcyjne

Liwowski, 
Kozłowski (2006)

to hierarchiczny układ powiązań nadrzędności i podporządkowania w wytwór-
czej części przedsiębiorstwa, jaki występuje między większymi podmiotami or-
ganizacyjnym a wchodzącymi w ich skład mniejszymi komórkami

Mazur (2007) to układ modułów łączonych w danej sytuacji przez sieć kooperacji wynikają-
cych z realizowanych procesów

Antczak, Antczak, 
Witkowski (2010)

to układ komórek produkcyjnych o charakterze podstawowym i pomocniczym 
wraz z ich powiązaniami kooperacyjnymi występującymi w procesie produkcji

Duda (2016)

to uporządkowanie (układ) jednostek produkcyjnych o różnych stopniach złożo-
ności (jednostka produkcyjna to rodzaj jednostki organizacyjnej, zespołu ludzi 
wyposażonych w środki pracy, zdolny do samodzielnego działania w celu reali-
zacji określonego programu)

Schuh, Reuter, 
Brambring, 
Luckert (2017)

to organizacyjne zespolenie maszyn jednego obszaru produkcyjnego w podsys-
temy zwane segmentami oraz przepływów materiałów pomiędzy tymi segmen-
tami oraz maszynami

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Antczak i in., (2010), s. 244; Boszko, (1973), s. 20; Buzacott, (1999), 
s. 128; Duda, (2016), s. 99; Durlik, (1995), s. 108; Jasiński, (2005), s. 64; Lis, (1984), s. 103; Liwowski i Kozłowski, 
(2006), s. 21; Kowalski, (2003), s. 25; Mazur, (2007), s. 9; Mazurczak, (2004), s. 16; Pająk, (2006), s, 162; Paster-
nak, (2005), s. 124; Schuh i in., (2017), s. 125; uzupełnione o zestawienia przedstawione w: Dudek, (2016b), s. 156]

Analiza definicji wskazuje na dość dowolną interpretację poszczególnych pojęć okreś-
lających strukturę systemu wytwarzania. Zgodnie z ogólną definicją struktura systemu 
wytwarzania to sposób rozlokowania elementów w zdefiniowanym uporządkowaniu, którego 
elementy uczestniczące w procesie wytwarzania są powiązane ze sobą w określony sposób 
relacjami [Dudek, (2016b), s. 154]. Określanie struktury systemu realizowane jest w pro-
cesie organizowania zmierzającym do zdefiniowania ogółu relacji zachodzących pomiędzy 
elementami systemu. Relacje te, jak i ich właściwości, niezależnie od fizycznej lokalizacji 
elementów systemu, wpływają na rodzaj przyjętego uporządkowania. Uporządkowane mogą 
być elementy będące w stanie skupienia i/lub rozproszenia, których wzajemne relacje tworzą 
układy zależności, np. hierarchię, heterarchię czy holarchię, a tym samym narzucają podejście 
do projektowania struktury, np. [por. Fertsch i Trzcieliński, (2005), s. 21-22]: od ogółu, od 
szczegółu czy holarchiczne. Każde uporządkowanie posiada swoją strukturę zmienną lub 
niezmienną w czasie.
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W pracy przyjęto sposób rozumienia struktury systemu wytwarzania przedstawiony na 
rysunku 48.

Rysunek 48. Składowe struktury systemu wytwarzania

Strukturę systemu wytwarzania można rozpatrywać w kontekście między innymi 
pojęcia struktury organizacji267 wytwarzania oraz pojęcia struktury organizacyjnej268. W kon-
tekście struktury organizacji wytwarzania struktura systemu jest pojęciem korespondującym 
z pojęciem organizacji269, którą określa się jako ogół relacji zachodzących między jego ele-
mentami. Relacje te ulegają zmianom pod wpływem przemian jakościowych w elementach 
systemu, dokonujących się na skutek oddziaływania środowiska zewnętrznego [Martyniak, 
(1976), s. 9]. Struktura ta, określana mianem struktury organizacji wytwarzania270, to 

 267 Strukturę organizacji należy rozumieć jako całokształt stosunków między elementami jakiejś całości i między 
elementami a całością rozpatrywany z określonego względu [Zieleniewski, (1981), s. 43]. Struktura organizacji 
zatem (w ujęciu przedmiotowym/rzeczowym) to całokształt stosunków ilościowych i jakościowych między 
składnikami systemu, wyznaczających ich miejsce w całości, rozpatrywane ze względu na przyczynianie się 
tych składników do powodzenia systemu [Nalepka i Kozina, (2007), s. 10]. Może być zatem utożsamiana ze 
strukturą systemu.

 268 Struktura organizacyjna może być różnie definiowana i zależy od przyjętej kategorii definicji, stąd podział 
definicji na: kładące nacisk na elementy pewnej całości i ich układ, na akcentujące relacje zachodzące między 
częściami organizacji oraz na akcentujące zarówno układ, jak i relacje [Zakrzewska-Bielawska, (2011), s. 181]. 
Na potrzeby niniejszej pracy przyjęto założenie, że struktura organizacyjna to ogół zależności funkcjonalnych 
(służby i piony organizacyjne) i hierarchicznych (podporządkowania) pomiędzy elementami (stanowiska pracy, 
komórki organizacyjne, jednostki organizacyjne, szczeble zarządzania), zgrupowanych w sposób umożliwiający 
kierowanie funkcjonowaniem przedsiębiorstwa [Nalepka, (2001), s. 18; Lachiewicz i Zdrajkowska, (1994), 
s. 25; Sudoł, (2002), s. 221]. Pełni ona zasadniczą rolę regulacyjną poprzez minimalizację dowolności i nie-
przewidywalności zachowań organizacyjnych [Zakrzewska-Bielawska, (2007), s. 27].

 269 Np. systemowy model organizacji, który dzieli elementy systemu na pięć podsystemów, w tym na: podsystem 
struktury  – utożsamiany na rysunku ze strukturą organizacyjną oraz podsystem techniczny, utożsamiany ze 
strukturą organizacji wytwarzania, np. [Bielski, (2004), s. 44]; szerzej o modelach np. w: [Adamik i Matejun, 
(2012), s. 41-84].

 270 W odniesieniu do pojęcia struktury produkcyjnej nadrzędnego systemu produkcyjnego czy przedsiębiorstwa, 
która powstaje bez uwzględnienia więzi organizacyjnych pomiędzy stanowiskami pracy a komórkami wyko-
nawczymi, odpowiedzialnymi za podejmowanie decyzji o charakterze operacyjnym w strukturze organizacyjnej 
przedsiębiorstwa [Lichtarski, (2001), s. 244].
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sieć sprzężeń pomiędzy elementami systemu oraz jego relacjami wewnętrznymi, wejściami 
i wyjściami, wraz z ich możliwym fizycznym lub logicznym zorganizowaniem przestrzennym. 
Struktura organizacji wytwarzania wyraża zatem sposób uporządkowania zbioru elementów 
systemu i opisuje układ zależności pomiędzy wyrobami, środkami produkcji (zasobami) 
i zleceniami. W jej obszarze wyróżnia się strukturę:

– statyczną, związaną z relacjami pomiędzy wyrobem, środkami produkcji i zleceniami 
(zadaniami) i tworzoną poprzez określenie miejsca poszczególnych elementów systemu 
w przestrzeni produkcyjnej (tzw. rozmieszczanie środków produkcji),

– dynamiczną, określaną w literaturze także strukturą wytwórczą, związaną z relacjami 
pomiędzy środkami produkcji a procesem wytwarzania i tworzoną poprzez określenie 
miejsca poszczególnych elementów systemu w realizacji zintegrowanego procesu wy-
twarzania (tzw. powiązania czynnościowe oraz przebiegi materiałowe i informacyjne).

Struktura statyczna systemu wytwarzania

Struktura statyczna systemu wytwarzania określana mianem struktury rzeczy złożonych, 
opisuje rozmieszczenie środków i ludzi, ich podział, kompetencje i odpowiedzialność oraz 
strukturę informacyjno-decyzyjną [Pasternak, (2005), s. 23]. Odzwierciedla ona zatem struktu-
rę organizacji. Struktura statyczna, określa zbiór elementów w zorganizowanej przestrzeni271, 
czyli ich rozmieszczenie przestrzenne wraz z ich usytuowaniem w strukturze sterowania. 
Pomiędzy elementami tworzącymi strukturę statyczną występują tzw. powiązania struktu-
ralne272, których rodzaj ma bezpośredni związek z określoną strukturą statyczną. W zakresie 
powiązań strukturalnych rozróżnia się:

– powiązania sztywne, czyli stałe i niezmienne w czasie, zespalające stały zbiór elemen-
tów w stałym rozmieszczeniu,

– powiązania zmienne, czyli mogące ulegać zmianom w czasie i zespalające stały zbiór 
elementów w stałym lub zmiennym rozmieszczeniu,

– powiązania luźne, czyli mogące ulegać zmianom w czasie i zespalające zmienny zbiór 
elementów w stałym lub zmiennym rozmieszczeniu.

Związek rodzaju powiązań strukturalnych z rodzajem struktury statycznej przedstawiono 
na rysunku 49.

Jak wynika z rysunku 49, istnieją bezpośrednie zależności pomiędzy powiązaniami 
strukturalnymi a rodzajami struktur statycznych, i tak: w przypadku występowania powiązań 
stałych, sztywnych adekwatną strukturą jest struktura hierarchiczna, w przypadku powią-
zań zmiennych  – struktura heterarchiczna, a w przypadku powiązań luźnych  – struktura 

 271 Zorganizowana przestrzeń wytwórcza to wydzielony obszar, w którym znajduje się uporządkowany zbiór 
elementów systemu. Uporządkowanie to wynika najczęściej z przyjętych kryteriów uporządkowania (roz-
mieszczania przestrzennego elementów  – fizycznego lub logicznego) ustalanych na etapie projektowania 
przestrzeni wytwórczej oraz z zależności tych elementów wyrażonych w strukturze informacyjno-decyzyjnej. 
Przestrzeń wytwórczą tworzą zaangażowane w proces wytwarzania elementy systemu wytwarzania, często 
określane czynnikami układu przestrzennego, służącymi do wykonywania określonych, przydzielonych do 
systemu zadań [Dudek, (2016b), s. 287]. 

 272 Powiązania strukturalne należy w tym przypadku rozumieć jako relacje określające zakres współdziałania 
poszczególnych elementów zorganizowanego systemu [Valckenaers i in., (1994), s. 128-133].



199

holoniczna. O rodzaju struktury statycznej najczęściej zatem decyduje: rodzaj powiązania, 
rodzaj zbioru elementów oraz ich wzajemne rozmieszczenie i sterowanie.

Rysunek 49. Podział powiązań strukturalnych i ich związek ze strukturą statyczną

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Mazur i in., (2001), s. 28–36]

Struktura dynamiczna systemu wytwarzania (struktura wytwórcza)

Struktura wytwórcza (struktura dynamiczna) to dynamiczny i logiczny układ skoordy-
nowanych powiązań kooperujących elementów, tworzących układ wzajemnych zależności 
i rozwijanych celem realizacji przydzielonych zadań. Struktura dynamiczna, określana mianem 
struktury procesów, opisuje powiązania czynnościowe oraz przebiegi zasileniowe (energii, 
pracy, surowców, środków pracy) i informacyjne (od wejścia do wyjścia z systemu) [Paster-
nak, (2005), s. 23]. Strukturę dynamiczną systemu stanowi więc sieć sprzężeń, tj. powiązań 
między jego elementami, wektorami wejścia i wyjścia. Powiązanie określa, gdzie lokować 
dany fragment procesu wytwarzania, w jakim czasie i jakiej ilości, wykorzystując proces 
koordynacji. Koordynacja powiązań pomiędzy elementami to proces zespalania działań 
poszczególnych elementów struktury celem realizacji zadań jednostek nadrzędnych, tworzą-
cych tę strukturę. Strukturę dynamiczną kształtują zatem procesy i ich przebiegi. Pomiędzy 
elementami tworzącymi strukturę dynamiczną występują tzw. powiązania kooperacyjne, 
których rodzaj ma bezpośredni związek z określoną strukturą dynamiczną. W zakresie po-
wiązań kooperacyjnych rozróżnia się:

– brak powiązań,
– powiązania pośrednie, występujące wtedy, gdy stały lub zmienny zbiór procesów (ope-

racji) nie jest przypisany do konkretnych zasobów zmiennych w czasie,
– powiązania bezpośrednie, występujące wtedy, gdy stały lub zmienny zbiór procesów 

(operacji) jest przypisany do konkretnych zasobów niezmiennych w czasie. 

Związek rodzaju powiązań kooperacyjnych z rodzajem struktury dynamicznej przed-
stawiono na rysunku 50.
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Rysunek 50. Podział powiązań kooperacyjnych i ich związek ze strukturą dynamiczną

Źródło: opracowanie własne na podstawie Mazur i in., (2001), s. 28–36

Jak wynika z rysunku 50, istnieją zależności pomiędzy powiązaniami kooperacyjnymi 
a rodzajami struktur dynamicznych, i tak: w przypadku braku występowania powiązań ade-
kwatną strukturą jest struktura sztywna, w przypadku powiązań pośrednich  – struktura ela-
styczna, procesowa lub sieciowa, a w przypadku powiązań bezpośrednich  – struktura liniowa, 
zwarta lub procesowa. O rodzaju struktury najczęściej zatem decyduje: rodzaj powiązania, 
rodzaj zbioru procesów i ich wzajemne przebiegi, kierunki i natężenia.

W kontekście struktury organizacyjnej struktura systemu wytwarzania, określana mianem 
struktury sterowania wytwarzaniem, rozpatrywana jest w zakresie podziału, kompetencji 
i odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych w procesie podejmowania 
decyzji w realizacji procesów wytwarzania. Struktura ta opisuje zatem właściwości relacji 
pomiędzy poszczególnymi elementami systemu i może wynikać wprost ze struktury orga-
nizacyjnej przedsiębiorstwa, jako systemu nadrzędnego273. Z drugiej strony właściwości 
relacji mogą wynikać z dynamicznej struktury systemu wytwarzania i narzucać rozwią-
zania organizacyjne statycznej strukturze systemu wytwarzania, której w tym przypadku 

 273 Właściwości relacji mogą mieć charakter hierarchiczny i wtedy narzucają rozwiązania organizacyjne statycznej 
strukturze organizacji wytwarzania, co zbieżne jest z klasycznym ujęciem organizacji systemu traktowanego 
jako pewne uporządkowanie jego elementów w hierarchiczny sposób na bazie zachodzących w nim relacji, 
np. [Martyniak, (1976), s. 9; Stabryła i Trzcieniecki, (1986), s. 114].
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nieodłącznym elementem jest struktura sterowania wytwarzaniem [Van Brussel i in., (1999), 
s. 35] (hierarchiczna, heterarchiczna274, rozproszona275).

Układy struktur organizacji wytwarzania

Struktura organizacji wytwarzania to struktura systemu w ujęciu statycznym i w ujęciu 
dynamicznym. Jej rodzaj wynika z przyjętego układu zależności pomiędzy strukturą statyczną 
i strukturą dynamiczną. Przyjmując założenie, że struktura organizacji wytwarzania może być 
kombinacją jednego z rodzajów struktury statycznej i struktury dynamicznej, to istnieje wiele 
różnych układów wynikających z wzajemnych zależności powiązań strukturalnych i koopera-
cyjnych. W przyjętym zakresie analizy struktury statyczne dzielą się na hierarchiczne, hete-
rarchiczne i holoniczne (rozproszone) natomiast struktury dynamiczne mogą być niezmienne 
w określonym odcinku czasu  – stałe lub zmienne, w zależności od możliwości przebiegu 
procesów wytwarzania i skali dopuszczalnych zmian przepływów, ich kierunku i natężenia. 

Struktura hierarchiczna, oparta na hierarchii poszczególnych elementów systemu, jest 
sztywna, gdyż posiada z góry zdefiniowany hierarchiczny zakres współdziałania elementów, 
a tym samym odgórnie narzuca powiązania kooperacyjne pomiędzy elementami. Struktura ta 
ma zatem ograniczoną zdolność do zmian, a w związku z tym, ograniczoną elastyczność. Jest 
zdolna do realizacji wyłącznie określonej grupy wyrobów, dla której została zaprojektowana. 
Relacje pomiędzy poszczególnymi elementami tej struktury są stałe i wynikają z tworzonej 
przez nie hierarchii w efekcie ustalenia powiązań strukturalnych. Powoduje to, że struktura 
ta jest stabilna pod względem trwałości w czasie, a tym samym przewidywalna w zakresie 
możliwej do uzyskania produktywności i elastyczności. Struktura heterarchiczna powstała 
w celu rozwiązania problemów struktur hierarchicznych w zakresie reakcyjności na zakłócenia, 
w szczególności związane ze sposobem komunikowania się poszczególnych komórek/modu-
łów wytwórczych [Dilts i in., (1991), s. 15–26]. Strukturę heterarchiczną cechuje brak stałej 
hierarchii oraz brak dominującego elementu struktury w danym przedziale czasu. Struktura 
ta jest elastyczna, gdyż powstaje z połączenia niezależnych elementów, połączonych celem 
realizacji wspólnego celu, o tej samej pozycji w strukturze, sile i władzy. Heterarchia może być 
odrębna lub też być częścią składową struktury hierarchicznej. W strukturach tych występują 
dwa rodzaje modułów  – wytwórcze (stanowiska robocze) oraz podstawowe (zamówienia), 
określane mianem agentów, które negocjują wykonanie zleceń. Negocjacje nie są prowadzone 
tylko na etapie rozpoczęcia realizacji zlecenia, lecz również w jego trakcie. Pozwala to wyeli-
minować hierarchię struktury. Struktura rozproszona (holoniczna) może być zorganizowana 
według różnych tzw. paradygmatów fabryki przyszłości [np. w: Zawadzka, (2007), s. 100; 
Simsek i Albayrak, (2003), s. 255–262; Okino, (1993), s. 73-95; Ueda, (1993), s. 211-228; 
Suda, (1989), s. 15-25], takich jak bioniczne, genetyczne, fraktalne, holoniczne czy losowe. 
Większość z tych koncepcji korzysta z systemów multiagentowych do podejmowania decyzji, 
zapewniając tym samym autonomię i zmniejszając sztywność struktury. Taka struktura jest 
elastyczna i luźna, wręcz wirtualna, nie ogranicza ona autonomii indywidualnego modułu 

 274 W literaturze określana także mianem agendowej, wynikającej z koncepcji agentowego wytwarzania.
 275 W literaturze określana także mianem holonicznej (holograficznej), wynikającej z koncepcji rozproszonego 

wytwarzania [Kotak in, (2000), s. 1667–1672] lub też mianem holokracji [Robertson, (2007), s. 1-13].
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wytwórczego i zapewnienia regulację i przewidywalność produktywności i elastyczności 
systemu. Struktura holoniczna z reguły powstaje w wyniku łączenia ze sobą struktur, przede 
wszystkim hierarchicznych, ale także i/lub heterarchicznych, w taki sposób, ażeby zapewnić 
poszczególnym elementom struktury  – holonom  – naturalną niezależność. Struktura holonicz-
na zatem oparta jest na współpracy małych, zdecentralizowanych i częściowo niezależnych 
jednostek zwanych holonami276.

Struktury sztywne to struktury dynamiczne stałe, które charakteryzują się brakiem ko-
operacji pomiędzy elementami wewnątrz grup, wewnątrz zbiorów elementów (tych samych 
lub różnych), a wydzielonych ze względu na ich wzajemne podobieństwo technologiczne, 
tzn. realizujących tę samą operację w ramach procesu. Kooperacje dopuszczalne są jedynie 
pomiędzy wydzielonymi grupami. Struktury liniowe to struktury dynamiczne stałe, które 
charakteryzują się bezpośrednimi powiązaniami kooperacyjnymi wewnątrz grup, wewnątrz 
zbiorów elementów (tych samych lub różnych), a wydzielonych ze względu na wzajemne 
podobieństwo procesu, tzn. realizujących tę samą grupę kolejnych operacji w ramach proce-
su. Struktury zwarte to struktury dynamiczne stałe, które charakteryzują się bezpośrednimi 
powiązaniami kooperacyjnymi wewnątrz grup, wewnątrz zbiorów elementów (tych samych 
lub różnych), a wydzielonych ze względu na wzajemne podobieństwo procesów, tzn. realizu-
jących tę samą grupę operacji w ramach procesu syntetycznego [Dudek, (2016b), s. 65], ale 
w różnej kolejności. Struktury elastyczne to generalnie struktury dynamiczne stałe, które cha-
rakteryzują się pośrednimi powiązaniami kooperacyjnymi wewnątrz grup, wewnątrz zbiorów 
elementów (tych samych lub różnych), a wydzielonych ze względu na wzajemne podobieństwo 
procesów, tzn. realizujących tę samą grupę operacji w ramach procesu. Elastyczne struktury 
dedykowane są przede wszystkim dla elastycznych systemów wytwórczych, choć mają swoje 
odpowiedniki dla systemów konwencjonalnych, opartych na technologii grup. Struktury 
procesowe to struktury dynamiczne zmienne, które charakteryzują się pośrednimi i bezpo-
średnimi powiązaniami kooperacyjnymi pomiędzy modułami wytwarzania, wydzielonymi 
do realizacji określonego zadania. Działania te są osiągane poprzez harmonizację i integrację 
poszczególnych procesów, podprocesów, z odpowiedzialnością funkcjonalną skoordynowaną 
przez logikę procesu. Pozwala to na tworzenie dynamicznych logicznych układów, które 
mogą dostosowywać się do zmian w otoczeniu [Mazur, (2007), s. 34], poprzez kooperacje. 
Struktury procesowe z reguły są tworzone w formie sieci kooperacji wewnętrznych (w jednym 
systemie) z niewielką liczbą kooperacji zewnętrznych. Dzięki możliwości wykorzystywania 
kooperacji zewnętrznych struktury procesowe są strukturami o większej elastyczności niż 
tradycyjne. Struktury sieciowe to struktury dynamiczne zmienne, które charakteryzują się 
pośrednimi powiązaniami kooperacyjnymi pomiędzy modułami wytwarzania, wydzielony-
mi do realizacji określonych zadań. Struktury sieciowe eliminują wszystkie ograniczenia 
struktur procesowych. Dają możliwość tworzenia wielu form przepływów w zależności od 
przyjętego rodzaju kooperacji. W swej konfiguracji korzystają przede wszystkim z zasobów 
innych systemów. Struktury sieciowe są strukturami z reguły nietrwałymi, zorganizowanymi 
zadaniowo, przyjmującymi formę rozgałęzień powiązań kooperacyjnych. Mają one możliwość 

 276 Holony to autonomiczne i kooperujące bloki systemów służące do przekształcania, transportowania, groma-
dzenia informacji lub obiektów fizycznych [Brzeziński, (2002), s. 328].
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zwiększania poziomu elastyczności poprzez decentralizację i samodzielność podstawowych 
jednostek wytwórczych, uzyskiwaną w wyniku podziału struktur na mniejsze moduły (holony, 
fraktale, segmenty itp.).

Rodzaje struktur organizacji wytwarzania, powstałe z różnych kombinacji struktur sta-
tycznych i dynamicznych, wynikają także z szeregu uwarunkowań wewnątrzsystemowych 
i z otoczenia systemu, w zależności od przyjętego podejścia do ich projektowania.

Uwarunkowania organizacyjne w projektowaniu struktur  
organizacji wytwarzania
Elementy strukturalne oraz kooperacyjne (działaniowe i przepływowe), mają różne atry-

buty, które wpływają na system, a tym samym na jego strukturę. Atrybuty są właściwościami 
elementu systemu i charakteryzują jego parametry. Relacje277 zaś są powiązaniami pomiędzy 
elementami i atrybutami. Powiązania pomiędzy elementami mogą służyć sterowaniu, czyli 
wymuszeniu zamierzonego stanu. Wewnątrzsystemowy impuls w postaci założonego zbioru 
połączeń, przyporządkowań i sprzężeń między elementami i atrybutami wpływa zatem na 
określoną funkcję systemu, będącą przyczynowym uporządkowaniem własności między 
elementami. Przyjęta funkcja systemu może wpływać na sposób zorganizowania systemów 
nadrzędnych, wymuszając w ten sposób przyjęcie zdefiniowanego układu elementów i ich 
wzajemnych relacji na podstawie zaprojektowanej struktury systemu. I na odwrót.

Jak wskazuje literatura, współczesne przedsiębiorstwa przemysłowe mogą być zorga-
nizowane na gruncie jednej z trzech dominujących koncepcji (orientacji) [Czajka, (2011), 
s. 183 na podstawie: Best, (1990), s. 11]:

– opartej na koordynacji realizowanych procesów (KRP), zgodnej z wewnętrzną logistyczną 
siecią dostaw, na gruncie zarządzania relacjami przy istotnej roli zaufania i wzajemnej 
odpowiedzialności,

– opartej na innowacjach technologicznych, produktowych i organizacyjnych oraz na ela-
styczności organizacyjnej (KTE),

– opartej na koopetycji sektorowej (KOS), przejawiającej się dążeniem do realizacji za-
równo indywidualnych, jak i wspólnych celów współpracujących przedsiębiorstw.

Poszczególne koncepcje organizacji przedsiębiorstw mają w praktyce gospodarczej 
odzwierciedlenie w sposobach podejścia do organizacji systemów wytwarzania [Czajka, 
(2013), s. 120]:

– organizacja oparta na koordynacji procesów prowadzi do takiego zorganizowania syste-
mu wytwarzania, który pozwala na specjalizację wytwarzania, w efekcie zaangażowania 
do realizacji ciągłych procesów wytwarzania określonych wyrobów i specjalistycznego 
wyposażenia (np. szczupłe wytwarzanie), 

– organizacja oparta na innowacjach prowadzi do takiego zorganizowania systemu wy-
twarzania, który pozwala na dywersyfikację wytwarzania, w efekcie zaangażowania 
do realizacji procesów wytwarzania uniwersalnego i modułowego wyposażenia oraz 
wykorzystania nadmiarowej elastyczności do szybkiej zmiany asortymentu, wolumenu 
i ścieżki realizacji wyrobów (np. szczupło-zwinne wytwarzanie),

 277 W ramach relacji wyróżnia się relację porządkującą, ważną dla systemów statycznych, i relację przepływową, 
dającą związek ilościowy między wejściem i wyjściem.
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– organizacja oparta na koopetycji sektorowej prowadzi do takiego zorganizowania systemu 
wytwarzania, który pozwala na dywersyfikację wytwarzania, w efekcie zaangażowania 
do realizacji procesów wytwarzania rozproszonych zasobów, które ma miejsce wtedy, 
gdy realizacja zlecenia wymaga zaangażowania zasobów znajdujących się w różnych 
(innych niż własny) systemach [Dudek, (2011, s. 391–403]. Przejawem tej tendencji jest 
tworzenie systemów rozproszonych (np. zwinne wytwarzanie).

Podobnie jak w przypadku widocznych związków pomiędzy koncepcją organizacji 
przedsiębiorstwa a sposobem organizacji wytwarzania, istnieją związki pomiędzy sposobem 
organizacji systemu wytwarzania a podejściem do projektowania jego struktury. W praktyce 
wyróżnia się trzy podejścia:

– od ogółu do szczegółu278, wykorzystywane najczęściej do projektowania systemów opar-
tych na strukturach hierarchicznych,

– od szczegółu do ogółu279, wykorzystywane najczęściej do projektowania systemów opar-
tych na strukturach heterarchicznych oraz rzadziej hierarchicznych,

– holoniczne, wykorzystywane najczęściej do projektowania systemów opartych na struk-
turach sieciowych.

Podejście do zorganizowania systemu wytwarzania przekłada się zatem na sposób 
projektowania jego struktury. W takim ujęciu struktury organizacji systemu wytwarzania, 
powstające w wyniku procesów organizowania, powinny odzwierciedlać orientację organi-
zacyjną przedsiębiorstwa, a ta powinna być zgodna z przyjętą strategią wytwarzania. Wza-
jemne zależności pomiędzy strukturą organizacji wytwarzania a orientacjami zorganizowania 
przedsiębiorstw przemysłowych przedstawiono na rysunku 51.

Jak wynika z rysunku 51, istnieją zależności będące efektem przyjęcia wytycznych orga-
nizacyjnych na rożnych poziomach. Przyjęcie jednej z orientacji organizacji przedsiębiorstwa 
przemysłowego narzuca rozwiązania w zakresie zespolenia struktury statycznej i dynamicznej 
i na odwrót, przyjęta forma struktury organizacji systemu wytwarzania może narzucać sposób 
organizacji systemu wytwarzania. Czynnikami wpływającymi na przedstawione zależności są 
najczęściej: wyroby (produkty), zlecenia i zasoby280. Struktura organizacji wytwarzania, 
będąca kombinacją struktury statycznej i dynamicznej, określa wzajemne relacje pomiędzy wy-
robem (produktem), zleceniem a zasobami i na odwrót. Zależności pomiędzy wyrobami, przy-
jętymi do realizacji zleceniami i ilością i lokalizacją zasobów, wynikające z przyjętej koncepcji 
organizacji przedsiębiorstwa, wpływają na wybór możliwych do zastosowania form struktur. 
Na strukturę systemu wytwarzania zatem mają wpływ elementy strukturalne oraz koopera-
cyjne (działaniowe i przepływowe, połączone w procesie kooperacji), a wzajemne zależności 
wyrobu, zlecenia i zasobu wpływają na możliwy do zastosowania wariant struktury organizacji 
wytwarzania. Oznacza to, że struktura organizacji wytwarzania, określająca charakter relacji 
pomiędzy elementami statycznymi systemu (odpowiedzialnymi za sterowanie systemem) oraz 
elementami działaniowymi systemu (wynikającymi z zależności wyrobów i zasobów, a odpo-

 278 Szerzej: [Fertsch i Trzcieliński, (2005), s. 21–22].
 279 Szerzej: tamże.
 280 Szerzej np. w: [Dudek, (2016b), s. 167-169].
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wiedzialnymi za realizację procesów) i elementami przepływowymi systemu (wynikającymi 
z zależności wyrobów i zleceń) [Blanchard i Fabrycky, (2014), s. 4], jest uzależniona od po-
dejmowanych między innymi działań operacyjnych, wynikających z określonych zależności 
pomiędzy wyrobami, zleceniami i zasobami. Zatem na strukturę organizacji wytwarzania 
można wpływać poprzez kształtowanie zmiennych relacji pomiędzy „wyrobami  – zlecenia-
mi  – zasobami” i na odwrót, przyjęta forma struktury może wpływać na kształt tych relacji.

Rysunek 51. Umowne zależności pomiędzy strukturą organizacji wytwarzania a koncepcją zorgani-
zowania przedsiębiorstwa przemysłowego i otoczenia. Objaśnienia w tekście

Jak wynika z rysunku 51, na strukturę organizacji wytwarzania mogą mieć wpływ także 
czynniki otoczenia wytwarzania. Otoczenie współczesnych systemów wytwarzania, określane 
mianem sieciowego, może przyjmować różne formy, najczęściej jednak przyjmuje nazwę sieci 
współpracy. Sieci współpracy, sieci kolaboracyjne (CN  – Collaborative Networks)281, które 
są kombinacją różnych podmiotów (np. organizacji, ludzi i nawet pojedynczych maszyn)282, 
i które są wysoce niezależne, rozproszone geograficznie i niejednorodne pod względem: 
środowiska działania, kultury, kapitału społecznego i realizowanych celów podstawowych. 
Obiekty tworzące sieć współpracy, które chcą współpracować ze sobą w celu realizacji 

 281 Szerzej np. w: [Camarinha-Matos i Afsarmanesh, (2005), s. 440-441; Camarinha-Matos, (2009), s. 199-208].
 282 Systemy oparte na sieci współpracy są domeną najwyższej zdefiniowanej klasy zmienności, czyli zwinności 

(Yusuf i in., (1999), s. 36 za: Kidd, (1994)].
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wspólnych lub pokrewnych celów są połączone wspierającą je siecią komputerową [Cama-
rinha-Matos i Afsarmanesh, (2005), s. 339]. Do podstawowych wariantów sieci współpracy 
przedsiębiorstwa przemysłowego najczęściej zalicza się: 

– organizacje kolaboracyjne283 (CNO  – Collaborative Networked Organization), zawie-
rające heterogeniczne i rozproszone niezależne organizacje współpracujące przy wyko-
rzystaniu najnowszych technologii (ICT) i realizujące wspólne cele, poprzez względnie 
stałe, elastyczne, bezpieczne i skoordynowane dzielenie się zasobami rozproszonymi 
(maszynami, wyposażeniem, narzędziami, informacjami, doświadczeniem itp.) [Cama-
rinha-Matos, (2009), s. 201]284;

– wirtualne organizacje (VO  – Virtual Organizations), zawierające w sobie niezależne or-
ganizacje (niekoniecznie nastawione na zysk), które dzielą zasoby i umiejętności w celu 
realizacji celów285; szczególnym przypadkiem wirtualnej organizacji jest wirtualne przedsię-
biorstwo; wirtualne przedsiębiorstwa (VE  – Virtual Enterprise), to tymczasowe, względnie 
nietrwałe związki przedsiębiorstw, wsparte sieciami komputerowymi i tworzone w celu 
dzielenia się umiejętnościami, zasobami i kluczowymi kompetencjami w celu lepszej od-
powiedzi na szanse biznesowe [Camarinha-Matos i Afsarmanesh, (2005), s. 440];

– rozszerzone przedsiębiorstwa (EE  – Extended Enterprises), czyli przedsiębiorstwa, 
które poszerzają swoje umowne granice funkcjonowania o wszystkich bądź wybranych 
dostawców (kooperantów); rozszerzone przedsiębiorstwa są szczególnym przypadkiem 
wirtualnych przedsiębiorstw i z reguły dotyczą przedsiębiorstw, które dominują na rynku 
i mogą tworzyć sieci współpracy286.

Wzajemne powiązania preferowanego sposobu podejścia do opisu otoczenia z rodzajem 
sieci współpracy (układem międzysystemowym), rodzajem systemu oraz strukturą organizacji 
wytwarzania przedstawiono na rysunku 52.

Rysunek 52. Wybrane preferowane struktury organizacji wytwarzania dla układów międzysystemowych

 283 Kolaboracja polega na podejmowaniu dobrowolnej współpracy polegającej między innymi na dzieleniu się 
zasobami, dla osiągnięcia własnych celów [Bititci i in., (2004), s. 253].

 284 Jednym z rodzajów sieci kolaboracji przedsiębiorstw jest przedsiębiorstwo sieciowe (organizacja sieciowa) 
lub kolaboracyjne przedsiębiorstwo sieciowe [Baum i Schütza, (2012), s. 549-554].

 285 W literaturze występuje także pojęcie dynamicznych organizacji wirtualnych. Dynamiczne organizacje wirtu-
alne (DVO  – Dynamic Virtual Organizations), to organizacje wirtualne, które powstają na krótki okres czasu 
w celu szybkiej odpowiedzi na okazje rynkowe; cechuje je krótki okres życia oraz to, że się rozpadają zaraz 
po realizacji krótkookresowego celu wirtualnej organizacji [Camarinha-Matos i Afsarmanesh, (2005), s. 440].

 286 Szerzej np. w: [O’Neill i Sackett, (1994), s. 42-49].
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Konieczność uwzględnienia elementu otoczenia [Wah, (1998), s. 26] w procesie kształ-
towania struktury organizacji systemu wytwarzania stanowi zarówno ograniczenie (bariery 
otoczenia), jak i stanowić może szansę wynikającą z konieczności skonstruowania rozwią-
zania funkcjonującego na granicy elastyczności (największą elastyczność posiadają systemy 
działające w granicach czystego przypadku, a więc na krawędzi chaosu [Krawczyk i Szwiec, 
(2003), s. 20]).

Wnioski

Wykorzystanie pojęcia struktury organizacji wytwarzania do opisu sposobu rozmiesz-
czenia elementów systemu i relacji między nimi pozwala na kompleksowe ujęcie wszystkich 
możliwych struktur i ich form, tych tradycyjnych (konwencjonalnych), jak i nowoczesnych 
(niekonwencjonalnych). Rozszerzenie pojęcia, o układy holoniczne i heterarchiczne, stwarza 
możliwość dowolnego kształtowania układów strukturalnych i kooperacyjnych, niezbędnych 
do funkcjonowania systemu w warunkach zmienności (rys. 53).

Rysunek 53. Zakres obszaru struktury organizacji wytwarzania

Struktury organizacji wytwarzania, wyrażone kombinatorycznym zespoleniem struktu-
ry statycznej i dynamicznej, najczęściej projektuje, się biorąc pod uwagę: uwarunkowania 
wewnętrzne, uwarunkowania zewnętrzne, poziom zakładanej elastyczności, sekwencję 
projektową i nadrzędną koncepcję zorganizowania. Powstałe w ten sposób układy mogą 
przyjmować różne formy struktur.

3.2. Formy struktur organizacji wytwarzania
Każda struktura posiada formę wyrażania relacji zachodzących w systemie. Analiza struk-

tur przy uwzględnieniu współczesnych uwarunkowań wytwarzania287 wymaga umiejętności 

 287 Np. założeń wytwarzania klasy światowej, szerzej np. w: [Dudek (2016c), s. 77-86].
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abstrakcyjnego myślenia, postrzegania relacji między elementami czy grupami elementów, 
nawet takich, których istnienia można się domyślać lub jedynie pośrednio wnioskować o ich 
istnieniu. Wymaga także odejścia od realistycznego, dosłownego sposobu analizy struktury 
systemu. Struktura to coś więcej niż zróżnicowanie elementów składowych systemu, to też 
określony ich układ i relacje między nimi, te formalne oraz nieformalne. Struktura, jako zespo-
lenie szeregu elementów, relacji, zachowań, może przyjmować formy widzialne, niewidzialne 
lub mieszane. Strukturę, a przez to jej formę, należy rozpatrywać statycznie  – przez pryzmat 
jej elementów lub też dynamicznie  – analizując relacje między elementami i ich zmienność 
w czasie (pewne elementy struktury mogą istnieć tylko w relacji z innymi, dlatego też struk-
tura wyrażana jest poprzez formę). Forma struktury to zatem sformalizowany sposób jej 
postrzegania. Kształtowanie formy struktury ma na celu stworzenie pewnego uporządkowa-
nia, w którym wszystkie elementy wchodzące w skład danej struktury mają swoje ustalone 
miejsca, niezmienne w określonym przedziale czasu. Elementem kształtującym daną formę 
struktury najczęściej jest sam proces wytwarzania.

Przyjmując założenie, że struktura systemu składa się elementów oraz powiązań i relacji 
między tymi elementami, podstawowym jej elementem jest tzw. komórka i/lub moduł wytwór-
czy, a podstawowym powiązaniem elementów struktury  – proces. Wzajemne oddziaływanie 
poszczególnych czynników produkcji pozwala zatem na wyodrębnienie struktury organizacji 
wytwarzania, która łączy wszystkie elementy systemu (statyczne i dynamiczne), a tym samym 
ukształtować jej formę. Kształtowanie formy struktury, przy uwzględnieniu tzw. czynników 
formujących strukturę organizacji wytwarzania, może się odbywać w ujęciu288:

– zamkniętym (tradycyjnym), mającym miejsce wtedy, gdy wszystkie realizowane proce-
sy skupione są w zamkniętym układzie przestrzennym przy wykorzystaniu skupionych 
zasobów  – tzw. projektowanie komórek wytwórczych;

– otwartym (procesowym i sieciowym), wymagającym realizacji procesów w kooperacji 
z innymi systemami, najczęściej oddalonymi geograficznie, przy wykorzystaniu rozpro-
szonych zasobów  – tzw. projektowanie modułów wytwórczych.

Tradycyjne (zamknięte) ujęcie formy struktury organizacji wytwarzania oznacza prze-
strzennie zamknięte uporządkowanie komórek wytwórczych, jak i stanowisk w komórce, 
wynikające z powiązań określonych przez realizowane procesy wytwórcze. Podstawowym 
elementem struktury w takim ujęciu jest komórka wytwórcza, generalnie bazująca w swej 
organizacji na braku rozproszenia zasobów. Komórki wytwórcze są zbiorem stanowisk pracy 
(maszyn, urządzeń) niezbędnych do zrealizowania procesów wytwórczych wyrobów przydzie-
lonych do wykonywania w tych komórkach. Wykonanie zadań podstawowych przydzielonych 
do komórek wymaga zgromadzenia środków pracy, środków produkcji, przedmiotów pracy 
oraz odpowiednich zasobów. Powiązania komórek wytwórczych wynikają z realizowanych 
w danym systemie procesów. Przyjęty proces technologiczny określa, które elementy są ze sobą 
powiązane oraz jaki jest kierunek tych powiązań (określone zostają powiązania kooperacyjne 
między elementami). Wykorzystując do projektowania struktury czynniki produkcji, należy 
pamiętać, żeby były one odpowiednio dobrane i skoordynowane w czasie i przestrzeni tak, aby 

 288 Szerzej np. w: [Dudek, (2016b), s. 191-199].
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otrzymywać wyroby w jak najkrótszym czasie i w sposób jak najbardziej efektywny. Istotne 
jest więc ustalanie odpowiednich proporcji pomiędzy nimi (np. odpowiednie zbilansowanie 
wkładu poszczególnych czynników w zależności od stopnia zmechanizowania i zautomaty-
zowania procesu wytwórczego), jak i zależności czasowo-przestrzennych, ponieważ to one 
mają wpływ na przebieg podstawowego procesu wytwórczego. Tradycyjne ujmowanie formy 
struktury pozwala na wykorzystanie narzędzi optymalizacji jej układu strukturalnego, jak 
i wartości parametrów realizowanych w niej procesów. Takie ujęcie formy struktury wyko-
rzystywane jest w systemach z brakiem elastyczności, z dopasowaną elastycznością lub 
z zapasem elastyczności.

Otwarte ujęcie formy struktury organizacji wytwarzania opisane jest poprzez logiczny 
układ skoordynowanych powiązań (procesów) kooperujących modułów tworzących sieć 
zależności. Podstawowym elementem w takim ujęciu struktury jest moduł wytwórczy i/lub 
komórka wytwórcza (w zależności od stopnia rozproszenia zasobów). Moduł wytwórczy 
jest zbiorem stanowisk pracy (maszyn, urządzeń) i/lub modułów roboczych niezbędnych 
do zrealizowania procesów wytwórczych przydzielonych do wykonywania w tym module. 
Otwarte ujęcie formy struktury dopuszcza możliwość włączenia do struktury elementu sys-
temu (modułu) lub całego systemu (także w formie modułu) znajdującego się w otoczeniu. 
Wykonanie zadań podstawowych przydzielonych do danego modułu wymaga zgromadzenia 
środków pracy, produkcji, przedmiotów pracy oraz odpowiednich zasobów. Moduły, w zależ-
ności od stopnia skomplikowania zadań przydzielonych im do realizacji, są grupowane i two-
rzą moduły wytwórcze wyższych złożoności. Powiązania modułów wytwórczych wynikają 
z realizowanych procesów w danym systemie rozproszonym. Przyjęty proces wytwarzania 
określa, które moduły są ze sobą powiązane oraz jaki jest kierunek tych powiązań (okreś-
lone zostają powiązania kooperacyjne między modułami). W otwartym ujęciu, czynnikiem 
decydującym o formie struktury wytwórczej jest stopień skomplikowania kooperacji, jak 
i forma wynegocjowanej współpracy pomiędzy modułami. Najprostszą formą struktury jest 
układ z jedną wydzieloną operacją technologiczną realizowaną przez jeden oddalony geogra-
ficznie moduł wytwórczy, a najbardziej skomplikowaną układ, w którym wszystkie operacje 
technologiczne są realizowane przez różne moduły wytwórcze. Takie ujęcie formy struktury 
wykorzystywane jest w systemach z zapasem elastyczności i z jej nadmiarem. Odmianą 
tej formy struktury jest tzw. forma kolaboracyjna. W tej koncepcji strukturę systemu tworzą 
wirtualne, dynamicznie zmienne jednostki łączące klientów i dostawców w system, które 
spełniają potrzeby klientów, a następnie się rozwiązują. Kolaboracyjna struktura pozwala na 
współpracę wielu modułów na zasadach współuczestnictwa w planowaniu i organizowaniu 
wspólnych przedsięwzięć. 

Forma struktury wynikająca z podejścia do organizacji wszystkich aktywności zwią-
zanych z wytwarzaniem oraz z podejścia do kształtowania struktury (zamknięte, otwarte), 
najczęściej zależy od dwóch grup czynników formujących:

– wewnętrznych struktury organizacji wytwarzania, np.: co, ile, jak wytwarzać,
– zewnętrznych struktury organizacji wytwarzania, np. strategii, klientów, zasobów.

Wewnętrzne czynniki formujące wynikają z przyjętych założeń organizacyjnych, a wy-
nikających między innymi z: organizacji systemu wytwarzania, przyjętej struktury systemu, 
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poziomu elastyczności, kosztu wytworzenia, ilości i jakości zasobów, ograniczeń systemu 
czy parametrów narzuconych przez klientów wewnętrznych. Należy pamiętać, że formy 
struktury organizacji wytwarzania mają bezpośredni związek z tzw. formą organizacji systemu 
i najczęściej do niej są dostosowane. Forma organizacji systemu powstaje w wyniku zasto-
sowania zróżnicowanych sposobów organizacji procesów. Związek sposobu projektowania 
struktury systemu z ogólnym podziałem struktur i systemów, wraz z umownymi ich granicami, 
w ramach koncepcji ich organizacji289 przedstawiono na rysunku 54. 

Rysunek 54. Związek systemów wytwarzania i ich organizacji z rodzajami struktur organizacji 
wytwarzania

Zewnętrzne czynniki formujące są efektem przyjętych założeń organizacyjnych, wyni-
kających między innymi z: formy organizacji otoczenia, klientów zewnętrznych, warunków 
współpracy, rodzaju kooperacji (międzysektorowa, wewnątrzsektorowa), przyjętej strategii, 
ale przede wszystkim z rodzaju relacji pomiędzy uczestnikami rynku (rys. 55).

 289 Szerzej w np.: [Dudek, (2009), s. 280-282].
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Rysunek 55. Rodzaje relacji pomiędzy uczestnikami rynku

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Bengtsson i Kock, (1999), s. 178–191]

Niezależnie od wyboru podejścia do kształtowania form struktur organizacji wytwarzania, 
formy te ze względu na charakter ich opisu, można podzielić. Proponuje się zatem klasyfika-
cję możliwych do wystąpienia form struktury organizacji wytwarzania według (rys. 56)290:

– sposobu projektowania (np. konwencjonalne, procesowe, sieciowe),
– typu przestrzeni (np. skupione, rozproszone),
– czasu trwania (np. trwałe, nietrwałe),
– teorii organizacji (np. mechanistyczne, organiczne, holograficzne),
– stopnia szczegółowości opisu (np. ogólne, szczegółowe).

Rysunek 56. Związki powiązań strukturalnych i kooperacyjnych z formami struktury

 290 W literaturze funkcjonuje także inny podział form struktur organizacji wytwarzania wynikający z nadrzędnej kon-
cepcji zorganizowania systemów, która dzieli formy struktury na: fraktalne, holoniczne, bioniczne, zwinne, zdalne, 
kolaboracyjne i inne. Pochodną tych form i takiej klasyfikacji są odpowiadające formom struktury organizacji 
wytwarzania: fraktalne struktury/systemy wytwarzania FMS (FMS  – Fractal Manufacturing System), biologiczne 
struktury/systemy wytwarzania BMS (BMS  – Bionic Manufacturing System), holoniczne struktury/systemy 
wytwarzania HMS (HMS  – Holonic Manufacturing System), zdalne struktury/systemy wytwarzania RM (RM  – 
Remote Manufacturing System), zwinne struktury/systemy wytwarzania AM (AM  – Agile Manufacturing System), 
kolaboracyjne struktury/systemy wytwarzania CMS (CMS  – Collaborate Manufacturing System), agentowe struk-
tury/systemy wytwarzania ABM, MANS (ABM  – Agent Based Manufacturing System, MAMS  – Multi Agents 
Manufacturing System), żyjące fabryki LF (LF  – Living Factory)  – szerzej w: [Dudek, (2016b), s. 217-228].
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Teoretycznie formy struktur organizacji wytwarzania mogą być tworzone ze wszystkich 
kombinacji powiązań strukturalnych i kooperacyjnych. Jednak praktyka gospodarcza wska-
zuje, że najczęściej przyjmują one trzy formy ogólne: konwencjonalne, procesowe i sieciowe 
(niekonwencjonalne)  – rysunek 57.

Rysunek 57. Związek form struktur z rodzajami struktur organizacji wytwarzania

Zestawienie właściwości najczęściej spotykanych form struktur organizacji wytwarzania 
przedstawiono w tabeli 104.

Tabela 104
Zestawienie wybranych właściwości struktur organizacji wytwarzania

Kryteria opisu formy/wybrane 
formy

Stała 
hierarchiczna
(konwencjo-

nalna)

Zmienna 
heterarchiczna

(niekonwencjonalna 
procesowa)

Zmienna 
rozproszona

(niekonwencjo-
nalna sieciowa)

Powiązania strukturalne sztywne zmienne luźne

Układ kooperacyjny stały zmienny w zakresie 
elastyczności zmienny

Zmienność w czasie układu koope-
racyjnego niezmienny zmienny zmienny (układy 

tymczasowe)
Zasoby zwarte zwarte rozproszone

Relacje pomiędzy zasobami stałe
hierarchiczne zmienne luźne tymczasowe

hierarchiczne
Autonomia zasobów ograniczona relatywnie duża nieograniczona
Elastyczność strukturalna  – zmien-
ność elementów w strukturze brak ograniczona nieograniczona

Zmienność strukturalna  – zdol-
ność do zmiany struktury statycz-
nej i dynamicznej

brak brak nieograniczona

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Czajka, (2013), s. 130]
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Formy struktur konwencjonalnych291 są pochodnymi dopasowania jednostek pro-
dukcyjnych (komórek wytwórczych) do siebie oraz zastosowanego wariantu ich kooperacji. 
Zgodnie z prawem podziału i tworzenia jednostek organizacyjnych [Boszko, (1999), s. 19–21, 
93-100; Boszko, (1973)] o wydzieleniu lub utworzeniu jednostki wytwórczej decydują dwa 
działające równolegle czynniki produkcji [Mazurczak i Kudelska, (2014), s. 343]: wyraźnie 
wydzielająca się specjalizacja robót i ilość robót w danej specjalności. Konieczność ograni-
czania wielkości jednostek wytwórczych i potrzeba sprawnego, kompetentnego kierowania 
nimi powoduje, że specjalizacja tych jednostek przybiera dwojaki charakter [Mazurczak 
i Kudelska, (2014), s. 343]: przedmiotowy i technologiczny. W wyniku realizacji procesu 
podziału następuje grupowanie stanowisk roboczych w grupy jednorodne (np. technologicz-
nie, przedmiotowo, w układzie mieszanym) oraz podział procesów wytwarzania pomiędzy te 
wydzielone grupy. Ze względu na to, że na formę struktury mają wpływ przede wszystkim: 
liczba pozycji asortymentowych przewidzianych do realizacji, wielkości produkcji poszcze-
gólnych asortymentów, technologia i konstrukcja wykonania wyrobu, kolejność operacji 
technologicznych, dostępne zasoby, formy realizowanych przepływów, seryjność produkcji, 
specjalizacja i kooperacja, lokalizacja niezbędnych zasobów, stąd też podział konwencjonal-
nych form struktury organizacji wytwarzania (inaczej form struktury systemu) na292:

– gniazda technologiczne,
– linie jednoprzedmiotowe,
– linie wieloprzedmiotowe,
– gniazda przedmiotowe ukierunkowane i nieukierunkowane,
– elastyczne moduły, linie, gniazda, sieci [Sawik i Łebkowski, (1992), s. 10].

W formie struktury nazywanej gniazdem technologicznym grupuje się stanowiska ze 
względu na ich podobieństwo (stanowiska tego samego typu, wykonujące tę samą operację). 
W takiej formie zauważalny jest brak kooperacji pomiędzy stanowiskami w gnieździe oraz 
pomiędzy tymi samymi gniazdami. W tych formach realizuje się te same operacje na tych 
samych typach stanowisk dla zbioru różnych wyrobów (wydziela się te same urządzenia do 
wykonywania tych samych operacji). Formy liniowe (w formie linii produkcyjnych) grupują 
stanowiska ze względu na ich powiązania wynikające z procesu wytwarzania (stanowiska 
realizują kolejne operacje technologiczne w procesie wytwarzania). Tworzone są do reali-
zacji partii wyrobu lub kilku wyrobów realizowanych masowo i wielkoseryjnie. Formy te 
zawierają stanowiska pracy, które rozmieszczone są zgodnie z kolejnością realizacji operacji 
technologicznych zapisanych w marszrutach i charakteryzują się liniowym rozmieszcze-
niem przestrzennym. Często obok stanowisk tworzone są małe magazyny kompensacyjne 
wyrównujące różnice w czasach realizacji kolejnych operacji. Struktury liniowe mogą być: 
jednoprzedmiotowe (bez pomijania operacji) oraz wieloprzedmiotowe (z pomijaniem ope-
racji). Formy gniazdowe tworzone są także dla grup wyrobów podobnych. Grupy wyrobów 
wyłania się, stosując odpowiednie metody i techniki. O zaliczeniu wyrobu do danej grupy 
decyduje podobieństwo technologiczne wyrobów (podobieństwo operacji technologicznych). 
Wyboru adekwatnej formy struktury dla danej grupy wyrobów podobnych określa się, 

 291 Szerzej np. w: [Schuh i in., (2018), s. 18-20; Mazur i in., (2001), s. 28].
 292 Utożsamiane z rodzajami struktur dynamicznych, szerzej np. w: [Mazur i in., (2001), s. 28-31]. 
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uwzględniając podobieństwo marszrut technologicznych i zawartą w nich kolejność operacji. 
W tych formach stanowiska powiązane są ze sobą procesem wytwarzania i obejmują grupy 
stanowisk wykonujących różne operacje na wyrobach wytwarzanych małymi partiami i cha-
rakteryzują się nieliniowym rozmieszczeniem przestrzennym. Gniazda przedmiotowe dzieli 
się na: ukierunkowane, przeznaczone do realizacji wyrobów o tej samej kolejności operacji 
z możliwością pomijania oraz nieukierunkowane, przeznaczone do realizacji wyrobów 
o zmiennej kolejności realizacji operacji z możliwością nawrotów. Formy elastyczne należą 
do klasy zautomatyzowanych form organizacji wytwarzania łączących najnowsze koncepcje 
i osiągnięcia współczesnej nauki i technologii. To formy, w których wykonuje się operacje 
technologiczne dla grupy wyrobów podobnych. Formy te charakteryzują się odpornością na 
zmiany stanów wejścia (elastycznością). Najczęściej występują w systemach FMS lub FFMS.

Formy struktur niekonwencjonalnych są logicznie połączonym zbiorem elementów, 
realizującym kolejne etapy procesu, połączonym siecią kooperacji. Formy struktur nie-
konwencjonalnych wykorzystywane są w układach otwartych, zdolnych do przyjęcia bądź 
wydzielenia poszczególnych faz procesu lub ich całości. W zależności od otwartości układu 
rozróżnia się formy procesowe i sieciowe. Formy sieciowe i procesowe najczęściej tworzy się 
w wyniku braku możliwości zwiększenia elastyczności strukturalnej istniejącego rozwiązania 
lub w przypadku uzyskania, poprzez kooperacje zewnętrzne, efektywniejszego rozwiązania 
strukturalnego. Ze względu na to, że możliwe do wystąpienia struktury wynikające z przyjęte-
go sposobu poszukiwania i negocjacji alokacji zasobów mogą przybierać różnorodne układy 
relacji, w praktyce nie określa się ich form. Nie oznacza to, że te układy, choć nienazwane 
formami, nie istnieją. Jak wskazuje literatura, w formach niekonwencjonalnych zależność 
koncepcyjna jest odgórna, w której o formie struktury organizacji wytwarzania decydują 
formy nadrzędne, z reguły nowoczesne koncepcje organizacji wytwarzania lub nowoczesne 
formy organizacji systemów wytwarzania. W literaturze zatem funkcjonuje podział na formy 
zorganizowania [Dudek, (2010), s. 11]:

– ogólne (koncepcyjne o małej szczegółowości opisu), korzystające z nadrzędnych zasad 
organizacji wytwarzania, wykorzystujące podstawowe koncepcje szczegółowe oraz ich 
różne konfiguracje i modyfikacje,

– szczegółowe (zoperacjonalizowane), korzystające z podstawowych zasad organizacji 
wytwarzania i organizacji otoczenia.

Niekonwencjonalne formy struktur organizacji wytwarzania wynikają z różnie definio-
wanych koncepcji ogólnych, np. [Dudek, (2010), s. 11]: NGMS (NGMS  – Next Generation 
Manufacturing System), OAMS (OAMS  – Open Architecture Manufacturing System), SOMS 
(SOMS  – Self-Organizing Manufacturing System), IMS (IMS  – Intelligence Manufacturing 
System), a te wynikają z założeń niskokosztowej integracji poszczególnych faz procesów, 
celem osiągnięcia wirtualnych struktur złożonych z autonomicznych jednostek skupionych 
wokół modułów głównych (najczęściej montażu końcowego)293. Przedstawione koncepcje 
ogólne są do siebie bardzo podobne. Wszystkie bazują na połączeniach sieciowych skupia-
jących jednostki podstawowe, dobierane na zasadzie bieżących potrzeb. Cechuje je otwartość, 

 293 Ich stosowanie ma na celu zwiększenie zdolności do wytwarzania zmiennych asortymentów w bardzo krótkim 
czasie (w odpowiedzi na gwałtowne zmiany w otoczeniu) po jak najniższym koszcie.
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dynamiczność i zdolność do samoorganizacji. Koncepcje szczegółowe zaś wynikają z przy-
jętych zasad organizacji koncepcji ogólnych i można je podzielić na294: fraktalne, biologicz-
ne, holoniczne, zdalne, zwinne, kolaboracyjne, agentowe, żyjące itp. Forma fraktalna zorga-
nizowania powstaje w wyniku postrzegania struktur i procesów wytwórczych jako interak-
tywnego systemu autonomicznych modułów (fraktali), celem stworzenia zdolności do 
szybkiej adaptacji i ich reorganizacji (małe, samodzielne zespoły współpracują na zasadzie 
klient  – dostawca tak wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji, ale bardziej na zasadzie sieci 
niż łańcucha). Cechą charakterystyczną organizacji tej formy jest zdolność do samoorgani-
zacji, samopodobieństwa i samooptymalizacji [Kwangyeol i Mooyoung, (2003), s. 4233–4255]. 
Fraktale działają niezależnie od siebie i realizują własne bieżące zadania. Są zatem utożsa-
miane z komórką, modułem, stanowiskiem lub innym elementem złożonym. Elementem 
spajającym jest przebieg procesu (zadanie, cel), który narzuca wzajemny układ ich zależno-
ści. Każdy fraktal realizuje zatem swoje cele niezależnie od siebie na równych prawach, 
rozwiązując ewentualne konflikty na drodze negocjacji [Kwangyeol i Mooyoung, (2003), 
s. 4233–4255]. Forma biologiczna zorganizowania koncentruje się na poszukiwaniu analogii 
do funkcjonowania organizmów żywych. Przez analogię do komórek biologicznych, jednost-
ki wytwórcze porozumiewają się poprzez specjalny kod (podobny do informacji genetycznej 
znajdującej się w DNA) i adaptują go (podobnie jak informacje zawarte w neuronach mózgu). 
Komórka, narząd lub żywa istota modelowana jest za pomocą pojęcia modelonu, który jest 
złożony z innych modelonów, tworząc hierarchię. Każdy modelon ma zestaw właściwości 
statycznych i zachowań, które mogą być łączone z innymi, stanowiącymi odrębne jednostki 
również określane jako modelony [Tharumarajah i in., (1996), s. 221]. Biologiczne pojęcie 
enzymów i ich rola w istotach żywych odwzorowana jest przez podmioty zwane nadzorcami, 
które są odpowiedzialne za regulację i kontrolę. Ponadto, nadzorcy odgrywają również or-
ganizacyjną i strukturalną rolę w procesie współpracy, wpływając na własny podział lub 
agregację modelonów, w celu dostosowania się do zmian środowiska. Forma holoniczna 
zorganizowania tworzona jest na zasadzie analogii do systemów społecznych i biologicznych. 
Koncepcja holonu nawiązuje do podobieństw do żyjących organizmów i ich zdolności do 
samoistnienia, wraz z wzajemnym wpływaniem na siebie. Bardziej identyfikowalne elemen-
ty składają się z mniejszych komponentów mogących istnieć samodzielnie. Podobnie jak 
w przypadku fraktali, holony odwzorowują strukturę całości. Holoniczna organizacja jest 
zatem zbliżona do fraktalnej, gdyż ideą jej uporządkowania jest odejście od hierarchicznej 
struktury organizacyjnej w kierunku struktury opartej na współpracy małych, zdecentralizo-
wanych i częściowo niezależnych jednostek. Jednostki te posiadają niezależność w zakresie 
tworzenia i kontrolowania planów oraz strategii i zdolność do kooperacji z innymi holonami. 
Uporządkowanie struktury jest holarchią, która integruje cały zakres działalności (holarchia 
to uporządkowanie holonów, które mogą współpracować w celu osiągnięcia celu). Holarchia 
zatem jest autonomicznym uporządkowaniem, która zawiera rozwiązania operacyjne, umie-
jętności, wiedzę oraz indywidualne cele. Może reprezentować osobę fizyczną lub logiczne 
działania, takie jak robot, maszyny, zamówienia lub nawet osoby obsługujące. Cechą orga-
nizacji holonicznych form jest to, że holon może być częścią innego holonu. Oznacza to, że 

 294 Przedstawiono tylko wybrane obecnie dominujące w literaturze; szerzej i więcej w: [Dudek, (2016b), s. 217-224].
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holon można podzielić na kilka holonów, które z kolei można podzielić na kolejne holony, 
co z kolei prowadzi do zmniejszenia złożoności problemu. Forma zdalna zorganizowania 
pozwala, przy wykorzystaniu technologii informatycznej, na dynamiczne kształtowanie 
struktur poprzez szybkie zmiany ich konfiguracji. Zdalna formy struktury jest uporządkowa-
niem czasowym, tworzonym tylko na czas realizacji danego zadania. Powstaje ona w wyni-
ku kojarzenia ze sobą niezbędnych do realizacji zadania elementów, które mogą zostać 
w każdej chwili zastąpione innymi, spełniającymi te same bądź podobne funkcje. Koordy-
nacja zadań w rozproszonej strukturze odbywa się poprzez zintegrowany system kompute-
rowy, który automatycznie dobiera dostępne w danym momencie elementy i koordynuje ich 
działania. Bieżące przetwarzanie informacji pochodzących z otoczenia (od klienta) umożliwia 
szybkie dostosowywanie się układów konfiguracyjnych zapewniających najlepsze parametry 
realizacji zadań. Dzięki temu możliwa jest bieżąca rekonfiguracja struktury. Forma zwinna 
zorganizowania oparta jest na technologii informatycznej i jest wykorzystywana do formo-
wania wirtualnych jednostek, których zwinność jest odpowiedzią na zmieniające się otocze-
nie. Realizowana jest poprzez formowanie elastycznych i dynamicznych struktur wytwarza-
nia przy wykorzystaniu sieci kooperacji do tworzenia zmiennego asortymentu. Zwinne 
zorganizowanie główny nacisk kładzie na elastyczne dopasowywanie się do klientów oraz 
do ich unikalnych potrzeb. Jego istotą jest zarówno szybkość reagowania na nowe możliwo-
ści rynkowe, jak również koszty i jakość wyrobów finalnych, które klienci są skłonni zaak-
ceptować [Gunasekaran i Yusuf, (2002), s. 1358]. Forma struktury oparta na zwinności 
wytwarzania jest rozwinięciem zasad organizacji konwencjonalnych form struktur w kierun-
ku większej wirtualności i samodzielności jednostek tworzących system. Są projektowane 
z tzw. nadmiarem elastyczności. Forma kolaboracyjna zorganizowania wykorzystuje idealną 
współpracę pomiędzy elementami w łańcuchu dostaw. Forma ta z założenia ma zapewniać: 
utrzymanie poziomu produkcji pozwalającej szybko odpowiadać na przewidywalne i nie-
przewidywalne zmiany otoczenia, a także osiągnięcie satysfakcji klientów w zmieniających 
się dynamicznie warunkach rynkowych (czas, jakość, koszt). W tej koncepcji formy struk-
tury systemu tworzą wirtualne, dynamiczne zmienne jednostki łączące klientów i dostawców 
w system, które spełniają potrzeby klientów, a następnie się rozwiązują. Kolaboracyjna 
forma struktury pozwala na współpracę wielu modułów na zasadach współuczestnictwa 
w planowaniu i organizowaniu wspólnych przedsięwzięć. Współpraca odbywać się powinna 
nie tylko w zakresie wytwarzania, ale także w innych obszarach funkcjonowania przedsię-
biorstwa (kolaboracja jest synonimem współpracy, nie tylko w obszarze wytwarzania  – 
np. Enterprise Application Integration (EAI), długoterminowa relacja Business to Business 
integration (B2Bi), nazywana Extended Enterprise integration (EEi), krótkoterminowa rela-
cja B2Bi, nazywana Market B2Bi. Forma agentowa tworzona jest z autonomicznych, koope-
rujących ze sobą modułów (agentów) celem realizacji bieżących zadań. Autonomiczność 
agentów przejawia się poprzez ich niezależności zasobowe, zdolności do samoistnienia 
i kooperacji. Agenci mają możliwość szybkiego łączenia się ze sobą oraz możliwości ada-
ptacyjne względem otoczenia. Ta pomoc agentów opisać można podstawowe elementy 
każdego systemu, które z założenia są zaprogramowane na zdolność do „przeżycia w zmien-
nych warunkach” [Heinrich i in., (2005), s. 8]. Agentowe formy struktury mogą przybierać 
bardziej rozbudowane formy, np. wieloagentowe. Organizowanie wieloagentowe jest zbiorem 
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heterogenicznych i niezależnych agentów. Agenci komunikują się, współpracują i negocjują 
w celu osiągnięcia własnych celów oraz celu całej społeczności agentów.

Wnioski

Przyjmowane formy struktur organizacji wytwarzania, zarówno te nazwane, jak i te 
jeszcze nieokreślone, należy postrzegać jako sformalizowany sposób wyrażania relacji między 
elementami. Formy konwencjonalne to gotowe rozwiązania wypracowane w toku ewolucji 
i wykorzystywane w zależności od preferowanych docelowych parametrów techniczno-organi-
zacyjnych. Formy niekonwencjonalne, to rozwiązania możliwe do potencjalnego wykorzysta-
nia, lecz jeszcze niedopracowane pod względem ich implementacji (brak gotowych rozwiązań). 
Wszystkie wymienione formy niekonwencjonalne ewoluują w kierunku autonomicznym 
i samouczącym. Bazują one na układach sieciowych wykorzystujących podstawowe moduły 
(jednostki) celem tworzenia zaawansowanych form organizacji wytwarzania w zależności 
od potrzeb. Ogólne formy organizacji są implementowane najczęściej na poziomie między-
organizacyjnym, dopasowując się do przyjętej formy współpracy w otoczeniu. Koncepcje 
szczegółowe mogą być podstawą do tworzenia samodzielnych bytów organizacyjnych, a ich 
wybór uzależniony jest od celu, do jakiego dąży system. Są one implementowane raczej na 
poziomie wewnątrzorganizacyjnym.

Jak wskazuje literatura [np. Tolio i in., (2007), s. 24; Stamirowski, (2011), s. 40], jednym 
z kryteriów wyboru formy struktury organizacji wytwarzania w warunkach zmienności może 
być jej projektowalna elastyczność295. Najmniejszą elastyczność strukturalną posiadają for-
my struktur konwencjonalnych, a największą formy struktur sieciowych. Z projektowalnym 
poziomem elastyczności jest związany także sposób koordynacji działań w systemie (forma 
organizacji). Oznacza to, że na poziom elastyczności struktury organizacji wytwarzania 
mają wpływ zarówno poziom elastyczności struktury statycznej, jak i poziom elastyczności 
struktury dynamicznej.

3.3. Elastyczność struktur organizacji wytwarzania
Jednym z głównych czynników wpływających na elastyczność systemu jest jego struk-

tura i jej zmienność. Wszystkie struktury posiadają z natury sprzeczności (lub są sprzeczne), 
oznacza to, że z czasem ich ewolucja osiąga poziom, w którym nie jest już możliwe wyko-
nanie koniecznych dopasowań się do wzorca. Kiedy ten poziom zostanie osiągnięty, „dalsza 
ewolucja nie może już być wyjaśniana przez strukturę; staje się podatna na zniesienie. Wa-
hania są burzliwe lub przynajmniej bardziej burzliwe niż wcześniej; w konsekwencji wpływ 
mniejszych przyczyn staje się coraz większy, i pojawia się rozdwojenie”, którego rezultatem 
jest pojawienie się nowej struktury [Jasińska-Kania i in., (2006), s. 749]. To rozdwojenie 
w konsekwencji skutkuje pojawieniem się struktury bardziej przystosowanej do otaczających 

 295 W procesach projektowania struktury można wykorzystać koncepcje projektowe dedykowane dla struktur 
zwinnych np.: koncepcję „placka śliwkowego”, koncepcję „tortu”, koncepcję „omletu”, koncepcję „rybiej 
łuski” [Fertsch i Trzcieliński, (2005), s. 27].
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ją warunków i bardziej odpornej na zakłócenia  – elastycznej. Wszystkie zmiany skutkujące 
przekształceniem struktury w bardziej elastyczną spowodowane mogą być czynnikami ze-
wnętrznymi lub/i czynnikami wewnętrznymi. W odpowiedzi na zakłócenia systemy, poprzez 
swoje struktury, dążą do stanów równowagi poprzez albo działalność adaptacyjną albo dzia-
łalność stabilizacyjną. Działalność adaptacyjna tworzy nową równowagę organizacyjną (nową 
strukturę), podczas gdy działalność stabilizacyjna eliminuje wpływ zakłóceń, przywracając 
system do pierwotnego stanu równowagi [Dudek, (2008), s. 392]. 

Koncepcje zorganizowania systemów wytwarzania mogą być podłożem do tworzenia 
systemów wytwórczych i ich struktur, które zapewniają adekwatny do potrzeb poziom elastycz-
ności. Wybór konkretnego wariantu zorganizowania uzależniony jest od wielu czynników, do 
których zaliczyć można między innymi [Dudek, (2016b), s. 227]: cel działania systemu i stra-
tegii działania, dostępność zasobów, wytyczne układu (mobilność, życzliwość, skalowalność 
itp.), poziom wiedzy organizacyjnej, techniczną możliwość systemu do adaptacji, złożoność 
technik wytwarzania koniecznych do realizacji zamówienia, otwartość struktur wytwórczych 
potencjalnych kooperantów czy wiedzę w zakresie organizacji i realizacji procesów oraz w za-
kresie oceny przepływów i oceny możliwych układów. Przyjmując założenie, że nadrzędne 
formy zorganizowania wpływają na podrzędne przyjmowane warianty organizacji, to istnieje 
związek pomiędzy zmianą koncepcji wytwarzania a strukturą. Wybór zatem konkretnego wa-
riantu organizacyjnego, gwarantującego odpowiedni poziom przede wszystkim elastyczności 
operacyjnej, wpływa na przyjęty układ konfiguracyjny struktury statycznej i dynamicznej. 
Zmiany struktury organizacji wytwarzania w kierunku zwiększania elastyczności dopuszczalne 
są tylko w obszarze stabilności i elastyczności, gdyż tylko w tych obszarach można zachować 
względną stałość struktury, będącą wyznacznikiem działań uelastyczniających.

Ewolucja elastyczności struktur organizacji wytwarzania

Podobnie jak w przypadku zgodności podejść do organizacji systemu z podejściem do 
projektowania struktury, zmiany elastyczności struktur organizacji wytwarzania przebiegały 
zgodnie z przyjmowanymi zasadami/kryteriami organizacji systemów wytwarzania i ich 
dedykowanymi formami (rodzajami). Zasady organizacji systemów wytwarzania, mające 
wpływ na elastyczność struktury, zostały wykształcone w drodze ewolucji systemów, 
zgodnie z przyjmowanymi kryteriami: techniczno-ekonomicznym, zadowolenia społecznego 
pracowników, zaawansowanych wysokich technologii wytwarzania [Dwiliński, (2002), s. 49], 
rozwoju i sieci zależności. Kryteria te oddziaływały także na możliwe do wykorzystania 
w praktyce układy strukturalne.

Kryterium techniczno-ekonomiczne (TE) oparte było na zasadach określonych przez 
Taylora, Forda i Adamieckiego i dotyczyło najlepszego wykorzystania zasobów. Największy 
efekt techniczno-ekonomiczny w procesie produkcyjnym uzyskiwano przy odpowiednim 
wykorzystaniu pracy ludzkiej, materiałów, energii, powierzchni, środków technicznych oraz 
informacji [Prońko, (2008), s. 125–126]. Techniczno-ekonomiczne zasady w praktyce były 
nastawione na wytwarzanie długich serii jednakowych wyrobów z maksymalną wydajnością, 
co zapewniało krótki czas wykonywania zadań, a rozkładane na dużą liczbę sztuk koszty 
nieznacznie wpływały na cenę. Stąd dominującymi strukturami były układy hierarchiczne 
sztywne i liniowe. Kryterium zadowolenia społecznego (ZS) uznaje podmiotowość człowieka, 
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a jednym z jego założeń było stworzenie pracownikom warunków niezbędnych do osiągnię-
cia satysfakcji z wykonywanej pracy. Kryterium zadowolenia społecznego zasadniczo nie 
wprowadziło przełomowych zmian w obszarze elastyczności rozwiązań organizacyjnych 
(poza elastycznością pracowników), więc dominującymi strukturami organizacji wytwarza-
nia pozostały układy hierarchiczne sztywne, liniowe i zwarte. Kryterium zaawansowanej 
techniki wytwarzania i wysokiej techniki (ZTW) uwzględniało postępujący proces kompute-
ryzacji oraz robotyzacji procesów wytwórczych, które przyczyniły się do wzrostu zdolności 
przystosowania się do zmieniającego się wyrobu, wielkości produkcji i form przepływu 
oraz do zwiększenia zaangażowania się pracowników w procesy kierowania. Zatem zasady 
oparte na tym kryterium przejęły idee zadowolenia społecznego i wsparły je wspomaganiem 
komputerowym. Podstawową cechą rozwiązań organizacyjnych zgodną z kryterium była 
możliwość dostosowywania się systemu wytwarzania do zmieniających się wymagań rynku, 
dzięki rekonfigurowalności, elastyczności i automatyzacji układów kontroli wytwarzania 
i jakości. Stąd dominującymi strukturami były struktury hierarchiczne elastyczne i zwarte. 
Ze względu na rozwój techniki możliwe stało się także wykorzystywanie zasobów spoza 
systemu (rozproszonych), a także utrzymywanie w gotowości nadmiarowej elastyczności 
(zgodnej z przyszłymi potrzebami), dlatego też rozwijały się struktury hierarchiczne ela-
styczne i procesowe oraz heterarchiczne procesowe. Stopniowe zwiększanie możliwości 
kontroli jakości i kosztów wytwarzania doprowadziło do powstania układów opartych na 
tzw. kryterium rozwojowym (KR). Kryterium rozwojowe zakłada konieczność ciągłego 
doskonalenia, które może być realizowane drogą ewolucyjną lub rewolucyjną. Jego powsta-
nie było odpowiedzią na  – pozostającą w tyle za automatyzacją i robotyzacją  – organizację 
procesów wytwarzania. Tendencja do utrzymywania elastyczności wytwarzania, moda na 
automatyzację i komputeryzację oraz zdolność do generowania różnorodności asortymento-
wej spowodowała spadek jakości oferowanych produktów oraz wzrost kosztów związanych 
z eksploatowaniem systemów wytwarzania. Zasady zorganizowania według kryterium roz-
wojowego ukierunkowane były na redukowanie strat i utrzymywanie jakości wyrobów na 
poziomie zadowalającym klientów (wartość dodana), zatem także wykorzystywały wszystkie 
poprzednie kryteria zorganizowania. W konsekwencji pozostająca w opozycji elastyczność 
systemu, względem kosztów i jakości, była stopniowo ograniczana. Redukcja elastyczności 
na poziomie systemu była rekompensowana możliwością zaangażowania zasobów spoza 
granic systemu. Dominującymi strukturami w tych układach organizacyjnych były i są struk-
tury hierarchiczne zwarte oraz hierarchiczne i heterarchiczne procesowe. Konieczność 
zaangażowania zasobów spoza systemu wykształciła zasady organizacji oparte na kryterium 
sieci zależności. Kryterium sieci zależności (SZ) jest połączeniem kryterium rozwojowego 
w zakresie pozyskiwania i scalania rozproszonych zasobów (z sieci) oraz z technicznymi 
możliwościami łączenia ich w systemy rozproszone, zarządzane zintegrowanymi systemami 
wspomagania. Taka integracja powoduje zwiększenie elastyczności działań przy zachowaniu 
najniższego możliwego kosztu ich funkcjonowania. Sieć ma nieograniczone możliwości 
organizacji oraz w większości przypadków nielimitowane zasoby. Ich integracja w systemy 
sieciowe następuje przy wykorzystaniu form sztucznej inteligencji (automatyczne wytyczanie 
ścieżek realizacji). Automatyczne wytyczanie ścieżek realizowane jest tak, by realizować wzro-
sty sfery techniczno-ekonomicznej, socjalnej i infrastrukturalnej (automatyzacja i robotyzacja) 
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przy zachowaniu stabilności rozwojowej. Dominującymi strukturami dla takich układów są 
struktury heterarchiczne-procesowe i holarchiczno-sieciowe.

Ewolucja kryteriów zorganizowania systemów wytwarzania miała zatem wpływ na 
dominujące formy struktury organizacji wytwarzania. Zauważalny wzrost elastyczności roz-
wiązań organizacyjnych skutkował wykorzystywaniem w coraz większym stopniu bardziej 
elastycznych rodzajów struktury statycznej i dynamicznej (rys. 58)

Rysunek 58. Związek kryterium zorganizowania z dominującymi rodzajami struktur.  
Objaśnienia w tekście

Projektowanie elastyczności struktur
Projektowanie296 struktur organizacji wytwarzania w zakresie elastyczności zależy od 

czynników zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. W zakresie czynników wewnętrznych 
decydujące znaczenie ma rodzaj systemu wytwarzania, w obszarze którego można narzucać 
rozwiązania strukturalne. Oznacza to, że wybór rodzaju systemu (z ograniczoną, z nadmiarem 
lub z nieograniczoną elastycznością) determinuje wzajemne układy statyczno-dynamiczne 
struktury. Z reguły czynnikiem decydującym o podejściu do projektowania struktury organiza-
cji wytwarzania jest zakładany, wyjściowy poziom elastyczności systemu. Elastyczność struk-
tury, rozumiana jako możliwość odwracalnych zmian strukturalnych [Dudek, (2007), s. 205], 
związana jest z możliwością wymiany kooperujących w danym momencie elementów. 
Projektowanie układu strukturalnego powinno opierać się na formowaniu najkorzystniej-
szego pod względem systemu przebiegu realizowanych w nim procesów (zapewniającego 
synchronizację przepływów, równomierne obciążenie poszczególnych elementów, skrócenie 
cykli wytwórczych, redukcję produkcji w toku oraz terminowość realizacji zleceń), jak i roz-
mieszczenia przestrzennego. Opisane w literaturze etapy projektowania struktur w zależności 
od poziomu elastyczności systemu [np. w: Dudek, (2016b), s. 206] generalnie umieszczają 

 296 Projektowanie jest procesem złożonym z następujących po sobie czynności projektowych, podzielonych na 
etapy realizacji [por. Pahl i Beitz, (1984); Stabryła, (2012), s. 168].
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sekwencję działań projektowych w tzw. etapach projektowania systemu, co świadczyć powinno 
o nadrzędności koncepcji organizacji systemu względem struktury. Kluczową rolę w projek-
towaniu systemu o wymaganym poziomie elastyczności odgrywa odpowiednia metodologia 
i narzędzia, które pozwalają zaprojektować wymagany profil elastyczności, uwzględniający 
niepewność związaną z otoczeniem, a w następnej kolejności pozwalają zaprojektować 
system zdolny zabezpieczyć zaprojektowany profil elastyczności w produkcji. Wymagana 
jest również właściwa ocena charakterystyk różnych architektur systemu zbudowanych na 
bazie różnych modułów i ocena możliwości uzyskania wymaganej elastyczności w procesie 
wdrażania systemu [Stamirowski, (2011), s. 44]. W związku ze złożonością i interdyscypli-
narnością procesu projektowania systemów wytwórczych z elastycznością, czynności procesu 
projektowania muszą być wspomagane w znacznym zakresie przez system komputerowy typu 
systemu ekspertowego [Stamirowski, (2011), s. 44] lub modelowanie symulacyjne. Proces 
projektowania elastyczności musi również uwzględniać zbiór ograniczeń wynikających ze 
strategii i wymagań wytwarzania, celów budowy systemu oraz zmian pojawiających się 
w przebiegu cyklu życia systemu [Stamirowski, (2011), s. 45].

Największe wyzwanie w zakresie projektowania struktur organizacji wytwarzania sta-
nowią struktury o nieograniczonej elastyczności, czyli struktury dedykowane do systemów 
sieciowych opartych na kooperacji zewnętrznej. Taka sieć kooperacji musi cechować się 
możliwością zmiany/wymiany poszczególnych elementów, co w praktyce sprowadza się do 
możliwości usunięcia, zamiany, bądź dodania jednego lub kilku elementów oraz ewentualnej 
zmiany powiązań pomiędzy nimi [Jasiński, (2004), s. 502]. Powoduje to konieczność organiza-
cji sieci na zasadach dobrowolności uczestnictwa poszczególnych jej elementów, co właściwe 
jest dla tworzenia organizacji wirtualnych w kontekście założonej realizacji wspólnej wiązki 
celów. Istotny wpływ na kształtowanie nowoczesnych układów strukturalnych organizacji 
wytwarzania ma tzw. filozofia procesu [Machaczka, (2003), s. 7]. Nakazuje ona odejście od 
upatrywania racjonalności działania jednostek dążących do maksymalizacji jedynie swoich 
korzyści, wynikających z uczestnictwa w realizacji danego procesu, na rzecz racjonalności 
zbiorowej przejawiającej się dążeniem do ciągłego rozwoju i przetrwania w zmiennych 
warunkach otoczenia. Tak rozumiane podejście do realizacji procesów oraz dobrowolność 
uczestnictwa w sieciowym układzie struktury wytwarzania znacząco wpływa na elastyczność, 
od której zależy zdolność dostosowywania się do zaistniałych warunków.

Projektowalna elastyczność także determinuje zmienność układu otoczenia, rozumia-
ną jako zdolność do ciągłej rekonfiguracji struktury i integracji poszczególnych jednostek 
w celu zwiększenia szybkości działania i reakcji na zmiany otoczenia. Organizacja otoczenia 
systemów wytwarzania, mająca wpływ na elastyczność zewnętrzną i także na elastyczność 
operacyjną, uzależniona być powinna od przyjętej nadrzędnej formy współpracy międzysys-
temowej  – i na odwrót. Ze względu na dwoistość problemu analizy otoczenia, polegającej 
na rozróżnieniu dwóch typów otoczenia, a tym samym różnych układów strukturalnych, ko-
nieczne jest przyjęcie dwutorowej ich analizy: umownie nazwanej otoczeniem systemowym 
i otoczeniem sieciowym. Otoczenie może być rozpatrywane systemowo tylko w przypadku 
tzw. wewnętrznie zmiennych systemów wytwarzania (iChMS  – internal Changeable Manu-
facturing System), dla których dopuszczalny zakres zmian obejmuje tylko zmiany elastycz-
ności (wewnętrznej) [Wiendahl i in., (2007), s. 785]. Specyfika otoczenia oraz sposoby jego 
organizacji opierają się na tradycyjnym podejściu systemowym i zostały dokładnie opisane 
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w literaturze [np. w: Durlik, (2005); Durlik, (2004)]. Otoczenie może być także rozpatrywane 
sieciowo w przypadku tzw. zewnętrznie zmiennych systemów wytwarzania (eChMS  – exter-
nal Changeable Manufacturing System), dla których zakres zmian obejmuje zmiany poza 
umownymi granicami systemu, czyli takich, które bazują na różnych formach organizacji 
sieci (w tym przemysłowych297) [por. Mikusz i in., (2016), s. 28-29). Szeroko rozumiana 
współpraca w celu wytworzenia wartości oparta na systemie więzi międzyorganizacyjnych, 
przejawiającym się wzajemnym udostępnianiem i wykorzystywaniem posiadanych przez 
przedsiębiorstwa zasobów określana jest w ogólnym ujęciu mianem sieci gospodarczej 
[Czakon, (2012), s. 25-26], natomiast w przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych  – sieci 
przemysłowej [Dekkers i Luttervelt, (2006), s. 1-24; Dekkers i Bennett, (2010), s. 11-38]. 
Należy przy tym zaznaczyć, że współpraca ta nie obejmuje tradycyjnych relacji dostawca  – 
odbiorca. Relacje pomiędzy pozostałymi podmiotami w łańcuchu wartości, jak również 
organizacjami znajdującymi się w otoczeniu, zachodzą w sieciach międzyorganizacyjnych 
[Zakrzewska-Bielawska, (2015), s. 440]. Systemy udostępniające zasoby do otoczenia mogą 
być postrzegane jako aktorzy mający wymagane do wytworzenia wartości kompetencje, 
którzy połączeni więziami międzyorganizacyjnymi zmieniającymi się w czasie i osadzeni 
w wynikającej z tych więzi sieci powiązań z możliwymi do identyfikacji partnerami [Czakon, 
(2012), s. 25]. Właściwe skonfigurowanie zasobów i umiejętności znajdujących się w sieci 
w kluczowe kompetencje pozwala na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku [Ritala 
i Ellonen, (2010), s. 367-383] i zwiększanie elastyczności. Zorganizowanie zasobów roz-
proszonych w sieci298 wymaga w ogólnym ujęciu w pierwszej kolejności ich identyfikacji 
i poszukiwania, a następnie sprawnej koordynacji w celu osiągnięcia najbardziej pożąda-
nych przebiegów procesów w danych warunkach konfiguracji sieci [Dudek (2016c), s. 9]. 
Pierwszy problem sprowadza się do organizacji sieci, drugi natomiast do koordynacji sieci. 
W procesie organizowania rozproszonych zasobów znajdujących się w otoczeniu uzyskuje 
się tymczasową dynamiczną strukturę systemu. Pozwala to na zdefiniowanie tymczasowych 
granic systemu i ewentualne wykorzystanie podejścia systemowego. Sieciowy system jest 
wtedy zbiorem wyodrębnionych i niezależnych elementów, realizujących kolejne etapy procesu 
wytwarzania, określanych mianem modułów wytwórczych, połączonych siecią kooperacyjną, 
którą należy traktować jako spoiwo tych elementów. Powiązanie poszczególnych elementów 
systemu siecią kooperacyjną prowadzi do ustalenia struktury kooperacji modułów, ponieważ 
możliwe do wystąpienia w procesach wytwarzania wyrobów relacje pomiędzy elementami 
tworzą zintegrowaną sieć powiązań.

Funkcjonujące w literaturze różne sposoby zwiększania elastyczności struktury orga-
nizacji wytwarzania (te wewnętrzne i te zewnętrzne) przyczyniły się zdefiniowania podejść 

 297 Sieć przemysłowa może być traktowana jako rodzaj organizacji sieciowej, rozumianej jako sieć instytucji 
lub ich części zespołów i osób zlokalizowanych w różnych miejscach, zorganizowanych w luźno związane 
i nieprzejrzyste struktury, połączone wspólnym celem, którym jest świadczenie usług lub sprzedaż produktów 
dla tego samego klienta [Malara, (2009), s. 159].

 298 Problemy organizacji i zarządzania sieciami przemysłowymi na poziomie operatywnym wymagają ekspansji 
wybiegającej poza obecnie dominujące poglądy i koncepcje [Dekkers i Luttervelt, (2006), s. 1-24]; litera-
tura przedmiotu dość obszernie analizuje problem organizacji sieci na poziomie strategicznym zarządzania, 
pomijając zagadnienia związane z koordynacją sieci na poziomie operacyjnym np.: [Montreuil i in., (2000), 
s. 299-317].
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do projektowania elastyczności struktur organizacji wytwarzania, do których należą [Dudek, 
(2016c), s. 57 na podstawie: Kühnle i Martinetz, (2000)]:

– podejście procesowo zorientowane, oparte na logice i dynamice przebiegu procesu (wy-
korzystywane w na przykład w systemach: FMS, CMS, RMS, FFMS),

– podejście strukturalnie zorientowane, oparte na strukturach rekonfigurowalnych, umoż-
liwiających zmiany w obrębie struktury systemu (np. iAMS),

– podejście zorientowane na wiedzy, oparte na samoprojektujących się modułach wytwór-
czych koordynowanych centralnie (np. eAMS),

– podejście zorientowane na samoorganizację, oparte na samozarządzających się modu-
łach wytwórczych koordynowanych sieciowo (np. NMS).

Niezależnie od wyboru podejścia do projektowania elastyczności, na poziom elastycz-
ności struktury organizacji wytwarzania mają przede wszystkim wpływ wzajemne relacje 
elastyczności cząstkowych struktur statycznych i dynamicznych.

Elastyczność struktury statycznej

Elastyczność struktury statycznej oznacza zdolność do zmian związanych z rozmiesz-
czeniem środków i ludzi, ich podziałem, kompetencjami i odpowiedzialnością oraz zdolność 
do zmian w obrębie przepływów informacyjno-decyzyjnych, zatem nierozerwalnie jest 
związana z:

– układem sterowania wytwarzaniem,
– układem przestrzennego rozmieszczenia jej elementów.

Układ sterowania wytwarzaniem (struktura sterowania), pozwalający na umiejsco-
wienie (rozmieszczenie) obiektów w strukturze informacyjno-decyzyjnej, może, ale nie musi 
być pochodną przyjętej struktury organizacyjnej299, jak i jej elastyczności300. Elastyczność 
struktury organizacyjnej wynika z jej efektywności i oznacza naturalną jej zmienność bądź 
możliwość szybkiej jej zmiany czy dostosowania do potrzeb przedsiębiorstwa [Flaszewska 
i Zakrzewska-Bielawska, (2013), s. 41]301. Podobnie jak struktury organizacyjne, struktury 

 299 Czyli układu złożonego z elementów organizacji i relacji występujących pomiędzy tymi elementami w taki 
sposób, aby spełniony został warunek ich współprzyczyniania się do powodzenia całej organizacji lub całości 
zorganizowanego działania [Niemczyk, (2008), s. 65].

 300 Obecnie jedną z najczęściej akcentowanych pożądanych cech struktury organizacyjnej jest jej elastyczność. 
Rozumiana jest ona w tym przypadku zarówno jako zdolność do szybkiego adaptowania się organizacji do 
zmian zachodzących w otoczeniu (tzw. podejście aktywne), jak i ograniczanie wpływu określonych, dających 
się przewidzieć czynników (tzw. podejście pasywne) [Lichtarski, (2014), s. 174].

 301 R. Krupski wyróżnia sześć głównych rodzajów elastyczności struktury organizacyjnej z perspektywy mecha-
nizmów jej kształtowania: modułową budowę organizacji, która umożliwia jasne określenie granic pomiędzy 
poszczególnymi elementami przedsiębiorstwa, cechy osobowe dyrektora naczelnego, który jest osobą koope-
ratywną, poszukuje informacji z zewnątrz i okazji, dokonuje zmian bądź podąża za modą i ma silną potrzebę 
aplikowania nowej wiedzy, inkrementalny model kształtowania organizacji, który oznacza nieokreśloność 
organizacji wewnętrznej i kształtowanie jej pod wpływem chwili, świadome kształtowanie organicznych 
relacji wewnątrz organizacji, które przejawiają się w słabo zdefiniowanym podziale pracy, luźnej, wielokie-
runkowej komunikacji, zmienności ról, przewadze kompetencji nad formalną pozycją w organizacji, częste 
zmiany w organizacji, zwłaszcza w obszarze własności i zmian naczelnego kierownictwa, co powoduje zmiany 
systemu administracyjnego oraz utworzenie bądź likwidację jednostek wewnętrznych, specyfikę działania, 
która wymusza elastyczność struktur organizacyjnych [Krupski, (2005), s. 76-78].
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sterowania wytwarzaniem mogą być ujmowane w układzie statycznym (związanym z mo-
dułową budową organizacji i celowym kształtowaniem organicznych relacji pomiędzy ele-
mentami) i dynamicznym (związanym z powiązaniami czynnościowymi i funkcjonalnymi) 
lub mechanistycznym (nieelastycznym) i organicznym (elastycznym). Biorąc pod uwagę 
kryterium elastyczności, spośród nieskończonej liczby stanów pośrednich pomiędzy strukturą 
nieelastyczną a doskonale elastyczną [Flaszewska i Zakrzewska-Bielawska, (2013), s. 42] 
wydzielono trzy jej rodzaje302: hierarchiczną, rozproszoną i heterarchiczną.

Hierarchiczna struktura sterowania (mechanistyczna) charakteryzuje się pogłębioną 
specjalizacją w zakresie funkcji lub produktu, wynikającą ze ściśle określonego i względnie 
stałego charakteru zadań czy procedur. Wyznaczają ją pionowe, hierarchiczne, scentrali-
zowane zależności ograniczające zmienność statyczną struktury. W tej strukturze steruje 
procesem nadrzędna jednostka sterująca.

Heterarchiczna struktura sterowania (organiczna) charakteryzuje się ogólnym podzia-
łem pracy i zachodzeniem na siebie funkcji i czynności wynikającym z niestałego charakteru 
zadań. Wyznaczają ją poziome lub pionowe, wielokierunkowe, zdecentralizowane zależności 
umożliwiające zmienność statyczną struktury. Wszystkie aktywności są efektem negocjacji 
„rynkowych”, których przebieg nie jest odgórnie ustalony. Każdy uczestnik negocjacji 
jest nastawiony na realizację tylko własnych celów. W tej strukturze sterować procesem  
może każdy element, najczęściej jednak steruje ten, który inicjuje realizację procesu lub 
go zakłóca.

Rozproszona struktura sterowania jest płaska i charakteryzuje się także ogólnym 
podziałem pracy i zachodzeniem na siebie funkcji i czynności wynikającym z niestałego 
charakteru zadań. Wyznaczają ją poziome lub pionowe, wielokierunkowe, zdecentralizowane 
zależności umożliwiające zmienność statyczną struktury. Wszystkie aktywności są efektem 
negocjacji ukierunkowanych na wspólny cel jednostki i systemu. W tej strukturze steruje 
procesem nadrzędna jednostka ustalająca hierarchię, najczęściej tymczasową.

Układ przestrzennego rozmieszczenia elementów jest związany z miejscem zlokali-
zowania elementów struktury, który może mieć charakter fizycznej lub logicznej lokalizacji. 
Fizyczna lokalizacja (stała i zmienna) jest możliwa w przypadku zgrupowania wszystkich 
elementów struktury statycznej w jednym miejscu. Możliwe do zastosowania układy mogą 
mieć charakter administracyjny, konfiguracyjny, technologiczny czy przedmiotowy, z których 
wynikają powiązania strukturalne. Logiczna lokalizacja jest wykorzystywana w przypadku 
konieczności wykonywania częstych zmian rozmieszczenia środków pracy lub ich modu-
łów lub w przypadku rozproszenia geograficznego elementów działaniowych (zasobów) 
struktury statycznej. Możliwe do zastosowania układy mogą mieć charakter procesowy lub  
sieciowy.

 302 W obszarze struktur organizacyjnych, jak stwierdza R. Rutka, taka klasyfikacja jest myląca, bowiem każde 
działanie złożone jest działaniem hierarchicznym, ponieważ składa się z części i całości, a części są niższe 
od całości. Różnica polega na tym, że w strukturach nieelastycznych hierarchia jest niezmienna i wynika ze 
strategicznych założeń przedsiębiorstwa, zaś w strukturach elastycznych hierarchia jest zmienna i zależna od 
struktury realizowanych zadań, ma więc charakter przejściowy [Rutka, (2001), s. 122]. Elastyczne struktury 
organizacyjne cechuje zatem adhokracja, która oznacza zanik dotychczasowych trwałych powiązań struktu-
ralnych [Zakrzewska-Bielawska, (2008), s. 59].
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Elastyczność struktury statycznej wynika zatem z elastyczności układu sterowania 
i elastyczności przyjętego rozmieszczenia przestrzennego (rys. 59). 

Rysunek 59. Składowe elastyczności struktury statycznej

Najbardziej elastyczne struktury statyczne to struktury z heterarchicznym układem 
sterowania i logicznym rozmieszczeniem przestrzennym, a najmniej elastyczne to struktury 
z hierarchicznym sterowaniem i fizycznym stałym rozmieszczeniem.

Elastyczność struktury dynamicznej

Elastyczność struktury w ujęciu dynamicznym, rozumiana jako zdolność do odwracal-
nych zmian [Dudek, (2007), s. 205] związana jest z możliwością wymiany kooperujących 
w danym momencie czasu elementów. Oznacza ona więc zdolność do wytwarzania wielu 
różnych wyrobów w różny sposób i do szybkiego przestawienia się z wytwarzania jednego 
rodzaju na drugi (tzw. zdolność do przystosowywania się do zmian stanów wejścia [Mazur 
i in., (2001), s. 9]). Elastyczność struktury dynamicznej oznacza zdolność do zmian zwią-
zanych z możliwościami realizacji procesów a wynikających z przyjętych zleceń, zatem 
nierozerwalnie jest związana z:

– możliwościami kształtowania zmiennych przebiegów procesów,
– możliwościami kształtowania różnorodnych układów asortymentowych,
– możliwościami kształtowania zmiennych natężeń przepływów.

Przebiegi procesów (wynikające z marszrut technologicznych303) to kombinatoryczne 
połączenie tzw. węzłów wytwórczych304, dobranych i koordynowanych w czasie i prze-
strzeni tak, aby zapewnić wytwarzanie wyrobów w jak najkrótszym czasie i w sposób jak 

 303 Marszruta technologiczna to ciąg kolejnych operacji niezbędnych do wykonania wyrobu. Marszruta określa 
poszczególne fazy procesu technologicznego związane z logicznym ciągiem operacji lub z grupą operacji 
przypisanych do stanowisk roboczych. Marszruta technologiczna to uporządkowany zbiór operacji technolo-
gicznych [Dudek (2016c), s. 337].

 304 Węzły wytwórcze to poszczególne operacje technologiczne niezbędne do wykonania danego wyrobu.
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najbardziej efektywny. Istotne jest więc ustalanie odpowiednich proporcji pomiędzy węzłami 
(np. odpowiednie zbilansowanie wkładu poszczególnych czynników w zależności od stopnia 
zmechanizowania i zautomatyzowania procesu wytwórczego), jak i ich zależności czasowo-
-przestrzennych (modyfikowalnych lub niemodyfikowalnych). Elastyczność przebiegów 
procesów (elastyczność marszrut) oznacza zdolność do generowania różnorodnych kombinacji 
węzłów wytwórczych, gwarantujących wytworzenie wyrobów o tych samych parametrach. 
Różnorodne układy węzłów wytwórczych, wynikające z możliwości w zakresie kombinacji 
różnych operacji wyrobu syntetycznego305, pozwalają na kształtowanie zmiennych charakte-
rystyk wyrobów, a tym samym na wariantowość asortymentową w różnych przedziałach 
czasowych. Wariantowość (ograniczona, nieograniczona) uzależniona jest między innymi 
od dostępnej technologii wytwarzania, możliwości w zakresie zdolności do kształtowania 
wielowariantowości, jak i szybkiego dodania lub usunięcia węzłów z układu. Elastyczność 
układów asortymentowych (elastyczność asortymentu) oznacza zdolność do wytwarzania róż-
norodnych kombinacji wyrobów w ramach dostępnych technologii. Kształtowanie zmiennych 
natężeń przepływów, wynikających z możliwości technicznych zaangażowanych w proces 
środków, pozwala na zróżnicowanie wielkości strumieni przepływu (stałych lub zmiennych) 
pomiędzy węzłami, a tym samym ilości wytwarzanych wyrobów w czasie, w zależności 
od zapotrzebowania. Elastyczność natężeń przepływów (elastyczność wielkości produkcji) 
oznacza zdolność do zmiany ilości wytwarzanych wyrobów w przyjętym planie asortymen-
towym w danym okresie czasu. Oznacza ona możliwość realizacji różnych typów produkcji 
(np. masowa, rytmiczna, powtarzalna) w ramach tych samych zasobów [Krystek, (2014), s. 344].

Elastyczność struktury dynamicznej wymaga stworzenia racjonalnych przebiegów 
procesów przy uwzględnieniu aspektów przestrzennych, czasowych oraz organizacyjnych. 
Przebiegi procesów rozpatrywać należy w zależności od rodzaju powiązań elementów 
w procesie wytwarzania, stopnia podobieństwa technologicznego (podobieństwa marszrut) 
wyrobów realizowanych w systemie oraz planowanych zmian w systemie, gdyż określona 
sytuacja produkcyjna narzuca realizację odpowiednich procesów, których przebieg należy 
przystosowywać do istniejących możliwości. Elastyczność struktury dynamicznej wynika 
zatem z elastyczności marszrut, elastyczności asortymentu i elastyczności wielkości produkcji 
przyjętej do realizacji (rys. 60). 

Najbardziej elastyczne struktury dynamiczne to struktury z modyfikowalnymi marszruta-
mi, nieograniczoną wariantowością asortymentową i zmienną wielkością produkcji, a najmniej 
elastyczne to struktury ze stałym natężeniem przepływów dla niemodyfikowalnych marszrut 
i ograniczonej asortymentowości. 

 305 Wyrób syntetyczny to wyrób umowny zawierający w sobie najkorzystniejszą kolejność wykonywania operacji 
powstałą ze zbioru operacji możliwych do wykonania w danym wariancie organizacyjnym. W procesach 
projektowania używa się wyrobu syntetycznego jako przedstawiciela wszystkich wyrobów do zrealizowania 
w danym systemie. Wyrób syntetyczny najczęściej konstruuje się poprzez: modyfikację zbioru niezbędnych 
do realizacji technologii, ustalenie rozmiaru projektowanego systemu, modułu, procesu  – ustala się dopusz-
czalną liczbę różnych operacji technologicznych w projektowanym rozwiązaniu, ustalenie granicznej wartości 
podobieństwa wyrobów w systemie. Wyrób syntetyczny zawiera zatem możliwą do użycia w danym systemie 
technologię (zapisaną w formie operacji) oraz jej kolejność wykorzystywania. Kolejność ta wynika najczę-
ściej z układu rozmieszczenia fizycznego i logicznego środków realizujących technologie w danym obszarze 
[Dudek, (2016b), s. 65].
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Rysunek 60. Składowe elastyczności struktury dynamicznej

Elastyczność struktury organizacji wytwarzania a elastyczność operacyjna

Na poziom elastyczności związanej z zakresem możliwości zmian w obszarze zaso-
bu, procesu oraz planu produkcji  – czyli elastyczności operacyjnej systemu  – ma wpływ 
poziom elastyczności przyjętej struktury organizacji wytwarzania. Oznacza to, że poprzez 
kombinację możliwych do wystąpienia struktur statycznych i dynamicznych można uzyskać 
różne poziomy elastyczności operacyjnej systemu wytwarzania. Czynnikami świadczącymi 
o istnieniu związku, a zarazem kształtującymi wzajemne relacje są możliwe do wystąpienia 
zależności pomiędzy: zleceniami, wyrobami i zasobami (rys. 61).

Rysunek 61. Związek elastyczności operacyjnej z elastycznością struktury organizacji wytwarzania
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W przypadku struktur statycznych wzajemne zależności pomiędzy zleceniami, wyrobami 
a zasobami wpływają na elastyczność przyjętego układu sterowania i układu rozmieszczenia.

W strukturze statycznej hierarchicznej, zakres działalności systemu na rynku określa 
wyroby, które mają być wytwarzane, na które zlecenia zgłaszają poszczególni odbiorcy. 
Wyroby te są wyrobami standardowymi, niezmiennymi w krótkim okresie czasu, ponieważ 
dla ich cech technologicznych zdefiniowany zostaje zintegrowany proces wytwarzania oraz 
zostają zgromadzone i dobrane niezbędne zasoby (elastyczność układu przestrzennego). 
Zlecenia determinują wykorzystanie w czasie zasobów, nie ma więc możliwości, aby zasoby 
podejmowały jakiekolwiek inicjatywy związane z realizacją zadań, dlatego też system o hie-
rarchicznej strukturze jest wrażliwy na zakłócenia i zaburzenia otoczenia, a jego autonomia 
i reakcyjność na zakłócenia są znikome. Komunikacja pomiędzy poszczególnymi elementami 
jest ściśle określona i ograniczona w taki sposób, aby mogły się one komunikować wyłącznie 
z modułami nadrzędnymi lub podrzędnymi. W tej strukturze elementy nie mogą samodzielnie 
podejmować inicjatywy. Wykorzystanie zasobów jest planowane, a zlecenia są odgórnie sze-
regowane, co określa zakres wytwarzania [Czajka, (2013), s. 127], a tym samym elastyczność 
układu sterowania. Wzajemne relacje pomiędzy elastycznością operacyjną a elastycznością 
struktury statycznej hierarchicznej przedstawia rysunek 62.

Rysunek 62. Związek elastyczności struktury statycznej hierarchicznej z elastycznością operacyjną

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Nylund i in., (2011), s. 173]

W strukturze statycznej heterarchicznej, zakres działalności systemu na rynku określa 
wyroby, które mają być wytwarzane, na które zamówienia zgłaszają poszczególni odbiorcy, 
analogicznie jak ma to miejsce strukturze hierarchicznej. Wyroby te są wyrobami zróżni-
cowanymi, zmiennymi w krótkim okresie czasu, przy czym zmienność ta ograniczona jest 
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możliwościami rekonfiguracji zasobów. Procesy negocjacyjne, na etapie realizacji procesów 
technologicznych, determinują sposób ich uporządkowania. W związku z tym układ powiązań 
między elementami nie jest stały i wynika z najlepszych możliwych do uzyskania w danym 
momencie czasu parametrów. Powoduje to, że struktura taka jest bardzo elastyczna, dzięki 
czemu system ma możliwość dostosowywania się do zmian otoczenia poprzez zmienność 
układu w czasie. Zlecenia są obiektem, który negocjuje z zasobami wykonanie poszczegól-
nych zadań. Negocjacje prowadzą do planowania oraz uszeregowania w czasie wykonania 
poszczególnych zleceń, przy czym niektóre zlecenia mogą nie zostać wykonane [Czajka, 
(2013), s. 127]. Komunikacja pomiędzy poszczególnymi elementami nie jest określona 
i realizowana jest na gruncie negocjacji, również w trakcie realizacji zleceń, co powoduje, 
że elementy systemu podejmują decyzje samodzielnie. Całkowita eliminacja relacji między 
elementami o charakterze hierarchicznym powoduje, że struktura ta nie jest całkowicie 
przewidywalna w zakresie możliwej do uzyskania produktywności i elastyczności systemu, 
a intensyfikacja zmienności warunków otoczenia może spowodować, że struktura osiągnie 
stan niestabilności, tzn. stanie się niesterowalna. Wzajemne relacje pomiędzy elastycznością 
operacyjną a elastycznością struktury statycznej heterarchicznej przedstawia rysunek 63.

Rysunek 63. Związek elastyczności struktury statycznej heterarchicznej z elastycznością operacyjną

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Nylund i in., (2011), s. 173]

W strukturze statycznej rozproszonej, zakres działalności systemu na rynku określa 
wyroby, które mają być wytwarzane, na które zamówienia zgłaszają poszczególni odbiorcy, 
analogicznie jak ma to miejsce strukturze hierarchicznej. Wyroby te są wyrobami zróżni-
cowanymi, zmiennymi w krótkim okresie czasu, przy czym zmienność ta ograniczona jest 
możliwościami w zakresie dostępności i rekonfiguracji zasobów. Zlecenia są obiektem, 
który negocjuje z zasobami wykonanie poszczególnych zadań. Negocjacje prowadzą do 
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planowania oraz uszeregowania w czasie wykonania poszczególnych zleceń, przy czym 
niektóre zlecenia mogą nie zostać wykonane [Czajka, (2013), s. 127]. Uporządkowanie 
zbioru elementów, a tym samym strukturyzacja sieci, następuje poprzez stworzenie hierarchii 
oraz grupowanie elementów lub jest efektem procesu negocjacji prowadzących do doboru 
elementów oraz ustalenia powiązań strukturalnych między nimi, które mogą mieć charakter 
powiązań zmiennych w przypadku braku hierarchii lub charakter powiązań luźnych w przy-
padku tymczasowej hierarchii, określanej mianem holarchii. Uporządkowanie określane jest 
więc w procesie negocjacji pomiędzy podmiotami sterującymi poszczególnymi elementami 
systemu, a tworzona tymczasowa hierarchia jest elastyczna i luźna, często wirtualna i nie 
może ograniczać indywidualnej autonomii elementów. Struktura rozproszona łączy najlepsze 
cechy struktur hierarchicznych i heterarchicznych, ponieważ zapewnia stabilność hierarchii 
oraz jednoczesną dynamiczną elastyczność heterarchii, łącząc przewidywalność produk-
tywności z możliwością szybkiego dostosowywania się do zmian i zakłóceń [Nylund i in., 
(2009), s. 428-435]. Wzajemne relacje pomiędzy elastycznością operacyjną a elastycznością 
struktury statycznej rozproszonej przedstawia rysunek 64.

Rysunek 64. Związek elastyczności struktury statycznej rozproszonej z elastycznością operacyjną

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Nylund i in., (2011), s. 173]

W przypadku struktur dynamicznych także wzajemne zależności pomiędzy zleceniami, 
wyrobami a zasobami wpływają na elastyczność struktury dynamicznej będącej składową 
elastyczności marszrut, wielkości produkcji czy asortymentu. Nie są to jednak zależności 
tak skomplikowane jak w przypadku struktur statycznych. Zależności te wynikają z definicji 
struktury dynamicznej, która opisywana jest poprzez powiązania czynnościowe, zasileniowe 
i informacyjne od wejścia do wyjścia z systemu, a którą projektuje się, opierając na stabilności 
przynajmniej jednego czynnika układu. W przypadku elastyczności struktury dynamicznej 
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takimi czynnikami mogą być także zlecenia, wyroby lub zasoby. Elastyczność struktury 
dynamicznej w powiązaniu z elastycznością operacyjną rozpatrywać można, przyjmując za 
punkt wyjścia wyroby przeznaczone do realizacji. Wówczas elastyczność planowania i stero-
wania, będąca pochodną możliwych do realizacji wyrobów, uzależniona jest bezpośrednio od 
elastyczności marszrut oraz pośrednio od elastyczności asortymentu i elastyczności wielkości 
produkcji (rys. 65). 

Rysunek 65. Związek elastyczności marszrut z elastycznością operacyjną

Elastyczność struktury dynamicznej w powiązaniu z elastycznością operacyjną rozpa-
trywać można także, przyjmując za punkt wyjścia zlecenia wytwórcze możliwe do reali-
zacji. Wówczas elastyczność procesów, będąca pochodną przyjętych do realizacji zleceń 
wytwórczych, uzależniona jest bezpośrednio od elastyczności asortymentu oraz pośrednio 
od elastyczności wielkości produkcji i elastyczności marszrut (rys. 66).

Rysunek 66. Związek elastyczności asortymentu z elastycznością operacyjną

Elastyczność struktury dynamicznej w powiązaniu z elastycznością operacyjną rozpatrywać 
można także, przyjmując za punkt wyjścia określone zasoby. Wówczas elastyczność zasobów, 
będąca pochodną zbioru zasobów, uzależniona jest bezpośrednio od elastyczności wielkości 
produkcji oraz pośrednio od elastyczności procesów i elastyczności asortymentowej (rys. 67).
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Rysunek 67. Związek elastyczności wielkości produkcji z elastycznością operacyjną

Z powyższych rozważań wynika, że poziom elastyczności operacyjnej systemu (uza-
leżniony od poziomów elastyczności planowania i sterowania, procesów i zasobów) może 
być kształtowany poprzez różnorodne konfiguracje układów strukturalnych: statycznych 
i dynamicznych. Elementami, za pomocą których można wzajemnie oddziaływać na poziomy 
elastyczności operacyjnej są zatem: przyjmowane do realizacji zlecenia wytwórcze, możliwe 
do zrealizowania wyroby oraz będące w dyspozycji (własne lub obce) zasoby. Przyjmując 
założenie, że elastyczność asortymentu, marszrut i wielkości produkcji w strukturach dyna-
micznych a układu sterowania i rozmieszczenia przestrzennego w strukturach statycznych 
wpływa na elastyczność odpowiednio: planowania i sterowania, procesów i zasobów, to moż-
na projektować struktury o zmiennej elastyczności operacyjnej, wynikającej z wzajemnych 
zależności składowych elastyczności. Zatem wzajemne kombinacje elastyczności: układu 
sterowania, rozmieszczenia przestrzennego, asortymentu, marszrut i wielkości produkcji 
mogą generować rozwiązania o różnej elastyczności operacyjnej.

Wnioski
Elastyczność struktury organizacji wytwarzania jest uzależniona od elastyczności: 

struktury statycznej i struktury dynamicznej. Elastyczność struktury statycznej jest z kolei 
uzależniona od elastyczności poszczególnych jej składowych, czyli od:

– elastyczności układu sterowania wytwarzaniem,
– elastyczności układu przestrzennego rozmieszczenia.

Elastyczność struktury dynamicznej jest także uzależniona od elastyczności poszcze-
gólnych jej składowych, czyli od:

– elastyczności przebiegów procesów,
– elastyczności układów asortymentowych,
– elastyczności natężeń przepływów.

Elastyczność struktury organizacji wytwarzania może wpływać na elastyczność ope-
racyjną, a zidentyfikowanymi czynnikami świadczącymi o istnieniu związku między nimi 
są wzajemne zależności pomiędzy: zleceniami, wyrobami i zasobami. Za pomocą zleceń, 
zasobów i wyrobów można kształtować elastyczność struktury organizacji wytwarzania, 
a tym samym wpływać na elastyczność operacyjną i szczupłość. 
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3.4. Struktury organizacji wytwarzania  
systemów klasy światowej  – wyniki badań

Struktury organizacji wytwarzania występujące w systemach wytwarzania klasy świato-
wej na bazie modeli drugiej generacji to specyficzne układy nastawione na redukcję elastycz-
ności operacyjnej, której nadmiary zaliczane są do kosztów generowanych strat. Opisywane 
struktury organizacji wytwarzania, z racji przyjętych założeń, pozostają w obszarze stabilności 
w dłuższym okresie czasu, co stwarza możliwość ich dokładnej analizy. W związku z tym, że 
nie ma w literaturze kompleksowo opracowanych wyników badań w obszarze składowych 
elastyczności struktur organizacji wytwarzania i ich wzajemnego oddziaływania na elastycz-
ność operacyjną, w pierwszej kolejności zidentyfikowano rodzaj występujących powiązań 
strukturalnych i kooperacyjnych, a następnie na ich podstawie zidentyfikowano występujące 
formy struktur. Mając określone zależności pomiędzy powiązaniami strukturalnymi a ko-
operacyjnymi, zidentyfikowano etapy działań projektowych oraz zdefiniowano uniwersalną 
sekwencję projektową struktury organizacji wytwarzania uwzględniającą zakładany poziom 
elastyczności. Opracowanie sekwencji działań wymagało identyfikacji mechanizmów za-
chodzących pomiędzy rodzajami struktur oraz określenia wzajemnych zależności pomiędzy 
elastycznościami cząstkowymi. Przyjmując założenie, że struktura organizacji wytwarzania, 
mająca wpływ na elastyczność operacyjną, wynika z przyjętego układu zależności pomiędzy 
strukturą statyczną i strukturą dynamiczną, analizie poddano układy strukturalne i koopera-
cyjne występujące w obiektach badań. Analizie poddano trzydzieści fizycznie i planistycznie 
wydzielonych obszarów zlokalizowanych w 17 obiektach badań, tworzących określone formy 
struktury.

W związku z tym, że nie ma w literaturze jednoznacznie zdefiniowanych czynników 
określających rodzaj występującego powiązania, w pierwszej kolejności określono te czyn-
niki. W wyniku analizy czynników głównych (G) oraz  – w przypadku niejednoznacznych 
zależności  – analizy czynników pomocniczych (P), określono rodzaje i typy powiązań, a na 
ich podstawie  – rodzaje struktur statycznych, rodzaje struktur sterowania i rodzaje struktur 
dynamicznych. Następnie dla dominujących form struktur ustalono zależności pomiędzy 
zleceniami, wyrobami i zasobami a składowymi struktur statycznych i dynamicznych.

Analiza struktur statycznych organizacji wytwarzania
Celem prowadzonych badań była identyfikacja powiązań strukturalnych występujących 

w obiektach badań. Identyfikacja ich rodzaju pozwoliła na określenie przyjmowanej formy 
struktury.

Analizę struktur statycznych w obiektach badań przeprowadzono, opierając się na uzy-
skanych danych z dokumentów źródłowych, między innymi takich jak:

– schematy rozmieszczenia stanowisk roboczych (layout),
– schematy organizacji pracy,
– zakresy odpowiedzialności,
– mapy procesów decyzyjnych,
– systemy planowania i sterowania,
– instrukcje stanowiskowe.
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Analizę przeprowadzono poprzez identyfikację rodzaju i kierunku powiązań struktural-
nych, wynikających między innymi: 

– ze zbioru zaangażowanych elementów (1), 
– z rozmieszczenia przestrzennego (2),
– z usytuowania elementów w strukturze sterowania (3)306.

Wyniki analizy zestawiono w tabelach 105 i 106.

Tabela 105
Główne (G) oraz pomocnicze (P) czynniki określające powiązania strukturalne

(S  – stałe, Z – zmienne) 

Czynniki
Obiekty

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1A. Zbiór stanowisk (G) S S S S S S S S S S S S S S S

1B. Zbiór pracowników (P) S Z S S Z Z S S S S Z S S Z S
2A. Rozmieszczenie przestrzenne (G) S S S S S S S S S S S S S S S

2B. Struktura wyrobu (P) S Z S S S S S S S S S Z S S S
2C. Struktura zlecenia (P) Z Z S S Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
2D. Struktura zasobów (P) Z Z S S Z Z S S S S S S S S S

3A. Relacja wyroby  – zasoby (P) S S S S S S S S S S S S S S S
3B. Relacja wyroby  – zlecenia (P) Z Z S S Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
3C. Relacja zlecenia  – zasoby (P) Z Z S S Z Z S S S S S S S S S

3D. Rozmieszczenie w sterowaniu (G) S S S S S S S S S S S S S S S
3E. Ośrodek decyzyjny (P) S S S S S S S S S S S S S S S

Czynniki
Obiekty

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1A. Zbiór stanowisk (G) S S S S S S S S S S S S S S S

1B. Zbiór pracowników (P) S Z Z Z S S S Z Z S S Z Z Z S
2A. Rozmieszczenie przestrzenne (G) S S S S S S S S S S S S S S S

2B. Struktura wyrobu (P) S S S S S S S S S S S S S S S
2C. Struktura zlecenia (P) Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
2D. Struktura zasobów (P) S S S S S S S S S S S S S S S

3A. Relacja wyroby  – zasoby (P) S S S S S S S S S S S S S S S
3B. Relacja wyroby  – zlecenia (P) Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
3C. Relacja zlecenia  – zasoby (P) S S S S S S S S S S S S S S S

3D. Rozmieszczenie w sterowaniu (G) S S S S S S S S S S S S S S S
3E. Ośrodek decyzyjny (P) S S S S S S S S S S S S S S S

 306 Analizę prowadzono w przedziałach czasu zgodnych z cyklem życia danego rozwiązania projektowego, 
wynoszącego średnio 27 miesięcy. W przypadku gdy w ramach jednego z 30 obszarów wystąpiła gruntowna 
reorganizacja obszaru związana ze zmianą rozmieszczenia przestrzennego lub układu sterowania wynikającego 
ze zmiany realizowanego asortymentu przy równoczesnej zmianie któregoś z czynników wpływających na 
rodzaj i kierunek powiązań strukturalnych, nowo powstały obszar traktowano jako kolejny obiekt analizy 
(w 21 nowo powstałych obszarach nie zostały zmienione konfiguracje powiązań strukturalnych).
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Tabela 106
Czynniki określające powiązania strukturalne i ich zestawienia (wartości uśrednione)

1A. Zbiór stanowisk
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We wszystkich 30 przypadkach początkowo zapro-
jektowany zbiór stanowisk roboczych pozostawał 
niezmienny przez cały okres cyklu życia obszaru. 
Uśredniona liczba stanowisk roboczych przypada-
jąca na jeden obszar wynosiła 9 (min.  – 5, max.  – 
16). Raz zaprojektowany zbiór stanowisk w zakre-
sie rodzaju wykonywanych operacji pozostawał bez 
zmian. Przyjęto, że zbiór stanowisk można uznać za 
zmienny, gdy okresowe zmiany ich liczby i rodza-
ju są większe niż 10% względem wartości średniej 
każdego obszaru.

1B. Zbiór pracowników
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Zbiór pracowników określony ilościowo we wszyst-
kich obiektach pozostawał stały lub zmienny. Uśred-
niona liczba pracowników przypadająca na jeden 
obszar wynosiła 7 (min.  – 5, max.  – 16). Przyjęto, 
że zbiór pracowników (operatorów) można uznać za 
zmienny, gdy okresowe zmiany ich liczby są więk-
sze niż 10% względem wartości średniej każdego 
obszaru.

2A. Rozmieszczenie przestrzenne
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Rozmieszczenie przestrzenne (fizyczne) określone 
jako miejsce lokalizacji poszczególnych stanowisk 
roboczych (pominięto elementy związane z trans-
portem i magazynowaniem wewnątrzobszarowym) 
pozostawało stałe (niezmienne) przez okres trwa-
nia cyklu życia każdego z obszarów. Raz przyjęty 
sposób rozmieszczenia, wynikający z logiki prze-
pływów, pozostawał niezmienny (pominięto zmiany 
rozmieszczenia polegające na korektach odległości 
pomiędzy elementami systemu).

2B. Struktura wyrobu
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Struktura wyrobu określona jako wzajemny układ 
zależności pomiędzy wyrobem finalnym a jego ele-
mentami (lista części), pozostawała generalnie bez 
zmian. W zestawieniu wykazano tylko istotne mo-
dyfikacje drzew wyrobów złożonych, polegające na 
zmianie wzajemnych zależności elementów struktu-
ry względem siebie (pominięto zmiany/modyfikacje 
wyrobów niewpływające na ich miejsce w struktu-
rze wyrobu).

2C. Struktura zlecenia
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Struktura zleceń określona ilościowo i rodzajowo 
generalnie pozostawała zmienna względem wartości 
uśrednionych dla obszaru. Przyjęto, że zbiór zleceń 
przyjętych do realizacji można uznać za zmienny, 
gdy okresowe zmiany ilości wyrobów w zleceniu, 
jak i ich wielkości produkcji są większe niż 10% 
względem wartości średniej dla każdego obszaru.
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2D. Struktura zasobów
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Struktura zasobów określana ilościowo, jak i rodza-
jowo generalnie pozostawała stała względem warto-
ści uśrednionych dla obszaru. Przyjęto, że zbiór za-
sobów przydzielonych do obszaru można uznać za 
zmienny, gdy okresowe zmiany ich ilości są więk-
sze niż 10% względem wartości średniej dla każde-
go obszaru.

3A. Relacja wyroby  – zasoby
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Relacja wyroby  – zasoby określająca związek wyro-
bu z przypisanymi do jego realizacji zasobami była 
stała. Przyjęto, że zbiór zasobów przydzielonych 
do wyrobu można uznać za zmienny, gdy okreso-
we zmiany ich ilości i rodzaju są większe niż 10% 
względem wartości średniej dla każdego obszaru.

3B. Relacja wyroby  – zlecenia
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Relacja wyroby  – zlecenia określająca związek zlece-
nia z przypisanymi do jego realizacji wyrobami była 
zmienna. Przyjęto, że zbiór wyrobów przydzielo-
nych do zlecenia można uznać za zmienny, gdy okre-
sowe zmiany ich ilości i rodzaju są większe niż 10% 
względem wartości średniej dla każdego obszaru.

3C. Relacja zlecenia  – zasoby
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Relacja zlecenia  – zasoby określająca związek zle-
cenia z przypisanymi do jego realizacji zasobami 
była stała. Przyjęto, że zbiór zasobów przydzielo-
nych do zlecenia można uznać za zmienny, gdy okre-
sowe zmiany ich ilości i rodzaju są większe niż 10% 
względem wartości średniej dla każdego obszaru.

3D. Rozmieszczenie w sterowaniu
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Rozmieszczenie w układzie sterowania (logiczne) 
określane jako miejsce lokalizacji poszczególnych 
elementów struktury w strumieniu decyzyjnym przy 
wykorzystaniu tych samych reguł było stałe. Przy-
jęto, że zbiór elementów można uznać za zmienny, 
gdy przynajmniej 10% elementów zmieniło lokali-
zację w strumieniu decyzyjnym (w praktyce żaden 
element nie zmienił swojej lokalizacji).

3E. Ośrodek decyzyjny
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Ośrodki decyzyjne określone jako miejsca podejmo-
wania decyzji i funkcjonujące według określonego 
zbioru reguł były stałe w analizowanych układach 
sterowania. Raz ustalony nadrzędny ośrodek de-
cyzyjny dla danego obiektu badań pozostawał nie-
zmienny przez cały cykl życia obszaru.



237

Następnie zestawiono ze sobą czynniki główne i pomocnicze, dokonano ich analizy 
oraz określono rodzaj wykorzystywanego powiązania strukturalnego (tab. 107 oraz rys. 68).

Tabela 107
Rodzaje powiązań strukturalnych (S  – sztywne/stałe, Z – zmienne, L  – luźne) w obiektach badań

Obiekty
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Powiązania strukturalne S S S S S S S S S S S S S S S
Obiekty

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Powiązania strukturalne S S S S S S S S S S S S S S S

Rysunek 68. Procentowe zestawienie rodzajów powiązań strukturalnych

Z przeprowadzonej analizy struktur statycznych wynika, że:
– wszystkie obszary badań charakteryzują się stałym zbiorem elementów,
– wszystkie obszary badań charakteryzują się stałym rozmieszczeniem fizycznym elemen-

tów,
– wszystkie obszary badań charakteryzują się stałym rozmieszczeniem elementów w ukła-

dzie sterowania,
– powiązania strukturalne występujące we wszystkich obiektach są sztywne,
– wszystkie struktury statyczne organizacji wytwarzania są strukturami hierarchicznymi.

Analiza struktur dynamicznych organizacji wytwarzania
Celem kolejnych badań była identyfikacja powiązań kooperacyjnych występujących 

w obiektach badań. Identyfikacja ich rodzaju pozwoliła na określenie przyjmowanej formy 
struktury.

Analizę struktur dynamicznych w obiektach badań przeprowadzono, opierając się na 
uzyskanych danych z dokumentów źródłowych, między innymi z:

– map przepływów materiałowych,
– map przepływów informacji,
– map przebiegów procesów (flowchart),
– kart technologicznych,
– instrukcji stanowiskowych.
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Analizę struktur dynamicznych przeprowadzono poprzez identyfikację rodzaju i kie-
runku powiązań kooperacyjnych, wynikających między innymi: ze zbioru realizowanych 
procesów (1), z analizy kierunków (2) i natężenia (3) przepływów produkcyjnych307 oraz 
z kolejności realizowanych operacji (4). Wyniki analizy zestawiono w tabelach 108 i 109.

Tabela 108
Główne (G) oraz pomocnicze (P) czynniki określające powiązania kooperacyjne  

(S  – stałe, Z – zmienne) 

Czynniki
Obiekty

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1A. Zbiór procesów (G) S S S S S S S S S S S S S
1B. Zbiór operacji (P) Z Z S S Z Z S S S S S S S

2A. Kierunek przepływu materiałów (G) S Z S S Z Z S S S S S Z Z
3A. Natężenie przepływu materiałów (G) S S S S S S S S Z S Z S S

4A. Kolejność operacji (G) Z Z S S Z Z S S S S S S S
5A. Relacja wyroby  – przepływy (P) S S S S S S S S S S S Z Z
5B. Relacja zlecenia  – przepływy (P) S Z S S Z Z S S S S S Z Z
5C. Relacja zasoby  – przepływy (P) S S S S S S S S S S S Z Z

Czynniki
Obiekty

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1A. Zbiór procesów (G) S S S S S S S S S S S S S
1B. Zbiór operacji (P) S S S S S Z S S S S Z S S

2A. Kierunek przepływu materiałów (G) S S S Z S Z S Z Z S Z S S
3A. Natężenie przepływu materiałów (G) Z Z S S S S S S Z S S S S

4A. Kolejność operacji (G) S S S S S Z S S S S Z S S
5A. Relacja wyroby  – przepływy (P) S S S Z S Z S Z Z S Z S S
5B. Relacja zlecenia  – przepływy (P) Z S S S S Z S S S S Z S S
5C. Relacja zasoby  – przepływy (P) S S S Z S S S Z Z S S S S

Czynniki
Obiekty

27 28 29 30 31 32 33 34 35
1A. Zbiór procesów (G) S S S S S S S S S
1B. Zbiór operacji (P) S S Z S S Z S S S

2A. Kierunek przepływu materiałów (G) S S Z Z S Z S S S
3A. Natężenie przepływu materiałów (G) S S S Z S S S S Z

4A. Kolejność operacji (G) S S Z S S Z S S S
5A. Relacja wyroby  – przepływy (P) S S Z S S Z S S S
5B. Relacja zlecenia  – przepływy (P) S S Z S S Z S S Z
5C. Relacja zasoby  – przepływy (P) S S Z S S Z S S Z

 307 Analizę prowadzono w przedziałach czasu zgodnych z cyklem życia danego rozwiązania projektowego, 
wynoszącego średnio 27 miesięcy. W przypadku gdy w ramach jednego z 30 obszarów wystąpiła gruntowna 
reorganizacja obszaru związana ze zmianą rozmieszczenia przestrzennego lub kierunkiem przepływu wyni-
kającego ze zmiany realizowanego asortymentu przy równoczesnej zmianie któregoś z czynników wpływa-
jących na rodzaj i kierunek powiązań kooperacyjnych, nowo powstały obszar traktowano jako kolejny obszar 
analizy (w 21 nowo powstałych obszarach w 16 przypadkach nie zostały zmienione konfiguracje powiązań 
kooperacyjnych, stąd 35 obszarów poddanych analizie).



239

Tabela 109
Czynniki określające powiązania kooperacyjne i ich zestawienia

1A. Zbiór procesów
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Zbiór procesów definiujący zakres możliwych do re-
alizacji wyrobów i określany ilościowo i rodzajowo 
pozostawał taki sam przez cały okres życia obszarów. 
Względna stałość (do 10% dopuszczalnych zmian) wy-
nikała z założeń projektowych obszarów, dla których 
ustalono stały zbiór procesów możliwych do zrealizo-
wania. Uśredniona liczba procesów przypisanych do 
obszaru wynosiła 5 (min.  – 2, max.  – 10).

1B. Zbiór operacji
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Zbiór operacji możliwych do wykorzystania w da-
nym obszarze pozostawał względnie stały. Zmienne 
były jedynie zbiory operacji przypisane do danych za-
sobów w zależności od wariantów modułów wyposa-
żenia. Względna stałość (do 10% zmienności) wyni-
ka ze stopnia zautomatyzowania stanowisk roboczych 
(w badanych obiektach im wyższy poziom zautomaty-
zowania, tym większa zmienność operacji). Uśrednio-
na liczba operacji przypisanych do obszaru wynosiła 
10 (min.  – 5, max.  – 21).

2A. Kierunek przepływu materiałów
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Kierunek przepływu materiałów pozostawał względnie 
stały (ukierunkowany) i wynikał z logiki rozmieszcze-
nia przestrzennego. Zmienne kierunki przepływu ma-
teriałów (wraz z zasileniami) występowały w przypad-
kach określonych na etapie projektowym, a więc były 
założone celowo. Dodatkowo zmienność kierunków 
przepływu wynikała z występujących zakłóceń i zwią-
zanych z nimi, marszrutami obejściowymi.

3A. Natężenie przepływu materiałów
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Natężenie przepływów (wraz z zasileniami) wyrażone 
ilością dopływu i odpływu z/do komórek ruchu pozo-
stawało względnie stałe i wynikało z przyjętego planu 
ilościowego i asortymentowego. Zmienność natężenia 
(powyżej 10% wartości średniej dla obszaru) wynikała 
ze zmiennych wielkości produkcji powstałych w wyni-
ku spiętrzania się strumieni materiałowych generowa-
nych poprzez występowanie zakłóceń i zmienność pla-
nów.

4A. Kolejność operacji
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Kolejność operacji, wynikająca z możliwości realizacji 
kolejnych technologii i sposobów ich łączenia, opra-
cowana została na etapie przygotowania produkcji 
i pozostawała względnie stała. Miała ona bezpośredni 
związek z przebiegami procesów. Zmienność wynikała 
z istniejących możliwości obszaru w zakresie zmiany 
kolejności realizowanych operacji, a także z zakłóceń 
w pracy zasobów przydzielonych do realizacji operacji.
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5A. Relacja wyroby  – przepływy
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Relacja wyroby  – przepływy określająca związek re-
alizowanych wyrobów z kierunkiem i natężeniem prze-
pływów, pozostawała względnie stała w zakresie kie-
runków przepływu, a zmienna w zakresie natężeń. 
Przyjęto, że przepływ przydzielony do realizacji wy-
robu można uznać za zmienny, gdy okresowe zmiany 
kierunku i natężenia przepływu są większe niż 10% 
względem wartości średniej dla każdego obszaru.

5B. Relacja zlecenia  – przepływy
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Relacja zlecenia  – przepływy określająca związek 
przyjętych do realizacji zleceń z kierunkiem i natęże-
niem przepływów, pozostawała względnie stała w za-
kresie kierunków przepływu, a zmienna w zakresie na-
tężeń. Przyjęto, że przepływ przydzielony do realizacji 
zlecenia można uznać za zmienny, gdy okresowe zmia-
ny kierunku i natężenia przepływu są większe niż 10% 
względem wartości średniej dla każdego obszaru.

5C. Relacja zasoby  – przepływy
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tężeniem przepływów, pozostawała względnie stała 
w zakresie kierunków przepływu, a zmienna w zakre-
sie natężeń. Przyjęto, że przepływ przydzielony do za-
sobu można uznać za zmienny, gdy okresowe zmia-
ny kierunku i natężenia są większe niż 10% względem 
wartości średniej dla każdego obszaru.

Następnie zestawiono ze sobą czynniki główne i pomocnicze, dokonano ich analizy oraz 
określono rodzaj powiązania kooperacyjnego (tab. 110 oraz rys. 69).

Tabela 110
Rodzaje powiązań kooperacyjnych (P  – pośrednie, B  – bezpośrednie w strukturach liniowych,  

B*  – bezpośrednie w strukturach zwartych) w obiektach badań

Obiekty
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Powiązania kooperacyjne B* P B B P P B B B B B B* B*

Obiekty
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Powiązania kooperacyjne B B B B* B P B B* B* B P B B
Obiekty

27 28 29 30 31 32 33 34 35
Powiązania kooperacyjne B B P B* B P B B B
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Rysunek 69. Procentowe zestawienie rodzajów powiązań kooperacyjnych

Z przeprowadzonej analizy struktur dynamicznych wynika, że:
– wszystkie obszary badań charakteryzują się stałym zbiorem procesów,
– wszystkie obszary badań charakteryzują się przeważnie stałymi, ale także i zmiennymi 

kierunkami przepływu,
– wszystkie obszary badań charakteryzują się przeważnie stałymi, ale także i zmiennymi 

natężeniami przepływu,
– wszystkie obszary badań charakteryzują się przeważnie stałą, ale także i zmienną ko-

lejnością realizacji operacji,
– powiązania kooperacyjne występujące w siedmiu obiektach są pośrednie,
– w przypadku występowania powiązań pośrednich zidentyfikowaną strukturą dynamiczną 

jest struktura elastyczna,
– powiązania kooperacyjne występujące w dwudziestu ośmiu obiektach są bezpośrednie,
– w przypadku występowania powiązań bezpośrednich zidentyfikowanymi strukturami 

dynamicznymi są: struktury liniowe (21) oraz zwarte (7).

Analiza struktur sterowania wytwarzaniem

Celem kolejnych badań była identyfikacja zmienności układu sterowania oraz jego 
zależności względem struktury organizacyjnej.

Struktura sterowania wytwarzaniem najczęściej jest rozpatrywana w kontekście struktury 
organizacyjnej systemu, czyli opisuje podział kompetencji i odpowiedzialności poszczegól-
nych komórek wytwórczych w procesie podejmowania decyzji. Struktura ta opisuje zatem 
właściwości relacji pomiędzy poszczególnymi elementami systemu i może:

– wynikać wprost ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa jako systemu nadrzędnego,
– lub rzadziej, z formy struktury dynamicznej wytwarzania, narzucającej rozwiązania or-

ganizacyjne statycznej strukturze organizacji wytwarzania, a której nieodłącznym ele-
mentem jest struktura sterowania wytwarzaniem.

Struktura sterowania wytwarzaniem odpowiada zatem za rozlokowanie elementów 
struktury statycznej w układzie sterowania. Przyjmując założenie, że struktura statyczna 
kształtowana jest także przez strukturę sterowania, a ta z kolei może wynikać ze struktury 
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organizacyjnej, sprawdzono zależności pomiędzy strukturami: organizacyjną a organizacji 
wytwarzania. W pierwszej kolejności dokonano analizy struktur organizacyjnych w obiek-
tach badań. Strukturę organizacyjną w obiektach badań identyfikowano przy użyciu metody 
badania dokumentów, w tym techniki analizy treści [Apanowicz, (2003), s. 81-83; Chybalski 
i Matejun, (2013), s. 136]. Dokumentami podlegającymi badaniu były:

– schemat organizacyjny przedsiębiorstwa,
– regulamin organizacyjny,
– statut,
– karty stanowisk pracy,
– mapy przepływów.

W wyniku analizy stwierdzono, że wszystkie struktury organizacyjne mają znamiona 
struktur hierarchicznych. Warto także zauważyć, że w analizowanych obiektach badań funk-
cjonują dwie struktury związane z zależnościami poszczególnych komórek organizacyjnych, 
tj. struktura organizacyjna oraz struktura organizacji WCM. Struktura organizacji WCM 
funkcjonuje jako struktura pomocnicza obok istniejących struktur organizacyjnych. Jej sfor-
malizowany układ przedstawiono na rysunku 70.

Rysunek 70. Uogólniony model struktury organizacji WCM

PREZES/
DYREKTOR

MENEDŻEROWIE

LIDERZY

KOORDYNATORZY

WCM
MENEDŻER 

KOMITET STERUJĄCY

LIDER CZŁONEK CZŁONEK

FILAR 1
KOORDYNATOR

FILAR 2
KOORDYNATOR

FILAR N
KOORDYNATOR

ZESPÓŁ WDROŻENIOWY WCM

ZESPÓŁ DOSKONALENIA OBSZARÓW/PROCESÓW

PROCES
KOORDYNATOR

PROCES
CZŁONEK

PROCES
CZŁONEK

ZESPÓŁ ROBOCZY

ZADANIE
LIDER

ZADANIE
CZŁONEK

LIDERZY WSPARCIA

SZKOLENIOWCY
ZEWNĘTRZNI

SZKOLENIOWCY
WEWNĘTRZNI

EKSPERCI



243

W wyniku kolejnej analizy zidentyfikowano podstawowe elementy tej struktury. Do 
najważniejszych ogniw struktury organizacji WCM zaliczono: komitet sterujący, liderów, 
koordynatorów, szkoleniowców, formalne zespoły robocze i eksperckie (tab. 111).

Tabela 111
Wybrane ogniwa struktury organizacji WCM i ich procentowe występowanie w obiektach badań

Nr Ogniwo struktury WCM Udział 
[%]

1.
komitet sterujący, czyli interdyscyplinarny, reprezentatywny zespół złożony z przed-
stawicieli posiadających wiedzę i kompetencje pozwalające na planowanie, organizo-
wanie, sterowanie i nadzorowanie procesu wdrożenia

94

2. liderzy poszczególnych filarów (obszarów), czyli przeszkolone osoby w zakresie ca-
łego WCM oraz w szczególności w zakresie swojego obszaru 100

3.

koordynatorzy wewnętrzni, czyli osoby przeszkolone w charakterze wewnętrznych 
ekspertów w zakresie najlepszych praktyk WCM, które występują w roli wewnętrz-
nych konsultantów zespołów wykonawczych w pełnym lub niepełnym wymiarze 
czasu

100

4.

zespoły wykonawcze, czyli interdyscyplinarne zespoły złożone z przedstawicieli kie-
rownictwa średniego szczebla z obszarów wytwarzania, inżynierii, kadr, informatyki 
oraz przedstawicieli załogi; ich rolą jest wdrażanie najlepszych praktyk w wyznaczo-
nym obszarze, w porozumieniu z zespołami roboczymi

100

5.

szkoleniowcy wewnętrzni, czyli osoby z obszaru kadr, produkcji i inżynierii działają-
cy w niepełnym wymiarze czasu, którzy posiadają doświadczenie na danym miejscu 
pracy oraz cieszą się poważaniem wśród załogi; ich funkcją jest przeszkolenie zespo-
łów roboczych w zakresie aktywności WCM

82

6.
zespoły robocze, czyli naturalne grupy robocze w miejscu pracy składające się z li-
dera zespołu i pracowników (personel podstawowy i pomocniczy) zaangażowanych 
w realizację określonego zadania w ramach danej funkcji lub procesu

100
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W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentacji stwierdzono, że struktura organizacji 
WCM funkcjonuje niezależnie od struktury organizacyjnej, tworząc z nią razem pewien układ 



244

macierzowy. Wzajemne funkcjonowanie „obu struktur” w obiektach badań jest realizowane 
w ramach:

– komitetu sterującego  – przypisanie dodatkowych zadań wynikających z WCM do istnie-
jących obowiązków osób pełniących już funkcje zarządcze (100% przypadków); wyją-
tek stanowi lider WCM/menedżer WCM, dla którego przewidziano odrębne stanowisko 
i przypisano nowy zakres obowiązków (75% przypadków),

– liderów poszczególnych obszarów  – dopisanie dodatkowych obowiązków kierownikom 
istniejących wydziałów (jednostek) zbieżnych z filarami WCM (86% przypadków), 
rzadziej w formie zatrudnienia nowych pracowników i ewentualnego ich przeszkolenia 
(14% przypadków),

– koordynacji procesów  – przypisanie dodatkowych zadań wynikających z WCM pra-
cownikom do istniejących obowiązków (100% przypadków),

– zespołów roboczych  – przypisanie dodatkowych zadań wynikających z WCM do ist-
niejących obowiązków (100% przypadków).

Taka integracja obu struktur, choć ekonomicznie uzasadniona, zdaniem wielu pracow-
ników, jest nieefektywna przy wdrażaniu wytwarzania klasy światowej. W wyniku analizy 
wywiadów określono główne wskazywane czynniki nieefektywności zintegrowania obu 
struktur, do których zaliczono:

– przypisanie dodatkowych ról tym samych osobom w strukturze WCM, poza tymi wy-
nikającymi z zajmowanego stanowiska w strukturze organizacyjnej  – 100%,

– nierównomierny rozkład przydzielanych zadań (82%),
– dyskretny charakter czasu pracy (najwięcej czasu jest poświęcane na WCM przed au-

dytami  – 94%), 
– przypadkowy dobór pracowników w grupach roboczych (47%),
– niekompetentność osób na kluczowych stanowiskach w strukturze WCM (35%).

Pomimo takiej świadomości osób odpowiedzialnych za wdrożenia, w analizowanym 
przedziale czasu nie zaobserwowano jednak zasadniczych zmian w strukturze organizacji 
WCM ani w strukturze organizacyjnej w obiektach badań.

Następnie zestawiono struktury organizacyjne ze strukturami: statyczną i dynamiczną 
oraz określono kierunek oddziaływania, wykorzystując procedury projektowe lub pozyskując 
informację od personelu odpowiedzialnego na projektowanie obszarów wytwarzania308. We 
wszystkich przypadkach występowały te same rodzaje struktur i ten sam kierunek oddziały-
wania (tab. 112 oraz rys. 71).

Jak wynika z analizy, struktury organizacji wytwarzania powstały w wyniku negocjacji 
warunków organizacyjnych, wynikających z rodzaju struktur statycznych i dynamicznych 
możliwych do zaprojektowania oraz z warunków zapisanych w strukturze sterowania oraz 
strukturze organizacyjnej. We wszystkich analizowanych przypadkach struktura sterowania 
wynikała wprost ze struktury organizacyjnej oraz z wynegocjowanych warunków statyczno-
-dynamicznych. Przyjęty wariant sterowania narzucał zakres możliwych kombinacji strukturze 

 308 Dane wynikają z subiektywnej oceny ekspertów wewnętrznych oraz uczestniczących w procesach projekto-
wania (102 arkusze).
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statycznej (100%), która w większości przypadków (88%) dobierała wariant struktury dyna-
micznej, a tym samym  – określała najkorzystniejszą formę struktury.

Tabela 112
Wzajemne oddziaływanie struktur

Oddziaływanie Natężenie [%] Kierunek

1. struktura organizacyjna 2. struktura sterowania 100 1-2

2. struktura sterowania 3. struktura statyczna 100 2-3

3. struktura statyczna 4. struktura dynamiczna 88 3-4

4. struktura dynamiczna 3. struktura statyczna 12 4-3

3. struktura statyczna 2. struktura sterowania 0 3-2

Rysunek 71. Zależności pomiędzy układami kształtującymi strukturę organizacji wytwarzania

Z przeprowadzonej analizy struktur sterowania wynika, że:
– wszystkie obiekty badań posiadają znamiona hierarchicznej struktury organizacyjnej,
– wszystkie obiekty badań posiadają strukturę organizacji WCM, funkcjonującą niezależ-

nie od struktury organizacyjnej, 
– struktura organizacyjna narzuca rozwiązania strukturze sterowania (hierarchia),
– struktura sterowania z reguły określa wariant konfiguracji strukturze statycznej (hierar-

chia).

Analiza rodzajów form struktur organizacji wytwarzania

Celem kolejnych badań była identyfikacja przyjmowanych form struktur organizacji 
wytwarzania w obszarach organizowanych według wytycznych WCM na podstawie analizy 
zidentyfikowanych wcześniej powiązań (strukturalnych i kooperacyjnych) oraz sposobu 
projektowania struktur.

Formy struktur, będące sformalizowanym sposobem postrzegania elementów struktur 
i relacji wewnątrzstrukturalnych zostały zidentyfikowane na podstawie zależności struktur sta-
tycznych i dynamicznych (między innymi na podstawie miejsca lokalizacji podstawowych 
elementów struktury w układzie oraz przebiegów procesów  – ich kierunków i natężenia) 
oraz oddziaływania poszczególnych czynników produkcji. Wyniki analizy przedstawiono 
w tabeli 113 oraz na wykresie na rysunku 72.

NEGOCJACJE WARUNKÓW

STRUKTURA 
ORGANIZACYJNA

STRUKTURA
STATYCZNA

STRUKTURA
DYNAMICZNA

STRUKTURA
STEROWANIA

0%       100% 12%       88%0%       100%



246

Tabela 113
Zestawienie rodzajów struktur statycznych i dynamicznych i przyjmowane formy struktur
w obiektach badań (H  – hierarchiczna, Z – zwarta, E  – elastyczna, L  – liniowa, I – linia

jednoprzedmiotowa, J  – linia wieloprzedmiotowa, G  – gniazdo przedmiotowe ukierunkowane,  
N  – gniazdo przedmiotowe nieukierunkowane, F  – elastyczna linia, D  – elastyczne gniazdo,  

K  – konwencjonalne, S  – skupione, T  – trwałe, M  – mechanistyczne, Z – szczegółowe)

Struktury i formy
Obiekty

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Struktura statyczna H H H H H H H H H H H H H

Struktura dynamiczna Z E L L E E L L L L L Z Z
Przyjęta forma struktury G F J J F F J J I I J G G

Forma według sposobu projektowania K K K K K K K K K K K K K
Forma według typu przestrzeni S S S S S S S S S S S S S
Forma według czasu trwania T T T T T T T T T T T T T

Forma według teorii organizacji M M M M M M M M M M M M M
Forma według stopnia szczegółowości Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Struktury i formy
Obiekty

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Struktura statyczna H H H H H H H H H H H H H

Struktura dynamiczna L L L Z L E L Z Z L E L L
Przyjęta forma struktury J I I N I D J G G J F I J

Forma według sposobu projektowania K K K K K K K K K K K K K
Forma według typu przestrzeni S S S S S S S S S S S S S
Forma według czasu trwania T T T T T T T T T T T T T

Forma według teorii organizacji M M M M M M M M M M M M M
Forma według stopnia szczegółowości Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Struktury i formy
Obiekty

27 28 29 30 31 32 33 34 35
Struktura statyczna H H H H H H H H H

Struktura dynamiczna L L E Z L E L L L
Przyjęta forma struktury J J F G J F J J I

Forma według sposobu projektowania K K K K K K K K K
Forma według typu przestrzeni S S S S S S S S S
Forma według czasu trwania T T T T T T T T T

Forma według teorii organizacji M M M M M M M M M
Forma według stopnia szczegółowości Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Rysunek 72. Procentowe zestawienie rodzajów form struktur
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Z przeprowadzonej analizy mającej na celu identyfikację form struktur wynika, że:
– w obszarach badań dominują struktury konwencjonalne (100%),
– są one sterowane hierarchicznie (100%),
– są projektowane w układach zamkniętych (100%),
– wszystkie egzystują w formach skupionych (100%),
– wszystkie funkcjonują w sposób trwały (100%),
– zidentyfikowanymi formami były: linie wieloprzedmiotowe (40%), linie jednoprzed-

miotowe (20%), gniazda wieloprzedmiotowe ukierunkowane (17%), elastyczne linie 
produkcyjne (17%), elastyczne gniazda produkcyjne (3%), gniazda wieloprzedmiotowe 
nieukierunkowane (3%),

– wszystkie formy charakteryzują się z reguły elastycznością dopasowaną do bieżących 
potrzeb, ustalanych na etapie projektowania struktury,

– wszystkie zidentyfikowane formy struktur charakteryzują się niskim kosztem ich pro-
jektowania i utrzymania.

Analiza sekwencji projektowej struktur organizacji wytwarzania

Celem kolejnych badań była stworzenie sekwencji projektowej struktur organizacji wy-
twarzania. Wykorzystano do tego wyniki przeprowadzonych wcześniej analiz: elastyczności, 
struktur statycznych, dynamicznych i sterowania.

Struktury organizacji wytwarzania, jak wynika z badań, w większości przypadków 
(88%) oparte były na wytycznych projektowych wynikających z wykorzystywanego odgór-
nego podejścia do projektowania, charakterystycznego dla układów opartych na hierarchii309. 
Pozostałe 12% obiektów dodatkowo włączyło w proces projektowy tylko możliwość nego-
cjacji parametrów przepływu, ale na poziomie integracji struktury statycznej i dynamicznej 
w zakresie parametrów zintegrowanego przepływu. Podstawą projektowania struktur były 
zawsze parametry projektowe wynikające z zasobów niezbędnych do realizacji zaplanowa-
nych zleceń produkcyjnych oraz z parametrów eksploatacyjnych założonych do realizacji 
wyrobów (zasoby, zlecenia, wyroby). Na bazie powyższych założeń, przy wykorzystaniu 
tzw. mechanizmów integrujących, następowało określanie parametrów zintegrowanego 
przepływu (np. czasu cyklu, procesu, takt, elastyczność, efektywność techniczna, poziom 
zapasów produkcji w toku, średni koszt wytworzenia, koszt procesu, wykorzystanie po-
wierzchni wytwórczej itp.)310. Na podstawie zdefiniowanych parametrów oraz ograniczeń 
wewnętrznych i zewnętrznych następowało projektowanie struktury statycznej, zakończone 
planem rozmieszczenia przestrzennego. Rozwiązania przyjęte na etapie projektowania struk-
tury statycznej, a wynikające ze struktury sterowania, narzucały możliwe do zastosowania 
warianty konfiguracyjne strukturze dynamicznej, poprzez ograniczenie wariantów powiązań 
kooperacyjnych, a tym samym narzucenie parametrów związanych ze zmiennością asorty-
mentu, marszrut i wielkości produkcji. Oznacza to, że elastyczność struktury organizacji 
wytwarzania była zdeterminowana przyjętym rozwiązaniem projektowym w zakresie ela-
styczności struktury statycznej. W związku z tym, elastyczność struktury dynamicznej może 

 309 Tzw. podejście od ogółu do szczegółu [Fertsch i Trzcieliński, (2005), s. 21-22; Dudek, (2016b), s. 59].
 310 Szerzej o parametrach np. w: [Dudek, (2016c), s. 301-305].
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być rozpatrywana w zdefiniowanym korytarzu swojej elastyczności wynikającym z przyjętego 
rozwiązania statycznego. Na podstawie analiz prowadzonych w obiektach badań stworzono 
ogólną sekwencję działań projektowych struktury organizacji wytwarzania klasy światowej 
z uwzględnieniem składowych elastyczności (rys. 73).

Rysunek 73. Uogólniona sekwencja działań projektowych struktury organizacji wytwarzania i jej 
elastyczności w obiektach badań

Jak wynika z rysunku 73, projektowanie struktury organizacji wytwarzania o ustalo-
nym poziomie elastyczności wymaga zdefiniowania sposobów wyznaczania elastyczności 
poszczególnych jej składowych oraz analizy wpływu zmienności zasobów, wyrobów i zleceń 
na elastyczność tych składowych. Celem określenia wzajemnych hipotetycznych zależności 
elastyczności poszczególnych czynników wpływających na strukturę statyczną i dynamiczną 
wykorzystano zwalidowane modele symulacyjne analizowanych obszarów wytwórczych. 
W modelach badano wzajemne zmiany relacji pomiędzy wyrobami, zleceniami i zasobami 
i ich wpływ na poziomy elastyczności operacyjnej w obiektach badań w zależności od 
rodzajów form struktur. Dla każdego obiektu przeprowadzono eksperymenty symulacyjne, 
w których zmieniano kolejno parametry wejścia w przyjętych zakresach zmian. Zakresy 
zmian zostały wyznaczone na podstawie danych historycznych. Eksperymenty symulacyjne 
dla każdego z 35 obiektów wykonano w dwóch momentach czasu: na początku i na końcu 
cyklu życia danej struktury (średnio 27 miesięcy)311. Celem zgromadzenia i prezentacji 
zbioru danych posłużono się tymi samymi założeniami, które zaprezentowano w podroz-
dziale 2.4, w zakresie:

– źródeł danych (historyczne/rzeczywiste, szacunkowe),
– sposobu prezentacji wartości parametrów (wskaźniki),
– sposobu doboru zmiennych (cech) i określania ich kierunku odziaływania,
– badania wzajemnych zależności zmiennych, 
– konstrukcji mierników i wskaźników,
– doboru kryteriów oceny,
– sposobu generowania wniosków.

 311 W przypadku rozpoczęcia pomiarów w trakcie trwania cyklu życia struktury za okres początkowy przyjęto 
moment rozpoczęcia pomiarów. W przypadku zakończenia pomiarów w trakcie trwania cyklu życia struktury 
za okres końcowy przyjęto moment zakończenia pomiarów.
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Formuła wyznaczania elastyczności struktury statycznej

Celem badań było zdefiniowanie czynników wpływających na elastyczność struktury 
statycznej oraz określenie ich siły oddziaływania. Na podstawie zebranych danych zapropo-
nowano formuły wyznaczania tej elastyczności i jej składowych.

Jak wynika z analizy literatury, struktura statyczna powstaje w wyniku zespolenia zleceń, 
wyrobów i zasobów, tworząc w ten sposób układ strukturalny (rozmieszczenia przestrzennego), 
który wraz z przyjętym układem sterowania decyduje o elastyczności struktury. Na podstawie 
analiz literatury, analiz wyników symulacji oraz opinii ekspertów sformułowano wnioski, że 
w obiektach badań bezpośrednio na elastyczność struktury statycznej miały wpływ312:

– celowość działań projektowych ukierunkowanych na redukcję kosztów funkcjonowania 
danego rozmieszczenia, a tym samym na redukcję nadmiarowych elastyczności,

– przyjęta struktura organizacyjna,
– zagregowany strumień przepływu313,
– dysponowana przestrzeń do zagospodarowania.

W związku z powyższym określono elastyczność struktury statycznej, będącej sumą 
ważoną składowych: elastyczności układu sterowania i układu rozmieszczenia, wykorzystując 
formuły: czasową i kosztową.

ESS T
t( ) = × ( ) + × ( )   w EUS T w ER TUS t R t

ESS K
t( ) = × ( ) + × ( )   w EUS K w ER KUS t R t

gdzie:
 ESS(T)t – elastyczność struktury statycznej w okresie t wyrażona za pomocą wskaźnika 

szybkości reakcji; ESS(T)t0 = 1, 
 ESS(K)t – elastyczność struktury statycznej w okresie t wyrażona za pomocą wskaźnika 

kosztu reakcji; ESS(K)t0 = 1,
 EUS(T)t – elastyczność układu sterowania w okresie t wyrażona za pomocą wskaźnika 

szybkości reakcji w odniesieniu do wartości bazowej; EUS(T)t0 = 1,
 ER(T)t – elastyczność układu rozmieszczenia w okresie t wyrażona za pomocą wskaź-

nika szybkości reakcji w odniesieniu do wartości bazowej; ER(T)t0 = 1,
 EUS(K)t – elastyczność układu sterowania w okresie t wyrażona za pomocą kosztu 

reakcji w odniesieniu do wartości bazowej; EUS(K)t0 = 1,
 ER(K)t – elastyczność układu rozmieszczenia w okresie t wyrażona za pomocą wskaź-

nika kosztu reakcji w odniesieniu do wartości bazowej; ER(K)t0 = 1,
 w – wagi poszczególnych składowych.

 312 Powyżej 50% wystąpień przy zachowaniu warunków doboru dla małych prób, na podstawie których określono 
wagi na podstawie opinii ekspertów oraz określono kierunek oddziaływania (stymulanta/destymulanta)

 313 Strumień to zbiór zasobów niezbędnych do zrealizowania określonej grupy potrzeb. Strumień cechuje ciąg-
łość, kierunek oraz natężenie przepływu [Dudek, (2016c), s. 157]. Podstawą rozmieszczenia przestrzennego 
jest analiza przepływu strumieni materiałowych (przede wszystkim w zakresie kierunku i natężenia), która 
powinna zakończyć się określeniem największej liczby najbliższego sąsiedztwa współpracujących obiektów 
[Dudek, (2016b), s. 289]. 
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Celem potwierdzenia przyjętych założeń, w dalszych badaniach przy wykorzystaniu 
modeli symulacyjnych, zweryfikowano wzajemne zależności pomiędzy czynnikami określają-
cymi elastyczność struktury statycznej, a więc: rozmieszczeniem przestrzennym (wyrażonym 
zmianą miejsc lokalizacji podyktowaną zmianą liczby obiektów do rozmieszczenia314) a ukła-
dem sterowania (wyrażonym miejscem poszczególnych obiektów w hierarchii sterowania). 
Ze względu na spodziewany brak zależności układu sterowania względem rozmieszczenia 
przestrzennego w analizowanych obiektach badań, uwidoczniony stałą hierarchią sterowania 
niezależnie od rodzaju rozmieszczenia przestrzennego, do dalszych badań przyjęto wartości 
uśrednione parametrów wejściowych (średnia ważona wynikająca z procentowego udziału 
danej formy struktury)315 (tab. 114 i 115).

Tabela 114
Procentowe zakresy zmian parametrów względem rozmieszczenia przestrzennego i sterowania 

(100  – wartość średnia; wartości zaokrąglone) 

Parametr Zakresy zmienności
Obiekty (liczba sztuk) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rozmieszczenie 38 50 63 75 88 100 113 125 138 150
Sterowanie 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabela 115
Związek pomiędzy zmiennymi: rozmieszczenie przestrzenne i układ sterowania

30

50

70

90

110

130

150

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rozmieszczenie Sterowanie
0

20

40

60

80

100

120

0 20 40 60 80 100 120 140 160

W badaniach modelowych nie zauważono związku pomiędzy zmianą rozmieszczenia przestrzennego (średnia 
8 obiektów, min.  – 3, max.  – 15) a układem sterowania. Zwiększanie liczby obiektów do rozmieszczenia jak ich 
wzajemnych miejsc lokalizacji nie powodowało zmian w przyjętym układzie sterowania (stały hierarchiczny).

Jak wynika z analizy, w obiektach badań nie wystąpiły związki pomiędzy składowymi 
elastyczności struktury statycznej. Można zatem przyjąć, że na elastyczność struktury statycznej 
miało wpływ jedynie rozmieszczenie przestrzenne obiektów i elastyczność tego rozmiesz-
czenia. Zatem do dalszych analiz przyjęto założenie, że na elastyczność struktury statycznej 

 314 Do analiz możliwych zmian miejsc lokalizacji wykorzystano „metodę Craft”, szerzej np. w: [Dudek, (2016b), 
s. 301-302].

 315 Wszystkie zakresy zmienności (omawiane i kolejne) zostały ustalone na podstawie analizy danych historycz-
nych.
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w obiektach badań miały wpływ: niezmienny układ sterowania i elastyczność rozmieszczenia 
przestrzennego. Analiza wskazuje także, że zmniejszanie lub zwiększanie elastyczności struk-
tury statycznej następowało w wyniku zmian przepływu materiałów316 oraz zmian w dys-
ponowanej powierzchni do zagospodarowania. Zatem elastyczność rozmieszczenia można 
wyrazić za pomocą zintegrowanego strumienia przepływu, uwzględniającego zmienność 
kierunku i natężenia wszystkich przepływów oraz za pomocą dysponowanej powierzchni. 
Im większa możliwość zmian kierunku i natężenia przepływu, tym większa elastyczność 
rozmieszczenia przestrzennego i na odwrót. Oznacza to, że elastyczność rozmieszczenia ma 
wpływ na elastyczności składowe struktury dynamicznej (determinowane przez strumienie 
przepływu), które kształtują parametry zintegrowanego strumienia przepływu materiałów 
(wielkość produkcji, asortyment i marszruty technologiczne), i na odwrót. Elastyczność roz-
mieszczenia uzależniona jest zatem od możliwości zmian w zakresie kierunków przepływu 
(na które wpływają elastyczność asortymentu i marszrut) oraz w zakresie natężenia przepły-
wu (na które wpływa elastyczność wielkości produkcji). W związku z tym, że na poszczególne 
składowe elastyczności struktury organizacji wytwarzania bezpośrednio wpływa zintegrowany 
strumień przepływu a nie poszczególne składowe elastyczności struktury dynamicznej, dalszej 
analizie poddano zintegrowany przepływ (wskazujący miejsce lokalizacji obiektu na schema-
cie rozmieszczenia) oraz dysponowana powierzchnia. Zależności wynikające z przepływów 
oraz dysponowanej przestrzeni zostały wyznaczone w drodze eksperymentów symulacyjnych 
w ramach dysponowanych modeli obszarów. W pierwszej kolejności zbadano zależność ela-
styczności przepływu względem niezbędnej powierzchni. W tym celu zasymulowano przebiegi 
przepływów materiałowych w zakresach ich zmienności. Na podstawie wyników symulacji 
zestawiono wartości poszczególnych składowych elastyczności (tab. 116-119).

Tabela 116
Procentowe zakresy zmian kierunku przepływu względem wymaganej powierzchni

(100  – wartość średnia; wartości zaokrąglone) 

Parametr Zakresy zmienności
Kierunek (liczba powiązań) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Kierunek przypływu 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Powierzchnia 95 96 98 99 100 103 108 112 114 116

Tabela 117
Procentowe zakresy zmian natężenia przepływu względem wymaganej powierzchnio

(100  – wartość średnia; wartości zaokrąglone)

Parametr Zakresy zmienności
Natężenie (liczba sztuk) 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660
Natężenie przepływu 33 50 67 83 100 117 133 150 167 183
Powierzchnia 74 78 81 89 100 116 130 145 159 171

 316 W analizie założono, że analiza przestrzennego rozmieszczania dotyczy tylko dwóch etapów procesu roz-
mieszczania obiektów, tj.: schematu i planu rozmieszczenia, szerzej w: [Dudek, (2016b), s. 289-311].
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Tabela 118
Związek pomiędzy zmiennymi: kierunek przepływu i niezbędna powierzchnia 
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W badanych obiektach zauważono związek pomiędzy zmianami kierunku przepływu (średnia 100%, min.  – 
20%, max.  – 200%) a zajmowaną powierzchnią (RSp = 1,00). Zależność ta jest proporcjonalna i może zostać opi-
sana funkcją elastyczności E(f) = 0,27ln(x) + 0,089. Zwiększanie powiązań i ich kierunków nieznacznie wpływa 
na ilość niezbędnej powierzchni natomiast w dużym stopniu wpływa na jej kształt.

Tabela 119
Związek pomiędzy zmiennymi: natężenie przepływu i niezbędna powierzchnia 
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W badanych obiektach zauważono związek pomiędzy zmianami natężenia przepływu (średnia 100%, min.  – 
33%, max.  – 183%) a ilością zajmowanej powierzchni (RSp = 1,00). Zależność ta jest proporcjonalna i może zo-
stać opisana funkcją elastyczności E(f) = 0,44x + 0,305. Z racji tego, że projekty rozmieszczenia przestrzennego 
są realizowane na podstawie założonego wskaźnika obciążenia dysponowanej powierzchni, to zwiększanie na-
tężenia przepływu wymaga proporcjonalnego zwiększania niezbędnej powierzchni, ale tylko od pewnej warto-
ści granicznej, poniżej której zmniejszanie natężenia nie powoduje zmian w zajmowanej powierzchni, a jedynie 
zmniejszenia obciążenia poszczególnych obiektów. 

Jak wynika z analizy, w obiektach badań wystąpiły związki pomiędzy przepływem 
a zajmowaną powierzchnią. Można zatem przyjąć, że zmiany wielkości i kierunków prze-
pływu znajdują odzwierciedlenie w zajmowanej powierzchni i jej kształcie, co oznacza, 
że można opisać elastyczność rozmieszczenia (ER) na podstawie317 wielkości i kształtu 
zajmowanej powierzchni.

 317 Kryteria oraz ich wagi ustalono na podstawie analiz planów zagospodarowania wykonanych przez grupę 
ekspertów.
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Zależmość opisująca elastyczność rozmieszczenia

ER T
t( ) = × ( ) + × ( )   w EPW T w EKR TPW t KR t

ER K
t( ) = × ( ) + × ( )   w EPW K w EKR KPW t KR t z

gdzie:
 ER(T)t – elastyczność rozmieszczenia w okresie t wyrażona za pomocą wskaźnika 

szybkości reakcji; ER(T)t0 = 1,
 ER(K)t – elastyczność rozmieszczenia w okresie t wyrażona za pomocą wskaźnika 

kosztu reakcji; ER(K)t0 = 1,
 EPW(T)t – elastyczność powierzchni w okresie t wyrażona za pomocą wskaźnika 

szybkości reakcji; EPW(T)t0 = 1, 
 EPW(K)t – elastyczność powierzchni318 w okresie t wyrażona za pomocą wskaźnika 

kosztu reakcji; EPW(K)t0 = 1,
 EKR(T)t – elastyczność kształtu powierzchni w okresie t wyrażona za pomocą wskaźnika 

szybkości reakcji w odniesieniu do wartości bazowej; EKR(T)t0 = 1,
 EKR(T)t – elastyczność kształtu powierzchni w okresie t wyrażona za pomocą wskaźnika 

szybkości reakcji w odniesieniu do wartości bazowej; EKR(K)t0 = 1,
 w – wagi poszczególnych składowych.

Formuła wyznaczania elastyczności struktury dynamicznej

Celem badań było zdefiniowanie czynników wpływających na elastyczność struktury 
dynamicznej oraz określenie ich siły oddziaływania. Na podstawie zebranych danych zapro-
ponowano formuły wyznaczania tej elastyczności i jej składowych.

Jak wynika z analizy literatury, struktura dynamiczna powstaje w wyniku zespolenia 
zleceń, wyrobów i zasobów, tworząc w ten sposób układ kooperacji, który na bazie elastycz-
ności cząstkowych struktury dynamicznej, decyduje o jej elastyczności. Składowymi cząst-
kowymi wpływającymi na elastyczność struktury dynamicznej są: elastyczność asortymentu, 
elastyczność marszrut oraz elastyczność wielkości produkcji. W związku z powyższym okreś-
lono elastyczność struktury dynamicznej, będącej sumą ważoną składowych: elastyczności 
asortymentu, elastyczności marszruty i elastyczności wielkości produkcji, wykorzystując 
formuły: czasową i kosztową.

 318 Elastyczność powierzchni to zdolność do zmian w zakresie ilości zagospodarowywanej powierzchni wytwór-
czej, będącej sumą wszystkich powierzchni elementów systemu wytwarzania (do wyznaczania niezbędnej 
powierzchni wykorzystano metodę wskaźnikową  – szerzej w: [Mazur i in., (2001), s. 67-68]  – im więcej 
wolnej przestrzeni do zagospodarowania, tym bardziej elastyczna powierzchnia, a w związku z tym szybszy 
czas reakcji na zmianę, ale też większe koszty utrzymania powierzchni; elastyczność kształtu powierzchni to 
zdolność do zmiany kształtu zajmowanej powierzchni wynikający z możliwości zmian kierunków przepływu 
(do określenia elastyczności kształtu wykorzystano skalę 1-5, gdzie 1 oznacza bardzo małą elastyczność, 
a 5 bardzo dużą elastyczność (2  – mała, 3  – średnia, 4  – duża)  – w wyniku opinii ekspertów, na potrzeby 
pracy przyjęto: 1  – dla układów: liniowych, u-kształtnych, l  – kształtnych i grzbietowych; 2  – dla układów: 
segmentowych i funkcjonalnych; 3  – dla układów: komórkowych, 4  – dla układów: współdzielonych i koło-
wych; 5  – dla układów: drabinowych i wielorzędowych)  – im bardziej elastyczny kształt powierzchni, tym 
szybszy czas reakcji przy stałych kosztach.
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Formuły czasową i kosztową można zapisać jako:

ESD T
t( ) = × ( ) + × ( ) + × ( )   w EAS T w EMA T w EWP TAS t MA t WP t

ESD K
t( ) = × ( ) + × ( ) + × ( )   w EAS K w EMA K w EWP KAS t MA t WP t

gdzie:
 ESD(T)t – elastyczność struktury dynamicznej w okresie t wyrażona za pomocą wskaź-

nika szybkości reakcji; ESD(T)t0 = 1 ,
 ESD(K)t – elastyczność struktury dynamicznej w okresie t wyrażona za pomocą wskaź-

nika kosztu reakcji; ESD(K)t0 = 1,
 EAS(T)t – elastyczność asortymentu w okresie t wyrażona za pomocą wskaźnika 

szybkości reakcji; EAS(T)t0 = 1,
 EMA(T)t – elastyczność marszruty w okresie t wyrażona za pomocą wskaźnika szybkości 

reakcji; EMA(T)t0 = 1,
 EWP(T)t – elastyczność wielkości produkcji w okresie t wyrażona za pomocą wskaźnika 

szybkości reakcji; EWP(T)t0 = 1,
 EAS(K)t – elastyczność asortymentu w okresie t wyrażona za pomocą wskaźnika kosztu 

reakcji; EAS(K)t0 = 1,
 EMA(K)t – elastyczność asortymentu w okresie t wyrażona za pomocą wskaźnika kosztu 

reakcji; EMA(K)t0 = 1,
 EWP(K)t – elastyczność asortymentu w okresie t wyrażona za pomocą wskaźnika kosztu 

reakcji; EWP(K)t0 = 1,
 w – wagi poszczególnych składowych.

W dalszych badaniach zweryfikowano zależności pomiędzy czynnikami wpływającymi 
na elastyczność struktury dynamicznej, a więc: asortymentem, marszrutami i wielkością 
produkcji, przy wykorzystaniu modeli symulacyjnych. Ze względu na to, że poszczególne 
składowe elastyczności struktury dynamicznej można rozpatrywać osobno (nie jako zinte-
growany przepływ), dla poszczególnych zakresów zmian jednego z czynników wyznaczono 
wartości dwóch pozostałych, określając w ten sposób wzajemne zależności. Z racji spodzie-
wanego braku bezpośredniego związku pomiędzy zmiennymi (wynikającego z rozważań 
teoretycznych  – podrozdz. 3.3) uśredniono wartości parametrów wejściowych i wartości 
eksperymentów symulacyjnych uzyskane w ramach poszczególnych form struktur (średnia 
ważona wynikająca z procentowego udziału danej formy struktury). Eksperymenty polega-
ły na stopniowym zmniejszaniu, a następnie zwiększaniu wartości jednego z parametrów 
oraz obserwacji zmian wartości dwóch pozostałych. Zakresy zmian poszczególnych para-
metrów zostały dobrane tak, ażeby wykraczać poza obszary stabilności poszczególnych 
form struktur. Otrzymane wyniki zestawiono w tabelach 120-122 oraz na wykresach  
(tab. 123-125).
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Tabela 120
Procentowe zakresy zmian parametrów: marszruta i wielkość produkcji względem zmian asortymentu 

(100  – wartość średnia; wartości zaokrąglone) 

Parametr Zakresy zmienności
Asortyment (ilość) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Asortyment 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Marszruta 98 98 99 100 100 100 100 101 101 102
Wielkość produkcji 102 101 101 100 100 100 99 98 97 96

Tabela 121
Procentowe zakresy zmian parametrów: asortyment i wielkość produkcji względem zmian marszrut 

(100  – wartość średnia; wartości zaokrąglone)

Parametr Zakresy zmienności
Marszruta (ilość) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Marszruta 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Asortyment 98 99 99 100 100 100 100 101 101 102
Produkcja 102 101 101 100 100 100 99 98 98 98

Tabela 122
Procentowe zakresy zmian parametrów: marszruta i asortyment względem zmian wielkości produkcji 

(100  – wartość średnia; wartości zaokrąglone)

Parametr Zakresy zmienności
Produkcja (ilość) 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660
Produkcja 33 50 67 83 100 117 133 150 167 183
Asortyment 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Marszruta 101 100 100 100 100 100 100 99 99 98

Tabela 123
Związek pomiędzy zmiennymi: asortyment a marszruta i wielkość produkcji
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W badaniach modelowych zauważono związek między zmianą struktury asortymentowej (średnia 5, min.  – 1, 
max.  – 10) a globalną wielkością produkcji (RSp = −0,99) i zmiennością marszrut (RSp = 0,99). Zwiększanie licz-
by pozycji asortymentowych nie powodowało zasadniczych zmian wielkości produkcji (stały zbiór zasobów, ale 
zmienne ich obciążenie) oraz zmian marszrut (stały zbiór operacji). Zaobserwowano zależność procentowych 
zmian asortymentu względem procentowych zmian marszrut, którą można opisać za pomocą funkcji elastyczno-
ści E(f) = 0,035x + 0,02. Zaobserwowano także zależność procentowych zmian asortymentu względem procen-
towych zmian wielkości produkcji, którą można opisać za pomocą funkcji elastyczności E(f) = 0,045x − 0,04.
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Tabela 124
Związek pomiędzy zmiennymi: marszruta a asortyment i wielkość produkcji
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W badaniach modelowych zauważono związek pomiędzy zmianą marszrut technologicznych (średnia 10, min.  – 
2, max.  – 20) a globalną wielkością produkcji (RSp = −0,99) i zmiennością asortymentu (RSp = 0,99). Zwiększa-
nie zmienności marszrut jednak nie powodowało zasadniczych zmian w wielkości produkcji (stały zbiór zaso-
bów) oraz w pozycjach asortymentowych (stały możliwych do realizacji wyrobów). Zaobserwowano zależność 
procentowych zmian marszruty względem procentowych zmian asortymentu, która może być opisana za pomo-
cą funkcji elastyczności E(f) = 0,035x + 0,02. Zaobserwowano także zależność procentowych zmian marszrut 
względem procentowych zmian wielkości produkcji, która może być opisana za pomocą funkcji elastyczności 
E(f) = 0,027x − 0,01.

Tabela 125
Związek pomiędzy zmiennymi: wielkość produkcji a marszruta i asortyment
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W badaniach modelowych zauważono związek pomiędzy zmianą wielkości produkcji (średnia 360, min.  – 120, 
max.  – 660) a zmiennością asortymentu (RSp = 1,00) i zmiennością marszrut (RSp = −0,98). Zwiększanie wielkości 
produkcji jednak nie powodowało zasadniczych zmian w strukturze asortymentowej (stały zbiór wyrobów) oraz 
zmian marszrut (stały zbiór operacji). Nie zaobserwowano zależności procentowych zmian wielkości produkcji 
względem procentowych zmian asortymentu, która może być opisana za pomocą funkcji elastyczności E(f) = 0. 
Zaobserwowano zaś zależność procentowych zmian wielkości produkcji względem procentowych zmian mar-
szrut, która może być opisana za pomocą funkcji elastyczności E(f) = 0,029x − 0,03.

Z analizy wynika, że w obiektach badań nie wystąpiły znaczące ilościowe związki po-
między składowymi elastyczności struktury dynamicznej. Zmiany pozycji asortymentowych 
oraz wielkości produkcji możliwych do realizacji nie wpływały zasadniczo na zmiany związane 
z elastycznością marszrut. Elastyczność marszrut związana z zakresem wykorzystywanych 
technologii była na stałe przypisana do analizowanego obszaru, a jej zmiany były praktycznie 
niemożliwe, gdyż wynikały bezpośrednio z rozwiązania projektowego (założonej technologii) 
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przyjętego na etapie kształtowania danego obszaru. Z kolei zmiany pozycji asortymentowych 
i marszrut możliwych do wykorzystania nie wpływały zasadniczo na zmiany związane 
z elastycznością wielkości produkcji. Elastyczność wielkości produkcji związana z zakresem 
wykorzystywanych zasobów była na stałe przypisana do analizowanego obszaru, a jej zmia-
ny były praktycznie niemożliwe, gdyż wynikały bezpośrednio z rozwiązania projektowego 
(założonych do wykorzystania zasobów) przyjętego na etapie kształtowania danego obszaru. 
Zaś zmiany marszrut i wielkości produkcji możliwej do zrealizowania w danym okresie 
nie wpływały zasadniczo na zmiany związane z elastycznością asortymentu. Elastyczność 
asortymentu związana z zakresem możliwych do realizacji grup wyrobów (zleceń) była na 
stałe przypisana do analizowanego obszaru, a jej zmiany były praktycznie niemożliwe, gdyż 
wynikały bezpośrednio z rozwiązania projektowego (założonego pakietu wyrobów) przyjętego 
na etapie kształtowania danego obszaru. 

Formuła wyznaczania elastyczności struktury organizacji wytwarzania
Celem kolejnych badań było zdefiniowanie formuły wyznaczania elastyczności struktury 

organizacji wytwarzania.
Jak wynika z analizy literatury, struktura organizacji wytwarzania powstaje w wyniku 

analizy zleceń, wyrobów i zasobów, tworząc w ten sposób układ strukturalno-kooperacyjny, 
będący zespoleniem odpowiedniej struktury statycznej i struktury dynamicznej. W związku 
z powyższym określono elastyczność struktury organizacji wytwarzania, będącej sumą wa-
żoną składowych: elastyczności struktury statycznej i elastyczności struktury dynamicznej, 
wykorzystując formuły: czasową i kosztową.

ESO T
t( ) = × ( ) + × ( )   w ESS T w ESD TSS t SD t

ESO K
t( ) = × ( ) + × ( )   w ESS K w ESD KSS t SD t

gdzie:
 ESO(T)t – elastyczność struktury organizacji wytwarzania w okresie t wyrażona za 

pomocą wskaźnika szybkości reakcji; ESO(T)t0 = 1,
 ESO(K)t – elastyczność struktury organizacji wytwarzania w okresie t wyrażona za 

pomocą wskaźnika kosztu reakcji; ESO(K)t0 = 1,
 ESS(T)t – elastyczność struktury statycznej w okresie t wyrażona za pomocą wskaźnika 

szybkości reakcji; ESS(T)t0 = 1,
 ESS(K)t – elastyczność struktury statycznej w okresie t wyrażona za pomocą wskaźnika 

kosztu reakcji; ESS(K)t0 = 1,
 ESD(T)t – elastyczność struktury dynamicznej w okresie t wyrażona za pomocą wskaź-

nika szybkości reakcji; ESD(T)t0 = 1,
 ESD(K)t – elastyczność struktury dynamicznej w okresie t wyrażona za pomocą wskaź-

nika kosztu reakcji; ESD(K)t0 = 1,
 w – wagi poszczególnych składowych.

Analiza elastyczności struktury statycznej

Celem kolejnych badań było zidentyfikowanie zmienności poszczególnych składowych 
elastyczności struktury statycznej oraz, przy wykorzystaniu zdefiniowanych wcześniej formuł, 
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wyznaczenie wartości poszczególnych składowych i samej elastyczności struktury statycznej. 
Na podstawie uzyskanych danych sformułowano wnioski z analizy.

Na podstawie opracowanej formuły wyznaczono wartości elastyczności struktury sta-
tycznej  – która według przyjętych założeń  – jest wyznaczana w analizowanych obiektach 
badań na podstawie elastyczności rozmieszczenia (ER) i elastyczności układu sterowania 
(EUS). Elastyczność rozmieszczenia, będącą wypadkową wielkości (EPW) i kształtu (EKR) 
dysponowanej powierzchni, a tym samym kierunku i natężenia przepływów, wyznaczono na 
podstawie danych historycznych, zestawiając między innymi zajmowaną fizycznie przestrzeń 
z teoretyczną całkowitą przestrzenią wyznaczoną na podstawie metody wskaźnikowej wy-
znaczania powierzchni319. Ze względu na stały wpływ układu sterowania wyrażony stałą hie-
rarchią układów strukturalnych w analizie pominięto jego oddziaływanie. Mając wyznaczone 
wartości poszczególnych składowych elastyczności struktury statycznej, określono wartości 
poszczególnych wag. Do ich określenia wykorzystano wyniki analizy oraz dane historyczne 
przedstawiające koszty poniesione, a związane z zasobami wykorzystywanymi do korekty 
rozmieszczenia przestrzennego. Ze względu na brak ewidencjonowanych kosztów w rozbiciu 
na ilość i kształt zajmowanej powierzchni o przyjętych wagach zadecydowała opinia grupy 
ekspertów. Na podstawie ich opinii oszacowano i przyjęto wagę 0,9 dla wskaźnika wielkości 
powierzchni wytworzenia i wagę 0,1 dla kształtu powierzchni. Następnie, przy wykorzystaniu 
zaproponowanych wag, wyznaczono wartości składowych elastyczności struktury statycznej 
w poszczególnych przedziałach czasu (tab. 126-129).

Tabela 126
Wartości wskaźników poszczególnych składowych elastyczności struktury statycznej 

(uśrednione i zaokrąglone do trzech miejsc)

Wskaźnik
Cykl wdrożenia WCM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
EPW(T) 1,058 1,052 1,034 0,972 0,941 0,926 0,913 0,92 0,932 0,945 0,954 0,962 0,978
EKR (T) 0,993 0,988 0,992 0,988 0,991 0,996 0,996 0,996 0,996 0,999 0,999 0,999 1,001
EPW(K) 1,054 1,047 1,006 0,900 0,842 0,761 0,745 0,745 0,745 0,746 0,746 0,746 0,757
EKR (K) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Tabela 127
Wartości wskaźników poszczególnych składowych elastyczności struktury statycznej 

(po uwzględnieniu wag)

Wskaźnik
Cykl wdrożenia WCM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
EPW(T) 0,952 0,947 0,931 0,875 0,847 0,833 0,822 0,828 0,839 0,851 0,859 0,866 0,880
EKR (T) 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
EPW(K) 0,948 0,942 0,906 0,810 0,758 0,685 0,671 0,671 0,671 0,672 0,672 0,672 0,681
EKR (K) 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100

 319 Przyjęto uśrednione wartości wskaźników dla każdego obiektu (f1   – 0,45; f2  – 0,30; f3  – 0,20; f4  – 0,05) 
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Tabela 128
Wartości wskaźników elastyczności struktury statycznej

Wskaźnik
Cykl wdrożenia WCM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ER(T) 1,052 1,046 1,030 0,974 0,946 0,933 0,921 0,928 0,938 0,950 0,959 0,966 0,980
ER(K) 1,048 1,042 1,006 0,910 0,858 0,785 0,771 0,771 0,771 0,772 0,772 0,772 0,781
ESS(T) 1,052 1,046 1,030 0,974 0,946 0,933 0,921 0,928 0,938 0,950 0,959 0,966 0,980
ESS(K) 1,048 1,042 1,006 0,910 0,858 0,785 0,771 0,771 0,771 0,772 0,772 0,772 0,781

Tabela 129
Elastyczność struktury statycznej w ujęciu czasu reakcji i kosztu reakcji (wartości uśrednione) 
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Wskaźnik elastyczności struktury statycznej wyrażony czasem reakcji na zmienność rozmieszczenia był zmienny 
w analizowanym okresie. Elastyczność po wzroście w strefie pierwszej (o około 6%) stopniowo się zmniejszała 
do okresu siódmego (do granicy strefy srebrnej  – spadek o około 8% względem wartości bazowej). Spadek ten 
wynikał głównie z podejmowanych działań redukujących zbędne powierzchnie, szczególnie w obszarze składo-
wania zapasów. Elastyczność następnie się zwiększała do poziomu 98% względem wartości bazowej. Wynika-
ło to głównie mierze ze zwiększania powierzchni związanej ze składowaniem zasobów. Wskaźnik elastyczności 
struktury statycznej wyrażony kosztem reakcji na zmienność rozmieszczenia był zmienny w analizowanym okre-
sie. Elastyczność po wzroście w strefie pierwszej (o około 5%) stopniowo się zmniejszała do granicy strefy trze-
ciej (spadek o około 23% względem wartości bazowej). Spadek ten wynikał głównie z podejmowanych działań 
redukujących koszty zajmowanej powierzchni. W kolejnych latach elastyczność się ustabilizowała.

Z przeprowadzonej analizy elastyczności struktury statycznej wynika, że:
– elastyczność struktury statycznej związana jest z możliwościami zmiany planu rozmiesz-

czenia elementów struktury;
– elastyczność struktury statycznej uzależniona jest od dysponowanej powierzchni i jej 

nadmiarów; im większa nadmiarowa powierzchnia, tym szybszy czas reakcji na zmiany, 
ale i większy koszt jej utrzymania w przeliczeniu na jednostkę powierzchni;

– w strefie pierwszej elastyczność w odniesieniu do czasu reakcji rosła; wynikało to z za-
stanych w momencie rozpoczynania zmian organizacyjnych nadmiarów powierzchni cał-
kowitej względem bieżącego zapotrzebowania; malała zaś elastyczność w odniesieniu 
do kosztu reakcji na zmiany ze względu na zmniejszanie się powierzchni wytwórczej 
wynikającej z redukcji zasobów;

– w strefie drugiej w wyniku podejmowanych działań redukujących powierzchnię całko-
witą malała elastyczność w odniesieniu do czasu reakcji; malała także elastyczność 
w odniesieniu do kosztu reakcji na zmiany ze względu na dalszą redukcję zasobów, 
a tym samym redukcję powierzchni;
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– w strefie trzeciej w wyniku podejmowanych działań następowało stopniowe zwiększa-
nie się elastyczności w odniesieniu do czasu reakcji, w wyniku zwiększania się wyko-
rzystania posiadanych powierzchni i zwiększania ich nadmiarów; ustabilizowała się 
elastyczność w odniesieniu do kosztu, co wskazuje na efektywniejsze wykorzystanie 
dysponowanej powierzchni pomimo jej fizycznego wzrostu;

– w strefie czwartej elastyczność w odniesieniu do czasu reakcji ciągle wzrastała, przy rów-
noległej stabilizacji elastyczności w odniesieniu do kosztu; wynikało to przede wszystkim 
z efektywniejszego gospodarowania dysponowaną powierzchnią pomimo wzrostu ilości 
zaangażowanych zasobów i zwiększenia się związanej z nimi powierzchni całkowitej;

– uzyskane wartości elastyczności struktury statycznej oraz ich zestawienie w czasie wska-
zuje jednoznacznie, że następowała stopniowa redukcja elastyczności do granicy strefy 
trzeciej, po przekroczeniu której elastyczność zaczynała stopniowo wzrastać; pokrywa 
się to zatem z analizą literatury w tym zakresie;

– możliwość podnoszenia elastyczności struktury statycznej jest w przypadku systemów 
organizowanych według wytycznych WCM bardzo ograniczona, gdyż przypisane do 
wykorzystania zasoby związane z zagospodarowaniem powierzchni są dobierane pod 
konkretne parametry mające zapewnić realizację przyjętych zleceń;

– niewielka możliwość zmian w zakresie uzyskiwania elastyczności wynika z założeń 
konstruowanych systemów opartych na WCM, redukujących do minimum możliwości 
utrzymywania nadmiarowych, niezagospodarowanych powierzchni;

– wyjściowy poziom elastyczności struktury statycznej wynika z hierarchii układów ste-
rowania bezpośrednio wpływających na rozlokowanie elementów w strukturze;

– w największym stopniu na poziom elastyczności struktury statycznej mają wpływ po-
wierzchnie zasobów wytwórczych (maszyny i urządzenia) i ich elastyczność;

– elastyczność struktury statycznej w wyniku działań organizacyjnych wynikających z za-
łożeń szczupłego wytwarzania została celowo zredukowana o około 8%, zaś w kolejnych 
latach została zwiększona o 6%; działania takie wydają się nieuzasadnione w świetle 
ponoszonych kosztów związanych z redukowaniem, a następnie zwiększaniem poziomu 
elastyczności struktury statycznej;

– sugerowanym poziomem, do którego uzasadnione jest zmniejszanie elastyczności struk-
tury statycznej wyrażonej czasem reakcji, jest poziom 0,98 względem wartości bazowej;

– sugerowanym poziomem, do którego uzasadnione jest zmniejszanie elastyczności struk-
tury statycznej,  wyrażonej kosztem reakcji, jest poziom 0,77 względem wartości bazowej.

Analiza elastyczności struktury dynamicznej

Celem kolejnych badań było zidentyfikowanie zmienności poszczególnych składowych 
elastyczności struktury dynamicznej oraz, przy wykorzystaniu zdefiniowanych wcześniej 
formuł, wyznaczenie wartości poszczególnych składowych i samej elastyczności struktury 
dynamicznej. Na podstawie uzyskanych danych sformułowano wnioski z analizy.

Na podstawie opracowanej formuły wyznaczono wartości elastyczności struktury dyna-
micznej, która według przyjętych założeń jest wyznaczana w analizowanych obiektach badań 
na podstawie elastyczności marszrut (EMA), asortymentu (EAS) i wielkości produkcji (EWP). 
Poszczególne składowe elastyczności struktury dynamicznej wyznaczono na podstawie danych 
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historycznych, zestawiając między innymi zmienność marszrut, asortymentu i wielkości produk-
cji. Mając wyznaczone wartości poszczególnych składowych elastyczności struktury dynamicz-
nej, określono wartości poszczególnych wag. Do ich określenia wykorzystano wyniki analizy, 
opinie ekspertów, a przede wszystkim dane historyczne przedstawiające procentowy udział 
liczby dokonywanych zmian. Na ich podstawie oszacowano udział poszczególnych składowych 
cząstkowych w łącznej liczbie zmian, wyznaczając w ten sposób wagę każdego z czynników320: 
liczba zmian asortymentu  – 8%, liczba zmian marszrut  – 4%, liczba zmian wielkości produkcji  – 
88%. Następnie, przy wykorzystaniu zaproponowanych wag, wyznaczono wartości składowych 
elastyczności struktury dynamicznej w poszczególnych przedziałach czasu (tab. 130-136).

Tabela 130
Wartości wskaźników poszczególnych składowych elastyczności struktury dynamicznej

(uśrednione i zaokrąglone do trzech miejsc)

Wskaźnik Cykl wdrożenia WCM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

EAS(T) 0,974 0,971 0,966 0,946 0,935 0,909 0,905 0,920 0,921 0,922 0,924 0,925 0,928
EMA(T) 1,052 1,025 0,990 0,976 0,960 0,947 0,951 0,961 0,966 0,968 0,971 0,975 0,979
EWP(T) 1,066 1,060 1,030 0,999 0,975 0,930 0,905 0,922 0,932 0,953 0,965 0,971 0,974
EAS(K) 0,998 0,989 0,958 0,945 0,932 0,928 0,923 0,920 0,928 0,931 0,944 0,949 0,950
EMA(K) 0,994 0,993 0,990 0,982 0,976 0,966 0,965 0,951 0,955 0,956 0,960 0,965 0,969
EWP(K) 0,997 0,996 0,992 0,982 0,957 0,951 0,955 0,962 0,966 0,971 0,965 0,968 0,972

Tabela 131
Elastyczność asortymentu (wartości uśrednione) 
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Wskaźnik elastyczności asortymentu wyrażony czasem reakcji pozostawał zmienny w analizowanym okresie. 
Elastyczność stopniowo malała w wyniku redukcji pozycji asortymentowych do okresu siódmego (do strefy 
srebrnej  – spadek o około 10% względem wartości bazowej). Spadek ten także wynikał z podejmowanych dzia-
łań mających na celu redukcję zasobów wpływających na czas przezbrojeń (zwiększanie się czasu reakcji). Ela-
styczność następnie się ustabilizowała na poziomie 93% względem wartości bazowej. Wskaźnik elastyczności 
asortymentu wyrażony kosztem reakcji pozostawał zmienny w analizowanym okresie. Elastyczność stopniowo 
się zmniejszała do okresu ósmego (w strefie trzeciej  – spadek o około 8% względem wartości bazowej). Spadek 
ten wynikał w głównej mierze z podejmowanych działań redukujących koszty przezbrojeń układów. W kolejnych 
latach elastyczność się ustabilizowała.

 320 Poszczególne udziały procentowe liczby zmian składowych cząstkowych w łącznej liczbie zmian, na podstawie 
danych historycznych, pozostawały względnie stałe w kolejnych okresach czasu (±2%), stąd przyjęto takie 
same ich wagi we wszystkich analizowanych okresach.
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Tabela 132
Elastyczność marszrut (wartości uśrednione) 
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Wskaźnik elastyczności marszrut wyrażony czasem reakcji pozostawał zmienny w analizowanym okresie. Ela-
styczność, po początkowym wzroście, stopniowo się zmniejszała do okresu szóstego (do granicy strefy srebr-
nej  – spadek o około 5% względem wartości bazowej). Spadek ten wynikał w głównej mierze z podejmowanych 
działań mających na celu redukcję zasobów. Elastyczność następnie się zwiększała do poziomu 98% względem 
wartości bazowej. Wynikało to w głównej mierze z wprowadzenia modułowości wymiennych elementów ma-
szyn skutkującej zmniejszeniem czasu reakcji na zmianę technologii. Wskaźnik elastyczności asortymentu wy-
rażony kosztem reakcji pozostawał zmienny w analizowanym okresie. Elastyczność stopniowo się zmniejsza-
ła do okresu ósmego (w strefie trzeciej  – spadek o około 5% względem wartości bazowej). Spadek ten wynikał 
w głównej mierze z podejmowanych działań redukujących koszty zmiany technologii. W kolejnych latach ela-
styczność się ustabilizowała.

Tabela 133
Elastyczność wielkości produkcji (wartości uśrednione) 
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Wskaźnik elastyczności wielkości produkcji wyrażony czasem reakcji pozostawał zmienny w analizowanym 
okresie. Elastyczność, po początkowym wzroście, stopniowo malała do okresu ósmego (do strefy srebrnej  – spa-
dek o około 9% względem wartości bazowej). Spadek ten wynikał w głównej mierze z podejmowanych działań 
mających na celu redukcję zapasów w postaci produkcji w toku. Elastyczność następnie się zwiększała do po-
ziomu 97% wartości bazowej. Wynikało to w głównej mierze ze stabilizacji ilościowych planów redukujących 
zmienność produkcji. Wskaźnik elastyczności wielkości produkcji wyrażony kosztem reakcji pozostawał zmien-
ny w analizowanym okresie. Elastyczność stopniowo się zmniejszała do okresu szóstego (do granicy strefy trze-
ciej  – spadek o około 5% względem wartości bazowej). Spadek ten wynikał w głównej mierze z podejmowa-
nych działań redukujących koszty utrzymywania zapasów. W kolejnych latach elastyczność się ustabilizowała.
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Tabela 134
Wartości wskaźników poszczególnych składowych elastyczności struktury dynamicznej  

(po uwzględnieniu wag)

Wskaźnik
Cykl wdrożenia WCM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
EAS(T) 0,078 0,078 0,077 0,076 0,075 0,073 0,072 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074
EMA(T) 0,042 0,041 0,040 0,039 0,038 0,038 0,038 0,038 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039
EWP(T) 0,938 0,933 0,906 0,879 0,858 0,818 0,796 0,811 0,820 0,839 0,849 0,854 0,857
EAS(K) 0,080 0,079 0,077 0,076 0,075 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,076 0,076 0,076
EMA(K) 0,040 0,040 0,040 0,039 0,039 0,039 0,039 0,038 0,038 0,038 0,038 0,039 0,039
EWP(K) 0,877 0,876 0,873 0,864 0,842 0,837 0,840 0,847 0,850 0,854 0,849 0,852 0,855

Tabela 135
Wartości wskaźników elastyczności struktury dynamicznej

Wskaźnik
Cykl wdrożenia WCM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ESD(T) 1,058 1,051 1,023 0,994 0,971 0,929 0,907 0,923 0,932 0,951 0,962 0,967 0,971
ESD(K) 0,997 0,995 0,989 0,979 0,956 0,950 0,953 0,958 0,963 0,967 0,963 0,966 0,970

Tabela 136
Elastyczność struktury dynamicznej w ujęciu czasu reakcji i kosztu reakcji (wartości uśrednione) 

0,8

0,85

0,9

0,95

1

1,05

1,1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Elastyczn. struktury dynamicznej (T)

0,8

0,85

0,9

0,95

1

1,05

1,1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Elastyczn. struktury dynamicznej (K)

Wskaźnik elastyczności struktury dynamicznej wyrażony czasem reakcji na zmienność poszczególnych jej skła-
dowych pozostawał zmienny w analizowanym okresie. Elastyczność stopniowo się zmniejszała do okresu siód-
mego (do strefy srebrnej  – spadek o około 9% względem wartości bazowej). Spadek ten wynikał w głównej 
mierze z podejmowanych działań redukujących nadmiarowość zasobów. Elastyczność następnie się zwiększała 
do poziomu 97% względem wartości bazowej. Wynikało to w głównej mierze z działań stabilizujących poziom 
zmienności poszczególnych zasobów skutkujący zmniejszeniem się czasu reakcji. Wskaźnik elastyczności struk-
tury dynamicznej wyrażony kosztem reakcji na zmienność rozmieszczenia pozostawał zmienny w analizowanym 
okresie. Elastyczność stopniowo się zmniejszała do okresu szóstego (do granicy strefy trzeciej  – spadek o około 
5% względem wartości bazowej. Spadek ten wynikał w głównej mierze z podejmowanych działań redukujących 
koszty wykorzystywanych zasobów. W kolejnych latach elastyczność się ustabilizowała.



264

Z przeprowadzonej analizy elastyczności struktury dynamicznej wynika, że:
– elastyczność struktury dynamicznej związana jest z możliwościami zmiany asortymentu, 

marszrut i wielkości produkcji;
– elastyczność struktury dynamicznej najbardziej zależy od zmienności wielkości produk-

cji; im mniejsza ilość realizowanych wyrobów, tym szybszy czas reakcji na zmiany, ale 
i większy koszt związany z przezbrojeniem układu w przeliczeniu na jednostkę wyrobu;

– w strefie pierwszej elastyczność w odniesieniu do czasu reakcji malała; wynikało to 
z zastanych w momencie rozpoczynania zmian organizacyjnych, nadmiarów zgroma-
dzonych zasobów względem bieżącego zapotrzebowania; malała także elastyczność 
w odniesieniu do kosztu reakcji na zmiany ze względu na zmniejszanie się kosztu wy-
nikającego z redukcji zasobów;

– w strefie drugiej, w wyniku działań redukujących zmienność, nadal malała elastyczność 
w odniesieniu do czasu reakcji; malała także elastyczność w odniesieniu do kosztu reakcji 
na zmiany ze względu na dalszą redukcję zasobów, a tym samym redukcję ich kosztów;

– w strefie trzeciej w wyniku podejmowanych działań następowało zwiększanie się ela-
styczności w odniesieniu do czasu reakcji, w wyniku stabilizacji planów ilościowo-asor-
tymentowych; ustabilizowała się elastyczność w odniesieniu do kosztu, co wskazuje 
na efektywniejsze wykorzystanie zasobów pomimo ich ilościowego wzrostu;

– w strefie czwartej elastyczność w odniesieniu do czasu reakcji nieznacznie wzrastała, 
przy równoległej stabilizacji elastyczności w odniesieniu do kosztu; wynikało to przede 
wszystkim z efektywniejszego gospodarowania dysponowanymi zasobami;

– uzyskane wartości elastyczności struktury dynamicznej oraz ich zestawienie w czasie 
wskazuje jednoznacznie, że następowała stopniowa redukcja elastyczności do granicy 
strefy trzeciej, po przekroczeniu której elastyczność zaczynała gwałtownie wzrastać; 
pokrywa się to zatem z analizą literatury w tym zakresie;

– możliwość podnoszenia elastyczności struktury dynamicznej jest w przypadku systemów 
organizowanych na bazie WCM bardzo ograniczona, gdyż przypisane do wykorzystania za-
soby związane z realizacją ustabilizowanych planów asortymentowo-ilościowych są dobie-
rane pod konkretne parametry optymalizujące przebiegi czasowe i przestrzenne procesów;

– niewielka możliwość zmian w zakresie uzyskiwania elastyczności wynika z założeń 
konstruowanych systemów opartych na WCM, redukujących do minimum możliwości 
utrzymywania nadmiarowych, niezagospodarowanych zasobów;

– wyjściowy poziom elastyczności struktury dynamicznej wynika z przyjętego rozwiąza-
nia statycznego bezpośrednio wpływającego na konfigurację układu dynamicznego,

– w największym stopniu na poziom elastyczności struktury dynamicznej mają wpływ: 
natężenia przepływów produkcyjnych i możliwość ich zmian;

– elastyczność struktury dynamicznej w wyniku działań organizacyjnych wynikających z zało-
żeń szczupłego wytwarzania została celowo zredukowana o 9%, a w kolejnych latach zwięk-
szona o 6%; działania takie są nieuzasadnione w świetle ponoszonych kosztów związanych 
z redukowaniem, a następnie zwiększaniem poziomu elastyczności struktury dynamicznej;

– sugerowanym poziomem, do którego uzasadnione jest zmniejszanie elastyczności struktu-
ry dynamicznej wyrażonej czasem reakcji, jest poziom 0,97 względem wartości bazowej;

– sugerowanym poziomem, do którego uzasadnione jest zmniejszanie elastyczności struktu-
ry dynamicznej, wyrażonej kosztem reakcji, jest poziom 0,97 względem wartości bazowej.
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Analiza elastyczności struktury organizacji wytwarzania

Celem kolejnych badań było wykorzystanie zdefiniowanych wcześniej formuł do wy-
znaczenia wartości poszczególnych składowych i samej elastyczności struktury organizacji 
wytwarzania. Na podstawie uzyskanych danych sformułowano wnioski z analizy.

Jak wynika z przyjętych założeń, na elastyczność struktury organizacji wytwarzania mają 
wpływ elastyczności struktury statycznej i struktury dynamicznej. W kolejnych badaniach 
zatem zweryfikowano zależność elastyczności struktur: statycznej (ESS) i dynamicznej (ESD). 
Elastyczność struktury statycznej została wyrażona za pomocą elastyczności rozmieszcze-
nia, a elastyczność struktury dynamicznej za pomocą średniej ważonej swoich składowych. 
Dodatkowo wyznaczono zależności pomiędzy poszczególnymi składowymi obu struktur. 
Otrzymane wyniki odniesiono do cyklu wdrożenia WCM i przedstawiono w tabelach 137 i 138.

Tabela 137
Wartości wskaźników składowych elastyczności organizacji wytwarzania  

(uśrednione i zaokrąglone do trzech miejsc)

Wskaźnik
Cykl wdrożenia WCM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ESS(T) 1,052 1,046 1,030 0,974 0,946 0,933 0,921 0,928 0,938 0,950 0,959 0,966 0,980
ESS(K) 1,048 1,042 1,006 0,910 0,858 0,785 0,771 0,771 0,771 0,772 0,772 0,772 0,781
ESD(T) 1,058 1,051 1,023 0,994 0,971 0,929 0,907 0,923 0,932 0,951 0,962 0,967 0,971
ESD(K) 0,997 0,995 0,989 0,979 0,956 0,950 0,953 0,958 0,963 0,967 0,963 0,966 0,970

Tabela 138
Elastyczność struktury statycznej i dynamicznej w ujęciu czasu reakcji i kosztu reakcji  

(wartości uśrednione) 
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Jak wynika z przeprowadzonych badań, w obiektach poddanych analizie istnieje związek pomiędzy elastycz-
nością struktury statycznej a elastycznością struktury dynamicznej. Związek ten oznacza, że w obiektach badań 
wraz ze spadkiem poziomu elastyczności struktury statycznej malała elastyczność struktury dynamicznej dla cza-
su reakcji (RSp = 0,93) i kosztu reakcji (RSp = 0,68).

Jak wynika z prezentowanych wykresów, istnieje zależność pomiędzy zmianą elastycz-
ności struktury statycznej a zmianą elastyczności struktury dynamicznej. Zarówno w obszarze 
czasu reakcji, jak i kosztu reakcji wraz ze zmniejszaniem się elastyczności struktury statycznej 
malała elastyczność struktury dynamicznej i na odwrót, wraz ze zwiększaniem się elastyczności 
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struktury statycznej zwiększała się elastyczność struktury dynamicznej. Zależność poszcze-
gólnych składowych struktury dynamicznej od struktury statycznej zweryfikowano także przy 
wykorzystaniu modelowania symulacyjnego. Zależności te, wynikające ze współistnienia 
struktur statycznej i dynamicznej, zostały wyznaczone w drodze eksperymentów symulacyj-
nych w ramach dysponowanych modeli obszarów (zał. 9). Jak wynika z analiz, w obiektach 
badań wystąpiły związki pomiędzy elastycznością struktury dynamicznej i elastycznością 
struktury statycznej w przyjętych granicach zmienności. Oznacza to, że oddziaływanie ela-
styczności struktury dynamicznej na elastyczność struktury statycznej następuje tylko w obsza-
rze dopuszczalnej zmienności struktury statycznej. Na tej podstawie sformułowano wnioski:

– bezpośrednio na elastyczność struktury dynamicznej wpłynęła celowość działań projek-
towych ukierunkowanych na redukcję kosztów funkcjonowania danego obszaru, a tym 
samym na redukcję nadmiarowych elastyczności  – spadek elastyczności,

– na elastyczność struktury dynamicznej miała wpływ przyjęta struktura statyczna hierar-
chiczna, dla której zakres działalności systemu określał grupę standardowych, niezmiennych 
wyrobów (w ramach zintegrowanego procesu wytwarzania), która narzucała: możliwe do 
zastosowania technologie, układy asortymentowe oraz możliwe do wykorzystania zasoby,

– elastyczność struktury statycznej wpływa na elastyczności składowych struktury dyna-
micznej, jednak w największym stopniu związek ten widoczny jest w przypadku ela-
styczności wielkości produkcji,

– elastyczność struktury statycznej, a tym samym elastyczność struktury dynamicznej, jest 
największa w początkowych okresach wdrożenia WCM, a najmniejsza w strefie srebrnej,

– zmiana elastyczności struktury dynamicznej jest możliwa tylko w obszarze zdefiniowa-
nego korytarza elastyczności struktury statycznej,

– zwiększanie elastyczności struktury dynamicznej może następować w zakresie tylko 
jednego z elementów składowych lub w zakresie wszystkich łącznie (preferowane),

– przy warunku niezmienności rozmieszczenia, zmiany struktury dynamicznej powyżej okreś-
lonej granicy elastyczności nie skutkują zmianami w rozmieszczeniu, co oznacza, że kształ-
tować strukturę dynamiczną można tylko w obszarze elastyczności struktury statycznej.

Na podstawie opracowanej formuły oraz wyznaczonych wartości elastyczności struk-
tury statycznej (ESS) i struktury dynamicznej (ESD), wyznaczono wartości elastyczności 
struktury organizacji wytwarzania. Poszczególne składowe elastyczności struktury organi-
zacji wytwarzania wyznaczono na podstawie danych historycznych oraz określono wartości 
poszczególnych wag. Do ich określenia wykorzystano wyniki analizy, opinie ekspertów oraz 
dane historyczne przedstawiające procentowy udział kolejności oddziaływania poszczególnych 
struktur na siebie. Na ich podstawie oszacowano udział poszczególnych składowych struktury 
organizacji wytwarzania w łącznej liczbie przeprowadzanych negocjacji, wyznaczając w ten 
sposób wagę każdego z czynników321: oddziaływanie struktury statycznej  – 88%, oddziały-
wanie struktury dynamicznej  – 12%. Następnie, przy wykorzystaniu zaproponowanych wag, 
wyznaczono wartości składowych elastyczności struktury dynamicznej w poszczególnych 
przedziałach czasu (tab. 139-141).

 321 Poszczególne udziały procentowe liczby zmian składowych cząstkowych w łącznej liczbie zmian, na podstawie 
danych historycznych, pozostawały względnie stałe w kolejnych okresach czasu (±2%), stąd przyjęto takie 
same ich wagi we wszystkich analizowanych okresach.
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Tabela 139
Wartości wskaźników poszczególnych składowych elastyczności struktury organizacji wytwarzania 

(po uwzględnieniu wag)

Wskaźnik
Cykl wdrożenia WCM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ESS(T) 0,926 0,920 0,906 0,857 0,832 0,821 0,810 0,817 0,825 0,836 0,844 0,850 0,862
ESS(K) 0,922 0,917 0,885 0,801 0,755 0,691 0,678 0,678 0,678 0,679 0,679 0,679 0,687
ESD(T) 0,127 0,126 0,123 0,119 0,117 0,111 0,109 0,111 0,112 0,114 0,115 0,116 0,116
ESD(K) 0,120 0,119 0,119 0,117 0,115 0,114 0,114 0,115 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116

Tabela 140
Wartości wskaźników elastyczności struktury organizacji wytwarzania

Wskaźnik
Cykl wdrożenia WCM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ESO(T) 1,053 1,047 1,029 0,976 0,949 0,933 0,919 0,927 0,937 0,950 0,959 0,966 0,979
ESO(K) 1,042 1,036 1,004 0,918 0,870 0,805 0,793 0,793 0,794 0,795 0,795 0,795 0,804

Tabela 141
Elastyczność struktury organizacji wytwarzania w ujęciu czasu reakcji i kosztu reakcji  

(wartości uśrednione) 
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0,9
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1,1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Elastyczność struktury organizacji 
wytwarzania (T)

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

1

1,05

1,1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Elastyczność struktury organizacji 
wytwarzania (K)

Wskaźnik elastyczności struktury organizacji wytwarzania wyrażony czasem reakcji na zmienność struktu-
ry statycznej i dynamicznej pozostawał zmienny w analizowanym okresie. Elastyczność po wzroście w stre-
fie pierwszej (o około 5%) stopniowo się zmniejszała do okresu siódmego (do strefy srebrnej  – spadek o około 
8% względem wartości bazowej). Spadek ten wynikał w głównej mierze z podejmowanych działań redukują-
cych zbędne powierzchnie, szczególnie w obszarze składowania zapasów oraz działań redukujących zmien-
ność wielkości produkcji. Elastyczność następnie się zwiększała do poziomu 98% względem wartości bazowej. 
Wynikało to w głównej mierze ze zwiększania powierzchni związanej ze składowaniem zasobów oraz zwięk-
szania elastyczności składowych struktury dynamicznej. Wskaźnik elastyczności struktury organizacji wytwa-
rzania wyrażony kosztem reakcji na zmienność struktury statycznej i dynamicznej pozostawał zmienny w ana-
lizowanym okresie. Elastyczność po wzroście w strefie pierwszej (o około 5%) stopniowo się zmniejszała do 
granicy strefy trzeciej (spadek o około 20% względem wartości bazowej). Spadek ten wynikał w głównej mie-
rze z podejmowanych działań redukujących koszty zajmowanej powierzchni. W kolejnych latach elastyczność 
się ustabilizowała.
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Z przeprowadzonej analizy elastyczności struktury organizacji wytwarzania wynika, że:
– elastyczność struktur organizacji wytwarzania związana jest z możliwościami zmiany 

rozmieszczenia, jak i asortymentu, marszrut i wielkości produkcji;
– elastyczność struktury organizacji wytwarzania w największym stopniu uzależniona jest 

elastyczności struktury statycznej; 
– istnieje możliwość zmiany elastyczności struktury dynamicznej poprzez zmiany elastycz-

ności struktury statycznej  – im większa elastyczność struktury statycznej, tym większa 
elastyczność struktury dynamicznej;

– istnieje możliwość zmiany elastyczności struktury statycznej poprzez zmiany elastycz-
ności struktury dynamicznej  – im większa elastyczność struktury dynamicznej, tym 
większa elastyczność struktury statycznej, ale tylko w ustalonych granicach elastycz-
ności struktury statycznej ⟨−15%, 9%⟩;

– w strefie pierwszej elastyczność struktury organizacji wytwarzania w odniesieniu do 
czasu reakcji malała; wynikało to z zastanych w momencie rozpoczynania zmian or-
ganizacyjnych, redukcji nadmiarów powierzchni całkowitej oraz redukcji nadmiarów 
zgromadzonych zasobów względem bieżącego zapotrzebowania; malała także elastycz-
ność struktury organizacji wytwarzania w odniesieniu do kosztu reakcji na zmiany ze 
względu na zmniejszanie się powierzchni wytwórczej wynikającej z redukcji zasobów;

– w strefie drugiej w wyniku podejmowanych dalszych działań redukujących powierzchnię 
całkowitą malała elastyczność w odniesieniu do czasu reakcji; malała także elastyczność 
w odniesieniu do kosztu reakcji na zmiany ze względu na dalszą redukcję zasobów;

– w strefie trzeciej w wyniku podejmowanych działań następowało stopniowe zwiększanie 
się elastyczności w odniesieniu do czasu reakcji, w wyniku zwiększania się wykorzysta-
nia posiadanych powierzchni oraz zwiększania ich nadmiarów zasobów oraz stabilizacji 
planów ilościowo-asortymentowych; ustabilizowała się elastyczność w odniesieniu do 
kosztu, co wskazuje na efektywniejsze wykorzystanie dysponowanej powierzchni i za-
sobów pomimo ich ilościowego wzrostu;

– w strefie czwartej elastyczność w odniesieniu do czasu reakcji ciągle wzrastała, przy 
równoległej stabilizacji elastyczności w odniesieniu do kosztu; wynikało to przede 
wszystkim z efektywniejszego gospodarowania dysponowaną powierzchnią pomimo 
wzrostu ilości zaangażowanych zasobów;

– uzyskane wartości elastyczności struktury organizacji wytwarzania oraz ich zestawienie 
w czasie wskazuje jednoznacznie, że następowała stopniowa redukcja elastyczności 
do granicy strefy trzeciej, po przekroczeniu której elastyczność zaczynała stopniowo 
wzrastać; pokrywa się to zatem z analizą literatury w tym zakresie;

– możliwość podnoszenia elastyczności struktury organizacji wytwarzania jest w przypadku 
systemów opartych na WCM bardzo ograniczona, gdyż wartości poszczególnych skła-
dowych elastyczności wynikają z przyjętych założeń projektowych, przede wszystkim 
w obszarze stałej hierarchii struktur statycznych; 

– niewielka możliwość zmian w zakresie uzyskiwania elastyczności wynika z założeń 
konstruowanych systemów opartych na WCM, redukujących do minimum możliwości 
utrzymywania nadmiarowych, niezagospodarowanych powierzchni i zasobów, bezpo-
średnio wpływających na rozlokowanie elementów w strukturze;
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– elastyczność struktury organizacji wytwarzania w wyniku działań organizacyjnych 
wynikających z założeń szczupłego wytwarzania została celowo zredukowana o około 
8%, zaś w kolejnych latach została zwiększona o 6%; działania takie wydają się nie-
uzasadnione w świetle ponoszonych kosztów związanych z redukowaniem, a następnie 
zwiększaniem poziomu elastyczności;

– sugerowanym poziomem, do którego uzasadnione jest zmniejszanie elastyczności 
struktury organizacji wytwarzania wyrażonej czasem reakcji jest poziom 0,98 względem 
wartości bazowej;

– sugerowanym poziomem, do którego uzasadnione jest zmniejszanie elastyczności struk-
tury organizacji wytwarzania  – wyrażonej kosztem reakcji  – do poziomu 0,80 względem 
wartości bazowej.

Analiza elastyczności struktury organizacji wytwarzania i elastyczności 
operacyjnej
Celem kolejnych badań była analiza wzajemnych zależności pomiędzy elastycznością 

struktury organizacji wytwarzania a elastycznością operacyjną.
W tym celu dokonano szczegółowej analizy w obszarach wpływu:

– elastyczności rozmieszczenia (ER) na elastyczność planowania i sterowania (ES),
– elastyczności rozmieszczenia (ER) na elastyczność procesów (EP),
– elastyczności rozmieszczenia (ER) na elastyczność zasobów (EZ),
– elastyczności asortymentu (EA) na elastyczność planowania i sterowania (ES),
– elastyczności marszrut (EM) na elastyczność procesów (EP),
– elastyczności wielkości produkcji (EW) na elastyczność zasobów (EZ),
– elastyczności struktury statycznej (ESS) na elastyczność operacyjną (E),
– elastyczności struktury dynamicznej (ESD) na elastyczność operacyjną (E),
– elastyczności struktury organizacji wytwarzania (ESO) na elastyczność operacyjną (E).

Szczegółowe wyniki analizy i zestawienia w zakresie wpływu elastyczności cząstkowych 
(składowych) struktur statycznych i dynamicznych na elastyczność składowych elastyczności 
operacyjnej zamieszczono w załączniku 10.

W kolejności zestawiono wartości elastyczności struktur: statycznej i dynamicznej, 
elastyczności struktury organizacji wytwarzania z elastycznością operacyjną (tab. 142-145). 

Tabela 142
Wartości wskaźników elastyczności struktur: statycznej i dynamicznej oraz elastyczności operacyjnej 

(uśrednione i zaokrąglone do trzech miejsc)

Wskaźnik
Cykl wdrożenia WCM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
E(T) 0,989 0,973 0,933 0,895 0,876 0,858 0,839 0,855 0,870 0,874 0,883 0,890 0,900
E(K) 1,028 0,942 0,797 0,773 0,744 0,703 0,683 0,697 0,706 0,717 0,722 0,724 0,733

ESS(T) 1,052 1,046 1,030 0,974 0,946 0,933 0,921 0,928 0,938 0,950 0,959 0,966 0,980
ESS(K) 1,048 1,042 1,006 0,910 0,858 0,785 0,771 0,771 0,771 0,772 0,772 0,772 0,781
ESD(T) 1,058 1,051 1,023 0,994 0,971 0,929 0,907 0,923 0,932 0,951 0,962 0,967 0,971
ESD(K) 0,997 0,995 0,989 0,979 0,956 0,950 0,953 0,958 0,963 0,967 0,963 0,966 0,970
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Tabela 143
Elastyczność struktury statycznej, dynamicznej i elastyczność operacyjna w ujęciu czasu reakcji 

i kosztu reakcji (wartości uśrednione)

0,65
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0,85
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Struktura statyczna i dynamiczna (T) 
a elastyczność operacyjna (T)

Elast. str. statycznej Elast. operacyjna Elast. str. dynamicznej

0,6

0,8

1

1,2
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Struktura statyczna i dynamiczna (K) 
a elastyczność operacyjna (K)

Elast. str. statycznej Elast. operacyjna Elast. str. dynamicznej

Jak wynika z przeprowadzonych badań, w obiektach poddanych analizie istnieje związek pomiędzy elastyczno-
ścią struktury statycznej a elastycznością operacyjną wyrażona czasem reakcji. Związek ten oznacza, że w obiek-
tach badań wraz ze spadkiem poziomu elastyczności struktury statycznej malała elastyczność operacyjna dla 
czasu reakcji (RSp = 0,99) i kosztu reakcji (RSp = 0,90) i na odwrót. Jak wynika z kolejnych badań, w obiektach 
poddanych analizie istnieje związek pomiędzy elastycznością struktury dynamicznej a elastycznością operacyjną. 
Związek ten oznacza, że w obiektach badań wraz ze spadkiem poziomu elastyczności struktury dynamicznej ma-
lała elastyczność operacyjna dla czasu reakcji (RSp = 0,96) i kosztu reakcji (RSp = 0,85) i na odwrót. 

Tabela 144
Wartości wskaźników elastyczności struktury organizacji wytwarzania oraz elastyczności operacyjnej 

(uśrednione i zaokrąglone do trzech miejsc)

Wskaźnik
Cykl wdrożenia WCM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
E(T) 0,989 0,973 0,933 0,895 0,876 0,858 0,839 0,855 0,870 0,874 0,883 0,890 0,900
E(K) 1,028 0,942 0,797 0,773 0,744 0,703 0,683 0,697 0,706 0,717 0,722 0,724 0,733

ESO(T) 1,053 1,047 1,029 0,976 0,949 0,933 0,919 0,927 0,937 0,950 0,959 0,966 0,979
ESO(K) 1,042 1,036 1,004 0,918 0,870 0,805 0,793 0,793 0,794 0,795 0,795 0,795 0,804

Tabela 145
Elastyczność struktury organizacji wytwarzania i elastyczność operacyjna w ujęciu czasu reakcji 

i kosztu reakcji (wartości uśrednione)
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Jak wynika z przeprowadzonych badań, w obiektach poddanych analizie istnieje związek pomiędzy elastyczno-
ścią struktury organizacji wytwarzania a elastycznością operacyjną. Związek ten oznacza, że w obiektach badań 
wraz ze spadkiem poziomu elastyczności struktury organizacji wytwarzania malała elastyczność operacyjna dla 
czasu reakcji (RSp = 0,99) i kosztu reakcji (RSp = 0,90) i na odwrót. 
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Celem weryfikacji uzyskanych zależności wykorzystano istniejące modele symulacyjne 
obiektów badań. W eksperymentach badano wzajemną zależność pomiędzy zmianą struktury 
organizacji wytwarzania w przyjętym obszarze elastyczności a zmianą elastyczności opera-
cyjnej. Otrzymane wyniki zestawiono w tabelach 146 i 147.

Tabela 146
Procentowe zakresy zmian elastyczności operacyjnej względem zmian elastyczności struktury 

organizacji wytwarzania (100  – wartość średnia; wartości zaokrąglone) 

Parametr Zakresy zmienności
Zmiana elast. strukt. organ. wytwarzania 85 88 91 94 97 100 103 106 109 112
Zmiana elastyczności operacyjnej 79 84 88 92 96 100 104 108 113 118

Tabela 147
Związek pomiędzy zmiennymi: elastyczność struktury organizacji wytwarzania a elastyczność operacyjna

75

85

95

105

115

125

80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

Elast. str. org. wytwarzania Elast. operacyjna
75

85

95

105

115

125

75 85 95 105 115 125

W badaniach modelowych zaobserwowano związek pomiędzy zmianą elastyczności struktury organizacji wy-
twarzania (średnia 100%, min.  – 80%, max.  – 112%) a zmianą elastyczności operacyjnej (RSp = 1,00). Zależność 
ta jest proporcjonalna i może zostać opisana funkcją elastyczności E(f) = 0,86x + 14,38.

Na podstawie przeprowadzonej analizy określono zależności pomiędzy badanymi 
składowymi elastyczności struktury organizacji wytwarzania a składowymi elastyczności 
operacyjnej i przedstawiono je na rysunkach 74-77 oraz w załączniku 11.

Rysunek 74. Zestawienie współczynników korelacji w ujęciu czasu i kosztu reakcji (czas/koszt) dla 
elastyczności procesów

ELASTYCZNOŚĆ 
PROCESÓW

ELASTYCZNOŚĆ MARSZRUT

ELASTYCZNOŚĆ WIELKOŚCI 
PRODUKCJI

ELASTYCZNOŚĆ 
ASORTYMENTU

(0,88/0,40)

(0,69/0,76)

(0,86/0,43)

(0,85/0,62)

(0,87/0,81)

(0,99/0,86)
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Rysunek 75. Zestawienie współczynników korelacji w ujęciu czasu i kosztu reakcji (czas/koszt) dla 
elastyczności zasobów

Rysunek 76. Zestawienie współczynników korelacji w ujęciu czasu i kosztu reakcji (czas/koszt) dla 
elastyczności planowania i sterowania

Rysunek 77. Zestawienie współczynników korelacji w ujęciu czasu i kosztu reakcji (czas/koszt)

ELASTYCZNOŚĆ 
ZASOBÓW

ELASTYCZNOŚĆ MARSZRUT

ELASTYCZNOŚĆ 
ASORTYMENTU

ELASTYCZNOŚĆ WIELKOŚCI 
PRODUKCJI

(0,96/0,84)

(0,94/0,86)

(0,95/0,93)

(0,87/0,81)

(0,85/0,62)

(0,99/0,86)

ELASTYCZNOŚĆ 
PLANOWANIA I 
STEROWANIA

ELASTYCZNOŚĆ WIELKOŚCI 
PRODUKCJI

ELASTYCZNOŚĆ 
ASORTYMENTU

ELASTYCZNOŚĆ MARSZRUT
(0,98/0,64)

(0,82/0,56)

(0,86/0,47)

(0,99/0,86)

(0,85/0,62)

(0,87/0,81)

ELASTYCZNOŚĆ ELASTYCZNOŚĆ STRUKTURY
ORGANIZACJI WYTWARZANIA

ELASTYCZNOŚĆ STRUKTURY STATYCZNEJ

ELASTYCZNOŚĆ STRUKTURY DYNAMICZNEJ

ELASTYCZNOŚĆ ROZMIESZCZENIA

ELASTYCZNOŚĆ OPERACYJNA

ELASTYCZNOŚĆ PLANOWANIA
I STEROWANIA

ELASTYCZNOŚĆ PROCESÓW

ELASTYCZNOŚĆ ZASOBÓW

(0,99/0,90)

ELASTYCZNOŚĆ MARSZRUT

ELASTYCZNOŚĆ ASORTYMENTU

(0
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)
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Z przeprowadzonej analizy związków elastyczności struktury organizacji wytwarzania 
z elastycznością operacyjną wynika, że:

– istnieje związek pomiędzy elastycznością struktury organizacji wytwarzania a elastycz-
nością operacyjną, który oznacza, że wraz ze wzrostem elastyczności struktury organi-
zacji wytwarzania rośnie elastyczność operacyjna i na odwrót;

– na poziom elastyczności operacyjnej można wpływać poprzez zmiany poziomów ela-
styczności jej składowych;

– na poziom poszczególnych składowych elastyczności operacyjnej można wpływać po-
przez zmiany poziomów elastyczności poszczególnych składowych elastyczności struk-
tur: statycznej i dynamicznej, zatem o poziomie elastyczności operacyjnej może decy-
dować: elastyczność rozmieszczenia, elastyczność asortymentu, elastyczność marszrut 
i elastyczność wielkości produkcji;

– głównym czynnikiem wpływającym na poziom elastyczności operacyjnej jest elastycz-
ność struktury statycznej;

– o poziomie elastyczności procesów w głównej mierze decyduje elastyczność asortymen-
tu, co oznacza, że istnieje możliwość zmian poziomu elastyczności procesów poprzez 
odpowiedni dobór struktury asortymentowej;

– o poziomie elastyczności zasobów w głównej mierze decyduje elastyczność wielkości 
produkcji, co oznacza, że istnieje możliwość zmian poziomu elastyczności zasobów 
poprzez ustalenie odpowiedniej wielkości produkcji realizowanych wyrobów;

– o poziomie elastyczności planowania i sterowania w głównej mierze decyduje elastycz-
ność marszrut, co oznacza, że istnieje możliwość zmian poziomu elastyczności plano-
wania i sterowania poprzez odpowiednie kształtowanie ścieżek realizacji;

– istnieje związek pomiędzy elastycznością struktury statycznej a wszystkimi składowymi 
elastyczności operacyjnej, jednak w największym stopniu struktura statyczna wpływa 
na elastyczność zasobów;

– różnica pomiędzy poziomem elastyczności operacyjnej a poziomem elastyczności struktury 
organizacji wytwarzania występująca przez cały cykl wdrożenia wytwarzania w klasie 
światowej (dla czasu reakcji  – około 7%, dla kosztu reakcji  – około 9%) wskazuje, że 
poza czynnikami związanymi z elastycznością struktur o poziomie elastyczności ope-
racyjnej decydują także inne czynniki.

Analiza form struktur organizacji wytwarzania i elastyczności operacyjnej

Celem kolejnych badań było sprawdzenie wzajemnych zależności pomiędzy formami 
struktury organizacji wytwarzania a poziomem elastyczności operacyjnej.

W tym celu przeprowadzono szereg eksperymentów symulacyjnych, w których zmienia-
no poziomy elastyczności operacyjnej. Eksperymenty symulacyjne dla każdego z 35 obiektów 
wykonano w dwóch momentach czasu: na początku i na końcu cyklu życia danej struktu-
ry (średnio 27 miesięcy)322. Zakresy zmian parametrów (względem wartości średniej dla 

 322 W przypadku rozpoczęcia pomiarów w trakcie trwania cyklu życia struktury za okres początkowy przyjęto 
moment rozpoczęcia pomiarów. W przypadku zakończenia pomiarów w trakcie trwania cyklu życia struktury 
za okres końcowy przyjęto moment zakończenia pomiarów.



274

każdej z form struktur) dla 10 przedziałów [Wierzbiński, (2008), s. 25]323 przedstawiono 
w załączniku 12. Dla poszczególnych zakresów zmian elastyczności operacyjnej określono 
wartości poszczególnych składowych elastyczności struktury dynamicznej (przy założeniu 
stabilności struktury statycznej). Celem badania było stwierdzenie wpływu elastyczności 
czynników strukturotwórczych (asortyment, marszruta, wielkość produkcji) na poziom 
elastyczności operacyjnej oraz określenie wielkości korytarza elastyczności. Wyniki zesta-
wiono w tabeli 148. 

Tabela 148
Związek elastyczności operacyjnej z formami struktur
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1. Linia wieloprzedmiotowa (J). W najwięk-
szym stopniu na elastyczność operacyjną mają 
wpływ: elastyczność wielkości produkcji oraz 
elastyczność marszrut, co oznacza, że najwięk-
sze znaczenie dla tej formy struktury mają: ela-
styczność zasobów i elastyczność planowania 
i sterowania. Przedział stabilności tej formy 
struktury zawiera się w ⟨−14; +9⟩, co oznacza, 
że korytarz elastyczności ma rozpiętość 23%.
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2. Linia jednoprzedmiotowa (I). W najwięk-
szym stopniu na elastyczność operacyjną mają 
wpływ: elastyczność wielkości produkcji oraz 
elastyczność marszrut, co oznacza, że najwięk-
sze znaczenie dla tej formy struktury mają: ela-
styczność zasobów i elastyczność planowania 
i sterowania. Przedział stabilności tej formy 
struktury zawiera się w ⟨−9; +6⟩ co oznacza, 
że korytarz elastyczności ma rozpiętość 15%.
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3. Linia elastyczna (F). W największym stop-
niu na elastyczność operacyjną mają wpływ: 
elastyczność wielkości produkcji oraz ela-
styczność marszrut, co oznacza, że najwięk-
sze znaczenie dla tej formy struktury mają: ela-
styczność zasobów i elastyczność planowania 
i sterowania. Przedział stabilności tej formy 
struktury zawiera się w ⟨−6; +4⟩, co oznacza, 
że korytarz elastyczności ma rozpiętość 10%.

 323 Wartości procentowej zmiany oznaczają lewostronne granice przedziałów.
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Tabela 148 cd.
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4. Gniazdo przedmiotowe ukierunkowane (G). 
W największym stopniu na elastyczność ope-
racyjną mają wpływ: elastyczność wielkości 
produkcji oraz elastyczność asortymentu, co 
oznacza, że największe znaczenie dla tej for-
my struktury mają: elastyczność zasobów i ela-
styczność procesów. Przedział stabilności tej 
formy struktury zawiera się w ⟨−16; +14⟩, co 
oznacza, że korytarz elastyczności ma rozpię-
tość 30%.
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5. Gniazdo elastyczne (D). W największym 
stopniu na elastyczność operacyjną mają 
wpływ: elastyczność wielkości produkcji oraz 
elastyczność asortymentu, co oznacza, że naj-
większe znaczenie dla tej formy struktury 
mają: elastyczność zasobów i elastyczność pro-
cesów. Przedział stabilności tej formy struktury 
zawiera się w ⟨−6; +7⟩, co oznacza, że korytarz 
elastyczności ma rozpiętość 13%.
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6. Gniazdo przedmiotowe nieukierunkowane 
(N). W największym stopniu na elastyczność 
operacyjną mają wpływ: elastyczność wiel-
kości produkcji oraz elastyczność asortymen-
tu, co oznacza, że największe znaczenie dla tej 
formy struktury mają: elastyczność zasobów 
i elastyczność procesów. Przedział stabilności 
tej formy struktury zawiera się w ⟨−18; +18⟩, 
co oznacza, że korytarz elastyczności ma roz-
piętość 36%.

Z przeprowadzonej analizy elastyczności form struktur organizacji wytwarzania wy-
nika, że:

– każda z rodzajów form struktur ma inne przedziały stabilności, a tym samym inne prze-
działy elastyczności,

– najbardziej elastyczne, według kryterium elastyczności operacyjnej, są struktury gniaz-
dowe, a najmniej struktury elastyczne,

– najwęższe korytarze elastyczności posiadają struktury elastyczne (linie, gniazda) a naj-
szersze struktury gniazdowe (ukierunkowane, nieukierunkowane),

– istnieje możliwość wpływania na poziom elastyczności operacyjnej przyjmowaną formą 
struktury.



276

Wnioski 

Przeprowadzona analiza w przyjętym horyzoncie czasowym wykazała, że:
– istnieje możliwość skonstruowania formuł wyznaczających wartości składowych ela-

styczności struktury statycznej i dynamicznej,
– istnieje możliwość skonstruowania formuł wyznaczających wartości elastyczności struk-

tury organizacji wytwarzania,
– istnieje możliwość szacowania wartości składowych i samej elastyczności struktury 

organizacji wytwarzania,
– istnieją wzajemne zależności pomiędzy elastycznością struktury organizacji wytwarza-

nia a elastycznością struktur: statycznej i dynamicznej,
– elastyczność struktury organizacji wytwarzania, w wyniku działań wyszczuplających, 

w początkowych fazach wdrożenia maleje, przyjmując wartość minimalną w strefie 
drugiej,

– elastyczność struktury organizacji wytwarzania w końcowych fazach wdrożenia rośnie, 
– działania związane z redukcją elastyczności struktury organizacji wytwarzania, a na-

stępnie z jej podnoszeniem można zoptymalizować, określając poziom referencyjny 
redukcji elastyczności, poniżej którego zmniejszanie elastyczności generuje podwójne 
koszty: jej zmniejszania, a następnie przywracania; pokrywa się to z wynikami analizy 
literaturowej, w zakresie nadmiernego wyszczuplania modeli wytwarzania klasy świa-
towej drugiej generacji,

– istnieje związek pomiędzy zmianami elastyczności struktury organizacji wytwarzania 
a elastycznością operacyjną wyrażony czasem i kosztem reakcji (0,99/0,90),

– związek ten można wykorzystać, odpowiednio kształtując elastyczności cząstkowe 
struktur: statycznej i dynamicznej, a tym samym wpływać na poziom elastyczności 
operacyjnej,

– elastyczność operacyjną można zwiększać poprzez zmiany struktury organizacji wy-
twarzania, ale tylko do określonej wartości granicznej, zdefiniowanej górną granicą 
korytarza elastyczności struktury statycznej,

– dalsze zwiększanie elastyczności operacyjnej wymaga zmiany struktury organizacji wy-
twarzania na bardziej elastyczną, eliminującą hierarchię w strukturach statycznych,

– na poziom elastyczności operacyjnej i jego kształtowanie wpływa przyjęta forma struktury,
– w największym stopniu na elastyczność operacyjną na wpływ elastyczność struktury 

statycznej, a poprzez nią także elastyczność struktury dynamicznej,
– w największym stopniu na elastyczność marszrut wpływa elastyczność planowania i ste-

rowania,
– w największym stopniu na elastyczność asortymentu wpływa elastyczność procesów,
– w największym stopniu na elastyczność wielkości produkcji wpływa elastyczność za-

sobów,
– w największym stopniu na elastyczność rozmieszczenia wpływa elastyczność zasobów, 

a tym samym elastyczność wielkości produkcji,
– odpowiednio kształtując zależności między zleceniami, wyrobami i zasobami, można 

wpływać na elastyczność struktury organizacji wytwarzania i na elastyczność operacyjną.



Jak wskazują wyniki badań empirycznych, istnieje uzasadniona ekonomicznie potrzeba 
modyfikacji założeń podejścia do doskonalenia systemów wytwarzania klasy światowej. Nale-
ży zatem, uwzględniając otrzymane wyniki badań, wprowadzić do modeli WCM mechanizmy 
kontroli poziomu elastyczności na poziomie struktur. Przyjmując założenie, że na poziom 
elastyczności operacyjnej wpływa poziom elastyczności struktury organizacji wytwarzania, 
to poprzez podnoszenie elastyczności składowych tej struktury można podnosić poziom ela-
styczności operacyjnej. Wykorzystywane w obiektach badań struktury organizacji wytwarzania 
są elastyczne, ale tylko w obszarze korytarza elastyczności struktury statycznej. Przyjmując 
założenie, że modele WCM drugiej generacji należy modyfikować pod kątem zwiększenia 
elastyczności operacyjnej, to należy także uelastycznić rozwiązania strukturalne, zmieniając 
tym samym korytarz elastyczności struktury statycznej. Korytarz ten można oszacować, 
określając ścieżki przejścia i wykorzystując formułę niskokosztowej elastyczności. Ścieżki 
przejścia z obszaru szczupłego do zwinnego wytwarzania w modelach WCM przebiegać 
mogą poprzez konstrukty pośrednie, określane mianem szczupło-zwinnych, wymagające 
zmiany form struktur organizacji wytwarzania z konwencjonalnych na niekonwencjonalne. 
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4.  Szczupło-zwinna struktura  
organizacji wytwarzania  
w systemach klasy światowej

Zwinne wytwarzanie najczęściej definiowane jest jako kombinacja efektywności szczu-
płego wytwarzania z elastycznością operacyjną elastycznych modułów dostarczających 
skastomizowane rozwiązania [Routroy i in., (2015), s. 2; Adeleye i Yusuf, (2006), s. 94]. 
Zwinne wytwarzanie współcześnie uznaje się jako element konieczny do osiągnięcia świa-
towej klasy wydajności/produktywności [Manivelmuralidaran, (2015)], które pozwala na 
zapewnienie oczekiwanego przez rynek poziomu elastyczności operacyjnej. Współcześnie 
wdrażane systemy wytwarzania klasy światowej drugiej generacji, jak wykazały badania, 
opierają swoją konstrukcję w głównej mierze na szczupłym wytwarzaniu. Ich przekształcenie 
w rozwiązania w większym stopniu uwzględniające zmienność otoczenia, wymaga utrzymy-
wania nadmiarowej elastyczności (najczęściej zasobowej), rozszerzając w ten sposób pasmo 
zasobowo dostępnych okazji. Jak wynika z wielu publikacji, zwinne wytwarzanie wymaga 
„bycia w klasie światowej” i używania metod szczupłego wytwarzania [Maskell, (2001), 
s. 6], gdyż zwinne wytwarzanie można jedynie budować na trwałych fundamentach, którymi 
szczupłe wytwarzanie dysponuje. Oznacza to także, że osiągnięcie klasy światowej wymaga 
przekształcenia szczupłego wytwarzania w zwinne wytwarzanie [Hormozi, (2001), s. 134]. 

Jak wynika z analizy literatury, nie ma uniwersalnych rozwiązań służących integracji 
obu podejść do organizacji wytwarzania. Każde przedsiębiorstwo przemysłowe powinno 
samo opracować własną drogę integracji podejść oraz zakresu ich wykorzystania [Wang i in., 
(2012), s. 1298]. Jednak działania związane z płynnym przejściem ze szczupłości do zwinności 
należy planować, gdyż istnieją związki pomiędzy wzajemnym oddziaływaniem szczupłego 
i zwinnego wytwarzania [Ghobakhloo i Azar, (2018), s. 14]. Związki te oznaczają, że istotne 
znaczenie mają rozwiązania przyjęte przy wdrażaniu szczupłego wytwarzania na późniejszą 
implementację zwinnego wytwarzania. Przekształcanie szczupłego wytwarzania w zwinne 
może odbywać się wieloma ścieżkami uzależnionymi od przyjętego założenia w zakresie in-
tegracji obu podejść. Może to być założenie o wzajemnym wykluczaniu się podejść, założenie 
o wzajemnym wspieraniu się podejść oraz założenie o ewolucyjnym przejściu szczupłości 
w zwinność. Przyjęcie założenia o ewolucyjnym charakterze zmian, wymuszającym stopniowe 
zwiększanie poziomu elastyczności operacyjnej w ramach szczupłego wytwarzania, pozwoli 
na zdefiniowanie ścieżki przejścia równoważącej poziom szczupłości i elastyczności operacyj-
nej, a znajdującej się w ramach zdefiniowanego, na etapie projektowania struktury, korytarza 
elastyczności. Zagwarantowanie „płynnego” przejścia wymaga zdefiniowania pośredniego 
ogniwa w organizacji systemu wytwarzania zwanego szczupło-zwinnym. 
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Szczupło-zwinna organizacja wytwarzania to takie połączenie szczupłego i zwinnego 
wytwarzania, które gwarantuje zdolność do bycia elastycznym i zdolność do konkurowania 
kosztem (są to kluczowe zdolnościami niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa 
przemysłowego na współczesnym rynku [Chavez i in., (2017), s. 42]). Szczupło-zwinne 
wytwarzanie, zgodnie z przyjętymi założeniami, powinno prowadzić do osiągnięcia tylko 
pierwszego i drugiego poziomu zwinności, gdyż zwiększanie potencjału elastyczności opera-
cyjnej zrównoważonego z kosztami następuje tylko na poziomie operacyjnym. Z racji braku 
w literaturze kompleksowych opracowań dotyczących wykorzystania w praktyce wytwarzania 
rozwiązań opartych na szczupło-zwinności, opracowano model szczupło-zwinnego systemu 
wytwarzania oraz zdefiniowano jego poszczególne moduły, elementy i wytyczne organiza-
cyjne. Wynikają one także z założonej możliwości kształtowania elastyczności operacyjnej 
przy wykorzystaniu struktury organizacji wytwarzania.

Kształtowanie elastyczności struktury organizacji wytwarzania w ramach szczupło-zwin-
ności jest możliwe pod warunkiem zwiększenia elastyczności jej składowych, tj. elastyczności 
struktury statycznej i dynamicznej. Dla przyjętych poziomów zwinności (poziom 1 i 2), 
możliwe jest zwiększenie elastyczności struktury statycznej poprzez zastąpienie układów 
hierarchicznych układami holonicznymi, a struktury dynamicznej  – poprzez zastąpienie 
powiązań stałych powiązaniami zmiennymi. Dla powstałych w ten sposób struktur: hierar-
chiczno-procesowej i holoniczno-procesowej zaproponowano sekwencje projektowe oraz 
schemat zespolenia modularnych jednostek wytwórczych, stanowiących podstawowy element 
nowo powstałych struktur. 

Przyjmując założenie, że opracowany sposób ewolucyjnego przejścia ze szczupłego, 
poprzez szczupło-zwinne, do zwinnego dotyczy wytwarzania w klasie światowej, zapro-
ponowano zmianę sposobu zorganizowania takich systemów, przedstawiając propozycje 
koniecznych modyfikacji w obrębie organizacji systemu i jego struktury. 

Do określania korytarzy elastyczności oraz ścieżek przejścia, w ramach każdej z wydzie-
lonych struktur organizacji wytwarzania, wykorzystano modelowanie symulacyjne. W tym 
celu dobrano trzy strategie zwiększania elastyczności operacyjnej:

– zrównoważoną, zmieniającą w takim samym stopniu poziom elastyczności operacyjnej 
i szczupłości, aby funkcja rozbieżności przyjmowała stałą wartość,

– agresywną, zmieniającą „szybciej” względem szczupłości poziom elastyczności opera-
cyjnej w początkowej fazie jej stosowania (strategie zwinno-szczupłe)  – tzw. ścieżka 
elastyczności,

– pasywną, zmieniającą „wolniej” względem szczupłości poziom elastyczności operacyjnej 
w początkowej fazie jej stosowania (strategie szczupło-zwinne), tzw. ścieżka kosztowa.

4.1. Zwinna organizacja systemu wytwarzania
Podstawą organizacji zwinnych systemów wytwarzania jest tzw. zwinność. Zwinność 

definiowana324 jest najczęściej jako zdolność do szybkiego działania w odpowiedzi na nie-

 324 W literaturze, w kontekście paradygmatów, bardzo często pojęcia: zwinność, zwinne wytwarzanie, zwinne 
przedsiębiorstwo występują jako synonimy i nie ma powszechnie akceptowalnej definicji ani konsensusu co 
do ich jednoznacznego zdefiniowania [Sherehiy i Karwowski, (2014), s. 466]. 
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przewidywalne zmiany [Narasimhan i in., (2006), s. 442]. Zwinność, jako cecha działania 
[Trzcieliński, (2011), s. 24], jest w rzeczywistości elastycznym i interaktywnym procesem 
zmierzającym do dostarczenia klientowi produktu (wyrobu, usługi) szybko i zgodnie z jego 
oczekiwaniami325. Zwinność jest rozpatrywana z poziomu strategicznego oraz operacyjnego, 
gdyż szybka reakcja jest związana najczęściej z możliwościami operacyjnymi systemu i z jego 
elastycznością, a identyfikacja i spełnianie oczekiwań, wymagań klientów  – z narzędziami 
poziomu strategicznego. Zwinność zatem, z racji źródeł podejmowanych działań, generowa-
na jest najczęściej z poziomu strategicznego. Udział odpowiedniej strategii326 w osiąganiu 
zwinności potwierdzili np. S. Brown i J. Bessant, podkreślając jej rolę w dążeniu do osiąg-
nięcia zwinności [Brown i Bessant, (2003), s. 710]. A. Gunasekaran i Y. Yusuf stwierdzili, że 
osiągnięcie zwinności wymaga koncentracji na [Gunasekaran i Yusuf, (2002), s. 1357-1385]: 
planowaniu strategicznym, projektowaniu produktu, wirtualnym przedsiębiorstwie oraz au-
tomatyce i technologiach informacyjnych. Warto zaznaczyć, że sama technologia nie czyni 
systemu zwinnym, ponieważ należy znaleźć odpowiedni kompromis pomiędzy strategią, 
kulturą, praktyką biznesową oraz technologią, które są niezbędne, aby w odniesieniu do 
charakterystyki rynku być zwinnym [DeVor i in., (1997), s. 815] (uwzględnianie strategii 
rozszerzyło zakres definicji zwinności). 

Zwinność wytwarzania jest osiągana poprzez strategiczną integrację i wykorzystanie do-
stępnych metod i narzędzi zarządzania (w tym produkcją) [Zhang i Sharifi, (2000)]. Zwinność 
w wytwarzaniu w ogólnym ujęciu obejmuje szybką realizację wyrobu, wysoce elastyczne 
wytwarzanie oraz integrację rozproszonych zasobów [Gunasekaran, (1999), s. 87-105]. 

Zwinne wytwarzanie

Zestawienie definicji zwinnego wytwarzania przedstawione w załączniku 13 wskazu-
je, że nie ma powszechnie akceptowalnej definicji zwinnego wytwarzania ani zgodności 
w zakresie jej rozumienia [Sherehiy i Karwowski, (2014), s. 466]. Zwinne wytwarzanie to 
termin, który używany jest w celu reprezentacji zdolności działania przedsiębiorstwa pro-
dukcyjnego, które ciągle rozwija się w obliczu nagłych zmian. Zmiany te mogą występować 
w otoczeniu, w technologii, w relacjach biznesowych oraz w różnych aspektach działalności 
przedsiębiorstwa [DeVor i in., (1997), s. 813]. Zwinne wytwarzanie wymaga zatem [DeVor 
i in., (1997), s. 814]:

– sprostania zmieniającym się wymaganiom rynku,
– tworzenia dopasowanych aliansów opartych na kluczowych kompetencjach,
– organizacji stawiającej czoła zmianom i niepewności,
– wykorzystywania ludzi i informacji.

Oznacza to, że wszystkie działania muszą charakteryzować się zintegrowaniem od 
dostawcy do klienta: procesów projektowania, procesów wytwarzania oraz procesów wspie-
rających wytwarzanie. Wymaga to koordynacji współpracy oraz organizacji systemu w taki 
sposób, aby możliwe było nadzorowanie niepewności i złożoności przy adekwatnym do 

 325 W kontekście pojęcia zwinnego zarządzania [Włodarkiewicz-Klimek, (2016), s. 213-225].
 326 W rozumieniu jednej ze strategii funkcjonalnej (strategii wytwarzania).
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potrzeb wykorzystaniu zasobów i informacji [Bhekitemba i Lemohang, (2015), s. 36]. Wy-
maga to również [Gunasekaran, (1999), s. 87]:

– podejmowania decyzji na poziomie operacyjnym przedsiębiorstwa,
– stabilnych kosztów jednostkowych produkcji,
– elastyczności wytwarzania,
– łatwego dostępu do zintegrowanej bazy danych,
– modułowego wyposażenia produkcyjnego.

Zwinne wytwarzanie zakłada więc takie zorganizowanie, które gwarantuje zdolność do 
szybkiego i efektywnego reagowania na aktualny popyt rynkowy oraz zdolność do aktywnego 
rozwijania przyszłych możliwości rynkowych [Brown i Bessant, (2003), s. 712]. Oznacza połą-
czenie reaktywnego i aktywnego działania i wysoki stopień elastyczności w wielu kluczowych 
obszarach (tzw. proaktywna i reagująca elastyczność) [Brown i Bessant, (2003), s. 713].

Zwinne wytwarzanie rozpatrywane być powinno w zależności od poziomu otwartości 
systemu wytwarzania i poziomu jego zakładanej zwinności [Jin-Hai i in., (2003), s. 177]327 
(rys. 78). 

Rysunek 78. Poziomy zwinnego wytwarzania

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Jin-Hai i in., (2003), s. 177]

Elementarny poziom zwinności (zwinność podstawowa, P1  – poziom 1) wykorzystuje 
przede wszystkim zasoby systemu i na ich podstawie buduje układy realizacji wytwarzania. 
Poziom mikro (P2  – poziom 2) odnosi się do współpracy przedsiębiorstw przy wykorzystaniu 
kluczowych zasobów, natomiast poziom makro (P3  – poziom 3) przekracza granice organi-
zacji, wykorzystując wszystkie kluczowe kompetencje zaangażowane w danej organizacji. 
Najwyższym poziomem zwinności jest tzw. RAM (RAM  – Real Agile Manufacturing) 
[Jin-Hai i in., (2003), s. 177], który przekraczając granice organizacji, tworzy organizacje 
wirtualne, oparte na integracji rozproszonych kluczowych kompetencji, wśród wielu starannie 
dobranych, ale istniejących fizycznie organizacji o podobnych łańcuchach dostaw. RAM jest 

 327 Podobnie w ujęciu: niski, średni i wysoki [Yusuf i Adeleye, (2002), s. 4556].
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więc obszarem strategicznym (zbiorem procesów strategicznych) [Jin-Hai i in., (2003), s. 176], 
który w zmiennym otoczeniu pozwala być elastycznym, efektywnym kosztowo oraz szybko 
reagować na zmienność otoczenia. Rozwinięcie systemów zwinnego wytwarzania w systemy 
rzeczywistej zwinności RAM zmierza w kierunku jeszcze większej wirtualności i samodziel-
ności jednostek tworzących system. Można traktować systemy RAM jako systemy niedalekiej 
przyszłości i próbować określić ich podstawowe założenia organizacyjne328. Wymienione 
poziomy zwinności korespondują z rodzajem ujęcia otoczenia systemu (systemowe, sieciowe) 
oraz z rodzajem preferowanej formy współpracy329.

Poziom operacyjny związany jest więc ze zwinnością podstawową, której domeną jest 
system wytwarzania oparty na zasobach podstawowych. W dalszej części rozważań przyjęto 
założenie, że przedmiotem analizy będzie tylko poziom zwinności podstawowej. Formuły 
wyznaczania zwinności wytwarzania nie zostały w literaturze kompleksowo opisane jednak 
próby jej ilościowego i jakościowego ujęcia można znaleźć w wielu opracowaniach [np. Gia-
chetti i in., (2003), s. 54].

Zasady organizacji zwinnego wytwarzania

Bycie zwinnym w wytwarzaniu oznacza także bycie elastycznym, kosztowo efektyw-
nym, produktywnym oraz jakościowo zgodnym z oczekiwaniami klientów (wysoka jakość) 
[Bhekitemba i Lemohang, (2015), s. 40]. To dostarczanie wartości dla klienta, bycie gotowym 
na zmiany, cenienie wiedzy i umiejętności ludzi oraz partnerstwo wirtualne [Dubey i Guna-
sekaran, (2015), s. 2147]. Realizacja postulatów zwinnego wytwarzania dla poziomu podsta-
wowego zwinności, do których należą między innymi [Manivelmuralidaran, (2015), s. 158]: 
szybkość działania i reakcji, małe, ale zróżnicowane serie produkcyjne, rekonfiguracyjność 
i wymienność elementów, elastyczność zasobów330 wymaga przyjęcia kilku założeń (zasad 
ogólnych) dotyczących zorganizowania tak systemu, jak i jego poszczególnych elementów. 
Do najważniejszych należą [Dudek, (2013d), s. 22-29]:

– rekonfiguracja,
– kastomizacja, 
– elastyczność i szybkość działania,
– wirtualizacja wytwarzania,
– zdolność do kooperacji.

Rekonfiguruj jest zasadą, która pozwala na niskokosztowe projektowanie maszyn i sys-
temów wytwórczych oraz szybką ich zmianę (dodanie/usunięcie elementu) w celu reakcji 
na zmiany rynkowe [Mehrabi i in., (2000), s. 405]. Jej wykorzystanie polega na celowym 
zaprojektowaniu, a następnie wykorzystaniu możliwości szybkiej i taniej wymiany elementów 
systemu. Pozwala ona na płynną regulację zdolności zasobowej systemu i struktury asorty-
mentowej w zależności od wahań popytu na rynku. Utożsamiana z gotowością do zmian, 
w praktyce oznacza zdolność do ciągłej rekonfiguracji i integracji struktury zapewniającej 
możliwość szybkiego dostosowywania się do zaistniałych sytuacji, a tym samym „dając” 

 328 Szerzej w: [Dudek (2016c), s. 49-51].
 329 Szerzej w: [Camarinha-Matos i Afsarmanesh, (2005), s. 440].
 330 Tzw. zwinność technologiczna; [por. Trzcieliński, (2011), s. 125].
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narzędzia do wykorzystywania okazji. Możliwości rekonfigurowania umożliwiają także za-
soby rozproszone, oddalone geograficznie, a koordynacja działań realizowana jest w formie 
różnych układów sieciowych [Camarinha-Matos i Afsarmanesh, (2005), s. 440].

„Kastomizuj” to zasada pozwalająca na utrzymywanie zróżnicowania wyrobów na 
takim poziomie, który zabezpiecza zmienność oczekiwań klientów, generując przy tym jak 
najniższe koszty ich wytworzenia. Kastomizacja331 oznacza oferowanie wyrobów dostosowa-
nych do wymagań klienta na masową skalę po cenach porównywalnych z cenami wyrobów 
standardowych i jest związana z przemyślanym kształtowaniem struktury asortymentowej 
[Bieniek, (2011), s. 34]. Decyzje zmierzające do ustalenia optymalnej struktury asortymen-
towej odnoszą się do ustalenia szerokości i głębokości wytwarzanego asortymentu oraz przy-
jętych w danym systemie zmian w tym zakresie oraz kształtowania struktury instrumentów 
marketingu w sytuacji sprzedaży wielu zróżnicowanych wyrobów [Mazur i Obrzud, (2013), 
s. 60]. Kształtowanie struktury asortymentowej rozpatrywane jest zatem z punktu widzenia 
ich różnicowania pionowego i poziomego. Różnicowanie pionowe związane jest z głębokością 
asortymentu i występuje w sytuacji, gdy do programu produkcji i sprzedaży wprowadza się 
wiele odmian danego rodzaju wyrobu. Różnicowanie poziome jest związane z szerokością 
asortymentu i ma miejsce w sytuacji, gdy do programu produkcji i sprzedaży wprowadza się 
wiele różnych wyrobów (redukcja poziomu elastyczności zmniejsza zdolność wariantowania 
produkcji, podczas gdy nadmiar elastyczności zwiększa zdolność wariantowania produkcji).

„Uelastyczniaj” to zasada, według której należy utrzymywać zmienny, ale adekwatny do 
potrzeb nadmiar elastyczności, tak ażeby móc szybko reagować i wykorzystywać nadarzające 
się okazje rynkowe. Elastyczność, rozumiana jako zdolność do szybkiej zmiany, wyraża się 
w istocie w umiejętności „plastycznej” reakcji systemu na zakłócające jego dotychczasową 
stabilność impulsy zewnętrzne [Grajewski, (2014), s. 269] i wewnętrzne. Elastyczność wy-
twarzania w tym kontekście jest rozumiana bardzo szeroko i związana jest przede wszystkim 
z elastycznością technologii (marszrut i procesów), elastycznością ludzi i maszyn (zasobów) 
oraz elastycznością planowania i elastycznością celów [Bhekitemba i Lemohang, (2015), 
s. 37]. Wymaga ona także ścisłej współpracy pomiędzy obszarami technologii, zasobów, 
jak również przepływu informacji, a także wymaga nowych form struktur organizacyjnych 
[Manivelmuralidaran, (2015), s. 157]. W praktyce oznacza ona połączenie zasad decentrali-
zacji, „dokładnie na czas”, kontroli u źródła i ciągłego doskonalenia ze wszystkimi zasadami 
zwinności.

„Wirtualizuj” jest zasadą, która wykorzystuje możliwości techniczne do organizacji tzw. 
układów wirtualnych332. Układ wirtualny, podobnie jak organizacja wirtualna, jest różnie de-
finiowany i oznacza najczęściej dobrowolne i czasowe zespolenie obiektów mające na celu 
realizację konkretnego celu i określany jest poprzez charakterystykę właściwości i połączenia 
informatyczne, a nie poprzez istniejące cechy fizyczne [Moczała, (2004), s. 47]. Układ ten 
może być tworzony w ujęciu procesowym i strukturalnym. Ujęcie procesowe opiera się na 
czynnościach charakterystycznych dla zarządzania organizacją, a ujęcie strukturalne kładzie 
nacisk na części składowe organizacji wirtualnej, jej cechy oraz występujące powiązania, 

 331 Szerzej w: [Brown i Bessant, (2003), s. 707-730].
 332 W organizacji i zarządzaniu termin „wirtualny” oznacza: nierzeczywisty, pozorny, nierealny, przypominający 

lub sprawiający wrażenie bytu fizycznego (realnego), którym w rzeczywistości nie jest; szerzej np. w: [Brzo-
zowski, (2010), s. 37]. 
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relacje. Nośnikiem wirtualności z reguły jest organizacja, która może być rozpatrywana pod 
względem [Brzozowski, (2010), s. 38]: czasu  – skupiająca się na doraźnym (tymczasowym) 
wykorzystaniu kwalifikacji pracowników; przestrzeni  – skupiającej się na lokalizacji rozpro-
szonych geograficznie zasobów; zasobów infrastruktury  – skupiających się na optymalnym 
gospodarowaniu zasobami organizacji; wiedzy  – skupiającej się na współpracy partnerów, 
którzy wymieniają się zdobytą wiedzą, w konsekwencji czego powstaje nowa wiedza; struktu-
ry  – skupiającej się na swobodzie i rozmaitości struktur. Wirtualność oparta jest na technologii 
informatycznej i jest wykorzystywana do formowania wirtualnych jednostek, których zwinność 
jest odpowiedzią na zmieniające się otoczenie. W ramach szeroko ujmowanej wirtualizacji 
realizowana jest także koncepcja wirtualnego wytwarzania. Wirtualne wytwarzanie jest zin-
tegrowanym środowiskiem produkcji, wykorzystywanym w celu zwiększenia możliwości 
decyzyjnych i kontrolnych [Abair, (1995), s. 196-198]. Wirtualizacja wytwarzania polega 
na wprowadzeniu różnorodnych środków technicznych i systemów informatycznych w celu 
samoczynnej realizacji procesu wytwarzania. 

„Kooperuj” to zasada, według której należy współpracować z innymi systemami (także 
innymi sieciami) celem osiągnięcia lepszego dostosowania się do zmiennych potrzeb klientów. 
Podstawą wykorzystania tej zasady jest możliwość tworzenia struktur oraz reguł współpracy 
jej elementów w takiej formie, aby uzyskać optymalną kombinację tych elementów z punktu 
widzenia wszystkich udziałowców. W wyniku takiego działania mogą powstawać zwinne 
układy, między którymi występuje szereg kooperacji. Ich przebieg jest w znaczącym stop-
niu związany ze stosowaniem technologii informatycznych oraz wirtualizacją wytwarzania. 
Aktywna kooperacja (najczęściej sieciowa) jest nowoczesną i bardzo efektywną postacią 
całościowego wspomagania współpracy wytwórczej, mającej miejsce między jednostkami 
współpracującymi w danym systemie, który zmusza jego uczestników do sklasyfikowania 
oferowanych przez nich wyrobów oraz sposobów ich wytwarzania. Klasyfikacje mogą do-
tyczyć wszystkich podmiotów biorących udział w sieci kooperacji. Może to być pomocne 
w odnajdywaniu partnerów biznesowych oraz w samoczynnym dopasowywaniu się syste-
mów [Moczała, (2005), s. 16] do siebie. Współdziałanie z konsumentami (klientami) jest 
istotne, gdyż pozwala tworzyć bardziej zindywidualizowaną ofertę charakteryzującą się 
najważniejszymi atrybutami dodatkowej wartości dla ostatecznych nabywców (atrakcyjność, 
trafność, jakość, dostępność i cena) [Suszyński, (2014), s. 44]. Należy pamiętać, że tworzenie 
partnerstwa między systemami opartego na kluczowych kompetencjach oraz tymczasowych 
sojuszach wspomaga elastyczności wytwarzania oraz generuje synergię. Synergia sieciowa 
daje możliwość rozwoju i wykorzystania kluczowych kompetencji i osiągnięcia korzyści 
przez wszystkich uczestników sieci oraz gwarantuje dużą elastyczność przy niewielkim 
koszcie jej uzyskania.

Analiza prezentowanych w literaturze szczegółowych zasad zwinnego wytwarzania 
wyraźnie wskazuje, że mają one swoje źródła w orientacji rynkowej, a także w nadrzęd-
nych zasadach zorganizowania (przedstawionych ogólnych zasadach głównych333), czyli  

 333 Zgodnych z prezentowanymi wytycznymi organizowania systemów nadrzędnych względem systemu wy-
twarzania np.: z cechami konstytuującymi  – bystrość, elastyczność, inteligencja, spryt [Trzcieliński, (2011), 
s. 75-122]; z czynnikami  – przepływy, technologia, metody, ludzie, jakość, elastyczność [Kumar i Motwani, 
(1995), s. 42]; z nośnikami  – rynek, konkurencja, wymagania klientów, technologia, czynniki społeczne, 
dostawcy, czynniki wewnętrzne [Sharifi i Zhang, (2001), s. 779].
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w: wirtualizacji, rekonfiguracji, kastomizacji, elastyczności i zdolności do kooperacji. W wyniku 
analizy usystematyzowano zasady organizacji zwinnego wytwarzania dla poziomu podstawo-
wego i przedstawiono je na rysunku 79.

Rysunek 79. Zasady zwinnego wytwarzania dla poziomu podstawowego zwinności

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Ramesh i Devadasan, (2007)]

Zasada „pracuj sieciowo” dotyczy możliwości wykorzystywania zasobów poprzez 
połączenia sieciowe [Mountreuil i in., (2000), s. 299-317]. Organizowane w ten sposób 
zadania cechuje wysoka produktywność, efektywność, jakość oraz niższy, jak w przypadku 
tradycyjnych rozwiązań, czas i koszt wytwarzania [Jardim-Goncalves i Grilo, (2016), s. 1]. 
Praktyczne wykorzystanie zasady oznacza konieczność dzielenia się zasobami przy wykorzy-
staniu wsparcia komputerowego. Zasada ta także wskazuje na konieczność wykorzystywania 
wiedzy i umiejętności ludzi do zwiększania efektywności pracy zespołowej. Zasada „twórz 
zwinne obiekty” dotyczy możliwości tworzenia tzw. zwinnych jednostek wytwórczych. Te 
zwinne jednostki to samodzielne, samowystarczalne układy (obiekty  – maszyny, moduły, 
podsystemy) funkcjonujące wewnątrz każdego systemu, których zadaniem jest realizacja 
określonych celów. Są one odpowiednikiem szczupłych jednostek wytwórczych, wykorzysty-
wanych do tworzenia szczupłych systemów wytwarzania. Ich jedną z podstawowych różnic 
w funkcjonalności jest rekonfigurowalność. Odnosi się ona do maszyn i urządzeń używa-
nych do wykonywania zadań i ich zdolności do rekonfiguracji, jak również do stosowanych 
systemów sterowania przepływem produkcji (w tym do systemów przepływu informacji, 
których celem jest organizacja przebiegu informacji pomiędzy obiektami [Stachowiak, (2004), 
s. 481]). Zwinne obiekty powinny być koordynowane tak, ażeby można było generować jak 
najmniejsze straty i zachować ich naturalną elastyczność. Zasada „dbaj o jakość” (reputa-
cję) odnosi się do wszystkich działań, które wpływają na postrzeganie systemu w otoczeniu. 
Działania te związane są przede wszystkim z jakością oferowanych procesów i wyrobów 
oraz z zaufaniem [Jin-Hai i in., (2003), s. 179], będącym kluczowym czynnikiem dostępu do 
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sieci współpracy. Zasada „kreuj zmiany” dotyczy możliwości doskonalenia systemu poprzez 
ewolucyjne podejście do zmian. Doskonalenie systemu koncentruje się z reguły na kwestiach 
procesu i jest bardzo ważną formą zmiany organizacyjnej [Griffin, (2002), s. 406]. W ramach 
zwinnego wytwarzania istotne jest nie tyle przeprowadzanie zmian, co ich kreowanie i prze-
widywanie. Zasada „współtworzenia wartości” z klientem dotyczy możliwości projektowania 
i organizacji procesów i wyrobów przy jak największym udziale klientów. Pozwala to mini-
malizować ryzyko związane z tworzeniem zestawu cech użytkowych [Vinodh i in., (2009), 
s. 941-942] oraz warunków organizacyjnych oferowanych wyrobów generujących wartość 
dodaną dla klienta. W myśl tej zasady każdy klient powinien być traktowany indywidualnie, 
dzięki czemu tworzone się relacje pomiędzy systemem i jego klientami, które są przydatne 
w procesach kreowania nowych rozwiązań. Wymaga to wykorzystania bogatej wiedzy pra-
cowników i przede wszystkim klientów oraz zawansowanych technologii informatycznych 
[Yusuf i in., (1999), s. 36]. Współtworzenie wartości jest funkcją wszystkich kompetencji, 
jak i zdolności wnoszonych przez kooperantów [Bititci i in., (2004), s. 260]. Zasada „reaguj 
szybko” dotyczy możliwości szybkiego reagowania na ewentualne przewidywalne i nie-
przewidywalne zmiany. Szybkość reakcji uzależniona jest między innymi od możliwości 
wewnętrznych systemu i wyrażana najczęściej czasem cyklu, czasem trwania procesu lub 
czasem reakcji. Kompresja czasu oraz wynikająca z niej pośrednio szybkość reakcji to pod-
stawowe imperatywy zwinnego wytwarzania [Vinodh i in., (2009), s. 941], zatem zwinność 
jest specyficzną kombinacją szybkości i elastyczności [Manivelmuralidaran, (2015), s. 156; 
Ganguly i in., (2009), s. 413; Meredith i Francis, (2000), s. 138]. Zasada „twórz synergię” 
wynika z sieciowej możliwości tworzenia układów generujących relatywnie większe wartości 
niż pojedyncze jednostki działające osobno. Zwinne układy, w celu zwiększenia efektywności 
swoich działań, tworzą taką jakość współpracy, która umożliwia uzyskanie efektu synergii, 
definiowanego jako stan, w którym całość jest większa od sumy jej części [Słoniec, (2002), 
s. 5]. Zasada „kreuj i planuj strumienie” przepływu dotyczy takiej organizacji strumieni, 
która zapewni szybkie i efektywne przepływy (w szczególności materiału i informacji). 
W środowisku zwinnego wytwarzania wymagane jest stosowanie zwinnych układów dostaw 
(najczęściej łańcuchów, ale także sieci), które wymuszają elastyczność w obszarze dostar-
czania wyrobów, co oznacza elastyczność relacji z dostawcami oraz współpracy pomiędzy 
dostawcami. Organizowanie procesów w formie układów dostaw pozwala na redukcję strat, 
wynikających ze sposobu zorganizowania przede wszystkim procesów pomocniczych, oraz 
celowość doboru partnerów. Przy wyborze partnera powinno się uwzględniać złożoność i dy-
namikę rynku, a tradycyjne kryteria ich doboru (np. koszty, czas reakcji, jakość, lokalizację) 
uzupełniać lub zastępować między innymi możliwościami informatycznymi (możliwością 
integracji systemów), elastycznością ich układów dostaw, zdolnością do wirtualizacji czy 
poziomem zaufania. Zasada „zarządzaj sieciami” wytwórczymi umożliwia projektowanie 
i organizowanie dowolnych układów sieciowych, mających na celu realizację zadań wytwór-
czych. Działania organizacyjne w systemie generują przebieg logicznej ścieżki wytwarza-
nia, na podstawie której kształtowana jest struktura systemu. Sprawny system koordynacji 
(zarówno sieci, jak i systemu) pozwala na podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym, 
związanych ze sposobem koordynacji zasobów, zasadami ich doboru i konfiguracji w celu 
realizacji zleceń pojawiających się w otoczeniu. Niezależnie od wyboru formy koordynacji 
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zwinnych obiektów (agenci, holony itp.) warunkiem koniecznym do zarzadzania układami 
sieciowymi jest posiadanie infrastruktury informatycznej do jej obsługi. Zasada „redukuj 
straty” w sposób zrównoważony związana jest z pojęciem niskokosztowej elastyczności. To 
równoważenie wynika z konieczności utrzymywania kompromisu pomiędzy kosztami [Hooper 
i in., (2001), s. 642] a oczekiwaniami klientów (stwarza to zarówno nowe możliwości, jak i jest 
ograniczeniem w wytwarzaniu [Dekkers i Bennett, (2010), s. 14]). „Wykorzystuj okazje” to 
zasada, według której należy wykorzystywać nadarzające się w otoczeniu sytuacje sprzyjające, 
mogące przyjmować formę okazji lub szansy, dzięki między innymi prowadzonym analizom 
zainicjowanym na poziomie strategicznym, dzięki wykorzystywaniu systemów wczesnego 
ostrzegania, dzięki ścisłej współpracy z klientami bądź dzięki wykorzystywaniu własnych 
metod ich poszukiwania [Trzcieliński, (2011), s. 46]. Jej skuteczne wykorzystanie wymaga 
przede wszystkim umiejętności zdobywania odpowiednich informacji, błyskawicznej analizy 
zjawisk i umiejętności szybkiego podejmowania decyzji, wysokiej efektywności organiza-
cyjnej oraz wsparcia technicznego [por. Sajdak, (2014), s. 145-146]. Należy pamiętać, że 
implementacja tej zasady umożliwia także dostrzeganie ewentualnych zagrożeń celem ich 
neutralizacji lub eliminacji. Zasada „wykorzystuj technologię high-tech” dotyczy możliwości 
wspomagania podejmowania bieżących decyzji przy wykorzystaniu odpowiedniej technologii 
teleinformatycznej z wbudowanymi narzędziami optymalizacyjnymi. Technologia infor-
matyczna jest pomostem pomiędzy zwinnym wytwarzaniem a wirtualizacją [Dowlatshahi 
i Cao, (2006), s. 838] umożliwiającym zarządzanie zwinnymi obiektami. Zwinność wymusza 
powstanie systemu, który nie tylko będzie gwarantował sprawny przepływ informacji [Rao 
i in., (2006), s. 1883], ale także optymalizował wszystkie aktywności zarówno w systemach, 
jak i na poziomie sieci334. Zwinne wytwarzanie wykorzystuje na szeroką skalę także proste 
narzędzia komputerowego wspomagania w zakresie wszystkich aktywności (np. CAM, CAD, 
CAE, CIM, PPC, CAP, CAQ, CAPP, CAMC, CAMAC, CAQA, CAT, CAO, CAS oraz sys-
temów klas MRP, ERP itp.)335.

Model zwinnego wytwarzania
Jak wskazuje analiza literatury, istnieją dwa współzależne336 aspekty zwinności wytwa-

rzania  – strategiczny i operacyjny [Meredith i Francis, (2000), s. 138]. Na poziomie strate-
gicznym wymagane jest podejście skierowane na zewnątrz systemu, oznaczające działania 
związane z monitoringiem otoczenia, ekstrapolacją trendów branży, możliwościami technolo-
gicznymi, siłami konkurencyjnymi, zmianami rynkowymi, dynamiką w obszarze segmentów 

 334 W tym celu wykorzystać można tzw. e-wytwarzanie, które zarządza układami produkcji na poziomie sieci lub 
procesu. Wykorzystuje ono zdalne połączenia z wieloma obiektami zewnętrznymi, wykorzystując rozwiązania 
informatyczne, celem integracji systemu z otoczeniem. Wykorzystuje także zaawansowaną technologię infor-
matyczną do podejmowania w czasie rzeczywistym decyzji, mających na celu określenie: sposobu organizacji, 
zasad doboru i konfiguracji modułów i niezbędnych zasobów. Narzędzie to zapewnia wymianę informacji, 
wiedzy, doświadczeń pomiędzy wszystkimi kooperantami, co pozwala na skrócenie prac projektowych, 
zmniejszenie czasu produkcji, szybką korektę defektów itp. [Lee, (2003), s. 503].

 335 Dodatkowo także DMF (DMF  – Data Management Framework), AMDS (AMDS  – Agile Manufacturing Data 
System), WWW (WWW  – World Wide Web), CSCW (CSCW  – Computer Supported Cooperative Work), WF 
(WF  – Workflow Management) i inne [Gunasekaran, (1999), s. 93-96]. 

 336 Zwinność to umiejętność balansowania pomiędzy wymiarem strategicznym i operacyjnym wpływającym na: 
efektywność kosztową, poziom jakości, elastyczność i niezawodność [Chyan i Hsian-Ming, (2012), s. 1025].
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rynkowych. Na poziomie operacyjnym zwinność337 wytwarzania związana jest ze zmianami 
zachodzącymi wewnątrz systemu, szczególnie w procesach wytwarzania, innowacji [Meredith 
i Francis, (2000), s. 138] i projektowania. Integracja tych dwóch aspektów jest kluczowym 
elementem zwinności wytwarzania, gdyż osiągnięta może być wtedy równowaga pomiędzy 
rynkową a efektywnościową orientacją systemu [Mazur, (2007), s. 23]. Odzwierciedleniem tej 
równowagi są znane w literaturze modele zwinnego wytwarzania [np.: Dubey i Gunasekaran, 
(2015), s. 2148; Gunasekaran i in., (2018), s. 387; Soltan i Mostafa, (2015), s. 480; Jin-Hai i in., 
(2003), s. 176; Rao i in., (2006), s. 1881-1905; Gunasekaran i Yusuf, (2002), s. 1357-1385 
(model paradygmatu); Sreenivasai in., (2012), s. 424]338. Zaproponowane przez Gunaskerana 
[Gunasekaran i Yusuf, (2002), s. 1357-1385] oraz Jin-Hai [Jin-Hai i in., (2003), s. 170] wczes-
ne modele zwinnego wytwarzania były bardziej koncepcjami wytwarzania post-masowego,  
które koncentrowały się na reakcji na globalną konkurencję poprzez szybkie reagowanie na 
dynamiczne wymagania klientów [Wang, (2009), s. 3439-3447]. Z analizy kolejnych modeli 
wynika, że zwinne wytwarzanie zapewniać powinno elastyczność w takim stopniu, aby sys-
tem mógł szybko reagować na dynamiczne zmiany zapotrzebowania klientów i wytwarzać 
wyroby w zindywidualizowanych wersjach oraz z innowacyjnymi funkcjami [Elmoselhy, 
(2013), s. 598-619]. Rekonfigurowalność i elastyczność systemu wytwarzania zatem były 
i są jednymi z najważniejszych cech współczesnych modeli zwinnego wytwarzania, które 
wspomagają przedsiębiorstwa przemysłowe w wytwarzaniu zróżnicowanego asortymentu 
wyrobów w odpowiedzi na dynamiczne zmiany potrzeb klientów w krótkim okresie czasu 
[Thilak i in., (2015), s. 2].

W większości prezentowanych modeli ich zasadniczą częścią jest kombinacja podsta-
wowych elementów przypisanych wymiennie do dwóch powiązanych wzajemnie [Aravind 
Raj i in., (2013), s. 5975] poziomów: strategicznego i operacyjnego. Elementy te, różnie 
określane339 i różnie wykorzystywane do tworzenia niezawodnych, rekonfigurowalnych 
układów, dotyczą:

– tworzenia wyborów przy uwzględnieniu strategii (docelowo zwinnej strategii wytwa-
rzania),

– ciągłego monitorowania i aktywnego współdziałania ze zmiennym otoczeniem (doce-
lowo zwinne orientacje rynkowe),

– efektywnego i elastycznego wykorzystywania posiadanych zasobów, w tym ludzi (do-
celowo zwinne zasoby),

– niezawodnych i elastycznych technologii (docelowo zwinne technologie).

Na bazie analizy literatury opracowano model zwinnego wytwarzania340, przedstawiony 
na rysunku 80. 

 337 Zwinność operacyjna umożliwia szybką rekonfigurację obecnych procesów i kreowanie nowych procesów 
umożliwiających wykorzystanie dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych [Sajdak, (2014), s. 148].

 338 W tym także modele zwinnego przedsiębiorstwa: np. [Abdelilah i in., (2018); Vinodh i in., (2012), s. 6740; 
Tseng i Lin, (2011), s. 3698; Włodarkiewicz-Klimek, (2016), s. 213-225].

 339 Np. aktywatory, nośniki, zdolności, czynniki [Zhang i Sharifi, (2000), s. 498].
 340 Jak wskazują R.J. Vokurka i G. Fliedner, nie ma i być nie może standardowego modelu zwinnego wytwarza-

nia, gdyż jego elementy dobierane są w zależności od bieżącej sytuacji konkurencyjnej [Vokurka i Fliedner, 
(1998), s. 170] i rodzaju potrzeb i celów przedsiębiorstwa. 
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Rysunek 80. Dwupoziomowy (operacyjno-strategiczny) model zwinności wytwarzania

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Soltan i Mostafa, (2015), s. 480; Gunasekaran i Yusuf, (2002), 
s. 1357–1385; Ramesh i Devadasan, (2007), s. 190–192; Bhekitemba i Lemohang, (2015), s. 37–38; 

Vinodh i in., (2012), s. 6737–6745; Aravind Raj i in., (2013), s. 5971–5984]

Model ten opera się na czterech filarach: elastycznych zasobach, elastycznych technolo-
giach, planowaniu strategicznym i prorynkowej orientacji. Skupia się więc na elastyczności 
i dostosowaniu jej do aktualnych potrzeb, przy czym wymaga on również adaptacyjności 
do otoczenia implementowanej w taki sposób, aby mieć możliwość reagowania na przyszłe 
zmiany w otoczeniu. Adaptacyjność związana jest z dwoma aspektami: rozwojem potencja-
łu wewnętrznego oraz umiejętnościami konfiguracji aktywów (ludzi i kapitału). Może ona 
zależeć od wykorzystywanej technologii, elastyczności organizacji, czy też od uzależnienia 
się od zmieniających się sojuszy partnerskich w branży, tworzonych w zależności od potrzeb 
rynku [Gunasekaran, (1998), s. 1223-1247]. W przypadku prezentowanego modelu zwinności 
wytwarzania, w przeciwieństwie do modelu szczupłości wytwarzania, do jego implementacji 
niezbędne jest posiadanie odpowiednich narzędzi integracji poziomów: strategicznego i ope-
racyjnego. Wybrany model zwinnego wytwarzania może zapewnić:

– w aspekcie poziomu strategicznego [Manivelmuralidaran, (2015), s. 158] między innymi 
obsługę zmieniających się wymagań rynku, tworzenie kooperacji opartych na kluczo-
wych kompetencjach i dobór zasobów [Zhang i in., (2014), s. 169], sprostanie zmianom 
i niepewności czy mądre wykorzystywanie ludzi i informacji,

ZWINNE 
WYTWARZANIE ORIENTACJA RYNKOWAELASTYCZNE ZASOBY

PL
AN

O
W

AN
IE

 S
TR

AT
EG

IC
ZN

E

ELASTYCZN
E TECHN

O
LO

G
IE

RE
KO

N
FI

   
   

   
   

    
   

   
   

  G
UR

AC
JA

W
IRTUA                              LIZACJA

KASTOM                             IZACJA

NIEZAW                             ODNOŚĆ



290

– w aspekcie poziomu operacyjnego między innymi niskokosztową elastyczność wytwa-
rzania pod warunkiem wsparcia jej odpowiednimi systemami i odpowiednią infrastruk-
turą komunikacyjną i informatyczną341.

Organizacja zwinnego systemu wytwarzania
Zwinna organizacja wytwarzania oznacza stan, w którym osiągnięta jest możliwie naj-

większa zgodność na linii klient (jego potrzeby i oczekiwania) a system i jego podsystemy342. 
Organizowanie z punktu widzenia zwinnego wytwarzania polega na takim doborze działań, które 
zapewniają szybkie dopasowywanie się do klientów oraz do ich unikalnych potrzeb. Istotą tych 
działań jest zarówno szybkość reagowania na nowe możliwości rynkowe, jak również koszty 
i jakość wyrobów finalnych, które klienci są skłonni nabywać [Gunasekaran i Yusuf, (2002), 
s. 1358]. Celem zwinnej organizacji wytwarzania jest stworzenie mechanizmów umożliwia-
jących kreację organizacji samodoskonalącej się, ukierunkowanej na elastyczne i efektywne 
gospodarowanie zasobami w celu zrealizowania zapotrzebowania generowanego przez rynek 
w taki sposób, aby zapewnić elastyczną i szybką odpowiedź na zmieniające się potrzeby klien-
tów w zakresie wytwarzania i wszystkich działań pomocniczych. Zwinne wytwarzanie zakłada 
takie zorganizowanie wszystkich aspektów działalności, które zagwarantuje zdolność systemu 
do zaspokajania gwałtownie zmiennego popytu rynkowego, zarówno w obszarze wielkości, 
jak i różnorodności wyrobów, co oznacza taką elastyczność, która zapewnia najszybciej, jak to 
możliwe, dostosowanie do popytu rynkowego [Esmaeilian i in., (2016), s. 84-85; Purvis i in., 
(2014), s. 100]. Zrównanie szybkości reakcji i elastyczności ze zwinnością jest bardzo wąską 
interpretacją [Yusuf i in., (1999), s. 36], zatem należy pamiętać, że zwinność wytwarzania nie 
powinna tylko bazować na wrażliwości (szybkości reagowania i działania) i elastyczności, ale 
także na koszcie i jakości wyrobów i obsługi serwisowej [Bhekitemba i Lemohang, (2015), 
s. 37]. Organizacja zwinnego systemu wytwarzania wynika przede wszystkim z zasad zwinnego 
wytwarzania, a także z celów strategicznych przedsiębiorstwa. 

Jak wynika z poczynionych założeń, organizacja systemu jest pojęciem korespondu-
jącym z pojęciem struktury systemu (zorganizowany system to wyodrębniony z otoczenia 
zbiór elementów o określonej strukturze). Zgodnie z podejściem sieciowym (adekwatnym 
do organizacji zwinnych systemów wytwarzania) struktura systemu stanowi uporządkowanie 
elementów poprzez określenie powiązań strukturalnych między nimi [Piekarczyk i Zimniewicz, 
(2010), s. 46] i projektowana jest na podstawie wybranego podejścia do organizacji systemu 
określającego charakter relacji między jego elementami343. System jest obiektem postrzeganym 
przez obserwatora w danym momencie czasu w kontekście uporządkowanej sieci powiązań 

 341 Jak wskazali Cho, Jung, Kim, oprócz znanych wcześniej koncepcji, metod i narzędzi zarządzania (np. LM, CIM, 
TQM, MRP, BPR, EE i OPT) bardzo często wykorzystuje się także inne koncepcje wspomagające, np: STEP 
(STEP  – Standard for The Exchange of Products), SFCS (SFCS  – Shop Floor Control System), LCE (LCE  – Life 
Cycle Engineering), elementy wirtualizacji wytwarzania (VM  – Virtual Manufacturing) oraz narzędzia bazujące 
na komponentach hierarchicznego systemu sterowania produkcją [Cho i in., (1996), s. 324-334] czy zwinną 
inżynierię współbieżną (ACE  – Agile Concurrent Engineering) [Yan i Jiang, (1999), s. 103-112].

 342 W tym kontekście należy rozróżniać trzy poziomy zwinnej organizacji wytwarzania: zwinność układu, zwinność 
systemu jako całości oraz zwinność poszczególnych jego elementów stanowiących o poziomie zwinności całego 
systemu i układu. W trzecim poziomie klientem jest kolejne ogniwo układu wartości (łańcucha lub sieci).

 343 Relacje między elementami systemu mogą mieć charakter relacji hierarchicznych, heterarchicznych, tzn. okreś-
lanych w dynamicznych procesach negocjacyjnych między elementami systemu podczas strukturyzacji sieci, 
lub holonicznych, tzn. tymczasowych relacji hierarchicznych, określanych w procesach negocjacyjnych między 
elementami systemu podczas strukturyzacji sieci.
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w wyodrębnionym z otoczenia zbiorze elementów. Podejście sieciowe nie narzuca odgórnie 
określonego rozwiązania strukturalnego, pozwalającego na uporządkowanie zbioru elementów. 
Formowanie strumieni przepływu produkcji w systemie wskazuje logiczną ścieżkę wytwarzania, 
na podstawie której kształtowana jest struktura statyczna systemu poprzez strukturyzację sieci, 
tzn. dobór elementów i ustalenie powiązań strukturalnych, oraz struktura dynamiczna poprzez 
konfigurację sieci, tzn. ustalenie powiązań kooperacyjnych między elementami wynikającymi 
z możliwych do realizacji w danym momencie czasu procesów (rys. 81). 

Rysunek 81. Zorganizowanie zwinnego systemu wytwarzania

Podejście sieciowe jest właściwą perspektywą dla problemu organizacji zwinnego systemu 
wytwarzania, ponieważ nie ogranicza analizy wyodrębnionego z otoczenia zbioru elementów 
o ustalonych granicach systemu (uelastycznia rozwiązanie). Podejście sieciowe daje szerszą 
perspektywę możliwości analizy systemu wytwarzania, ponieważ wykracza ona poza kompo-
nenty, relacje i granice systemu [Karlsson i Skold, (2007), s. 912-932]. W podejściu sieciowym 
do organizacji granice (logiczne) wynikają ze zorganizowania systemu, jako właściwej formy 
koordynacji sieci powiązań, w przeciwieństwie do podejścia systemowego, w którym granice 
(fizyczne) określane są na etapie wyodrębniania z otoczenia zbioru elementów i wyborze formy 
struktury. Podejście sieciowe stanowi zatem rozszerzenie podejścia systemowego o możliwość 
definiowania granic systemu wyznaczających obszar jego stabilności344.

 344 W podejściu systemowym system organizowany jest dla określonego stanu stabilności (związanego z wyodręb-
nieniem z otoczenia elementów do uporządkowanego zbioru), natomiast w podejściu sieciowym organizacja 
systemu wyznacza stan stabilności w wyznaczonym obszarze stabilności (związanym z wyodrębnieniem 
z otoczenia nieuporządkowanego zbioru elementów).
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Organizowanie struktur wytwarzania poprzez teoretycznie dowolną i nieograniczoną 
liczbę elementów (np. dostępnych w sieci) sprawia, że celowe jest przyjęcie perspektyw 
zwinności [Jin-Hai i in., (2003), s. 171] (adekwatnych do poziomów zwinności):

– elementu, dla poziomu podstawowego dotyczącego poszczególnych wewnętrznych ele-
mentów tworzących system (domena systemu wytwarzania),

– systemu, dla poziomu mikro dotyczącego całości systemu złożonego z elementów we-
wnętrznych i zewnętrznych (domena sieci wytwórczej),

– układu, dla poziomu makro dotyczącego układów złożonych z różnych systemów (do-
mena sieci produkcyjnej),

– zbioru układów, dla poziomu RAM, który wymaga przekroczenia granic organizacyjnych 
w celu osiągnięcia korzyści ze wszystkich kluczowych kompetencji, jakie są powiązane 
z rozpatrywanym układem (domena sieci kolaboracyjnej).

Jednym ze sposobów organizacji zwinnych systemów wytwarzania w warunkach sie-
ciowości jest podejście holoniczne [Czajka, (2014), s. 181-190]. Bazujący na przyjętych 
założeniach proces organizacji takiego systemu wytwarzania, który zgodnie z ujęciem czyn-
nościowym organizacji ma na celu wniesienie pewnego uporządkowania w zbiór zasobów, 
składa się z następujących etapów345: doboru zasobów, negocjacji i alokacji zasobów, upo-
rządkowania zasobów i koordynacji współdziałania (szerzej w podrozdziale 4.4).

Model zwinnego systemu wytwarzania
Przyjmując powyższe założenia, można skonstruować model zwinnego systemu wy-

twarzania dla poziomu podstawowego. Odnosząc się do literatury, model ten jest rozwinię-
ciem dotychczasowych propozycji zorganizowania wytwarzania, a jego złożenia wynikają 
wprost z założeń przyjmowanych w początkowych etapach rozwoju zwinności. Gunasekaran 
definiując pojęcie zwinnego systemu wytwarzania (AMS  – Agile Manufacturing System) 
[Gunasekaran, (1999), s. 87-105], dokonał klasyfikacji uwarunkowań w kontekście czterech 
kryteriów: strategii, technologii, systemu i ludzi. Dokonana przez niego analiza wskazała na 
konieczność położenia głównego nacisku w modelach na:

– koncepcję wirtualnego przedsiębiorstwa, opartego na aliansach strategicznych poprzez 
tworzenie partnerstwa na gruncie kluczowych kompetencji,

– szybką reakcję logistyki,
– szybkie projektowanie produktów,
– na integrację przedsiębiorstwa ze skomputeryzowanymi systemami informatycznymi.

Jednak kolejne badania rozszerzyły pojęcie zwinnego systemu wytwarzania. Obecnie 
zwinny system wytwarzania to takie zespolenie elementów, które pozwala na funkcjonowa-
nie w konkurencyjnym otoczeniu ciągłych i nieprzewidywalnych zmian i szybkie odpowia-
danie na gwałtowne zmiany rynkowe poprzez dostarczanie klientom oczekiwanej wartości 
dodanej w produktach [Al-Tahat i Bataineh, (2012), s. 2]. To zespolenie elementów, które 
gwarantuje efektywne wytwarzanie w małych, zróżnicowanych seriach i możliwość rekon-
figuracji, umożliwiającą szybkie zmiany w projektowanym i wytwarzanym asortymencie 
[Bhekithemba i Lemohang, (2015), s. 38]. To takie połączenie elementów, które zapewnia 

 345 Procedurę i algorytm zweryfikowano w: [Czajka i Dudek, (2017), s. 172; Czajka i Dudek, (2018), s. 150-151].
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zdolności systemu do: szybkiego i niskokosztowego wytwarzania, w małych ilościach, 
wysokiej jakości skastomizowanych wyrobów [Burgess, (1994), s. 28]. Odnosząc się do 
funkcjonalności, zwinny system wytwarzania to organizacyjne zespolenie praktyk, takich 
jak np.: elastyczna produkcja (elastyczne wytwarzanie), kompleksowe zarządzanie jakością, 
produkcja dokładnie na czas oraz szczupłe wytwarzanie [Goldman i Nagel, (1993), s. 18], 
zapewniające efekt elastyczności, różnorodności, szybkości reakcji i płynnej adaptacji do 
potrzeb oraz wymagań klientów. Współczesne systemy wytwarzania, mając na uwadze różne 
układy i poziomy zwinności, powinny nieustannie konfigurować346 poszczególne podejścia 
do zwinności, w celu zaspokojenia swoich specyficznych wymagań [Bessant i in., (2001), 
s. 29]. I na odwrót, ciągle modyfikowane podejścia do zwinności wpływają na postrzeganie 
roli i funkcji zwinnych systemów wytwarzania. Z tego też powodu trudno jest jednoznacznie 
zdefiniować uniwersalny model zwinnego systemu wytwarzania. Analiza definicji zwinnego 
systemu wytwarzania347 i ich modeli [np. Mishra i in., (2010), s. 209] wskazuje, że powi-
nien to być system przeznaczony do wytwarzania kompozycji zróżnicowanych wyrobów 
po najniższym koszcie i w najkrótszym czasie [Bhekithemba i Lemohang, (2015), s. 39]. 
Na potrzeby niniejszej pracy zmodyfikowano zdefiniowany w literaturze model zwinnego 
systemu wytwarzania348 i przedstawiono go na rysunku 82.

Rysunek 82. Model zwinnego systemu wytwarzania

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Al-Tahat i Bataineh, (2012), s. 3-4]. Objaśnienia w tabeli 149

 346 Konfiguracje zwinności mogą zostać określone na podstawie np. precyzyjnych odpowiedzi na stawiane pytania: 
co? kiedy? jak? gdzie? kto?  – w zależności od bieżących jak i przyszłych celów i potrzeb systemu. Czterema 
głównymi obszarami stanowiącymi odniesienia do konfiguracji są: zwinna strategia, zwinne procesy, zwinne 
połączenia (łańcuchy), zwinni ludzie [Brown i Bessant, (2003), s. 713].

 347 Zestawienie definicji AMS np. w: [Huang, (2002), s. 517].
 348 Wykorzystano elementy modelu według [Al-Tahat i Bataineh, (2012), s. 3-4].
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Jak wynika z rysunku 82, system ma budowę modułową i jest skonstruowany wokół 
modułu centralnego (jednostki centralnej), jakim jest zwinna jednostka wytwórcza. Wokół 
jednostki centralnej skupione są wszystkie funkcjonalności (moduły), które w procesie wy-
miany informacji i zasobów realizują różne cele zlecane jednostce centralnej w procesach 
negocjacji (tab. 149).349350

Tabela 149
Opis modułów modelu zwinnego systemu wytwarzania

Moduł Nazwa Obszar oddziaływania

ZJW

Zwinna jednostka 
wytwórcza 
(zwinne jednostki 
wytwarzania)

Zwinna jednostka wytwarzania349 (AMU  – Agile Manufacturing Unit) 
to podstawowy moduł odpowiedzialny za realizację procesów wy-
twarzania. Jest utożsamiany ze stanowiskami lub modułami roboczy-
mi lub modułami wytwórczymi350. Odpowiada on za realizację proce-
sów wytwarzania w terminie i koszcie zaakceptowanym przez klienta. 
W przeciwieństwie do tradycyjnych komórek moduły te muszą być 
wyposażone w mechanizmy umożliwiające działanie w układach sie-
ciowych [Oborski, (2005), s. 204].

ZPS
Zintegrowane 
planowanie 
i sterowanie

Moduł planowania i sterowania odpowiada za przygotowanie zinte-
growanych planów realizacji poszczególnych zadań dla zwinnych jed-
nostek wytwarzania. Integracja ta obejmuje zespolenie wszystkich 
poziomów planowania i sterowania (strategiczny/operacyjny i ewen-
tualnie taktyczny) oparte na systemach informacyjnych zarządzania 
[Seethamraju i Sundar, (2013), s. 137-149] wspierających strategie 
produkcji na zamówienie i umożliwiające kooperowanie w sieci. Pla-
ny konstruowane są zgodnie ze strategią „na zamówienie” i ukierun-
kowane na operatywne zapewnienie najkrótszych czasów przepływu. 
Moduł ten odpowiada także za bieżące sterowanie przepływem, wyko-
rzystując najczęściej zasadę najkrótszego czasu (SPT  – Shortest Pro-
duction Time). Dla zwinnych jednostek wytwórczych wykorzystywane 
tradycyjne metody planowania i sterowania są niewystarczające nawet 
dla samego poziomu operacyjnego [Fachini i in., (2018), s. 570], więc 
należy wykorzystywać bardziej zaawansowane narzędzia [Gunaseka-
ran i Yusuf, (2002), s. 1365]: np. modelowanie ewolucyjne, inżynierię 
współbieżną, adaptacyjne planowanie zintegrowane z klientem, ela-
styczne i dynamiczne sterowanie w czasie rzeczywistym i inne.

PDJ
Pomiar 
i doskonalenie 
jakości

Moduł pomiaru i doskonalenia jakości odpowiada za realizację zgod-
nych z oczekiwaniami klienta wyrobów gotowych, jak i za monito-
ring i pomiar procesów wewnętrznych i zewnętrznych. Przy analizach 
opiera się w głównej mierze na szybkiej identyfikacji potencjalnych 
zakłóceń w procesach, a także na wszelkich działaniach zapobiegają-
cych możliwościom ich wystąpienia. Odpowiada także za projakościo-
wy dobór i wykorzystanie posiadanych zasobów.

 349 Podobnie: [Stachowiak, (2004), s. 481].
 350 Szerzej: [Dudek, (2016b), s. 162].
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351

Tabela 149 cd.

ZRK
Zarządzanie 
relacjami 
z klientami

Moduł odpowiada za budowanie i utrzymywanie trwałych, partnerskich 
relacji z klientami poprzez wykorzystywanie zaawansowanych syste-
mów i strategii (CRM  – Customer Relationship Management), które 
gromadzą wiedzę i wymuszają taki jej obieg w systemie (np. poprzez za-
chęty do bieżącej jej wymiany), który zapewni bezpośrednią i szybką re-
alizację zamówionych wartości. Wymagane do tego są: przyjazne i efek-
tywne technologie i narzędzia komunikacyjne, narzędzia partycypacji 
klientów w procesach, narzędzia współtworzenia wartości przekładają-
ce się na akceptowalny przez klientów koszt, czas, poziom zróżnicowa-
nia asortymentowego a przede wszystkim możliwość indywidualnego 
traktowania klientów [Kahraman i Kaya, (2010), s. 156].

ZRD
Zarządzanie 
relacjami 
z dostawcami

Moduł odpowiada za budowanie i utrzymywanie trwałych, partner-
skich relacji z dostawcami poprzez wykorzystywanie metod i narzędzi 
organizacji zwinnych łańcuchów dostaw (ASC  – Agile Supply Chain) 
[Vinodh i in., (2013), s. 620; Duarte i Machado, (2011), s. 330-331]. 
Moduł jest odpowiedzialny za sprawny przepływ strumieni produk-
cyjnych poprzez wszystkie ogniwa sieci dostaw, zapewniając w ten 
sposób: dostawy na czas, redukcję zapasów materiałów i produkcji 
w toku, redukcję koszów logistycznych (transportu i magazynowania) 
i inne [Li i in., (2017), s. 5423-5434].

APP

Proakcyjne 
projektowanie 
procesów, 
produktów 
i systemu

Moduł proakcyjnego projektowania produktu i systemu odpowiada za 
przygotowanie produkcji w zakresie nowych produktów, procesów i ob-
szarów [Hasan i in., (2012), s. 898-907] w taki sposób, aby nowe projek-
ty generowały jak najmniejsze straty przy zachowaniu wymaganej ela-
styczności, najczęściej z wykorzystaniem zasobów sieciowych [Khan 
i in., (2016), s. 2]. Projektowanie to ma charakter proaktywny i prewen-
cyjny i ma na celu eliminację na etapie projektowania potencjalnych dys-
funkcji oraz zagwarantowanie szybkiego procesu uruchomienia produk-
cji przez aktywne uczestnictwo, w procesie projektowania, przyszłych 
klientów (QRM  – Quick Response Manufacturing) [Filho i in., (2017), 
s. 4891-4911]. Odpowiada on także za projekty układów sieciowych.

EPE
Elastyczność, 
produktywność 
i efektywność

Moduł odpowiada za realizację zarazem elastycznego i niskokoszto-
wego wytwarzania wyrobów gotowych, jak i monitoruje poziom kosz-
tów procesów wewnętrznych i zewnętrznych, wykorzystując ukie-
runkowany na koszt zestaw metod i narzędzi. Odpowiada także za 
maksymalizację wykorzystania posiadanych zasobów, wydajność pro-
dukcji oraz optymalizację procesów (OE  – Operational Excellence) 
[Jaegar i in., (2014), s. 490; Carvalho i in., (2017), s. 1330], opierając 
się na tzw. trójkącie produktywności (jakość, czas, koszt)351. Wymaga 
kompleksowości w podejściu do doskonalenia oraz długoterminowej 
analizy produktywności i efektywności systemu co oznacza, że działa-
nia krótkoterminowe mogą być sporadycznie „nieefektywne”, ale ela-
styczne. Odpowiada także za redukcję kosztów integracji poziomów 
strategicznego i operacyjnego [Kortmann i in., (2014), s. 475–490].

 351 Szerzej: [Dudek (2016c), s. 190].
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Tabela 149 cd.

Moduł Nazwa Obszar oddziaływania

EWT

Elastyczne 
wyposażenie 
techniczne 
i technologie 
informacyjne

Moduł wyposażenia technicznego odpowiada za równoważenie ela-
styczności i szczupłości parku maszynowego oraz za rozwój infra-
struktury niezbędnej do realizacji zadań wraz z jej bieżącym utrzy-
maniem (CBM  – Condition Based Maintenance). Wykorzystuje 
modułowość poszczególnych składników infrastruktury technicznej 
i informacyjnej do rekonfiguracji systemu technicznego w zależno-
ści od bieżących potrzeb, umożliwiając w ten sposób zwiększenie ela-
styczności wykorzystywanych układów.

ODZ

Ocena działań 
i ich doskonalenie 
oraz zarządzanie 
wiedzą

Moduł oceny działań służy do bieżącego gromadzenia i analizowania 
danych wynikających z przyjętych systemów KPI oraz KAI. Ze wzglę-
du na specyfikę systemów zwinnego wytwarzania największą wagę 
przyjmują wskaźniki jakościowe, ale także ilościowe. Moduł ten doty-
czy także systemowego rozwiązywania problemów związanych z do-
skonaleniem procesów (identyfikacja strat, analiza przyczyn źródło-
wych, wycena kosztowa, dobór zasobów do eliminacji strat, ustalanie 
dopuszczalnego akceptowalnego nadmiaru elastyczności). Obejmuje 
on również kompleksowe podejście do zarządzania wiedzą i rozwojem 
pracowników [Mendes i Machado, (2015), s. 4088].

Budowa modułowa zapewnia uniwersalność wykorzystywanego rozwiązania, gdyż 
w zależności od występujących warunków (czasami specyficznych w danej branży) istnieje 
możliwość modyfikacji samych modułów, a także obszarów ich oddziaływania. Ta uniwersal-
ność pozwala na wykorzystanie modelu w różnych obszarach związanych z wytwarzaniem. 
Taki układ modułów zapewnia bycie zwinnym, co oznacza bycie elastycznym, kosztowo 
efektywnym, produktywnym i projakościowym (elastyczność vs. redukcja kosztów) [Bhe-
kithemba i Lemohang, (2015), s. 40].

Wnioski
Zwinne systemy wytwarzania, konstruowane na podstawie uniwersalnych zasad mających 

swoje źródła w zwinnym wytwarzaniu, a wyrażone odpowiednim doborem modułów w zależno-
ści od preferowanego poziomu zwinności, mogą być wykorzystywane praktycznie we wszystkich 
gałęziach przemysłu, w nowoczesnych formach organizacji produkcji (szczególnie sieciowych). 
Jak wskazują badania, rozwój modeli zwinnych systemów wytwarzania następuje w dwóch 
kierunkach: automatyzacji i robotyzacji [np. Yang i in., (2016), s. 25-35] oraz wirtualizacji.

Analiza literaturowa wdrożeń zwinnych systemów wytwarzania wykazała, że poniesione 
w tym obszarze wysiłki i nakłady nie zawsze kończą się sukcesem [Thilak i in., (2015)]. 
Zwinne wytwarzanie dedykowane jest głównie dla przedsiębiorstw działających w otoczeniu 
o bardzo wysokim poziomie konkurencyjności, gdzie małe różnice w produktywności i asor-
tymencie dostarczanych wyrobów mogą stanowić ogromną wartość dla długoterminowego 
przetrwania przedsiębiorstwa oraz dla utrzymywania odpowiedniej reputacji wśród klientów 
[Khan i Dalu, (2015), s. 52-56].

W procesie organizowania systemu wytwarzania, w przypadku jego naturalnego roz-
woju, pojawia się problem współistnienia wykorzystywanych zasad organizacji, podejść, 
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metod, narzędzi, a także modeli, wynikający z konieczności zamiany dominujących podejść 
do organizacji wytwarzania (szczupłego wytwarzania na zwinne wytwarzanie). Jak można 
domniemywać, istnieje wiele ścieżek przejścia (ścieżek rozwoju systemu) uzależnionych 
jednak od wybranego podejścia do integracji szczupłości i zwinności. Przyjmując wariant 
ewolucyjnego rozwoju systemu, przyjęte podejścia do organizacji wytwarzania mogą się 
wspierać, współistnieć lub wykluczać.

4.2. Integracja szczupłego i zwinnego wytwarzania
Przeprowadzona analiza literatury w zakresie współistnienia dwóch podejść do organi-

zacji wytwarzania wykazała, że istnieją trzy główne sposoby pojmowania zależności szczu-
płego i zwinnego wytwarzania, a mianowicie [Krishnamurthy i Yauch, (2007), s. 588-604; 
Rudnicki, (2011), s. 14]352: są to wzajemnie wykluczające się podejścia (1), które nie mogą 
współistnieć, są to wzajemnie wspierające się podejścia (2) oraz, że zwinne wytwarzanie jest 
naturalnym, ewolucyjnym rozwinięciem szczupłego wytwarzania (3)  (rys. 83). 

Rysunek 83. Wzajemne zależności szczupłego i zwinnego wytwarzania

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Krishnamurthy i Yauch, (2007), s. 588-604; Inman i in., (2011), 
s. 344–346]

Jak wskazują liczne badania [np. Purvis i in., (2014), s. 100-111; Naylor i in., (1999), 
s. 107-118; Mason-Jones i in., (2000), s. 4061-4070; Monroe, (2008), s. 718-727; Narasimhan 
i in., (2006), s. 442; Yusuf i Adeleye, (2002), s. 4545-4562] trudno jednoznacznie opowiedzieć 
się za jednym wariantem integracji podejść do doskonalenia organizacji wytwarzania, gdyż 
granice między nimi są ciągle niejasne [Putnik i Putnik, (2012), s. 252; Hallgren i Olhager, 

 352 Wyróżnia się jeszcze trzy podejścia do integracji: odraczanie, kastomizacja i modularyzacja [Shahin i Jaberi, 
(2011), s. 2019], lecz wykorzystuje się je przede wszystkim do integracji łańcuchów dostaw.
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(2009), s. 977]. Więcej jednak opracowań naukowych sugeruje, że zwinne wytwarzanie jest ewo-
lucyjnym rozwinięciem szczupłego wytwarzania [np. Soltan i Mostafa, (2015), s. 479; Sharifi 
i Zhang, (2001), s. 772-794; Katayama i Bennett, (1996), s. 8-23; Robertson i Jones, (1999), 
s. 14-16; Hormozi, (2001), s. 132-143; Jin-Hai i in., (2003), s. 177-178]. Można na ich podsta-
wie przyjąć założenie, że zwinne wytwarzanie implikuje pełną gamę elastycznych technologii 
wytwarzania a wraz z elementami koncepcji TQM oraz szczupłego wytwarzania [Shah i Ward, 
(2003), s. 129-149], tworzy zintegrowany pakiet metod i narzędzi. Analiza sposobów integracji 
podejść wykazała, że jednym z głównych elementów świadczących o zależności szczupłości 
względem zwinności jest rozumienie elastyczności [Purvis i in., (2014), s. 102-103] (zwinność 
= elastyczność + szczupłość) [Ramesh i Devadasan, (2007), s. 183, Abdelilah i in., (2018)].

Wzajemne wykluczanie się podejść
Wykluczanie się podejść bazuje na założeniu, że istnieje grupa czynników, które nie 

mogą występować w obu podejściach równocześnie, gdyż wzajemnie się wykluczają. Do 
takich czynników zalicza się między innymi [Inman i in., (2011), s. 344-346]:

– elastyczność,
– zaangażowanie zasobów,
– łańcuch dostaw,
– preferowaną strategię (konkurencji).

Elastyczność, będąca podstawową składową zwinnego wytwarzania jest w systemach 
szczupłego wytwarzania z reguły ograniczana. Potwierdzają to badania [Richards, (1996), 
s. 60-64], w których porównanie systemów wytwarzania wskazuje na niższe wykorzystanie 
elastyczności w szczupłych systemach ze względu na czynnik kosztu związany z utrzymywaniem 
ich nadmiarów. Kolejne badania [Purvis i in., (2014), s. 101-102] wykazały, że nie wszystkie 
rodzaje elastyczności wykorzystywane w zwinnym wytwarzaniu są uwzględniane w szczupłym 
wytwarzaniu, a te wspólnie wykorzystywane cechuje różny poziom ich wykorzystania (rys. 84).

Rysunek 84. Rodzaj elastyczności a podejście do organizacji wytwarzania z perspektywy zaspokoje-
nia popytu

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Purvis i in., (2014), s. 102]

Podejścia te wzajemnie się wykluczają, gdyż zwiększanie elastyczności (domena zwin-
nego wytwarzania) powoduje zmniejszanie się szczupłości (domena szczupłego wytwarza-
nia). Powiązane badania wskazują, że szczupłe systemy z reguły bazują na maksymalizacji 
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wykorzystania posiadanych zasobów, gdy tymczasem zwinne systemy zwiększają zaangażowa-
nie zasobów, podnosząc poziom reakcyjności, ale kosztem spadku ich wykorzystania [Harrison, 
(1997), s. 257-260]. Z kolei badania nad łańcuchami dostaw wskazują na przeciwstawność 
podejść do ich organizacji [Goldsby i in., (2006) s. 57-80], która może świadczyć o braku 
możliwości ich integracji, ze względu na odmienność funkcji celów. Kryterium dopasowania 
odpowiedniego podejścia wynika ze zrozumienia charakterystyki łańcucha dostaw opisywa-
nego przez produkt, popyt oraz oczekiwań klientów [Stobiński, (2015), s. 74]. Wynika to 
także z przyjętej strategii elastyczności względem łańcucha dostaw (rys. 85).

Rysunek 85. Rodzaj elastyczności ogniw łańcucha a podejście do organizacji wytwarzania
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Purvis i in., (2014), s. 108]

Szczupłe wytwarzanie koncentruje się na znalezieniu najlepszych dostawców, w drodze 
ich wyboru, natomiast zwinne wytwarzanie zakłada kooperację z różnymi dostawcami w za-
leżności od potrzeb rynkowych. Podobne zależności dotyczą pozostałych ogniw łańcucha. 
Zwinność jako jedna ze strategii wytwarzania w zakresie konkurowania [Gunasekaran i in., 
(2008), s. 549-564], kładzie nacisk przede wszystkim na szybkość i różnorodność działania, 
a nie na koszty, zatem ustalając strategię, należy bezwzględnie wybrać pomiędzy strategią 
lidera kosztowego a strategią zróżnicowania [Hallgren i Olhager, (2009), s. 981]. Wzajemne 
zależności pomiędzy celami działalności systemu związanymi ze szczupłością oraz zwinno-
ścią przedstawiono na rysunku 86, a badania w tym zakresie wykazały, że dążenie do bycia 
liderem kosztowym negatywnie wpływa na zwinność [Hallgren i Olhager, (2009), s. 981].

Rysunek 86. Zależności pomiędzy celami szczupłości i zwinności
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Hallgren i Olhager, (2009), s. 981]
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Konkurowanie najniższą ceną wyklucza zatem możliwość stosowania zwinnej strategii 
wytwarzania i na odwrót, bycie zwinnym oznacza zróżnicowanie w wytwarzaniu.

Zwinne wytwarzanie jest uważane za podejście pozostające w separacji względem 
szczupłego wytwarzania, gdyż podejścia te są dedykowane dla innych typów produkcji 
(np. zwinność powinna wymusić porzucenie masowej formy produkcji) [Booth i Hammer, 
(1995), s. 67-76]. Pomimo, że oba podejścia podkreślają konieczność realizacji tych samych 
priorytetów konkurencyjnych (koszt, jakość, czas, obsługa), każde z nich eksponuje różne 
elementy [Narasimhan i in., (2006), s. 440-457]. Szczupłość podkreśla efektywność i koszt 
[Vazquez-Bustelo i in., (2007), s. 1303–1332], natomiast zwinność koncentruje się na szyb-
kości i elastyczności, a nie kosztach [Gunasekaran i in., (2008), s. 549-564]. Wykluczanie 
się podejść jest najbardziej widoczne na najwyższych poziomach zwinności, a najmniej  – na 
poziomie najniższym (podstawowym) [Putnik i Putnik, (2012), s. 252].

Wzajemne wspieranie się podejść
Wspieranie się podejść bazuje na założeniu, że pomimo tego, że zarówno zwinne, jak 

i szczupłe wytwarzanie są odrębnymi podejściami do organizacji systemu wytwarzania, to 
mogą one wzajemnie się wspierać i współistnieć. Ich wzajemne wsparcie generuje wartość 
dodaną [Abdollahi i in., (2015), s. 688] wynikającą z synergii obu podejść. Zwinne wytwarza-
nie można traktować także jako podejście nadrzędne [Katayama i Bennett, (1999), s. 43-51], 
które integruje współistnienie szczupłego wytwarzania z innymi koncepcjami (np. elastycz-
nego wytwarzania, kompleksowego zarządzania jakością), co oznaczać może z kolei, że 
można je traktować jako komplementarne [Krishnamurthy i Yauch, (2007), s. 588-604]. 
Jak wynika z powyższego złożenia, istnieje grupa czynników w ramach tych podejść, które 
mogą się wzajemnie uzupełniać. Do takich czynników zalicza się między innymi [Inman 
i in., (2011), s. 344-346]:

– elastyczność,
– koszty,
– poziom zarządzania.

Elastyczność w tym ujęciu jest traktowana jako osobna koncepcja (elastyczne wytwa-
rzanie, elastyczna fabryka), która tworzy fundamenty zwinności, ale nie jest jej bezpośrednią 
składową [Giachetti i in., (2003), s. 48]. Wynika to z przekonania, że fundamenty elastycznych 
systemów wytwarzania oparte są na automatyzacji i robotyzacji procesów oraz na redukcji 
czasów przezbrojeń [Amir, (2011), s. 289]. Dodatkowo nastawienie na elastyczność opera-
cyjną nie uwzględnia wszystkich potrzeb klientów i zachowań konkurencji [Zhang i Sharifi, 
(2007), s. 353], a także nie kreuje zachowań proaktywnych [Wadhwa i in., (2009), s. 165]. 
Uzyskiwana dzięki temu możliwość wytwarzania zmiennych ilości różnorodnych wyrobów 
wpływa na elastyczność, która jest raczej efektem, a nie źródłem koncepcji elastyczności. 
Z tego też powodu w literaturze funkcjonuje przekonanie, że zwinne wytwarzanie obejmuje 
między innymi dwa wydzielone podejścia (koncepcje): szczupłe wytwarzanie i elastyczne 
wytwarzanie [Ganguly i in., (2009), s. 412; Ramesh i Devadasan, (2007), s. 188-189]. Jak 
wynika z badań, zwinne wytwarzanie zbudowane jest z elementów szczupłego wytwarzania, 
które wraz z integracją wszystkich pozostałych aspektów w obszarze elastycznego projekto-
wania i wytwarzania [Manivelmuralidaran, (2015), s. 157], tworzą spójną wizję zwinności. 
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Przyjmując takie założenie, zwinne wytwarzanie wymaga zdolności do szybkiej odpowiedzi 
na zmienny popyt rynkowy i szczupłego wytwarzania [Koh i Wang, (2010), s. 3]. Wspieranie 
się podejść wynika także z rozumienia kategorii kosztu jako jednego z głównych parametrów 
efektywności systemu wytwarzania. Szczupłe wytwarzanie dedykowane jest dla wytwarzania 
dużej ilości wyrobów po relatywnie niskiej cenie i niskim zróżnicowaniu technologicznym 
[Elmoselhy, (2013), s. 600]. W kontraście zwinne wytwarzanie „poświęca” kontrolę kosztów, 
mając na celu szybkie zróżnicowanie wyrobów [Huang i Li, (2010), s. 63]. Badania empi-
ryczne przeprowadzone w tym zakresie wskazują [Christopher i Towill, (2001), s. 235-246; 
Zhang i Sharifi, (2007), s. 351–370; Mason-Jones i in., (2000), s. 4061-4070; Narasimhan 
i in., (2006), s. 440-457], że zwinne wytwarzanie pozwala na osiągnięcie wszystkich najważ-
niejszych parametrów wytwarzania, oprócz minimalizacji kosztów. Zwinność wytwarzania 
powinna przywiązywać taką samą wagę do kosztów wytwarzania, jak i do czasu reakcji na 
bodźce z otoczenia, a w związku z tym kategoria kosztu powinna zostać włączona do pod-
stawowych zasad zwinnego wytwarzania [Yusuf i in., (1999), s. 33-34]. Stąd konieczność 
poszukiwania praktycznych kompromisów pomiędzy podejściami, ponieważ przy zwinnym 
wytwarzaniu koszty skorelowane są z poziomem utrzymywanych zasobów [Inman i in., (2011), 
s. 343-355]. Jak wskazują liczne badania, najlepszym rozwiązaniem jest zbudowanie takich 
rozwiązań, które pozwolą na współistnienie w organizacji obu podejść w drodze uzyskania 
kompromisu pomiędzy ich mocnymi i słabymi stronami [Mehrsai i in., (2014), s. 4727]. Za 
równoległym funkcjonowaniem obu podejść przemawia także przyjęty poziom zarządzania 
oraz przyjmowane w literaturze założenie, że to, co jest strategią w szczupłym wytwarzaniu, 
w zwinnym wytwarzaniu znajduje się na poziomie operacyjnym [Vinodh i Chintha, (2011), 
s. 436]. Jak wskazują badania [Belekoukias i in., (2014), s. 5347-5362; Taj S., Morosan, 
(2011), s. 223; Hallgren i Olhager, (2009), s. 979; Cox i Chicksand, (2005), s. 652], szczupłe 
wytwarzanie jest podejściem właściwym do zarządzania na poziomie operacyjnym, gdyż pod-
stawowy zestaw metod i narzędzi, mających na celu redukcję strat i maksymalizację wartości 
dla klienta, jest wykorzystywany w bieżącym zarządzaniu operacyjnym353. Podobnie badania 
związane ze zwinnym wytwarzaniem wskazują, że może ono być utożsamiane z działaniami 
związanymi ze strategią wytwarzania [Chatha i Butt, (2015), s. 604-698; Bottani, (2010), 
s. 251], a tym samym realizować cele długookresowe poprzez wykorzystanie nowoczesnych 
technologii informacyjnych do tworzenia wirtualnych układów, które elastycznie zareagują 
na zmieniające się potrzeby rynku poprzez szybkie zapewnienie wysokiej jakości wyrobów 
i niskie koszty ich wytworzenia [Manivelmuralidaran, (2015), s. 156]. Z analizy literatury 
wynika także, że zwinne wytwarzanie nie zapewni oczekiwanych rezultatów, kiedy zostanie 
wykorzystane w izolacji od innych podejść do organizacji wytwarzania (szczególnie szczu-
płego wytwarzania), ponieważ elementami wymienianymi jako konieczne do wdrożenia 
zwinnego wytwarzania między innymi są [Inman i in., (2011), s. 345, Goldsby i in., (2006), 
s. 57-80; Gunasekaran i in., (2008), s. 549-564; McCullen i Towill, (2001), s. 524-533; Ra-
mesh i Devadasan, (2007), s. 182-201]: zdolność do wytwarzania dużych lub małych partii 
produkcyjnych przy minimalizacji liczby przezbrojeń, wyszkoleni i elastyczni pracownicy 
bezpośrednio produkcyjni, skrócenie czasu i kosztu przygotowywania procesu wytwarzania, 

 353 Eliminacja strat oraz identyfikacja i tworzenie wartości na poziomie operacyjnym, natomiast poszukiwanie 
i rozumienie wartości na poziomie strategicznym [Hines i in., (2004), s. 1007].
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właściwe relacje z dostawcami, realizacja dostaw wewnętrznych na czas, delegowanie upraw-
nień i elastyczność konfiguracji. W związku z powyższym można również uznać, że zwinność 
i szczupłość (choć realizują inne cele  – rys. 87) wspierają się wzajemnie. 
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2  – średnie
3  – wysoki/duży

Rysunek 87. Porównanie podejść do organizacji wytwarzania

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Elkins i in., (2004), s. 205; Purvis i in., (2014), s. 102–103]

Potwierdzeniem wspierania się podejść jest założenie, że do pełnego wdrożenia zwinnego 
wytwarzania niezbędne jest wdrożenie szczupłego wytwarzania [McCullen i Towill, (2001), 
s. 524-533] (zwinne wytwarzanie wymaga szczupłości, natomiast szczupłość nie wymaga 
zwinności [Narasimhan i in., (2006), s. 442]). 

Ewolucyjny rozwój podejścia do organizacji wytwarzania

Ewolucyjna zależność podejść bazuje na założeniu, że w wytwarzaniu naturalna trans-
formacja z tradycyjnych rozwiązań organizacyjnych do zwinnych odbywa się poprzez szczu-
płość [Aitken i in., (2002), s. 60]. Transformacja ta może mieć charakter rewolucyjny, lecz 
najczęściej przebiega ona w sposób ewolucyjny [Jin-Hai i in., (2003), s. 171]. Ewolucyjna 
zależność oznacza, że do implementacji zwinnego wywarzania niezbędne jest wcześniejsze 
wdrożenie szczupłego wytwarzania (np. w układzie: masowe wytwarzanie  – szczupłe wy-
twarzanie  – masowa kastomizacja  – zwinne wytwarzanie [Adeleye i Yusuf, (2006), s. 94]), 
a podstawowe fundamenty zwinności opierają się na założeniach szczupłości [Maskell, (2001), 
s. 6]. Także analiza rozwiązań praktycznych wskazuje, że najczęściej osiągnięciu zwinności 
wytwarzania towarzyszy stan przejściowy, jakim jest wytwarzanie odchudzone [McCullen 
i Towill, (2001), s. 533; Walczak, (2010), s. 352], a koncepcje, metody, narzędzia, które są 
wykorzystywane w praktyce zwinnego wytwarzania to także te, które wykształciło szczupłe 
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wytwarzanie [Khan i Dalu, (2015), s. 54-55]354. Warunkiem niezbędnym do wykorzystania 
szczupłego wytwarzania w zwinności jest odpowiednie wdrożenie szczupłości ukierunkowane 
na ewolucję [Van Hoek, (2000), s. 196].

Ewolucyjne przekształcanie podejść bazuje na założeniu, że istnieje grupa czynników, 
które występują w obu podejściach równocześnie, lecz ich pojmowanie i zakres wykorzystania 
jest inny. Do takich czynników zalicza się między innymi elastyczność oraz odmienne podej-
ścia do [Chahal, (2012), s. 408; Inman i in., (2011), s. 344-346]: pracowników, inwestycji, 
obszaru analiz i kontroli, standaryzacji oraz odmienne podejście do analizy strat. Stopniowe 
przekształcanie szczupłego wytwarzania, zapewniającego osiągnięcie wysokiej wydajności 
i produktywności oraz jakości wytwarzanych wyrobów przy równoczesnym braku nadmiarów 
elastyczności w zwinne wytwarzanie, wymaga zwiększenia poziomu i rozwoju elastyczności 
[Szymczak, (2015), s. 42]. Zmiana podejścia do elastyczności następowała ewolucyjnie po-
przez zwiększanie elastyczności zewnętrznej, a następnie dostosowanie do niej elastyczności 
operacyjnej355. Zwinne wytwarzanie zatem stanowi rozszerzenie szczupłego wytwarzania, 
w którym główny nacisk kładzie się na eliminację wszelkiego rodzaju strat, o możliwości 
związane ze zwiększaniem poziomu elastyczności i lepszego dostosowania się do potrzeb 
klientów. Zwinność w takim ujęciu powinna być oparta nie tylko na otwartości i elastyczności 
systemu wytwarzania, ale również na koszcie i jakości wyrobów, gdyż klienci są przygotowani 
do ich akceptacji [Bhekitemba i Lemohang, (2015), s. 36-40]. Jednak jak wynika z analizy 
literatury w kontekście generowanych strat, zwinność wspiera szczupłość [Eltawy i Gallear, 
(2017), s. 154-155), ale tylko do pewnego poziomu kosztu całkowitego (rys. 88). 

Rysunek 88. Zwinność a podejście do eliminacji strat

Źródło: [Putnik i Putnik, (2012), s. 254]

 354 Szerzej o wykorzystywanych koncepcjach, metodach, narzędziach np. w: [Manivelmuralidaran, (2015), s. 158; 
Trzcieliński, (2011), s. 40-41, 134-139; Gunasekaran i Yusuf, (2002), s. 1357-1385; Pawlowski i Pawlowski, 
(2015), s. 467].

 355 Szerzej w: [Abdelilah i in., (2018)].
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Wynika z tego, że zwinność w wytwarzaniu uzyskiwana jest poprzez odpowiednie 
zrównoważenie szczupłości i elastyczności. Zwinne wytwarzanie to zatem szczupłe wytwa-
rzanie uzupełnione między innymi o projektowalną elastyczność [Dudek, (2013d), s. 24-25]. 
W związku z tym modele zwinnego wytwarzania powinny być zaopatrzone w narzędzia równo-
ważenia wykorzystywanej i niezbędnej elastyczności i kosztów utrzymywania jej nadmiarów.

Wnioski
Wybór sposobu pojmowania wzajemnych zależności pomiędzy szczupłym a zwinnym 

wytwarzaniem ma zasadnicze znaczenie przy wyborze wariantów integracji. W pracy przyjęto 
założenie, że dla wytwarzania klasy światowej najkorzystniejsze będzie przyjęcie założenia 
o ewolucyjnym zespoleniu obu podejść. Podejście ewolucyjne w rzeczywistości jest połą-
czeniem dwóch poprzednich form integracji:

– wzajemnego wykluczania się, poprzez modyfikację czynników wykluczających się w taki 
sposób, aby stanowiły czynniki wspierające się,

– wzajemnego wspierania się, poprzez modyfikację czynników wspierających się w taki 
sposób, aby stanowiły czynniki uzupełniające się,

a strategie, modele i narzędzia356 ich połączenia są efektem mediacji pomiędzy obszarami 
optymalizacji kosztu, jakości, dostaw i elastyczności [Hallgren i Olhager, (2009), s. 980].

Elastyczność w układach przejściowych (szczupło-zwinnych) związana jest przede 
wszystkim z wymiennością (zamiennością) poszczególnych komponentów (wyposażenia, 
procesów, zasobów itp.). Jej stopniowy wzrost realizowany jest poprzez tworzenie wzajem-
nie: zamiennych technologii, planów, operacji czy procesów, a tym samym alternatywnych 
sposobów realizacji tych samych zadań. 

4.3. Szczupło-zwinna organizacja systemu wytwarzania
Szczupło-zwinne wytwarzanie  – zintegrowane podejście do organizacji
Przejście ze szczupłego do zwinnego wytwarzania powinno być „płynne” i skupiać się 

na równoważeniu głównych wyznaczników konkurencyjności: jakości, poziomu obsługi, 
kosztu, czasu i elastyczności. Ewolucyjny charakter zmian wymusza powstawanie nowych 
form integracji szczupłego i zwinnego wytwarzania. Taką percepcję utrwala praktyka gospo-
darcza, która dostarcza przykładów opartych na podejściu hybrydowym [Szymczak, (2015), 
s. 43], łączącym oba podejścia (np. łańcuchy dostaw [np. Naylor i in., (1999), s. 107-118], 
projekty informatyczne [np. Wang i in., (2012), s. 1287-1299; Auerbach i McCarthy, (2014), 
s. 73-86], zarządzanie projektami [Fernandez i Fernandez, (2008), s. 10-17], usługi bankowe 
[Menor i in., (2001), s. 273-292] czy wytwarzanie itp.). Najbardziej znane przejściowe formy 
integracji określa się jako szczupło-zwinne (leagile) [Elmoselhy, (2013), s. 600; Samman, 
(2014), s. 1094] lub zwinno-szczupłe (agilean) [Demir i in., (2012), s. 1013-1023], w za-
leżności od dominacji jednego z podejść. Ze względu na przyjęte założenia, szczegółowej 
analizie zostanie poddane szczupło-zwinne wytwarzanie, rozwijane na bazie szczupłości. 

 356 Szczupłość jest instrumentem osiągania zwinności [Putnik i Putnik, (2012), s. 252].
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Przyjmując założenie, że szczupło-zwinne wytwarzanie jest naturalnym, ewolucyjnym 
rozwinięciem szczupłego wytwarzania, można określić dwie różne ogólne strategie przejścia 
ze szczupłego do zwinnego wytwarzania (rys. 89), uwzględniając podejście do elastyczności 
systemu wytwarzania [Purvis i in., (2014), s. 102; Oke, (2005), s. 976].

Rysunek 89. Ogólne strategie przejścia w ujęciu elastyczności

Strategia pierwsza opiera się na założeniu stopniowego zwiększania elastyczności ope-
racyjnej celem osiągnięcia podstawowego poziomu zwinności. Podstawowy poziom zwin-
ności oznacza taką elastyczność, która pozwala na szybką i niskokosztową reakcję związaną 
z zaspokajaniem indywidualnych potrzeb klientów, opierając się na zasobach własnych i ich 
elastyczności. Strategia druga wymaga równoległego zwiększania poziomu elastyczności 
operacyjnej i strategicznej opartej na zasobach własnych i obcych (sieciowa elastyczność) 
a także tzw. elastyczność: górną i dolną łańcucha dostaw [Purvis i in., (2014), s. 103]. Ze 
względu na przyjęte założenia w dalszej części skupiono się na szczupło-zwinności osiąganej 
przy wykorzystaniu strategii pierwszej.

Szczupło-zwinność oznacza taką kombinację dwóch podejść (szczupłości i zwinności) 
[Kisperska-Moron i de Haan, (2011), s. 129], która ma zapewnić możliwość ich równocze-
snego wykorzystania w sposób efektywny, czyli zapewniający dostarczanie wyrobów o dużej 
różnorodności oraz zmienności popytu przy zachowaniu oczekiwanych terminów realizacji 
zamówień i przy możliwie najniższym koszcie wytworzenia [Stobiński, (2015), s. 72; Amir, 
(2011), s. 290; Mason-Jones i in., (2000), s. 4065]. Koncepcja takiej organizacji została 
zapoczątkowana podczas organizacji hybrydowego łańcucha dostaw [Galankashi i Helmi, 
(2016), s. 471; Naim i Gosling, (2011), s. 342-354; Soni i Kodali, (2012), s. 864-884] i miała 
na celu określenie tzw. punktu rozdziału [Amir, (2011), s. 292; Naylor i in., (1999), s. 108], 
który oddzielał strategie zarządzania strumieniem przepływu materiałowego: szczupłą w gó-
rze łańcucha (przed punktem rozdziału) i zwinną w dole łańcucha (po punkcie rozdziału)357. 

 357 Umiejscowienie punktu rozdziału najbliżej klientów powoduje zredukowanie czasu cyklu do minimum [Chan 
i in., (2009), s. 123].
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Idea szczupło-zwinności w literaturze jest stale rozwijana [np. Lotfi i Saghiri, (2018); Von-
derembse i in., (2006), s. 228-229], chociaż można również zidentyfikować grupę publikacji 
sceptycznie podchodzących do połączenia szczupłości i zwinności  – hybrydy łączącej oba 
podejścia [np. Papadopoulou i Özabayrak, (2005), s. 796]. Wśród argumentów przeważają 
stwierdzenia, że szczupło-zwinność jest dedykowana do poziomu operacyjnego (podobnie jak 
szczupłość) i może być jedynie warunkiem podstawowym do osiągnięcia zwinności [Naim 
i Gosling, (2011), s. 349]. Dodatkowo szczupło-zwinność, poprzez wybiórczy charakter 
możliwości jej wykorzystania, nie może być wykorzystana w skali globalnej, gdyż nie jest 
podejściem uniwersalnym i nie we wszystkich obszarach funkcjonowania systemu może 
być wykorzystana [Naim i Gosling, (2011), s. 348]. Szczupło-zwinność realizowana jest 
poprzez kompromisy pomiędzy różnymi obszarami systemu i może oznaczać zintegrowany 
zestaw działań w jego obrębie [Krishnamurthy i Yauch, (2007), s. 588-604]  – w przypad-
ku integracji na bazie ewolucji, lub zindywidualizowany zestaw działań przypisanych do 
wybranego elementu systemu [Krishnamurthy i Yauch, (2007), s. 588-604]  – najczęściej 
w przypadku przyjęcia założenia o wykluczaniu się podejść.

Zasady organizacji szczupło-zwinnego wytwarzania

Przyjmując założenie wykorzystania pierwszej strategii przejścia oraz że punktem wyj-
ścia jest odpowiednia implementacja szczupłego wytwarzania, ogólne zasady zorganizowania 
szczupło-zwinności powstały w wyniku połączenia ogólnych zasad szczupłego wytwarzania 
z wybranymi obszarami w ramach zasad zwinnego wytwarzania. Istotą szczupło-zwinnego 
zorganizowania jest przestrzeganie podstawowych wytycznych (ogólnych zasad), do któ-
rych należą: decentralizacja ośrodków decyzyjnych, standaryzacja procesów i systemów, 
„dokładnie na czas”, kontrola u źródła, ciągłe doskonalenie działalności przy jednoczesnym 
uwzględnieniu zdolności do rekonfiguracji, kastomizacji, elastyczności i szybkości działania, 
wirtualizacji wytwarzania czy zdolności do kooperacji (rys. 90).

Rysunek 90. Połączenie zasad szczupłego, szczupło-zwinnego i zwinnego zorganizowania
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Realizacja postulatów szczupło-zwinnego wytwarzania dla poziomu podstawowego 
zwinności wymaga358:

– modularyzacji,
– odraczania,
– różnicowania,
– zamienności,
– równoważenia.

„Modularyzuj” to zasada związana z działaniami mającymi na celu projektowanie i re-
alizację potrzeb klientów za pomocą wymiennych modułów wyrobów, które można dowolnie 
komponować [Gershenson i in., (2003), s. 295-313]. Modularność, w ujęciu drzew wyrobów 
złożonych, dotyczy możliwości swobodnej (w zależności od potrzeb) wymiany operacji, ale 
także procesów [Jacobs i in., (2011), s. 123-137] oraz wyrobów. W przypadku wyrobów 
zakłada ona standaryzację wymienności półproduktów oraz możliwość zmiany wyrobów, 
tworzonych z różnych kompozycji wymiennych modułów składowych. Modularność w bu-
dowie wyrobów pozwala na szybkie działanie w przypadku zmiany oczekiwań klientów 
i tworzy „pozorną” elastyczność asortymentową. Jest ona w rzeczywistości zasadą łączącą 
standaryzację, „dokładnie na czas” z kastomizacją i rekonfiguracją.

„Odraczaj” to zasada, która polega na rozpoczynaniu sekwencji działań dopiero w momen-
cie dokładnego sprecyzowania terminu zamówienia klienta [Van Hoek, (2000), s. 196-201], tak 
ażeby minimalizować czas dostarczenia wyrobu do kolejnego ogniwa łańcucha. Odraczanie 
oznacza zatem rozpoczynanie realizacji zamówień w najpóźniejszym możliwym momencie 
czasu (najszybsza reakcja w łańcuchu jest możliwa tylko wtedy, gdy punkt odroczenia znaj-
duje się najbliżej klienta), ale kosztem gromadzenia się zapasów produkcji w toku. Zasada 
odraczania ma zapewnić efektywność w utrzymywaniu minimalnych poziomów zapasów 
oraz szybkość reakcji na zamówienia klientów [Shahin i Jaberi, (2011), s. 219]. Zasada ta 
jest zasadą łączącą „dokładnie na czas” i standaryzuj z kastomizacją i kooperacją.

„Różnicuj” to zasada, która związana jest z tzw. punktem rozdziału, który oddziela dwa 
różne sposoby organizacji aktywności: szczupły od zwinnego [Mason-Jones i in., (2000), 
s. 4065]. Szczupła organizacja nastawiona jest na efektywność i produktywność natomiast 
zwinna organizacja na szybkość reakcji i skuteczność. Umiejscowienie punktu rozdziału zależy 
od przyjętej strategii organizacji oraz od możliwości organizacyjnych systemu. W praktyce 
zasada różnicowania polega na realizacji indywidualnych potrzeb klientów najniższym możli-
wym kosztem [Pillar, (2004), s. 313-334] i jest w głównej mierze połączeniem zasad „dokład-
nie na czas” (od punktu rozdziału) i decentralizacji z kastomizacją, kooperacją i wirtualizacją.

„Wymienność” (zamienność) to zasada, według której system powinien być stale gotowy 
do zmian (być zmienny). Zmienność to zdolność do modyfikacji parametrów systemu poprzez 
ciągłe podejmowanie działań o charakterze reakcyjnym i proakcyjnym, mającym na celu przy-
stosowanie się do zmienności procesów. Można ją zatem traktować jako adaptacyjną zdolność 
systemu do pojawiających się szans poprzez zmianę konfiguracji w krótkim okresie czasu. 
Zamienność zatem dotyczy maszyn i urządzeń i możliwości ich ograniczonej rekonfiguracji, 

 358 W literaturze funkcjonują trzy strategie szczupło-zwinności: odraczania, zróżnicowania i modularyzacji, 
a badania wzajemnych ich zależności wskazują, że należy je wykorzystywać równolegle [Shahin i Jaberi, 
(2011), s. 215-240].
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a więc związania jest z zamiennością wykorzystywanych technologii. W praktyce jest ona 
połączeniem zasad standaryzacji, ciągłego doskonalenia i kontroli u źródła przede wszystkim 
z rekonfiguracją, wirtualizacją i elastycznością.

„Równoważ” to zasada, która związana jest z koniecznością zapewnienia równowagi 
pomiędzy sferą ekonomiczną a rynkową, a tym samym ma równoważyć minimalizację nie-
pewności z maksymalizacją konkurencyjności [Mason-Jones i in., (2000), s. 4066]. Ma ona 
zastosowanie w miejscu, gdzie wzajemnie wykluczają się obszarowe działania obu podejść. 
Dotyczy to przede wszystkim obszaru kosztów, a tym samym utrzymywania nadmiarowych 
zasobów i optymalizacji korytarzy niskokosztowej elastyczności. 

Analiza zasad szczupło-zwinnego wytwarzania wyraźnie wskazuje, że mają one swoje 
źródła w dwóch tworzących je podejściach. W wyniku kolejnej analizy usystematyzowano 
szczegółowe zasady organizacji szczupło-zwinnego wytwarzania dla poziomu podstawowego 
i przedstawiono je na rysunku 91.

Rysunek 91. Zasady szczupło-zwinnego wytwarzania

Wybrane zasady szczegółowe to generalnie te same zasady, na których opiera się szczupłe 
wytwarzanie. Zostały one nieznacznie zmodyfikowane i uzupełnione o elementy zwinnego 
wytwarzania. 

Model szczupło-zwinnego wytwarzania
W literaturze funkcjonują nieliczne modele połączenia szczupłości i zwinności określane 
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dostaw [np. Vinodh i Aravindraj, (2013), s. 1189; Agarwal i in., (2006)], a nieliczne z nich 
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Shahin i Jaberi, (2011), s. 223-224]. Na podstawie ich analizy stworzono model szczupło-
-zwinnego wytwarzania (rys. 92).

Rysunek 92. Model szczupło-zwinnego wytwarzania dla poziomu podstawowego

Model ten, podobnie jak modele szczupłego i zwinnego wytwarzania, opiera się na 
czterech filarach: wymiennych zasobach, wymiennych (zamiennych) technologiach, plano-
waniu operacyjnym i grupach kluczowych klientów. Można zatem założyć, że model szczu-
pło-zwinnego wytwarzania równoważy efektywnościowe ujęcie z rynkowym. W przypadku 
prezentowanego modelu szczupło-zwinnego wytwarzania (dla poziomu podstawowego), 
w przeciwieństwie do modelu zwinnego wytwarzania, nie jest konieczne integrowanie 
poziomów: strategicznego i operacyjnego. Model szczupło-zwinnego wytwarzania skupia 
się na przekształcaniu sztywności organizacyjnej w rozwiązania uwzględniające elementy 
elastyczności i choć oferuje zrównoważoną efektywność i jakość, nie dostarcza automa-
tycznie szybkiej reakcji [Bhekithemba i Lemohang, (2015), s. 37]. Model szczupło-zwin-
nego wytwarzania uwzględniać może różne poziomy szczupło-zwinności w zależności od 
elementów wykorzystywanych w modelu. Porównanie ewolucji poszczególnych elementów 
modeli zestawiono tabeli 150.
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Tabela 150
Wybrane elementy i parametry modeli wytwarzania

Elementy 
szczupłego modelu

Elementy 
szczupło-zwinnego modelu

Elementy 
zwinnego modelu

Zasoby wymienne zasoby elastyczne zasoby

Technologia wymienne technologie elastyczne technologie

Kluczowi klienci grupy kluczowych klientów orientacja rynkowa

Planowanie operacyjne planowanie operacyjne planowanie strategiczne

Czas czas szybkość

Jakość jakość jakość

Efektywność zrównoważona elastyczność niskokosztowa elastyczność

Koszt koszt koszt

Standaryzacja modularyzacja kastomizacja

Wartość dodana równoważenie wirtualizacja

Niezawodność niezawodność niezawodność

Redukcja strat odraczanie rekonfiguracja

Ekonomiczność wrażliwość reakcyjność

Przepływ informacji integracja informacji integracja informacji

Obsługa serwisowa współuczestnictwo współtworzenie

Optymalizacja procesów integracja procesów integracja procesów

Organizacja szczupło-zwinnego systemu wytwarzania

Organizowanie z punktu widzenia szczupło-zwinnego wytwarzania polega na takim 
doborze działań, które zapewnią płynne przejście z permanentnego wyszczuplania procesów 
wytwarzania przez eliminowanie z nich wszelakich strat, które mają miejsce podczas two-
rzenia wartości dodanej, do szybkiego dopasowywania się do wymagań klientów oraz do ich 
indywidualnych potrzeb. Niezbędna do tego jest zarówno możliwość szybkiego reagowania 
(osiągana między innymi poprzez nadmiary elastyczności), jak również racjonalność pono-
szonych kosztów w trakcie tworzenia zgodnych jakościowo wyrobów finalnych. 

Przyjmując założenie, że szczupłe rozwiązania projektowe w zakresie systemów wytwa-
rzania mają pewne uniwersalne cechy [Fertsch i Trzcieliński, (2005), s. 22–23; Alves i in., 
(2012), s. 229] takie jak:

– liniowa organizacja procesu wytwarzania,
– uniwersalny charakter maszyn i urządzeń o prostej konstrukcji i nieskomplikowanej 

obsłudze,
– uniwersalny charakter wyposażenia, wzajemnie wymienny i zastępowalny,
– uproszczone procedury realizacji zadań,
– minimalny i sformalizowany proces komunikacji między elementami (sygnały wizualne),
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– stały, wzajemnie zastępowalny personel w danym obszarze,
– praca wykonywana tak długo, aż nie zostaną zrealizowane wszystkie zadania przypisane 

do obszaru i taktu  – tzw. elastyczność czasu,
– minimalne odległości pomiędzy elementami systemu,

to przekształcenie rozwiązań szczupłych w szczupło-zwinne wymaga zmian w zakresie podsta-
wowych elementów tworzących system, ich procedury doboru oraz samej struktury systemu.

Przyjmując założenie, że organizacja systemu jest pojęciem korespondującym z pojęciem 
struktury systemu (zorganizowany system to wyodrębniony z otoczenia zbiór elementów 
o określonej strukturze), której możliwe formy uzależnione są od wykorzystywanego podejścia 
(systemowe/sieciowe), to pojawia się problem związany z wyborem adekwatnego podejścia 
projektowego do tworzenia struktury. Zgodnie z podejściem systemowym (adekwatnym do 
organizacji szczupłych systemów wytwarzania) struktura systemu określa relacje pomiędzy 
elementami statycznymi, elementami działaniowymi oraz elementami przepływowymi i oparta 
jest na właściwościach relacji opartych na hierarchii. Z kolei zgodnie z podejściem sieciowym 
(adekwatnym do organizacji zwinnych systemów wytwarzania) struktura systemu stanowi 
uporządkowanie elementów poprzez określenie powiązań strukturalnych i projektowana jest 
na bazie wybranych podejść określających charakter relacji między elementami (podejście 
sieciowe nie narzuca odgórnie określonego rozwiązania strukturalnego pozwalającego na 
uporządkowanie zbioru elementów). Organizowanie szczupło-zwinnego systemu wytwarzania 
wymaga zatem uwzględnienia:

– formy organizacji szczupłego systemu wytwarzania opartej na hierarchii, na bazie której 
następuje przekształcanie struktury systemu w strukturę procesową i sieciową,

– wizji zorganizowania zwinnego systemu wytwarzania, na bazie której kształtowane są 
relacje pomiędzy przyszłymi elementami systemu a tym samym podstawy, na której 
kształtowana będzie struktura statyczna systemu (poprzez strukturyzację sieci) oraz 
struktura dynamiczna (poprzez konfigurację sieci).

Zorganizowanie szczupło-zwinnego systemu wytwarzania wymaga jednoczesnego 
uwzględnienia podejścia systemowego i sieciowego, a projektowanie struktur  – współbież-
ności działań [Yan i Jiang, (1999), s. 103-112] w zakresie określenia zbioru elementów i ich 
wzajemnych relacji (rys. 93) oraz określenia zakładanego poziomu elastyczności.

Struktura w takim ujęciu systemu określa relacje pomiędzy elementami statycznymi, 
elementami działaniowymi oraz elementami przepływowymi i projektowana jest na bazie 
właściwości relacji opartych na tymczasowych hierarchiach. Tymczasowa hierarchia koordy-
nuje działania systemu złożonego z elementów znajdujących się w systemie oraz elementów 
znajdujących się w otoczeniu (o ile zaistnieje taka potrzeba). Tymczasowa hierarchia narzuca 
podejście odgórne (od ogółu do szczegółu) w procesie projektowania struktury systemu wy-
twarzania i ma swoje odzwierciedlenie w określonych formach struktury organizowanego 
systemu. Struktura statyczna wynika zatem z przyjętego hierarchicznego układu sterowania 
oraz z charakteru relacji pomiędzy elementami, wynikającego z przyjętego wariantu sieci 
powiązań strukturalnych. Wariant sieci powiązań strukturalnych z kolei wynika z procesu 
negocjacji i alokacji zasobów realizowanego w trakcie strukturyzacji sieci. Struktura dyna-
miczna wynika z możliwych do realizacji w danym momencie czasu procesów i kształtowana 
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jest poprzez formowanie strumieni przepływu produkcji w systemie. Wybór formy struk-
tury w podejściu mieszanym jednoznacznie wyodrębnia zbiór elementów z otoczenia oraz 
wskazuje sposób ich uporządkowania w zorganizowany system, który mogą tworzyć formy: 
hierarchiczno-procesowe lub holoniczno-procesowe/sieciowe (szerzej w podrozdziale 4.4).

Rysunek 93. Zorganizowanie szczupło-zwinnego systemu wytwarzania

Analizowane obiekty badań (systemy wytwarzania klasy światowej drugiej generacji) 
to grupa takich systemów, które poprzez przyjęcie ogólnych wytycznych organizacyjnych 
w procesie ewolucji zredukowały swoją elastyczność operacyjną. Organizacja szczupło-
-zwinnego wytwarzania zakłada z kolei stopniowe zwiększanie poziomu zredukowanej do 
względnego minimum elastyczności w taki sposób, aby równoważyć wykluczające się cele 
funkcjonowania systemu: zwiększania szczupłości i zwiększania elastyczności. Wymaga to 
w pierwszej kolejności zmiany organizacji i zasad funkcjonowania podstawowej jednostki 
wytwarzania ze szczupłej na modularną. Do realizacji takich założeń proponuje się wy-
korzystać wybrane elementy tzw. zmiennych systemów wytwarzania, przyjmując założenie, 
że szczupło-zwinny system wytwarzania klasy światowej jest tylko czasowym zespoleniem 
elementów tworzących system, na drodze do uzyskania docelowej zwinności. Zmienne sys-
temy wytwarzania (ChMS  – Changeable Manufacturing Systems) to systemy, które posiadają 
zmienną strukturę dynamiczną systemu wytwarzania i względnie stałą strukturę statyczną. 
Systemy te wyrosły na bazie jednej z alternatywnych359 koncepcji wytwarzania zwanej 

 359 Np. wirtualnej produkcji (VP  – Virtual Production) czy fabryki cyfrowej (DF  – Digital Factory) [Zäh i in., 
(2005b), s. 1-8); wytwarzania w chmurze (CBM  – Cloud-Based Manufacturing), np. [Wu i in., (2014), s. 94-99];  
przemysłu 4.0 (I4.0  – Industry 4.0), np. [Qin i in., (2016), s. 173-178]; cyber-fizycznego wytwarzania (CBM  – 
Cyber-physical Manufacturing), np. [Monostori, (2014), s. 9-13]; rozszerzonego wytwarzania (ExM  – Extended 
Manufacturing), np. [Koch i in., (2014), s. 142-147].
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zmiennym wytwarzaniem360 (ChM  – Changeable Manufacturing), która w początkowej fazie 
rozwoju była częścią koncepcji rozproszonego wytwarzania. Obecnie, z punktu widzenia 
ogólnych założeń jest koncepcją łączącą w sobie koncepcje agentowego361, komórkowego 
i rozproszonego wytwarzania niezależnie od poziomu elastyczności systemu i klas zmienności 
(rekonfiguracja, elastyczność, zwinność). Zmienne systemy wytwarzania tworzone są mię-
dzy innymi po to, aby równoważyć oczekiwania otoczenia i możliwości wewnętrzne układu 
w obszarze zmienności: zewnętrznej i wewnętrznej a więc w pewnym zakresie spełniają 
warunki szczupło-zwinnego wytwarzania.

Model szczupło-zwinnego system wytwarzania

Analiza literatury w zakresie szczupło-zwinnych systemów wytwarzania wykazała, że nie 
ma opracowanych kompletnych modeli ich zorganizowania. Nieliczne prace w tym zakresie 
skupiają uwagę na wybranych aspektach wytwarzania, najczęściej w obszarze: organizacji 
przepływów produkcyjnych [Prince i Kay, (2003), s. 310], planowania i sterowania przepływa-
mi [Rao i in., (2006), s. 1881-1905], rozmieszczenia przestrzennego i doboru zasobów [Fung 
i in., (2008), s. 798-810] czy łańcucha przepływu materiałów [Stobiński, (2015), s. 69-90; 
Gunasekaran i in., (2008), s. 556]. Ze względu na brak kompleksowych opracowań w zakresie 
modeli połączenia szczupłego i zwinnego wytwarzania dla poziomu podstawowego, do jego 
opracowania wykorzystano zdefiniowane grupy elementów wpływających na organizację 
szczupło-zwinnego wytwarzania, do których należą [Virmani i in., (2017), s. 1040-1041]:

– zasoby ludzkie (między innymi: doświadczenie, umiejętności, organizacja pracy, moty-
wacja, podział zadań),

– organizacja wytwarzania (między innymi: rozmieszczenie elementów, struktura, robo-
tyzacja i automatyzacja, wykorzystanie zaawansowanych narzędzi wspomagania),

– zarządzanie jakością (między innymi: wykorzystywane narzędzia i metody),
– sposób projektowania (między innymi: produktu, procesu, poziom zaangażowania w pro-

jekt klientów i dostawców),
– sposób zarządzania (między innymi: zarządzanie łańcuchem dostaw, polityka i strategia, 

struktura organizacyjna, poziom wydatków na usprawnienia i doskonalenie).

Uwzględniając powyższe, na potrzeby niniejszej pracy wykorzystano założenia orga-
nizacji zmiennych systemów wytwarzania i na tej podstawie zdefiniowano model szczupło-
-zwinnego systemu wytwarzania362, który przedstawiono na rysunku 94.

Jak wynika z rysunku 94, system ma budowę modułową i jest skonstruowany wokół 
modułu centralnego (jednostki centralnej), jakim jest modularna jednostka wytwórcza. Wo-
kół jednostki centralnej skupione są wszystkie funkcjonalności (moduły), które w procesie 
wymiany informacji i zasobów realizują różne cele zlecane jednostce centralnej w procesach 
kooperacji (tab. 151).

 360 Szerzej np. w: [Milberg i Möller, (2008), s. 417-424; Wiendahl i in., (2007), s. 783-809; Spena i in., (2016), 
s. 207-212; Löffler i in., (2012), s. 167-172].

 361 Większość badań nad zmiennością była prowadzona w klasie rekonfigurowalności więc dotyczyła systemów 
rekonfigurowalnych, ale ze względu na między innymi zastrzeżenie nazwy RMS (patent) musiała przyjąć inną 
nazwę.

 362 Wykorzystano elementy modelu według [Al-Tahat i Bataineh, (2012), s. 3-4].
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Rysunek 94. Model szczupło-zwinnego systemu wytwarzania

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Al-Tahat i Bataineh, (2012), s. 3–4]. Objaśnienia w tabeli 151

Tabela 151
Opis modułów modelu szczupło-zwinnego systemu wytwarzania

Moduł Nazwa Obszar oddziaływania

MJW

modularna jed-
nostka wytwór-
cza (modularne 
jednostki wytwa-
rzania)

Modularna jednostka wytwarzania (MMU  – Modular Manufacturing 
Unit) [por. McFarlane, (1998), s. 2] to podstawowy moduł odpowie-
dzialny za realizację procesów wytwarzania. Modularna jednostka wy-
twórcza składa się z niezbędnych elementów do sterowania przepły-
wem materiałowym, przetwarzania informacji, podejmowania decyzji, 
maszyn, urządzeń i ich wyposażania oraz ludzi. Elementy te zinte-
growane są w jedną całość w celu koordynacji procesu transforma-
cji przedmiotów pracy i utrzymywania funkcji jednostki. Jednostki te 
mają także wbudowane mechanizmy współpracy z ramach kooperacji 
zewnętrznych. Są utożsamiane ze stanowiskami lub modułami robo-
czymi lub modułami wytwórczymi.

RPS
rozdzielne plano-
wanie i sterowa-
nie

Moduł rozdzielnego planowania i sterowania odpowiada za przygo-
towanie operatywnych planów realizacji poszczególnych zadań dla 
modularnych jednostek wytwarzania. Rozdzielność związana jest 
z koniecznością równoległego funkcjonowania dwóch strategii pla-
nowania i sterowania oddzielonych punktem rozdziału [Amir, (2011), 
s. 292]: pchania w górnej części strumienia i ssania w dolnej części 
strumienia. Pozwala to na połączenie teoretycznie wykluczających 
się podejść: wytwarzania na magazyn i wytwarzania na zamówienie. 
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Tabela 151 cd.

RPS 
(cd.)

rozdzielne 
planowanie 
i sterowanie

Poprzez umiejętne i płynne umiejscawianie punktu rozdziału moduł 
powinien umożliwiać równoważenie i wybór optymalnej z punktu wi-
dzenia redukcji strat i zadowolenia klienta strategii pomiędzy: zmien-
ną wielkością produkcji przy stałym czasie realizacji zlecenia i stałą 
wielkością produkcji przy zmiennym czasie realizacji zlecenia [Sto-
biński, (2015), s. 70-71]. Można do tego celu wykorzystać preferowa-
ne dla tego typu hybryd podejście zwane konfiguracją na zamówienie 
(CTO  – Configure to Order) [Ambe, (2012), s. 134].

PKJ pomiar i kontrola 
jakości

Moduł pomiaru i kontroli jakości odpowiada za realizację zgodnych ze 
standardem jakości wyrobów gotowych oraz monitoruje jakość proce-
sów wewnętrznych i ewentualnie zewnętrznych, wykorzystując ukie-
runkowany na jakość zestaw metod i narzędzi. Przy analizach opiera 
się w głównej mierze na statystycznej kontroli jakości, standaryzacji 
i powtarzalności procesów do punktu rozdziału, a także na wszelkich 
działaniach zapobiegających możliwościom popełnienia błędów oraz 
minimalizujących koszty utrzymania jakości. Wspiera pełną integra-
cję jakości i szczupłości poprzez koncepcję Lean6Sigma [Yadav i in., 
(2018), s. 185-201].

ZRK utrzymywanie 
relacji z klientami

Moduł odpowiada za utrzymywanie w miarę trwałych, partnerskich 
relacji z grupami klientów poprzez obustronną wymianę informacji. 
Wymagane do tego są: przyjazne i efektywne technologie i narzędzia 
komunikacyjne, narzędzia partycypacji klientów w procesach, na-
rzędzia współtworzenia wartości przekładające się na akceptowalny 
przez klientów koszt, czas, poziom zróżnicowania asortymentowego.

URD
utrzymywanie 
relacjami 
z dostawcami

Moduł odpowiada za budowanie i utrzymywanie trwałych, partner-
skich relacji z grupami kluczowych dostawców poprzez wykorzysty-
wanie metod i narzędzi organizacji szczupło-zwinnych łańcuchów 
dostaw (LASC  – Leagile Supply Chain) [Naim i Gosling, (2011), 
s. 342-354; Nieuwenhuis i Katsifou, (2015), s. 232-241]. Moduł jest 
odpowiedzialny na sprawny przepływ strumieni produkcyjnych po-
przez wszystkie ogniwa łańcucha dostaw, zapewniając w ten sposób 
między innymi efektywne zarządzanie zasobami [Das, (2018), s. 177] 
oraz: dostawy na czas, równoważenie poziomu zapasów materia-
łów i produkcji w toku, równoważenie kosztów okołoprodukcyjnych 
(transportu i magazynowania), przy zachowaniu podziału dostawców 
na: szczupłych i zwinnych [Abdollahi i in., (2015), s. 685].

PPP

prewencyjne 
projektowanie 
procesów, 
produktów 
i systemu

Moduł prewencyjnego projektowania procesu, produktu i systemu od-
powiada za przygotowanie produkcji w zakresie nowych produktów, 
procesów i obszarów [Hasan i in., (2012), s. 898-907] w taki sposób, 
aby nowe projekty generowały jak najmniejsze straty przy zachowa-
niu wymaganej rekonfigurowalności, najczęściej z zastosowaniem za-
sobów własnych. Projektowanie to ma charakter prewencyjny i ma na 
celu eliminację na etapie projektowania potencjalnych dysfunkcji oraz 
zagwarantowanie szybkiego procesu uruchomienia produkcji przez 
aktywne uczestnictwo w procesie projektowania przyszłych klien-
tów (QRM  – Quick Response Manufacturing). Odpowiada on także za 
projekty układów procesowych.
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Tabela 151 cd.

Moduł Nazwa Obszar oddziaływania

WPE
wrażliwość, 
produktywność 
i efektywność

Moduł odpowiada za realizację zarazem elastycznego i niskokoszto-
wego wytwarzania wyrobów gotowych oraz monitoruje poziom kosz-
tów procesów wewnętrznych i zewnętrznych oraz zmiany w otocze-
niu, wykorzystując ukierunkowany na koszt zestaw metod i narzędzi. 
Odpowiada także za maksymalizację wykorzystania posiadanych za-
sobów, wydajność produkcji oraz optymalizację procesów, opierając 
się na tzw. trójkącie produktywności (jakość, czas, koszt), uzupełnio-
nym miernikami poziomu obsługi klienta (połączenie strategii zaist-
nienia i konkurowania na rynku) [Monroe, (2008), s. 725]. Szczupło-
-zwinne wytwarzanie umożliwia efektywność kosztową górnej części 
łańcucha, czyniąc odpowiedzialnym za utrzymanie wysokiego pozio-
mu obsługi klienta część dolną łańcucha [Samman, (2014), s. 1105].

RWT

rekonfigurowalne 
wyposażenie 
techniczne 
i technologie 
informacyjne

Moduł rekonfigurowalnego wyposażenia technicznego odpowiada za 
równoważenie rekonfiguracyjności i szczupłości parku maszynowe-
go oraz za rozwój infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań wraz 
z jej bieżącym utrzymaniem (CBM  – Condition Based Maintenance). 
Wykorzystuje modułowość poszczególnych składników infrastruktu-
ry technicznej i informacyjnej do rekonfiguracji systemu technicznego 
w zależności od bieżących potrzeb, umożliwiając w ten sposób zwięk-
szenie elastyczności wykorzystywanych układów. 

ODD

ocena działań 
i ich doskonalenie 
oraz dzielenie się 
wiedzą

Moduł oceny działań służy do bieżącego gromadzenia i analizowania 
danych wynikających z przyjętych systemów KPI oraz KAI. Ze względu 
na specyfikę systemów szczupło-zwinnych istotne jest równoważenie 
istotności wskaźników jakościowych i ilościowych. Moduł ten dotyczy 
także systemowego rozwiązywania problemów związanych z dosko-
naleniem procesów (identyfikacją strat, analizą przyczyn źródłowych, 
wyceną kosztową, doborem zasobów do eliminacji strat, ustalaniem 
ścieżek utrzymywania elastyczności). Obejmuje on również kom-
pleksowe podejście do dzielenia się wiedzą i rozwojem pracowników.

Budowa modułowa zapewnia uniwersalność wykorzystywanego rozwiązania, gdyż 
w zależności od występujących warunków (czasami specyficznych w danej branży) istnieje 
możliwość modyfikacji samych modułów, jak i obszarów ich oddziaływania. Ta uniwersalność 
pozwala na wykorzystanie modelu w różnych obszarach związanych z wytwarzaniem. Bycie 
szczupło-zwinnym oznacza bycie elastycznie zrównoważonym, co oznacza, że: 

– szczupłe wytwarzanie powinno być bazowym podejściem do usprawniania zwinnych 
procesów,

– szczupłe wytwarzanie powinno towarzyszyć i wspierać realizację różnorodnych działań 
w kolejnych etapach rozwoju zwinności. 

Wnioski
Szczupło-zwinne systemy wytwarzania, konstruowane na podstawie uniwersalnych zasad 

mających swoje źródła w szczupło-zwinnym wytwarzaniu w zależności od preferowanego 
poziomu elastyczności, mogą być wykorzystywane praktycznie we wszystkich gałęziach 
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przemysłu, w nowoczesnych formach organizacji produkcji (szczególnie procesowych). 
Szczupło-zwinne wytwarzanie dedykowane jest głównie dla przedsiębiorstw działających 
w otoczeniu zdywersyfikowanych źródeł dostaw oraz preferujących strategie produkcji na 
zamówienie. 

Zaprezentowany model szczupło-zwinnego systemu wytwarzania powinien być wprowa-
dzany tak, ażeby równocześnie zmieniać działania przypisane do poszczególnych modułów, 
zachowując przy tym logiczną spójność wprowadzanych zmian. Model ten jest zatem modelem 
przejściowym, a porównanie elementów poszczególnych modeli zestawiono w tabeli 152.

Tabela 152
Podstawowe moduły zaprezentowanych modeli wytwarzania

Moduły szczupłego 
modelu systemu wytwarzania

Moduły szczupło-zwinnego 
modelu systemu wytwarzania

Moduły zwinnego 
modelu systemu wytwarzania

Szczupła jednostka 
wytwórcza (szczupłe 
jednostki wytwarzania)

modularna jednostka 
wytwórcza (modularne 
jednostki wytwarzania)

zwinna jednostka wytwórcza 
(zwinne jednostki wytwarzania)

Planowanie i sterowanie rozdzielne planowanie 
i sterowanie

zintegrowane planowanie 
i sterowanie

Pomiar jakości pomiar i kontrola jakości pomiar i doskonalenie jakości

Obsługa klienta utrzymywanie relacji 
z klientami

zarządzanie relacjami 
z klientami

Wewnętrzny łańcuch dostaw utrzymywanie relacjami 
z dostawcami

zarządzanie relacjami 
z dostawcami

Projektowanie produktu 
i systemu

prewencyjne projektowanie 
procesów, produktów i systemu

proakcyjne projektowanie 
procesów, produktów i systemu

Produktywność i efektywność wrażliwość, produktywność 
i efektywność

elastyczność, produktywność 
i efektywność

Wyposażenie techniczne
rekonfigurowalne wyposażenie 
techniczne i technologie 
informacyjne

elastyczne wyposażenie 
techniczne i technologie 
informacyjne

Ocena działań i doskonalenie ocena działań i ich doskonalenie 
oraz dzielenie się wiedzą

ocena działań i ich doskonalenie 
oraz zarządzanie wiedzą

4.4. Szczupło-zwinna struktura organizacji wytwarzania  – 
ujęcie modelowe

Struktura organizacji wytwarzania, zgodnie z przyjętym założeniem, to zespolenie struk-
tury statycznej i dynamicznej363. Struktura statyczna szczupło-zwinnego systemu wytwarzania 

 363 Szerzej np. w: [Wojakowski, (2011), s. 56-59]. 
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powstaje w wyniku analizy zbioru elementów  – będących w dyspozycji systemu oraz w razie 
potrzeby będących w otoczeniu  – poprzez sieć powiązań strukturalnych. Z kolei struktura dy-
namiczna powstaje w wyniku analizy możliwych do zastosowania wariantów w zależności od 
konfiguracji struktury statycznej, funkcji systemu i strategii wytwarzania. Struktura sterowania 
opisana w literaturze jako rodzaj struktury organicznej [Alavi i in., (2014), s. 6273-6295], 
pozwala na zachowanie elastyczności i adaptacyjności w odpowiedzi na zmienność otocze-
nia [Krishnamurthy i Yauch, (2007), s. 592-594; Ramesh i Devadasan, (2007), s. 192-194]. 
Oznacza to, że na strukturę szczupło-zwinnego systemu mają wpływ elementy strukturalne 
oraz kooperacyjne (działaniowe i przepływowe, połączone w procesie kooperacji), a wzajemne 
zależności wyrobu, zlecenia i zasobu wpływają na możliwy do zastosowania wariant struktury 
organizacji wytwarzania. Oznacza to, że szczupło-zwinna struktura systemu wytwarzania po-
wstaje w wyniku połączenia podejścia systemowego i sieciowego w projektowaniu (rys. 95).

Rysunek 95. Podejście systemowe a podejście sieciowe w projektowaniu struktury wytwarzania

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Czajka i Dudek, (2017), s. 103]
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i/lub strukturyzacji i konfiguracji sieci. Struktura ta jest więc kombinatorycznym połączeniem 
elementów, wynikającym z zależności pomiędzy zasobami, zleceniami i wyrobami oraz 
z założonego poziomu elastyczności systemu.

Struktura szczupło-zwinnego systemu wytwarzania dla poziomu podstawowego zwinno-
ści najczęściej opiera się na relacjach hierarchicznych pomiędzy elementami systemu tworzą-
cymi stałą strukturę statyczną i zmienną lub stałą strukturę dynamiczną. Wybór pomiędzy stałą 
a zmienną strukturą dynamiczną uzależniony jest od przyjętej strategii w zakresie elastycz-
ności (stała struktura dla stacjonarnych układów projektowanych z nadmiarem elastyczności, 
zmienna struktura dla rozproszonych układów z dopasowaną elastycznością lub stało-zmienna 
dla układów hybrydowych). Preferowane podejścia do projektowania struktur wytwarzania 
w zależności od poziomu zwinności na tle rodzajów struktur przedstawiono na rysunku 96.

Rysunek 96. Preferowane podejścia w projektowaniu struktury organizacji wytwarzania

Jak wynika z rysunku 96, zakładany poziom docelowej zwinności wpływa na przyjęte 
ścieżki zwiększania elastyczności. Z kolei z przeprowadzonych badań wynika, że zwiększanie 
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elastyczności struktury organizacji wytwarzania jest możliwe, ale tylko do górnej granicy 
elastyczności struktury statycznej. Oznacza to, że zwiększanie elastyczności struktury orga-
nizacji wytwarzania wymaga zmian w zakresie układu sterowania lub układu przestrzennego 
rozmieszczenia. W przypadku zmian układu sterowania proponuje się zastąpienie struktury 
statycznej hierarchicznej strukturą statyczną holoniczną, która zapewni możliwość zwiększe-
nia elastyczności także strukturze dynamicznej. W przypadku zmian układu rozmieszczenia 
proponuje się zastąpienie rozmieszczenia fizycznego rozmieszczeniem logicznym, które 
także zwiększa elastyczność struktury dynamicznej. Dominujące w wytwarzaniu w klasie 
światowej struktury organizacji wytwarzania hierarchiczne stałe w najbliższej przyszłości 
powinny zostać zastąpione strukturami holoniczno-procesowymi lub strukturami hierarchicz-
no-procesowymi364. Umowny podział struktur organizacji wytwarzania i przypisanie ich do 
poziomów zwinności przedstawiono w tabeli 153.

Tabela 153
Struktura organizacji wytwarzania a poziom zwinności

Podejście 
do organizacji 
wytwarzania

Rodzaj struktury 
statycznej

Rodzaj struktury 
dynamicznej

Sugerowany 
do osiągnięcia poziom 

zwinności
Szczupłe wytwarzanie hierarchiczna stała poziom 1
Szczupło-zwinne wy-
twarzanie

hierarchiczna lub ho-
loniczna stała lub zmienna poziom1, poziom 2

Zwinno-szczupłe wy-
twarzanie holoniczna zmienna poziom 2, poziom 3

Zwinne wytwarzanie holoniczna lub hete-
rarchiczna zmienna poziom 3

Niezależnie od wyboru wariantu struktury organizacji wytwarzania, zawsze ona powstaje 
w wyniku zespolenia tzw. modularnych jednostek wytwórczych. 

Modularna jednostka wytwórcza
Podstawowym elementem struktury szczupło-zwinnego systemu wytwarzania klasy 

światowej, zgodnie z modelem szczupło-zwinnego systemu wytwarzania, jest modularna 
jednostka wytwórcza przedstawiona na rysunku 97.

Jest ona zespoleniem zasobów dobranych w taki sposób, aby umożliwić realizację 
procesów, wykorzystując założenia szczupło-zwinności, a więc równoważyć koszty z tytułu 
strat i utrzymywania nadmiarowych zasobów. Modularne jednostki wytwórcze są uniwersalne 
i mogą łączyć się w większe zbiorowości, tworząc powiązania międzymodułowe, których 
liczba jest wyłącznie ograniczona poprzez możliwe relacje między nimi. Mogą one mieć 
charakter powiązań wewnętrznych, opartych na kooperacji modułów wytwórczych wewnątrz 

 364 Struktury organizacji wytwarzania oparte na heterarchii pominięto w analizie, gdyż są strukturami niestabilnymi 
i nieprzewidywalnymi w długim okresie czasu, a więc trudnymi do wykorzystania obecnie w praktyce [Van 
Brussel i in., (1999), s. 37].
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jednego systemu i/lub charakter powiązań zewnętrznych, opartych na kooperacji modułów 
wytwórczych wyodrębnionych z różnych systemów. Powiązania wewnętrzne występują 
w przypadku, gdy modularne jednostki wytwórcze skupione są geograficznie w jednym 
miejscu, natomiast powiązania zewnętrzne, występują w przypadku ich rozproszenia geogra-
ficznego, tzn. w warunkach rozproszenia zasobów, przy czym możliwe jest występowanie obu 
typów powiązań jednocześnie. Modularne jednostki wytwórcze wyodrębnione do realizacji 
zintegrowanego procesu wytwarzania wynikają z możliwych do realizacji w danym momencie 
czasu układów powiązań oraz wynikających z nich przepływów. Jednostką wytwórczą może 
być zarówno pojedyncze stanowisko robocze, czy też komórka wytwórcza wyższej złożoności 
powstała w efekcie grupowania stanowisk, czy też  – w skrajnym przypadku  – cały system 
wytwarzania. Powiązanie poszczególnych elementów prowadzi do ustalenia struktury ko-
operacji modułów, ponieważ możliwe do wystąpienia w procesach wytwarzania wyrobów 
relacje pomiędzy elementami tworzą zintegrowaną sieć powiązań, która może przyjmować 
różnorodne postacie, od najbardziej prostych zależności mających charakter łańcuchów, 
do bardzo skomplikowanych układów sieciowych. Powstawanie jednostek wytwórczych 
odbywać się może poprzez decentralizację istniejącej w danym systemie struktury admini-
stracyjno-produkcyjnej i zwiększenie samodzielności podstawowych jednostek wytwórczych. 
Zarówno decentralizacja, jak i zwiększenie samodzielności wynika z podziału istniejącej 
w danym systemie struktury organizacji wytwarzania na mniejsze elementy. Analiza literatury 
wskazuje, że do wykorzystania modularnych jednostek wytwarzania w procesie organizacji 
szczupło-zwinnego systemu wytwarzania niezbędna jest ich [Spena i in., (2016), s. 208 na 
podstawie: Hernández Morales, (2002)]:

– uniwersalność (możliwość łatwego przewymiarowania i przeprojektowywania wyrobów 
i technologii w celu dostosowania się do potrzeb  – tzw. wariantowa elastyczność),

– mobilność (możliwość lokalnej nielimitowanej wymiany elementów),
– skalowalność (możliwość technicznego, geograficznego i personalnego doboru wyma-

ganej ilości elementów/zasobów),
– modularność (możliwość standaryzacji i uniwersalizacji elementów),
– kompatybilność (możliwość wymiany elementów).

Rysunek 97. Modularna jednostka wytwórcza
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [McFarlane, (2009), s. 22]
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Przekształcanie szczupłych jednostek w modularne, a następnie w zwinne jednostki 
wytwarzania może być realizowane w różny sposób, jednak najczęściej odbywa się ono na 
drodze trzech ścieżek ewolucji365:

– zasobowej, która opisuje sposób oraz stopień dzielenia się zasobami, a także możliwości 
ich wykorzystywania (stąd podział na fazy ewolucji w ramach ścieżki: systemy konstru-
owane przy użyciu dzielonych zasobów wewnątrz systemu, systemy konstruowane przy 
użyciu dzielonych zasobów pomiędzy systemami, systemy konstruowane przy użyciu 
dzielonych zasobów sieciowych),

– kreacji wartości, która opisuje sposób tworzenia wartości dodanej (stąd podział na fazy 
ewolucji w ramach ścieżki: systemy konstruowane na bazie strumienia wartości wyrobu, 
systemy konstruowane na bazie strumienia wartości: wyrobu i dodatkowo usług, sys-
temy konstruowane na bazie strumienia wartości: usług i dodatkowo wyrobu, systemy 
konstruowane na bazie strumienia wartości usług  – w tym wyrobu),

– partycypacji klienta, która opisuje możliwości oraz stopień udziału klienta (inicjatora 
zmiany), a także możliwości jego oddziaływania (stąd podział na fazy ewolucji w ramach 
ścieżki: systemy dopuszczające zmienność na poziomie wyrobu końcowego, systemy 
dopuszczające zmienność na poziomie wyrobu końcowego i projektu, systemy dopusz-
czające zmienność w całym łańcuchu wartości366).
W związku z powyższym istnieje możliwość ich dowolnej konfiguracji w zależności 

od potrzeb, co oznacza, że sposobów przekształcania szczupłych w modularne jednostki 
wytwórcze jest bardzo dużo. Na potrzeby niniejszej pracy wybrano dwie kompilacje ścieżek 
dla pierwszych faz ewolucji, zakładające:

– wykorzystanie zasobów wewnętrznych na bazie strumienia wartości wyrobów dopusz-
czającego zmiany na poziomie wyrobu końcowego,

– wykorzystanie zasobów dzielonych na bazie strumienia wartości wyrobów dopuszcza-
jącego zmiany na poziomie wyrobu końcowego.
Wynika to z faktu przyjęcia założenia opracowania uwarunkowań organizacyjnych, 

zmierzających do przekształcenia szczupłych systemów wytwarzania w zwinne dla ich 
podstawowego poziomu zwinności (rys. 98).

Rysunek 98. Ścieżki przekształcania jednostek wytwórczych

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Huang i Li, (2010), s. 66]

 365 Na podstawie: [Huang i Li, (2010)], s. 66].
 366 W układach sieciowych wartość ma odmienną charakterystykę w porównaniu z tradycyjnym zorganizowaniem. 

W obszarze kreowania wartości w układach sieciowych wyróżnia się: wartość na krańcach, wartość we wspólnej 
infrastrukturze, wartość modularności, wartość orkiestracji; szerzej w: [Sawhney i Parikh, (2001), s. 81].
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Wybrane do analizy ścieżki szczupło-zwinności opierają się na założeniach:
– wykorzystuje się tylko posiadane zasoby własne, a zwiększenie elastyczności struktury or-

ganizacji wytwarzania jest możliwe poprzez utrzymywanie ich nadmiarów. Identyfikuje się 
straty i wycenia kosztowo tylko te, które występują w procesach wytwarzania wyrobów w ca-
łości realizowanych w systemie, co oznacza, że istnieje możliwość zmian wyrobów w za-
kresie konstrukcji, technologii i organizacji, ale tylko w zakresie posiadanych zasobów,

– wykorzystuje się tylko posiadane zasoby własne i obce, a zwiększenie elastyczności 
struktury organizacji wytwarzania jest możliwe poprzez utrzymywanie ich nadmiarów; 
identyfikuje się straty i wycenia kosztowo tylko te, które występują w procesach wytwa-
rzania wyrobów w całości realizowanych w systemie. Istnieje możliwość zmian wyrobów 
w zakresie konstrukcji, technologii i organizacji, ale tylko w zakresie posiadanych zasobów.

Na tej podstawie skonstruowano uproszczony schemat doboru i zespalania modularnych 
jednostek wytwórczych i przedstawiono go na rysunku 99.

Rysunek 99. Uproszczony schemat logicznego doboru i zespalania modularnych jednostek wytwórczych

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Francalanza i in., (2014), s. 168; Soltan i Mostafa, (2015), s. 481; 
Virmani i in., (2017), s. 1040-1041]
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Zgodnie z ideą tworzenia szczupło-zwinnych układów organizacyjnych, systemy wy-
twarzania klasy światowej powinny bazować na nadrzędnej koncepcji organizacji przedsię-
biorstwa. Koncepcja organizacji przedsiębiorstwa, wynikająca z założeń jego strategicznego 
rozwoju, przekłada się bezpośrednio na możliwe do zastosowania formy organizacji systemu 
wytwarzania, a te z kolei na formy struktur organizacji wytwarzania. W związku z tym, że 
wytwarzanie wyrobów przebiega w odpowiednio zorganizowanych obiektach zwanych sys-
temami wytwarzania, systemy te projektowane są dla określonych parametrów realizowanych 
zadań i w związku z tym obejmują zbiór wszystkich elementów niezbędnych do wytworzenia 
wyrobu oraz zespół powiązań i relacji tych elementów. Dla celów niniejszej pracy przyjęto 
podział, w którym podstawowymi komponentami szczupło-zwinnego systemu wytwarzania 
klasy światowej są [Schuh i in., (2003), s. 3]: zasoby, procesy oraz organizacja rozumiana jako 
sposób zespolenia ze sobą zasobów i procesów i ich koordynacja. W procesie organizowania 
następuje czasowe zespolenie niezbędnych zasobów z procesami, w wyniku czego powstaje 
moduł, a w konsekwencji system (zbiór modułów i ich relacji) o określonej strukturze. Struk-
tura zaś, wyrażając sposób uporządkowania zbioru modularnych jednostek systemu, opisuje 
układ zależności pomiędzy wyrobami, środkami produkcji (zasobami) i zleceniami. Można 
zatem przyjąć, że jednym z głównych czynników wpływających na elastyczność systemu 
jest jego struktura i jej elastyczność.

Projektowanie struktury szczupło-zwinnego systemu wytwarzania klasy światowej
Jak wynika z przeprowadzonych badań, kluczową rolę w zespalaniu elementów systemu 

o wymaganym poziomie zwinności odgrywa tzw. założony profil elastyczności, uwzględ-
niający niepewność związaną z otoczeniem i pozwalający zaprojektować system zdolny 
zabezpieczyć zakładany poziom elastyczności367. Przyjmując założenie, że elastyczność 
asortymentu, marszrut i wielkości produkcji w strukturach dynamicznych, a układu stero-
wania i rozmieszczenia przestrzennego w strukturach statycznych wpływa na elastyczność 
odpowiednio: planowania i sterowania (organizacji), procesów i zasobów, to można projekto-
wać struktury o zmiennej elastyczności operacyjnej, wynikającej ze wzajemnych zależności 
składowych elastyczności. Wzajemne zatem kombinacje elastyczności: układu sterowania, 
rozmieszczenia przestrzennego, asortymentu, marszrut i wielkości produkcji mogą generować 
rozwiązania o różnej elastyczności operacyjnej. Można je nazwać elementami bazowymi 
elastyczności szczupło-zwinnej struktury organizacji wytwarzania. W procesie projektowania 
(kształtowania) struktury znaczenie ma także przyjęta perspektywa projektowa [Francalanza 
i in., (2014), s. 168]: poziomu zmienności, elementu systemu, rodzaju systemu, cyklu życia 
systemu368. Kształtowanie struktury z perspektywy poziomu zmienności zależy od zakładanej 

 367 Zgodnie z przyjętą definicją elastyczność operacyjna wytwarzania oznacza zdolność do reakcji na z reguły 
przewidywane zmiany (wewnętrzne i zewnętrzne), która sprowadza się do celowego i ekonomicznego 
utrzymywania rezerw określonych zasobów (nadmiernych zasobów względem bieżących potrzeb) w celu ich 
użycia w nadarzającym się momencie. Elastyczność operacyjna związana jest zatem ze zmianami zarówno 
wewnętrznymi jak i zewnętrznymi, w obszarze zdefiniowanej struktury. Każda struktura funkcjonuje w usta-
lonym obszarze elastyczności, dla którego definiuje się zakres potencjalnych.

 368 Można przyjąć założenie, że cykl życia systemu w zmiennym wytwarzaniu może być opisany za pomocą 
cyklu życia produktu i procesu, np. [Westkämper i in., (2006), s. 143-146); Azevedo i in., (2010), s. 320–325], 
a projektowanie systemu wytwarzania może być procesem podobnym do projektowania nowego produktu 
[Constantinescu i in., (2006), s. 705-710].
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klasy zmienności systemu. Struktura, tworzona przez układ modularnych jednostek wytwór-
czych i ich wzajemnych powiązań, może być strukturą zwartą i/lub rozproszoną w zależności 
od przyjętej klasy zmienności (rekonfigurowalność, elastyczność, zwinność). Im wyższa klasa 
zmienności, tym bardziej rozbudowana struktura rozproszona. W szczupło-zwinnych syste-
mach wytwarzania klasy światowej przyjmowana klasa zmienności w formie elastyczności 
zakłada możliwość zmian tylko w obrębie zdefiniowanej struktury. Kształtowanie struktury 
z perspektywy elementu systemu (modularnej jednostki wytwórczej) zależy od celu nadrzęd-
nego grupowania (łączenia) tych jednostek i ograniczeń systemowych. Struktura zatem może 
być jednorodna lub mieszana (niejednorodna). W szczupło-zwinnych systemach wytwarzania 
klasy światowej struktury powinny być mieszane, a podstawowym celem łączenia modułów 
powinno być: miejsce lokalizacji, podobieństwo zasobów, podobieństwo procesów, przebiegi 
procesów, podobieństwo mechanizmów funkcjonowania. Kształtowanie struktury z perspekty-
wy rodzaju systemu zależy od przyjętej formy organizacji modułów i rodzaju realizowanych 
między nimi procesów (montażowe, obróbcze, składowania itp.). Struktura w takim ujęciu 
może być zatem hierarchiczna, heterarchiczna lub holoniczna (w szczupło-zwinnych systemach 
wytwarzania klasy światowej przyjmuje się układy hierarchiczne stałe lub zmienne lub holo-
niczne zmienne). Kształtowanie struktury z perspektywy cyklu życia systemu zależy od fazy 
rozwoju systemu369. Generalnie kolejne fazy rozwoju systemu wymagają, by struktura była 
bardziej zwarta i dopasowana do bieżących potrzeb oraz stabilna i trwalsza. Takie założenia 
realizowane były w szczupłych systemach wytwarzania. W szczupło-zwinnych systemach 
wytwarzania klasy światowej należy przyjąć, że system znajduje się w fazie ostatniej związa-
nej z rekonfiguracją systemu. W związku z powyższym opracowano schemat projektowania 
szczupło-zwinnej struktury organizacji wytwarzania. Ten umowny zapis zależności elementów 
(model) wpływających na projektowanie struktury przedstawiono na rysunku 100.

Rysunek 100. Elementy wpływające na projektowanie szczupło-zwinnej struktury organizacji 
wytwarzania

 369 W zmiennym wytwarzaniu wyróżnia się siedem faz rozwoju systemu wytwarzania: planowanie inwestycji, 
projekt inżynierski, planowanie procesów, budowanie i rozbudowa, produkowanie, serwisowanie i utrzymanie, 
demontaż lub rekonfiguracja [Francalanza i in., (2014), s. 168].
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Powstałe w ten sposób projekty zespolenia poddawane są ocenie ze względu na przy-
jęte kryteria. W związku ze złożonością procesu projektowania systemów wytwórczych 
z nadmiarową elastycznością, czynności procesu projektowania muszą być wspomagane 
przez odpowiednie narzędzia (w pracy wykorzystano do tego modelowanie symulacyjne). 
Proces projektowania struktury musi również uwzględniać zbiór ograniczeń wynikających 
ze strategii i wymagań wytwarzania, celów budowy systemu oraz zmian pojawiających się 
w przebiegu cyklu życia systemu [Stamirowski, (2011), s. 44].

Zasadniczym elementem projektu struktury jest określenie obszaru niskokosztowej 
elastyczności, będącej wypadkową równoważenia poziomów szczupłości i elastyczności. 
Funkcjonujące w literaturze pojęcie tzw. niskokosztowej elastyczności osiągane jest poprzez 
odpowiednie dopasowanie i połączenie elementów tworzących zorganizowanie systemu. 
Obszar niskokosztowej elastyczności określa zakres potencjalnych zmian w obszarze ela-
styczności operacyjnej, mieszczący się w założonym obszarze stabilności i wynikający 
z przyjętej perspektywy projektowej i poziomu zmian o obszarze modyfikatorów. Przy wy-
korzystaniu niskokosztowej elastyczności można budować strategie przejścia ze szczupłego 
do zwinnego wytwarzania, redukując przy tym koszty zwiększania poziomu elastyczności 
operacyjnej. Jak wskazują liczne badania [Purvis i in., (2014), s. 102; Putnik i Putnik, (2012), 
s. 261; Naylor i in., (1999), s. 112; Stobiński, (2015), s. 89], istnieje możliwość zbudowania 
ścieżek przejścia ze szczupłego do zwinnego wytwarzania w odniesieniu do elastyczności. 
Przyjmując założenie, że:

– istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy poziomem elastyczności a poziomem 
zwinności systemu polegający na tym, że zwiększenie poziomu elastyczności prowadzi 
do zwiększenia poziomu zwinności [Chahal, (2012), s. 408; Yusuf i in., (2003), s. 618],

– istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy poziomem szczupłości a poziomem 
zwinności systemu wytwarzania polegający na tym, że zwiększenie poziomu szczupłości 
prowadzi do zmniejszenia poziomu zwinności [Putnik i Putnik, (2012), s. 254; Hallgren 
i Olhager, (2009), s. 976-999],

można budować różne strategie przejścia (radykalnego lub ewolucyjnego), zatem niskokosz-
towa elastyczność może być osiągana różnymi ścieżkami, w ramach przyjętych strategii.

Wybór ścieżek przejścia (ścieżek redukcji rozbieżności)

Określenie głównych ścieżek przejścia, czyli ogólnych sposobów osiągania nisko-
kosztowej elastyczności wymaga zmiany podstawowej sekwencji działań projektowych 
przypisanych do systemów wytwarzania klasy światowej drugiej generacji. Dotychczasowa 
sekwencja projektowa opierała się na założeniu, że w pierwszym etapie dokonuje się redukcji 
wewnętrznych strat produkcyjnych, by w etapie drugim dostarczać wartość dla klienta [Hines 
i in., (2004), s. 995], czyli także zwiększać elastyczność. Wynikało to przede wszystkim z po-
trzeby utrzymywania pełnej kontroli nad kosztami [Maskell, (2001), s. 5]. Szczupło-zwinne 
podejście zakłada ciągłe równoważenie poziomu strat i nadmiarów elastyczności tak, ażeby 
uzyskać zakładany poziom wartości dodanej (rys. 101). 



327

Rysunek 101. Skrajne ścieżki uzyskania równowagi (A – kosztowa, B  – elastyczności)
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Hines i in., (2004), s. 997]

Można zatem przyjąć, że uzyskanie niskokosztowej elastyczności może odbywać się 
zgodnie z jedną z trzech przyjętych strategii370:

– redukcji kosztu (1A) i następnie wzrostu elastyczności (2A),
– wzrostu elastyczności (1B) i następnie redukcji kosztu (2B),
– zrównoważonego wzrostu elastyczności i redukcji kosztu.

Przyjmując ewolucyjny charakter zmian zakładający, że zwinne wytwarzanie jest roz-
winięciem szczupłego wytwarzania o między innymi elastyczność, przejście to odbywać 
się powinno poprzez możliwe do przewidzenia ścieżki, gwarantujące integrację szczupłości 
i zwinności i tworzone w zależności od intensywności zmian w obszarze elastyczności  – tym 
samym od wielkości kosztów poniesionych na zwiększanie i utrzymywanie jej poziomu. Jak 
wynika z rysunku 101, możliwych ścieżek zwiększania elastyczności jest bardzo dużo, a wybór 
jednej lub kilku z nich jest uzależniony od potencjału systemu i przyjętej strategii. Z racji 
braku prowadzonych badań w tym zakresie [Yusuf i in., (2003), s. 618], wybrano ścieżkę 
równoważącą ponoszone koszty w kolejnych etapach [Dudek, (2018), s. 170]. Oznacza to 
w praktyce konieczność zdefiniowania korytarzy elastyczności (ścieżek) zbudowanych wokół 
ścieżki niskokosztowej elastyczności (ścieżka ta powstaje w wyniku zestawienia kolejnych 
punktów równowagi). Przyjmując założenie, że o istocie szczupło-zwinnego wytwarzania 
stanowią dwa wykluczające się podejścia do organizacji wytwarzania (elastyczne i szczupłe 
wytwarzanie, które realizują swoje cele poprzez różne podejścia w zakresie kosztów zwią-
zanych z zasobami), możliwe staje się rozwiązanie problemu równoważenia ich poziomu, 
a tym samym redukcji rozbieżności (paradoksu). 

Etapy projektowania struktury szczupło-zwinnego systemu wytwarzania  
klasy światowej
Dysponując zdefiniowanym ogólnym zapisem zależności elementów wpływających na 

proces projektowania, określono etapy projektowania szczupło-zwinnych: struktur organizacji 
wytwarzania hierarchiczno-procesowych, struktur organizacji wytwarzania holoniczno-pro-
cesowych, przy uwzględnieniu perspektyw projektowych: poziomu elastyczności, układów 
mieszanych opartych na hierarchii lub holarchii w fazie rekonfiguracji.

 370 W ramach każdej ze strategii można wytyczać wiele ścieżek przejścia.
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Ze względu na charakter obiektów badań (szczupłe systemy wytwarzania klasy świa-
towej) oraz przyjęte założenia projektowe można wykorzystać, do projektowania struktury 
organizacji wytwarzania hierarchiczno-procesowej, znany w literaturze algorytm projekto-
wania struktury produkcyjnej [Mazurczak, (2004), s. 34; Dudek, (2016b), s. 192]. Algorytm 
bazowy wymaga jednak modyfikacji w obszarze:

– czynności przygotowawczych, do których należy dodać czynność związaną z określe-
niem poziomu niskokosztowej elastyczności,

– zespolenia modułów, do którego należy dodać czynności związane z określeniem dostęp-
nych nadmiarów elastyczności dla poszczególnych rodzajów zasobów, ich zrównoważenie 
ze szczupłością oraz określenie przedziałów korytarzy niskokosztowej elastyczności.

Zmodyfikowany algorytm przedstawiono na rysunku 102.

Rysunek 102. Etapy projektowania struktury organizacji wytwarzania hierarchiczno-procesowej

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Mazurczak, (2004), s. 34; Dudek, (2016b), s. 192]
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Zasadniczą różnicą względem rozwiązania bazowego wykorzystywanego w wytwa-
rzaniu klasy światowej, oprócz wskazanych modyfikacji, jest sekwencja działań projekto-
wych. W przeciwieństwie do tradycyjnego projektowania struktur, struktura dynamiczna 
jest projektowana równolegle ze strukturą statyczną, w ramach możliwości wykorzystania 
nadmiarów zasobów.

Ze względu na charakter obiektów badań (szczupłe systemy wytwarzania klasy świa-
towej) oraz przyjęte założenia projektowe można wykorzystać także, do projektowania 
struktury organizacji wytwarzania holoniczno-procesowej, zasoby obce zintegrowane 
z własnymi za pomocą mechanizmów negocjacyjnych371. Podobnie jak w przypadku struktury 
hierarchiczno-procesowej koncepcja nadrzędna wyznacza odgórnie sposób uporządkowania 
elementów systemu i reprezentujących je holonów tak, aby możliwe było stworzenie holarchii 
o określonej funkcjonalności i strukturze wytwórczej (nadrzędność celów zbiorowych nad 
indywidualnymi jest podstawowym czynnikiem organizacji holonów w holarchię). Struktura 
statyczna w postaci holarchii reprezentowana jest przez tymczasowy układ strukturalny, 
określany mianem domeny kooperacji, której elementami są holony mediacji372, wyrobów373, 
zasobów374 i zleceń375 (domena kooperacji to przestrzeń logiczna, w której holony współpra-
cują i komunikują się). Strukturę dynamiczną tworzy zbiór wirtualnych zbiorów (klastrów) 
powołanych do realizacji określonych zadań (zbiory te reprezentują interakcje konieczne 
do realizacji określonych zadań między zaangażowanymi w nie zasobami). Poszczególne 
holony, współdziałając ze sobą, wymieniają się wiedzą: o procesach (holon wyrobu i holon 
zasobu), o środkach produkcji (holon wyrobu i holon zlecenia) oraz o sekwencji działań 
(holon zasobu i holon zlecenia). Umowny schemat zależności holonów przedstawiono na 
rysunku 103.

Bazujący na przyjętych założeniach proces projektowania struktury w warunkach 
konieczności wykorzystania zasobów obcych, który zgodnie z ujęciem czynnościowym or-
ganizacji ma na celu wniesienie pewnego uporządkowania w zbiór zasobów rozproszonych, 
składa się z następujących etapów [Czajka i Dudek, (2017), s. 171-172]:

– dobór zasobów, którego celem jest wyodrębnienie z bazy zasobów rozproszonych pod-
zbioru zasobów, które będą brały udział w procesie negocjacji alokacji zasobów, czyli 
przypisania możliwości ich wykorzystania do realizacji zintegrowanego procesu wy-
twarzania oraz zdefiniowanie na tej podstawie holonów,

 371 Ogólny protokół negocjacyjny przedstawiono w: [Czajka i Dudek, (2017), s. 174-180].
 372 Reprezentują w systemie nadrzędną jednostkę sterującą, która odpowiedzialna jest za koordynację dzia-

łań poprzez dekompozycję zamówień na zlecenia, dobór i rozdział zasobów (negocjacje) oraz rozdział  
wyrobów.

 373 Reprezentują w systemie wyrób, który należy wytworzyć, posiadając wiedzę między innymi o: konstrukcji 
i technologii wykonania wyrobu, czyli o wymaganiach klienta, o projekcie wyrobu, o jego technologii wy-
konania, o jego strukturze czy niezbędnych do jego wykonania materiałach.

 374 Reprezentują w systemie zasób i posiadają wiedzę i kompetencje niezbędne do realizacji operacji w ramach 
procesu wytwarzania, a także posiadają zdolność do samodzielnej alokacji zasobów, oferując swoją zdolność 
produkcyjną i funkcjonalność innym holonom w systemie.

 375 Reprezentują w systemie zlecenie i odpowiedzialne są za organizację i planowanie przepływu produkcji oraz 
prawidłową realizację przydzielonych do realizacji zadań.
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– negocjacje i alokacja zasobów, którego celem jest wyodrębnienie elementów tworzących 
system oraz, na tej podstawie, stworzenie struktury statycznej systemu, która ma postać 
holarchii i stanowi „zamknięcie” operacyjne holonów,

– uporządkowanie zasobów, którego celem jest stworzenie dynamicznej struktury syste-
mu, tj. struktury wytwórczej powstającej w efekcie ustalenia powiązań strukturalnych 
wynikających z koniecznych do realizacji w systemie zintegrowanych procesów wy-
twarzania,

– koordynacja współdziałania, którego celem jest określenie warunków współpracy zaso-
bów rozproszonych zaangażowanych w realizację zintegrowanego procesu wytwarzania 
tak, aby było możliwe sterowanie przepływem produkcji w zorganizowanym systemie.

Rysunek 103. Ogólny schemat zależności elementów struktury organizacji wytwarzania holarchicznej 
zmiennej

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Tharumarajah i in., (1996), s. 217–226, Ulieru i in., (2002), s. 538–550].  
Objaśnienia w tekście

Celem stworzenia sekwencji projektowej struktury organizacji wytwarzania holoniczno-
-procesowej można wykorzystać znany w literaturze algorytm projektowania struktury adapta-
cyjnej i sieciowej [Dudek, (2016b), s. 200-203]. Wymaga on jednak modyfikacji w obszarze:

– czynności przygotowawczych, do których należy dodać czynność związaną z określe-
niem poziomu niskokosztowej elastyczności,

– zespolenia modułów, do którego należy dodać czynności związane z określeniem dostęp-
nych nadmiarów elastyczności dla poszczególnych rodzajów zasobów, ich zrównoważenie 
ze szczupłością oraz określenie przedziałów korytarzy niskokosztowej elastyczności.

Zmodyfikowany algorytm przedstawiono na rysunku 104.
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Rysunek 104. Etapy projektowania struktury organizacji wytwarzania holoniczno-procesowej

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Dudek, (2016b), s. 203]

Wnioski

Szczupło-zwinna struktura organizacji wytwarzania, niezależnie od przyjętej formy, 
posiada wbudowany mechanizm równoważenia poziomów szczupłości i elastyczności ope-
racyjnej. Stwarza to możliwość kontroli poziomu elastyczności operacyjnej, tak ażeby zwięk-
szając jej poziom, nie generować kosztów wyrównywania jej nadmiarów oraz czasowych 
niedoborów, poza zdefiniowanym korytarzem elastyczności. Mechanizm równoważenia ela-
styczności operacyjnej i szczupłości, wbudowany w algorytm projektowy, ma zagwarantować 
możliwość określenia ścieżki przejścia ze szczupłego do zwinnego wytwarzania oraz określić 
granice korytarza elastyczności. Korytarz elastyczności oznacza dopuszczalny przedział 
zmian elastyczności operacyjnej i szczupłości, względem zdefiniowanej ścieżki równowagi.
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Celem praktycznej implikacji mechanizmu równoważenia elastyczności operacyjnej 
i szczupłości, struktury organizacji wytwarzania powinny charakteryzować się właściwościami 
umożliwiającymi im elastyczne dopasowywanie się do zmiennych warunków wytwarzania. 
Zbiór podstawowych właściwości zestawiono w tabeli 154.

Tabela 154
Zestawienie wybranych właściwości szczupło-zwinnej struktury organizacji wytwarzania

Właściwości Hierarchiczno-procesowa Holoniczno-procesowa
Powiązania strukturalne stałe luźne
Powiązania kooperacyjne bezpośrednie lub pośrednie pośrednie
Zbiór stanowisk stały zmienny
Zbiór pracowników stały lub zmienny zmienny
Rozmieszczenie przestrzenne stałe zmienne
Struktura wyrobu stała lub zmienna stała lub zmienna
Struktura zlecenia zmienna zmienna
Struktura zasobów stała zmienna
Relacja wyroby  – zasoby stała lub zmienna zmienna
Relacja wyroby  – zlecenia zmienna zmienna
Relacja zlecenia  – zasoby stała zmienna
Rozmieszczenie w sterowaniu stałe stałe
Ośrodek decyzyjny stały stały
Zasoby zwarte zwarte i rozproszone
Relacje pomiędzy zasobami hierarchiczne tymczasowe hierarchiczne
Autonomia zasobów brak nieograniczona
Nadmiarowość zasobów ograniczona strukturą statyczną ograniczona strukturą sieci
Elastyczność strukturalna  – 
zmienność Elementów w strukturze brak nieograniczona

Zmienność strukturalna  – zdolność 
do zmiany struktury statycznej 
i dynamicznej

w zakresie własnych 
nadmiarów elastyczności

w zakresie elastyczności 
zasobów własnych 
i obcych

4.5. Szczupło-zwinna struktura organizacji wytwarzania  – 
implikacje menedżerskie

Z punktu widzenia praktyki gospodarczej nie jest możliwa skokowa zmiana podejścia 
do elastyczności, z jej permanentnej redukcji do celowego utrzymywania jej nadmiarów. 
W związku z tym, celowym wydaje się wykorzystanie konstruktu przejściowego, stwa-
rzającego możliwości płynnego zwiększania poziomu elastyczności. Takim konstruktem 
przejściowym jest szczupło-zwinne wytwarzanie. Wywodząc się ze szczupłego wytwarzania, 
której głównym celem jest eliminacja marnotrawstwa i efektywne wykorzystanie wszystkich 
zasobów [Sanchez i Nagi, (2001), s. 3566], szczupło-zwinne wytwarzanie powinno być tak 
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zaprojektowane, aby dodatkowo uwzględniać stopniowe zwiększanie elastyczności i równo-
ważyć w ten sposób różne priorytety w realizacji działań operacyjnych. 

Szczupło-zwinne wytwarzanie klasy światowej a koncepcje wytwarzania
Zwinne wytwarzanie rozwinęło się ze względu na występujące ograniczenia i niedoma-

gania organizacyjne szczupłego wytwarzania, wynikające z ciągłych i nieprzewidywalnych 
zmian turbulentnego otoczenia. Konieczność szybkiej i efektywnej reakcji na zmiany rynku 
oraz dostarczanie wyrobów indywidualnie zaprojektowanych przez klienta [Gunasekaran, 
(1999), s. 1], to zidentyfikowane bariery rozwojowe szczupłego wytwarzania. Przyjmując 
założenie, że zwinne wytwarzanie to wytwarzanie szczupłe uzupełnione o projektowalną 
elastyczność [Dudek, (2013d), s. 22], szczupło-zwinne wytwarzanie powinno zapewnić 
płynne przejście z paradygmatu szczupłego do zwinnego wytwarzania.

Z kolei obszar zastosowania szczupło-zwinnych systemów wytwarzania klasy światowej 
(leagile WCM) pokrywa się generalnie z obszarem zachodzenia na siebie komórkowego i roz-
proszonego wytwarzania (w większości przypadków klasyczne systemy WCM konstruowane 
na bazie szczupłości są ulokowane w koncepcji komórkowego wytwarzania). Realizowana 
w szczupło-zwinnym wytwarzaniu integracja podejść do doskonalenia organizacji przedsię-
biorstw przemysłowych, polegająca na zespoleniu założeń WCM z ME rozszerza zakres jej 
wykorzystania na komputerowo zintegrowane i agentowe wytwarzanie (rys. 105).

Rysunek 105. Szczupło-zwinne wytwarzanie na tle koncepcji i rodzajów systemów

Taki zakres wykorzystania wynika z faktu stopniowego uwzględniania elastycznego wy-
twarzania w poszczególnych rozwiązaniach organizacyjnych. O ile klasyczne rozwiązania orga-
nizacyjne w obszarze wytwarzania klasy światowej dominują w obszarze dopasowanej elastycz-
ności, tak szczupło-zwinne rozwiązania  – w obszarze zapasowych elastyczności (rys. 106).

Szczupło-zwinne systemy klasy światowej to systemy z nadmiarem elastyczności, 
w szczególności tzw. adaptacyjne systemy wytwarzania, ale ukierunkowane na równowa-
żenie poziomu elastyczności i szczupłości wytwarzania.
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Rysunek 106. Zakres wykorzystania szczupło-zwinnych systemów wytwarzania według kryterium 
elastyczności

Ramy szczupło-zwinnego wytwarzania klasy światowej
Analiza ram konstrukcyjnych systemów wytwarzania klasy światowej w obiektach badań 

wykazała, że są one połączeniem filarów technicznych i zarządczych. Uwzględnienie elastycz-
ności w procesach doskonalenia takich systemów wymaga zmian ram konstrukcji filarów. 
Szczupło-zwinne systemy wytwarzania klasy światowej muszą uwzględniać zmiany w obszarze 
elastyczności operacyjnej i równoważyć jej wzrosty ze wzrostem kosztów utrzymywania jej 
nadmiarów. Proponuje się zatem posłużenie się macierzowym układem filarów technicznych 
oraz dołączenie do istniejących obszarów analizy obszaru elastyczności. 

Celowe jest zatem:
– dołączenie do podobszaru analizy kosztów działań związanych z analizą poziomu ela-

styczności operacyjnej i stworzenie w nim mechanizmów równoważenia poziomów: 
szczupłości i elastyczności operacyjnej  – dla szczupło-zwinnych systemów wytwarzania 
klasy światowej,

– wydzielenie osobnego podobszaru związanego z elastycznością i stworzenie mechani-
zmów równoważenia działań realizowanych w obu podobszarach  – dla zwinnych sys-
temów wytwarzania klasy światowej.

Na podstawie przeprowadzonych analiz obiektów badań, celem przekształcenia ich 
systemów w szczupło-zwinne systemy wytwarzania klasy światowej, należy:

– utrzymać dotychczasową liczbę i zakres działań w podobszarach (filarach technicznych) 
za wyjątkiem podobszaru analizy kosztów,

– dołączyć do podobszaru analizy kosztów działania związane z analizą elastyczności ope-
racyjnej, określając zmodyfikowany podobszar jako „analiza kosztów i elastyczności”,

– utrzymać dotychczasową liczbę i zakres działań w polach aktywności (filarach zarząd-
czych),

– utrzymać etapowość realizacji działań w poszczególnych filarach według sekwencji: 
działania reakcyjne, działania prewencyjne, działania proakcyjne,

– utrzymać liczbę etapów wdrażania poszczególnych filarów.
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Oznacza to, że dla szczupło-zwinnych systemów wytwarzania klasy światowej można 
wykorzystać istniejące ramy konstrukcyjne w układzie macierzowym filarów technicznych 
(3T + 7T), uzupełniając filar analizy kosztów równoległą analizą elastyczności operacyjnej 
(rys. 107376 i tab. 155). 

Rysunek 107. Ramy konstrukcyjne szczupło-zwinnych i zwinnych systemów wytwarzania klasy 
światowej

Tabela 155
Podstawowy zakres działań w zmodyfikowanym podobszarze analizy kosztów dla szczupło-zwinnego 

systemu wytwarzanie w klasie światowej

Podobszar Nazwa Charakterystyka

Analiza kosz-
tów i elastycz-
ności

analiza kosztów lub 
analiza kosztów dzia-
łań (CDFA  – Cost De-
ployment and Flexibi-
lity Analysis)

analiza kosztów i elastyczności to podobszar, w którym 
następuje podstawowe wartościowanie strat, czyli prze-
liczenie strat na jednostki kosztu; nadmiar elastyczności 
jest kosztem przypisanym do kategorii strat, więc jest kla-
syfikowany jako czynnik kosztotwórczy; podobszar po-
zwala w sposób ciągły równoważyć poziom redukcji strat 
z szybkością reakcji wynikającą z nadmiarowej elastycz-
ności

Podejmowane działania w ramach tego podobszaru służą najczęściej do: wskazania głównych strat w łańcuchu 
produkcyjno-logistycznym, wyceny wartościowej strat, wskazania korzyści ekonomicznych dzięki ich elimina-
cji i zasobów do ich eliminacji (o obszarze najmniejszego kosztu). Wykorzystanie analizy kosztów i elastyczno-
ści odbywa się przy zachowaniu logicznego ciągu zdarzeń (strata, źródło straty, wycena straty, wpływ redukcji 
straty na elastyczność, określenie poziomu i sposobu redukcji straty, analiza bilansu usprawnienia (B/C  – Bene-
fit/Cost), plan działania, rozliczenie) przy wykorzystaniu tzw. zmodyfikowanych o czynnik elastyczności matryc 
analizy kosztu (matryce A-G). W przypadku podejmowanych działań związanych z eliminacją strat wpływają-
cych na poziom elastyczności, należy analizę uzupełnić o działania związane z równoważeniem poziomu reduk-
cji strat i wzrostu elastyczności.

 376 Przekształcanie szczupło-zwinnych systemów wytwarzania klasy światowej w zwinne wymaga stopniowego 
rozdzielania aktywności związanych z analizą kosztu i analizą elastyczności w kierunku macierzowego układu 
filarów technicznych w układzie: 4T + 7T.
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FILARY ZARZĄDCZE

UKIERUNKOWANE DOSKONALENIE

ANALIZA KOSZTÓW I ELASTYCZNOŚCI

ZARZĄDZANIE ROZWOJEM PRACOWNIKÓW

BUDOWA MACIERZOWA SZCZUPŁO-ZWINNEGO WCM

FILARY TECHNICZNE

FILARY ZARZĄDCZE

UKIERUNKOWANE DOSKONALENIE

ANALIZA KOSZTÓW

ZARZĄDZANIE ROZWOJEM PRACOWNIKÓW

BUDOWA MACIERZOWA ZWINNEGO WCM

ANALIZA ELASTYCZNOŚCI
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Modyfikacja podobszaru analizy kosztu i elastyczności

Podobszar analizy kosztów i elastyczności, zgodnie z przyjętymi założeniami, ma na 
celu także redukcję rozbieżności wynikającej z wzajemnej relacji szczupłego wytwarzania 
(redukującego straty do względnego minimum) i elastycznego wytwarzania (zwiększającego 
różnorodność i dopasowanie do klienta a tym samym zapewniającego zwinność). Równoległa 
analiza szczupłości oraz elastyczności operacyjnej pozwala na określenie punktu równowagi, 
a tym samym umożliwia oszacowanie optymalnego poziomu elastyczności operacyjnej 
i szczupłości, co z kolei pozwala na wyznaczenie korytarzy elastyczności oraz ewentualnego 
pola dopuszczalnych zmian.

W ramach działań podobszaru analizy kosztów i elastyczności należy także rozpa-
trywać różnorodne strategie przejścia (ze szczupłości do zwinności) w wyznaczonym 
korytarzu niskokosztowej elastyczności. Zwiększanie elastyczności w obszarze integracji 
może być realizowane różnymi ścieżkami w zależności od intensywności zmian w obsza-
rze elastyczności, a tym samym od wielkości kosztów poniesionych na podniesienie jej  
poziomu. 

Podobszar analizy kosztów i elastyczności jest zbiorem wytycznych służących do 
wspierania systemów kontroli zarządczej poprzez uwzględnienie ścisłych relacji między 
obszarami przeznaczonymi do poprawy a ich kosztami ciągłego doskonalenia oraz do 
tzw. programowania realizacji budżetu. Wspomaga on tworzenie finansowych programów 
poprawy, które mają wpływ na systematyczne, ciągłe zmniejszenie strat produkcyjnych 
przy zachowaniu ustalonego poziomu elastyczności operacyjnej. Podobszar ten umożliwia 
także współpracę pomiędzy modularnymi jednostkami wytwórczymi a obszarami kontroli 
zarządczej, najczęściej poprzez:

– analizę relacji pomiędzy czynnikami kosztu procesów generujących straty produkcyjne,
– badanie relacji pomiędzy redukcją strat produkcyjnych a redukcją kosztu budżetowego,
– weryfikację wiedzy z zakresu sposobów kalkulacji kosztu strat produkcyjnych,
– uporządkowanie, według stopnia ważności, projektów redukujących straty produkcyjne 

zgodnie z priorytetami wynikającymi z analizy B/C (Benefit/Cost),
– ciągły monitoring przebiegu realizacji projektów poprawy i ich wpływu na poszczególne 

pozycje kosztowe brane pod uwagę przy kalkulacji kosztu wytworzenia,
– analizę relacji pomiędzy kosztem strat a kosztem utrzymywania nadmiarowych elastycz-

ności.

Wybór układu rozliczania strat i wyceny elastyczności wynika z przyjętych w przed-
siębiorstwie sposobów kalkulacji kosztów. Wykorzystanie podstawowych narzędzi analizy 
kosztów, jakimi są matryce, wymaga modyfikacji standardowego ciągu zdarzeń [Dudek 
i Kardela, (2014a), s. 23-35]: strata, źródło straty, wycena straty, sposób eliminacji straty, 
analiza B/C, plan działania, rozliczenie. Proponuje się zatem modyfikację matryc A – G 
o element równoległej analizy poziomu elastyczności (rys. 108).
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Rysunek 108. Ciąg zdarzeń w matrycy kosztów i elastyczności

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Dudek i Kardela, (2014a), s. 23–35]
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Zakres podejmowanych działań w poszczególnych matrycach przedstawiono w tabeli 156.

Tabela 156377

Zakres działań w poszczególnych matrycach

A

W matrycy A zestawia się, na bazie obser-
wacji (dane historyczne lub bieżące), stra-
ty produkcyjne w układzie działania/straty, 
lokalizując w ten sposób miejsca ich wy-
stępowania. Następnie określa się straty 
„istotne”, czyli takie, które mają najwięk-
szy udział ilościowy w ogólnym zestawie-
niu strat (najczęściej w układzie około 80% 
istotnych strat, około 20% pozostałe).

W matrycy A* zestawia się, na bazie ob-
serwacji (dane historyczne lub bieżące po-
trzeby), składowe elastyczności w układzie 
działania/elastyczność, lokalizując w ten 
sposób miejsca ich występowania.

A*

B

Na podstawie matrycy A generuje się ran-
king rozpatrywania strat, na bazie które-
go z kolei, dokonuje się identyfikacji i war-
stwowania strat377. Wszystko to zestawiane 
jest w matrycy B w układzie procesy/stra-
ty istotne, straty okazjonalne w każdej ka-
tegorii strat.

Na podstawie matrycy A* generuje się ran-
king zapotrzebowania na nadmiarową ela-
styczność. Wszystko to zestawiane jest 
w matrycy B* w układzie działania/składo-
we priorytetowe, pozostałe składowe.

B*

C

Następnie w matrycy C następuje prze-
kształcenie strat wyrażonych wartością 
techniczną w koszty wyrażane zdefiniowa-
ną wcześniej miarą (najczęściej pieniężną). 
W matrycy tej zamienia się zidentyfikowane 
obszarowo straty produkcyjne na odpowied-
nio dobrane jednostki fizyczne kalkulacji 
kosztów, odpowiednie dla stosowanych sys-
temów rachunku kosztów. Matrycę C przed-
stawia się w ujęciu procesy, kategorie strat/
wycenione straty.

Następnie w matrycy C* następuje prze-
kształcenie elastyczności wyrażonych war-
tością techniczną w koszty wyrażane zde-
finiowaną wcześniej miarą (najczęściej 
pieniężną). W matrycy tej zamienia się zi-
dentyfikowane obszarowo elastyczności na 
odpowiednio dobrane jednostki fizyczne 
kalkulacji kosztów, odpowiednie dla stoso-
wanych systemów rachunku kosztów. Ma-
trycę C* przedstawia się w ujęciu działa-
nia, kategorie elastyczności/wycenione 
nadmiary elastyczności.

C*

D

Następnie przypisuje się wycenione stra-
ty do poszczególnych filarów technicznych, 
tworząc w ten sposób matrycę D w ukła-
dzie: procesy, straty, koszty/ filary technicz-
ne WCM, metody i narzędzia. Uzyskuje 
się dzięki temu informacje o procentowym 
udziale każdej straty w poszczególnym fila-
rze technicznym WCM.

Następnie przypisuje się wycenione nad-
miary elastyczności do poszczególnych fi-
larów technicznych, tworząc w ten sposób 
matrycę D* w układzie: działania, elastycz-
ność, koszty/ filary techniczne WCM, me-
tody i narzędzia. Uzyskuje się dzięki temu 
informacje o procentowym udziale każdej 
nadmiarowości elastyczności w poszcze-
gólnym filarze technicznym WCM.

D*

 377 Warstwowanie strat obejmuje: warstwowanie poziome, czyli podział i kwalifikację czynności w zależności 
od rodzaju straty (od siedmiu do osiemnastu kategorii 18 strat) i warstwowanie pionowe, czyli hierarchizację 
czynności wewnątrz każdej z kategorii strat, według ustalonej funkcji kryterium (najczęściej kosztu genero-
wanych strat).
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Tabela 156 cd.

E

W matrycy E dokonuje się zestawienia 
kosztu występowania straty z kosztami jej 
eliminacji (lub redukcji w przypadku nie-
możliwości jej wyeliminowania). Odbywa 
się to najczęściej w układzie: działania, stra-
ty, koszty, potencjalne korzyści eliminacji 
straty/okresy.

W matrycy E* dokonuje się zestawienia 
kosztu nadmiarowej elastyczności z kosz-
tami jej uzyskania. Odbywa się to najczę-
ściej w układzie: działania, elastyczność, 
koszty, potencjalne korzyści utrzymywania 
nadmiarów elastyczności/okresy.

E*

F

W matrycy F rozlicza się poniesione koszty na rzecz eliminacji strat i podniesienia pozio-
mu elastyczności w obrębie każdego z filarów, zestawiając działania, straty, skumulowane 
koszty eliminacji strat w filarach, elastyczność, skumulowane koszty utrzymywania nad-
miaru elastyczności/okresy. Jest to najważniejszy etap z punktu widzenia równoważenia 
poziomu eliminacji strat z poziomem utrzymywania nadmiarów elastyczności. Następuje 
w nim wyznaczenie: punktów równowagi oraz określenie korytarzy niskokosztowej ela-
styczności. W wyniku analizy następuje wybór wariantu najkorzystniejszego i ustalenie 
przyszłego planu działań na podstawie wyników analizy.

F

G W matrycy G, przyjmując wariant najlepszy, rozlicza się działania w układzie: koszty pla-
nowane, koszty rzeczywiste/okresy. G

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Dudek i Kardela, (2014a), s. 23–35]

Skuteczność podstawowych narzędzi analizy kosztów i elastyczności, jakim są zmody-
fikowane matryce A-G, zależy od spełnienia podstawowych założeń:

– jest możliwe zidentyfikowanie, opisanie i wyeliminowanie strat produkcyjnych,
– jest możliwe zidentyfikowanie, opisanie i zwiększanie elastyczności operacyjnej,
– jest możliwe określenie źródeł występowania strat produkcyjnych oraz obszarów za-

potrzebowania na nadmiarową elastyczność: maszyny i urządzenia, osoby, materiały/ 
energia albo obszarów pojawiania się strat produkcyjnych i nadmiarów elastyczności, 
np.: park maszynowy, metody, zasoby, operacje, personel, logistyka,

– jest możliwe wyrażenie straty produkcyjnej za pomocą kosztu, jaki należy ponieść z ty-
tułu jej obecności w procesie,

– jest możliwe wyrażenie elastyczności cząstkowych za pomocą kosztu, który należy po-
nieść z tytułu utrzymywania jej nadmiarów,

– jest możliwe oszacowanie kosztu wyeliminowania straty oraz kosztu utrzymywania 
i zwiększania elastyczności,

– jest możliwe ciągłe monitorowanie zależności poziomu strat i poziomu elastyczności 
operacyjnej w systemie.

Głównym celem wdrożenia szczupło-zwinnych systemów wytwarzania klasy światowej 
jest przede wszystkim nieustanne podnoszenie poziomu doskonałości systemu, dlatego też 
jednym z najważniejszych obszarów doskonalenia (filarów WCM) jest zarządzanie procesem 
ukierunkowanego doskonalenia (FI  – Focused Improvement), który jest bezpośrednio zwią-
zany z filarem analizy kosztów. Filar ten bezpośrednio korzysta z idei ciągłego doskonalenia 
zakładającej, że małe nawarstwiające się ulepszenia, z czasem mogą przyczynić się do bardzo 
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dużego wzrostu wydajności [Bozarth i Handfield, (2007), s. 102]. Idea ta jest tożsama z ja-
pońską metodą kaizen (gemba kaizen), która umożliwia osiągnięcie poprawy efektywności 
bez ponoszenia dużych nakładów finansowych. Związanie tych dwóch filarów gwarantuje 
skuteczność wprowadzania poszczególnych działań w obrębie analizy kosztów i elastyczności.

Etapy wdrażania działań dla podobszaru analizy kosztu i elastyczności

Wprowadzenie równoległej analizy elastyczności względem analizy strat wymaga mo-
dyfikacji kolejnych etapów wdrażania podobszaru analizy kosztu i elastyczności (rys. 109).

Rysunek 109. Etapy wdrażania podobszaru analizy kosztu i elastyczności

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Dudek i Kardela, (2014a), s. 23–35]

Proponuje się stopniowe (siedmioetapowe) wprowadzanie działań w podobszarze 
analizy kosztów i elastyczności:

– etap pierwszy  – określenie strategii i polityki kosztowej. Jest to punkt wyjścia do pod-
jęcia decyzji dotyczących głównych priorytetów, jak również do podziału środków na 
obszary poprawy funkcjonowania systemu. Następuje w nim przyjęcie polityki reduk-
cji kosztów zmierzającej w końcowym rezultacie do powstania ciągłego doskonalenia 
systemu redukcji kosztów działalności wytwórczej. W tym etapie następuje także iden-
tyfikacja kosztów przekształcenia i ustalenie celów równoważenia kosztów. Działania 
podejmowane w tym zakresie to: założenie wartości kosztu idealnego, identyfikacja 
czynników wpływających na koszt idealny, identyfikacja całkowitych kosztów prze-
kształcenia, definicja celów redukcji kosztów (z reguły cele redukcji kosztów definiuje 
się pomiędzy 6% a 10% rocznych kosztów przekształcenia), rozdzielenie całkowitych 
kosztów przekształcenia na procesy, celem identyfikacji kluczowych obszarów usprawnień;

– etap drugi  – wyszczególnienie strat oraz rodzajów elastyczności. Najczęściej podej-
mowane działania w tym etapie to: identyfikacja strat zgodnie z typologią znaczących 
strat produkcyjnych oraz identyfikacja elastyczności cząstkowych, rozpoznanie miejsc 
występowania strat i niedoborów elastyczności (procesy, obszary), klasyfikacja strat, 
wykonanie matryc: A – straty/działania i A*  – elastyczność/działania, powiązanie zi-
dentyfikowanych obszarowych strat ze stratami WCM i rodzajami elastyczności, zebra-
nie wymaganych danych dotyczących zidentyfikowanych strat i elastyczności (bieżące, 
historyczne, przyszłe);
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– etap trzeci  – rozdzielenie strat wynikowych i źródłowych i ich warstwowanie oraz usta-
lanie priorytetów zwiększania elastyczności. Najczęściej podejmowane działania w tym 
etapie to: podział strat produkcyjnych na wynikowe i źródłowe, identyfikacja proce-
sów wpływających na stratę wynikową, identyfikacja źródeł strat i ich wpływu na inne 
procesy, podział elastyczności cząstkowych na priorytetowe i pozostałe, identyfikacja 
wpływu elastyczności na działania/procesy, stworzenie matryc: B  – przyczyny źródło-
we/wynikowe i B*  – priorytety zwiększania elastyczności;

– etap czwarty  – obliczanie kosztów strat i kosztów nadmiarów elastyczności. Najczę-
ściej podejmowane działania w tym etapie to: określenie struktury kosztu strat, zesta-
wienie danych definiujących straty wynikowe w powiązaniu ze stratami źródłowymi, 
zestawienie kosztów eliminacji strat z kosztami nadmiaru elastyczności w jednostkach 
fizycznych, ustalenie taryf przeliczeniowych (taryfy siły roboczej, energii, materiałów 
itp.), przełożenie parametrów fizycznych na koszty przy wykorzystaniu taryf, określenie 
nośnika kosztu, czyli zmiennej determinującej koszty (np. liczba osób, liczba maszyn, 
moce produkcyjne itp.), obliczenie kosztów strat źródłowych zawierających wszystkie 
wynikowe koszty strat (jak określono w matrycy B), analiza wygenerowanych danych 
z matryc: C i C*;

– etap piąty  – rozdział i przypisanie strat i rodzajów elastyczności do filarów. Najczęściej 
podejmowane działania w tym etapie to: przypisanie strat i rodzajów elastyczności do 
poszczególnych filarów technicznych WCM, wskazanie dedykowanych metod i narzędzi 
przypisanych do danego filaru celem eliminacji strat i/lub zwiększenia elastyczności, 
wypełnienie matryc: D  – straty przyczynowe/filary, metody i narzędzia i D*  – rodzaje 
elastyczności/filary, metody i narzędzia;

– etap szósty  – szacowanie kosztów poprawy. Działania podejmowane w tym etapie to 
przede wszystkim działania związane z określeniem bilansu usprawnienia oraz równo-
ważeniem poziomów: szczupłości i elastyczności. W ramach szczegółowych działań 
tego etapu dokonuje się: bilansu usprawnienia w matrycach: E oraz E*, wybór inicjatyw 
poprawy na bazie analizy B/C, oszacowanie potencjalnych kosztów wprowadzonych 
działań na bazie struktury kosztu, taryf, warunków produkcyjnych itp., określenia poten-
cjalnego kosztu funkcjonowania obszaru po zrównoważeniu poziomów, wykonywanie 
bilansu ekonomicznego pomiędzy kosztem uruchomienia programu poprawy z korzyścią 
wynikającą z równoważenia;

– etap 7  – wdrożenie projektu poprawy. Działania podejmowane w tym etapie to: przygo-
towanie planów poprawy (matrycy F), wyznaczenie wartości docelowych wynikających 
z położenia punktu równowagi oraz zdefiniowanych na tej podstawie korytarzy nisko-
kosztowej elastyczności oraz uwzględnienie zrealizowanych w określonych odcinkach 
czasu zmian w budżecie i wykonanie matrycy G.

Mając zdefiniowane zakresy działań w poszczególnych etapach, można zapropono-
wać, na potrzeby analizowanych obiektów badań, mapę wdrożenia poszczególnych etapów 
(rys. 110).
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Rysunek 110. Mapa wdrażania podobszaru analizy kosztu i elastyczności

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Dudek i Kardela, (2014a), s. 23–35]

Podobszar analizy kosztów i elastyczności jest podobszarem bardzo trudnym do wdro-
żenia, gdyż wymaga przede wszystkim ogromnej pracy w obszarze mentalnym. Bez pełnego 
zaangażowania wszystkich pracowników realizacja programów redukcji kosztów i zwiększania 
elastyczności nie ma sensu, gdyż po pierwszej fali entuzjazmu z reguły następuje chęć powro-
tu do stanu pierwotnego (analogia do systemów mechanicznych). Filozofia funkcjonowania 
podobszaru bazuje na zdroworozsądkowym i niskokosztowym podejściu zapewniającym 
progresję długofalową. Takie podejście jest bardzo bezpieczne, gdyż zawsze można wrócić 
do poprzednich, sprawdzonych rozwiązań bez ponoszenia zbyt dużych kosztów. Doskona-
lenie tego obszaru powinno być realizowane w całym systemie, na wszystkich możliwych 
etapach wytwarzania.

Model WCM oparty na szczupło-zwinności

Mając powyższe na uwadze, można zaproponować uzupełnienie wykazu modeli WCM 
o model szczupło-zwinności. Mający swoje źródła w modelu Yamashiny (2000) i modelu 
zwinności (2013), model szczupło-zwinności WCM to zbiór dobrych pogrupowanych praktyk 
wynikających z celowego doboru metod i narzędzi wykorzystywanych w: TPM, L6S, AM, 
FM, TFM i TSM (rys. 111). 
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Rysunek 111. Uogólniony model WMC oparty na szczupło-zwinnym wytwarzaniu

Określanie ścieżek przejścia (ścieżek redukcji rozbieżności)

Do określania głównych ścieżek przejścia oraz do szacowania na ich podstawie korytarzy ni-
skokosztwej elastyczności wykorzystano modelowanie symulacyjne. W celu wytyczenia ścieżek 
przejścia badania podzielono na dwa etapy, w zależności od formy struktury organizacji wytwa-
rzania. Do analizy parametrów i ich wzajemnych zależności wykorzystano zbudowane modele 
symulacyjne (30). Dla każdej struktury organizacji wytwarzania przyjęto trzy strategie przejścia:

– zrównoważoną (Z), zmieniającą w takim samym stopniu poziomy elastyczności operacyj-
nej (E(T)Z/E(K)Z), jak i szczupłości, aby funkcja rozbieżności przyjmowała stałą wartość,

– agresywną (A), zwiększającą „w szybszym tempie” poziom elastyczności operacyjnej 
(E(T)A/E(K)A) względem szczupłości w początkowej fazie jej stosowania  – tzw. ścieżka 
elastyczności,

– pasywną (P), zwiększającą w „wolniejszym tempie” poziom elastyczności operacyjnej 
(E(T)P/E(K)P) względem szczupłości w początkowej fazie jej stosowania (strategie 
szczupło-zwinne), tzw. ścieżka kosztowa.

Badania polegały na okresowych zmianach parametrów zleceń, wyrobów i zasobów. 
Na ich podstawie, poprzez zmiany elastyczności struktury organizacji wytwarzania, okre-
ślono możliwość zmian w poziomie elastyczności operacyjnej i szczupłości (określono 
poziom nadmiarów zasobów możliwych do wykorzystania w ramach istniejącej struktury). 
Na tej podstawie określono dopuszczalne zakresy zmian parametrów w obszarze zwiększa-
nia elastyczności operacyjnej. Następnie stopniowo zwiększano, od wartości minimalnej 
do maksymalnej, elastyczność operacyjną378 przy wykorzystaniu trzech ścieżek przejścia  
(po jednej w ramach każdej ze strategii). Na tej podstawie oszacowano, odpowiadający 

 378 Proporcjonalnie wszystkie jej składowe.
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zmianom elastyczności operacyjnej, poziom szczupłości tak, ażeby zapewnić ich równowagę, 
wyznaczając w ten sposób najniższy koszt przeprowadzenia zmian. Następnie na podstawie 
wyznaczonych wartości kosztu zdefiniowano przedziały korytarzy niskokosztowej elastycz-
ności. Tak zdefiniowane korytarze wyznaczyły zakres dopuszczalnych odchyleń elastyczności 
operacyjnej względem punktu równowagi. Warunkiem ograniczającym były: dopuszczalne 
zmiany parametrów zleceń, wyrobów i zasobów oraz maksymalna dopuszczalna elastycz-
ność struktury statycznej określona w badaniach modelowych (±10%). Przyjmując założenie 
wynikające z ustaleń poczynionych w podrozdziale 2.4 (tab. 102), określające granice poli-
tyki redukcji strat, zwiększanie poziomu elastyczności operacyjnej rozpoczęto od wartości 
referencyjnych: E(T)4 = 0,9 oraz E(K)5 = 0,75. Otrzymane wyniki zestawiono w tabeli 157 
i naniesiono na strefy medalowe (tab. 158).

Tabela 157
Wartości wskaźników elastyczności operacyjnej dla różnych ścieżek przejścia

Wskaźnik
Cykl wdrożenia WCM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
E(T) 0,989 0,973 0,933 0,895 0,876 0,858 0,839 0,855 0,870 0,874 0,883 0,890 0,900
E(K) 1,028 0,942 0,797 0,773 0,744 0,703 0,683 0,697 0,706 0,717 0,722 0,724 0,733
E(T)A 0,989 0,973 0,933 0,895 0,876 0,858 0,839 0,855 0,870 0,874 0,883 0,890 0,900
E(K)A 1,028 0,942 0,797 0,773 0,744 0,703 0,683 0,697 0,706 0,717 0,722 0,724 0,733
E(T)P – – – 0,900 0,944 0,964 0,979 0,994 1,012 1,021 1,041 1,059 1,090
E(K)P – – – – 0,750 0,835 0,886 0,902 0,954 0,986 1,022 1,033 1,071
E(T)Z – – – 0,900 0,902 0,909 0,916 0,926 0,937 0,949 0,966 0,999 1,090
E(K)Z – – – – 0,750 0,758 0,769 0,789 0,827 0,856 0,891 0,959 1,071

Tabela 158
Ścieżki elastyczności operacyjnej wyrażone za pomocą czasu reakcji i kosztu reakcji  

(wartości uśrednione) 

0,8

0,85

0,9

0,95

1

1,05

1,1

1,15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Elastyczność operacyjna (T)

Ścieżka bazowa Z A P

0,65

0,75

0,85

0,95

1,05

1,15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Elastyczność operacyjna (K)

Ścieżka bazowa Z A P

Wszystkie wskaźniki elastyczności operacyjnej zwiększanej przy wykorzystaniu trzech różnych ścieżek wskazu-
ją, że nadmiar elastyczności operacyjnej wyrażony czasem reakcji względem wartości bazowej wynosi 9%, a nad-
miar elastyczności operacyjnej wyrażony kosztem reakcji względem wartości bazowej wynosi 7%.
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Następnie wybrano ścieżkę zrównoważoną, dla której ustalono granice określające ko-
rytarz niskokosztowej elastyczności379. W tym celu zestawiono ze sobą koszty nadmiarowej 
elastyczności K(E) i koszty z tytułu generowanych nadmiarowych strat K(S) dla kolejnych 
okresów wyznaczonej ścieżki. Ze względu na wykorzystywanie danych wrażliwych rzeczy-
wiste dane odniesiono do wartości bazowej, dla której wskaźniki kosztów przyjęły wartość 
jeden. Wskaźniki sumarycznych kosztów K(C) względem wartości bazowych w zależności od 
procentowej zmiany elastyczności operacyjnej i szczupłości (E/S) przedstawiono w tabeli 159 
i w załączniku 14 (por. rys. 27).

Tabela 159
Wartości wskaźników kosztowych dla różnych okresów

Okres 4
Zmiana (E/S) 0,90 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10
Wskaźnik (S) 1,35 1,25 1,17 1,11 1,05 1,00 0,95 0,90 0,86 0,84 0,83
Wskaźnik (E) 0,78 0,83 0,86 0,91 0,96 1,00 1,05 1,10 1,18 1,25 1,34

Wskaźnik (KC) 2,13 2,08 2,03 2,02 2,01 2,00 2,00 2,00 2,04 2,09 2,17
Wskaźnik Okres 5

Zmiana (E/S) 0,90 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10
Wskaźnik (S) 1,35 1,25 1,17 1,11 1,05 1,00 0,96 0,89 0,86 0,80 0,75
Wskaźnik (E) 0,80 0,82 0,84 0,89 0,95 1,00 1,07 1,11 1,18 1,24 1,36

Wskaźnik (KC) 2,15 2,07 2,01 2,00 2,00 2,00 2,03 2,00 2,04 2,04 2,11
Wskaźnik Okres 6

Zmiana (E/S) 0,90 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10
Wskaźnik (S) 1,34 1,24 1,17 1,11 1,05 1,00 0,94 0,89 0,85 0,83 0,81
Wskaźnik (E) 0,75 0,80 0,86 0,92 0,96 1,00 1,04 1,09 1,15 1,20 1,24

Wskaźnik (KC) 2,09 2,04 2,03 2,03 2,01 2,00 1,98 1,98 2,00 2,03 2,05
Wskaźnik Okres 7

Zmiana (E/S) 0,90 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10
Wskaźnik (S) 1,25 1,20 1,14 1,08 1,04 1,00 0,95 0,90 0,86 0,84 0,83
Wskaźnik (E) 0,80 0,81 0,83 0,88 0,95 1,00 1,05 1,09 1,15 1,19 1,23

Wskaźnik (KC) 2,05 2,01 1,97 1,96 1,99 2,00 2,00 1,99 2,01 2,03 2,06
Wskaźnik Okres 8

Zmiana (E/S) 0,90 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10
Wskaźnik (S) 1,32 1,24 1,17 1,11 1,04 1,00 0,94 0,90 0,87 0,84 0,80
Wskaźnik (E) 0,78 0,82 0,86 0,92 0,96 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,24

Wskaźnik (KC) 2,10 2,06 2,03 2,03 2,00 2,00 1,99 2,00 2,02 2,04 2,04
Wskaźnik Okres 9

Zmiana (E/S) 0,90 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10
Wskaźnik (S) 1,30 1,24 1,17 1,11 1,05 1,00 0,97 0,89 0,86 0,81 0,75
Wskaźnik (E) 0,80 0,83 0,86 0,89 0,95 1,00 1,05 1,11 1,18 1,26 1,32

Wskaźnik (KC) 2,10 2,07 2,03 2,00 2,00 2,00 2,02 2,00 2,04 2,07 2,07

 379 Korytarz ten może także wynikać z wyznaczonych ścieżek <E(T)Z;E(K)Z>.
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Tabela 159 cd.

Wskaźnik Okres 10
Zmiana (E/S) 0,90 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10
Wskaźnik (S) 1,30 1,24 1,17 1,11 1,06 1,00 0,97 0,91 0,86 0,81 0,75
Wskaźnik (E) 0,72 0,79 0,86 0,89 0,94 1,00 1,05 1,11 1,18 1,26 1,29

Wskaźnik (KC) 2,02 2,03 2,03 2,00 2,00 2,00 2,02 2,02 2,04 2,07 2,04
Wskaźnik Okres 11

Zmiana (E/S) 0,90 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10
Wskaźnik (S) 1,29 1,24 1,17 1,11 1,06 1,00 0,96 0,90 0,86 0,80 0,74
Wskaźnik (E) 0,75 0,81 0,88 0,91 0,94 1,00 1,05 1,11 1,17 1,24 1,29

Wskaźnik (KC) 2,04 2,05 2,05 2,02 2,00 2,00 2,01 2,01 2,03 2,04 2,03
Wskaźnik Okres 12

Zmiana (E/S) 0,90 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10
Wskaźnik (S) 1,33 1,25 1,17 1,11 1,06 1,00 0,96 0,92 0,87 0,82 0,79
Wskaźnik (E) 0,75 0,82 0,89 0,93 0,96 1,00 1,04 1,11 1,17 1,25 1,30

Wskaźnik (KC) 2,08 2,07 2,06 2,04 2,02 2,00 2,00 2,03 2,04 2,07 2,09
Wskaźnik Okres 13

Zmiana (E/S) 0,90 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10
Wskaźnik (S) 1,34 1,26 1,17 1,11 1,05 1,00 0,96 0,91 0,87 0,84 0,81
Wskaźnik (E) 0,75 0,81 0,87 0,93 0,95 1,00 1,05 1,11 1,17 1,22 1,29

Wskaźnik (KC) 2,09 2,07 2,04 2,04 2,00 2,00 2,01 2,02 2,04 2,06 2,10

Na podstawie danych wyznaczonych przy wykorzystaniu modeli, dla ścieżki zrówno-
ważonej (Z), zdefiniowano przedziały korytarzy niskokosztowej elastyczności (górny  – GG 
i dolny  – GD), uwzględniając przyjęty maksymalny koszt zmiany wynoszący 5%380 względem 
wartości bazowej (tab. 160).

Tabela 160
Korytarze elastyczności operacyjnej wyrażone za pomocą czasu reakcji i kosztu reakcji

(wartości uśrednione) 

0,65

0,75

0,85

0,95

1,05

1,15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Elastyczność operacyjna (T)

Ścieżka bazowa Z GD GG

0,65

0,75

0,85

0,95

1,05

1,15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Elastyczność operacyjna (K)

Ścieżka bazowa Z GD GG

W badaniach wykazano, że istnieje kontrolowana możliwość zwiększania elastyczności 
operacyjnej przy zachowaniu minimalizacji kosztu utrzymywania jej nadmiarów. Oznacza 

 380 Wartość założona na podstawie opinii ekspertów. Przyjęcie założeń związanych z umownymi granicami poziomu 
kosztów zmiany na poziomie 5% jest ograniczeniem przeprowadzonego eksperymentu. Kolejne badania powinny 
się skupić na ustaleniu precyzyjniejszych granic w ramach integracji szczupłego i zwinnego wytwarzania.
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to, że istnieje praktyczna możliwość równoważenia poziomów elastyczności operacyjnej 
i szczupłości. Przyjmując założony maksymalny koszt zmian (5%), oszacowano granice 
korytarza elastyczności na podstawie danych historycznych i zdefiniowanego poziomu re-
ferencyjnego (tab. 161).

Tabela 161
Korytarze elastyczności operacyjnej wyrażone za pomocą czasu reakcji i kosztu reakcji

(wartości uśrednione) 
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Przy wykorzystaniu modeli symulacyjnych uzyskano zakres dopuszczalnych zmian 
względem poziomu referencyjnego (±3%), określając w ten sposób granice korytarza ela-
styczności. Otrzymano w ten sposób zestawienie niepotrzebnie poniesionych kosztów (różnica 
pomiędzy GD a EL2), a wynikających z braku możliwości kontroli poziomu elastyczności 
operacyjnej w obiektach badań.

Wnioski

Możliwość określania korytarzy niskokosztowej elastyczności i utrzymywanie w ich 
granicach kontroli nad elastycznością operacyjną pozwala na wyeliminowanie w wytwarzaniu 
klasy światowej zjawiska nadmiernej, względem długoterminowych potrzeb, redukcji ela-
styczności operacyjnej. Jak wykazały badania modelowe zaprzestanie redukcji elastyczności 
operacyjnej na poziomie dolnej granicy oszacowanego korytarza pozwoliłoby na redukcję 
kosztów przeprowadzania zmian o 8% (redukcja kosztów z tytułu zaprzestania działań wy-
szczuplających, a następnie przywracających poziom elastyczności operacyjnej  – rys. 112). 

Rysunek 112. Interpretacja graficzna kosztów nadmiarowej redukcji elastyczności operacyjnej

KORYTARZ

OBSZAR DODATKOWYCH 
KOSZTÓW

5%                                                         3%



Oprócz widocznej redukcji kosztów zaproponowane działania zapewnią skrócenie 
realizacji projektów wdrożeniowych wytwarzania klasy światowej. W ten sposób określane 
korytarze można wykorzystać także przy projektowaniu struktur organizacji wytwarzania 
w warunkach szczupło-zwinnego wytwarzania. Na potrzeby menedżerów opracowano se-
kwencje działań projektowych w obszarze określania korytarzy niskokosztowej elastyczności 
będącej uzupełnieniem zaproponowanych etapów projektowych. Dla struktury hierarchicz-
no-procesowej sekwencję przedstawiono w zał. 15, a dla struktury holarchiczno-procesowej 
w zał. 16. W przypadku struktury holarchicznej wykorzystanie sekwencji jest możliwe tylko 
na etapie określania wariantów konfiguracji sieci na etapie budowy struktury logicznej.
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Zakończenie

Rozważania podjęte w niniejszej publikacji koncentrowały się na poszukiwaniu drogi 
ograniczenia paradoksu pomiędzy elastycznością operacyjną a szczupłością wytwarzania. 
Paradoks wynika z chęci równoczesnej realizacji dwóch przeciwstawnych celów współczesnego 
wytwarzania: szybkiej reakcji na zmiany oraz minimalizacji kosztu wytworzenia. Elastycz-
ność operacyjna, utożsamiania z możliwością szybkiej reakcji, definiuje zdolność systemu do 
realizacji różnych działań poprzez możliwość szybkiego przestawiania się z jednej funkcji na 
drugą. Redukcja poziomu elastyczności operacyjnej, a nade wszystko nadmiarowych zasobów, 
zmniejsza zdolność funkcjonalną systemu, podczas gdy nadmiar elastyczności zdolność tę 
zwiększa. Szczupłość wytwarzania, utożsamiana z permanentną redukcją strat produkcyjnych, 
definiuje zdolność systemu do minimalizacji kosztów wytwarzania. Redukcja poziomu szczu-
płości zmniejsza sztywność, podczas gdy z kolei jej wzrost, zmniejsza w większości przypadków 
elastyczność systemu. Konflikt celów współczesnego wytwarzania może redukować przyjęcie 
zwinnego podejścia do organizacji wytwarzania (zwinnego wytwarzania).

Zwinne podejście do organizacji wytwarzania minimalizuje w pewnym sensie nieko-
rzystny wpływ paradoksu, redukując napięcie pomiędzy elastycznością operacyjną i szczu-
płością. Problem redukcji tego typu napięcia nie jest nowy, jednak w przedsiębiorstwach 
przemysłowych wdrażających wytwarzanie klasy światowej, przybiera inny wymiar. Dotych-
czas problem ten był postrzegany z reguły jako alternatywa rozłączna, a obecnie powinien 
być koniunkcją. Implementacja wytwarzania klasy światowej, szczególnie na bazie modeli 
drugiej generacji, z racji wykorzystywania praktyk szczupłego wytwarzania, spowodowała 
nieproporcjonalny spadek elastyczności operacyjnej względem szczupłości. Przywrócenie ich 
poziomów do stanu równowagi, a tym samym realizacja postulatów zwinnego wytwarzania, 
wymaga zwiększenia elastyczności operacyjnej381. Zwiększanie elastyczności operacyjnej 
może być realizowane różnymi ścieżkami, lecz specyfika obiektów badań narzuciła przy-
jęcie ścieżki ewolucyjnej. W związku z powyższym w publikacji zdefiniowano założenia 
szczupło-zwinnego wytwarzania (w tym zasady i elementy)382, które mogą być „pomostem” 

 381 Jak wskazują badania, przedsiębiorstwa przemysłowe, których strategie konkurowania opierają się na ela-
styczności, są w uprzywilejowanej sytuacji na drodze do implementacji zwinnego wytwarzania [Leite i Braz, 
(2016), s. 562; Hallgren i Olhager, (2009), s. 982; Valle i Avella, (2007), s. 1304].

 382 Szczupło-zwinność jest opłacalną strategią w obecnych czasach, gdyż równoważenie elastyczności (wrażli-
wości) z kosztami jest sprawą priorytetową [Virmani i in., (2017), s. 1040].
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pomiędzy szczupłym a zwinnym wytwarzaniem i które może generować minimalne koszty 
wprowadzonych zmian [Andersen i in., (2018), s. 449-477]. Na tej podstawie skonstruowano 
model szczupło-zwinnego systemu wytwarzania oraz założenia i etapy projektowe szczupło-
-zwinnej struktury organizacji wytwarzania.

Zarówno studia literaturowe, jak i analiza podejmowanych działań praktycznych w obiek-
tach badań wykazały, że przydatne dla realizacji przyjętych celów, będą:

– zidentyfikowane cechy i determinanty wpływające na konstrukcję systemów wytwarza-
nia klasy światowej (CT1), ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw przemy-
słowych funkcjonujących w Polsce (CP1),

– zidentyfikowane składowe wpływające na poziom szczupłości (CT2) i elastyczności 
operacyjnej (CT3),

– zidentyfikowane związki (CT4) i mechanizmy wpływające na wzajemne zależności po-
między elastycznością operacyjną a szczupłością wytwarzania klasy światowej (CN1), 
szczególnie w grupie przedsiębiorstw funkcjonujących w polskich warunkach (CP2),

– wskazany sposób (CM2) redukcji napięcia pomiędzy elastycznością operacyjną a szczu-
płością i skonstruowane narzędzie pomiaru (CM1), niezbędnego w systemach klasy 
światowej (CN2),

– zdefiniowane sekwencje projektowe struktury organizacji wytwarzania równoważące 
szczupłość i elastyczność operacyjną (CM3),

– zdefiniowane właściwości szczupło-zwinnej struktury organizacji wytwarzania (CT5), 
wynikające z rozpoznania czynników kształtujących wzajemne zależności pomiędzy 
strukturą organizacji wytwarzania a poziomem elastyczności operacyjnej i poziomem 
szczupłości wytwarzania (CT6),

– opracowane rekomendacje i wytyczne dla kadry kierowniczej podejmującej decyzje 
o sposobie zorganizowania systemu wytwarzania klasy światowej łączącego zalety 
szczupłego i elastycznego wytwarzania.

Realizacja postawionych celów pozwoliła na znalezienie odpowiedzi na zdefiniowane 
pytania badawcze.

Na pierwsze pytanie (P1): „Co charakteryzuje i wyróżnia systemy wytwarzania klasy 
światowej na tle innych systemów?” udzielono odpowiedzi w podrozdziałach 1.2, 1.4, 1.5, 
2.3, 3.4. Wynika z nich, że cechami charakterystycznymi dla systemów wytwarzania klasy 
światowej są między innymi:

– sztywność przyjmowanych rozwiązań organizacyjnych wynikająca z ram konstrukcyj-
nych i układu pionowego filarów,

– redukcja elastyczności operacyjnej, wynikająca z przyjmowanej bazy konstrukcyjnej 
oraz z braku narzędzi jej bieżącej kontroli,

– przyjmowana strategia lidera kosztowego, wpływająca na obszar operacyjny i mająca 
na celu minimalizację kosztów funkcjonowania systemu,

– sposób organizacji systemu wytwarzania zależny od nadrzędnej koncepcji zorganizo-
wania przedsiębiorstwa.
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Względem innych systemów wytwarzania, wyróżnia je między innymi:
– podłoże funkcjonowania (przyjmowane podejście do organizacji  – najczęściej szczupłe 

wytwarzanie),
– oparcie się na tzw. dobrych praktykach wytwarzania, skutkujące odpowiednim doborem 

pakietu metod i narzędzi z różnych koncepcji zarządzania,
– możliwość funkcjonowania w ramach różnych koncepcji wytwarzania (nie są to roz-

wiązania dedykowane i z góry przypisane do jednej z koncepcji),
– kontrolowane wewnętrzne zróżnicowanie wynikające z przyjętego modelu bazowego 

(docelowe rozwiązania można budować, opierając się na różnych modelach, a tym sa-
mym dostosowywać WCM do różnych warunków funkcjonowania  – branża, wielkość 
przedsiębiorstwa, preferowana strategia, cel doskonalenia itp.),

– równoległe funkcjonowanie dwóch struktur: organizacyjnej i WCM,
– rozdzielne ujmowanie elastyczności: podział na elastyczność operacyjną i strategiczną, 
– specyfika przyjmowanych form struktur, a tym samym rodzaju wykorzystywanych po-

wiązań strukturalnych i kooperacyjnych,
– sekwencja projektowa narzucająca odgórne podejście do projektowania struktury orga-

nizacji wytwarzania, a tym samym uzależnienie jej elastyczności od czynników poza-
strukturalnych.

Na drugie pytanie (P2): „Czym jest szczupłość wytwarzania i co ją determinuje?”, udzie-
lono odpowiedzi w podrozdziałach 1.1, 1.3, 2.4. Wynika z nich, że szczupłość wytwarzania 
oznacza umiejętność identyfikowania, a następnie eliminowania wszelkich niepotrzebnych 
działań wytwórczych i okołowytwórczych, generowanych w procesie dostarczania wartości 
dodanej do klienta. Może być ona wyznacznikiem między innymi poziomu redukcji strat 
produkcyjnych (im więcej zredukowanych strat tym wyższy poziom szczupłości) i może być 
wyrażana przede wszystkim za pomocą kosztu generowanych strat, ale także za pomocą czasu 
reakcji. Jest podstawową składową szczupłego wytwarzania, a określone na jej podstawie 
zasady i modele, stanowią istotę szczupłego podejścia do organizacji systemu wytwarzania. 
Przyjmując perspektywę zasobową, szczupłość, redukująca wszelkie nadmiary zasobów, po-
zostaje w opozycji względem elastyczności. W trakcie analizy literatury wyznaczono czynniki 
determinujące szczupłość, do których zaliczono poszczególne kategorie generowanych strat. 
Ze względu na wykorzystywaną w praktyce gospodarczej różnorodną klasyfikację strat, do 
zdefiniowania szczupłości przyjęto klasyfikację wykorzystywaną w obiektach badań (klasy-
fikację 7W). Do determinant szczupłości zaliczono:

– nadprodukcję (koszty utrzymania i eksploatacji powierzchni, utrzymania zapasów, za-
mrożenia gotówki itp.),

– zapasy (koszty utrzymania i eksploatacji powierzchni, gromadzenia zapasów, zamroże-
nia gotówki itp.),

– wady i braki (koszty materiałów, poprawek, pracy itp.),
– zbędne ruchy (koszty pracy, eksploatacji narzędzi itp.),
– przeprocesowanie (koszty pracy, eksploatacji hali i urządzeń itp.),
– oczekiwanie (koszty pracy, utrzymania i eksploatacji powierzchni oraz środków trans-

portu itp.),
– transport (koszty pracy, utrzymania i eksploatacji powierzchni oraz środków transportu itp.).
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Na trzecie pytanie (P3): „Czym jest elastyczność operacyjna i od czego zależy?”, udzie-
lono odpowiedzi w podrozdziałach 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.3. Wynika z nich, że elastyczność 
operacyjna, będąca jednym z rodzajów elastyczności wytwarzania, oznacza zdolność do 
podejmowania bieżących działań wynikających z możliwości zmian w obrębie zdefiniowanej 
struktury. Elastyczność operacyjna, określana elastycznością pierwszego poziomu systemu, 
związana jest ze zmianami zasobów, zleceń i wyrobów i ich wzajemnymi relacjami. Elastycz-
ność operacyjna zależy od elastyczności jej składowych, do których zalicza się:

– elastyczność planowania i sterowania,
– elastyczność procesów,
– elastyczność zasobów.

Elastyczność planowania i sterowania, związana z możliwością konfiguracji alterna-
tywnych planów produkcyjnych oraz z możliwością bieżącego reagowania na zakłócenia 
w obrębie zdefiniowanej struktury, uzależniona jest od:

– czasu trwania korekty planu lub działań sterujących,
– stopnia zmienności planów,
– ilości wykorzystywanych zasobów do korekty,
– obciążenia wykorzystywanych zasobów,
– zapasu (dostępności) zasobów.

Elastyczność procesów, związana z możliwością zmiany przebiegów procesów wytwa-
rzania w obrębie istniejącej struktury, uzależniona jest od:

– czasu trwania korekty procesów,
– stopnia zmienności procesów,
– ilości wykorzystywanych zasobów do korekty,
– obciążenia wykorzystywanych zasobów,
– zapasu (dostępności) zasobów.

Elastyczność zasobów, związana z występującymi w systemie wytwarzania zasobami, 
ich możliwością zmiany/wymiany oraz z ich nadmiarowością, uzależniona jest od:

– czasu trwania wymiany zasobów,
– stopnia wymienności zasobów,
– ilości zużywanych zasobów,
– obciążenia zasobów,
– zapasu (dostępności) zasobów.

Na czwarte pytanie (P4): „Czy i w jaki sposób szczupłość i elastyczność operacyjna 
wpływają na wytwarzanie klasy światowej?”, udzielono odpowiedzi w podrozdziałach 1.4, 
1.5, 2.3, 2.4, 3.4. Wynika z nich, że wytwarzanie klasy światowej, z racji swej konstrukcji 
oraz przeznaczenia, bazuje przede wszystkim na redukcji strat, wykorzystując ją w procesach 
doskonalenia działalności wytwórczej. Ta zależność widoczna jest we wszystkich zidentyfiko-
wanych modelach wytwarzania klasy światowej. Pełna symbioza nastąpiła dopiero w wyniku 
włączenia praktyk szczupłego wytwarzania do elementów bazowych WCM. Redukcja strat, 
stanowiąca istotę szczupłości, jest więc na stałe wpisana w wytwarzanie klasy światowej 
i niezależnie od etapu rozwoju WCM jest uważana za podstawowy jego komponent. Inaczej 
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przedstawia się wpływ elastyczności operacyjnej. Jej obecność w mniejszym lub większym 
stopniu była także związana z koncepcyjnymi ujęciami kolejnych modeli WCM. Jej począt-
kowy wzrost, uwidoczniony w modelach pierwszej generacji, sięgnął apogeum w modelu 
bazowym opartym na koncepcji elastycznego wytwarzania. Jej dalszy wzrost został zatrzymany 
w wyniku wprowadzenia z kolei szczupłego wytwarzania, redukującego wszystkie nadmiary 
elastyczności (modele drugiej generacji). Od tego momentu zauważalna jest zależność pomię-
dzy elastycznością operacyjną a szczupłością, wyrażająca się utrzymywaniem stanu napięcia 
pomiędzy nimi. Jak wskazują liczne źródła literaturowe [np. Amir, (2011), s. 288; Chahal, 
(2012), s. 408; Schuh i in., (2012), s. 306; Stobiński, (2015), s. 89], kompromis pomiędzy 
elastycznością operacyjną a szczupłością stanowił i nadal stanowi wyzwanie dla organizacji 
współczesnych systemów wytwarzania. Jak wykazały badania własne, istnieje także zwią-
zek pomiędzy elastycznością operacyjną a strukturą organizacji wytwarzania. Identyfikacja 
wzajemnych związków wykazała, że w przypadku wytwarzania klasy światowej, dominu-
jąca tendencja do „wyszczuplania” wytwarzania skutkowała wzrostem sztywności struktury 
organizacji wytwarzania, a ta z kolei wpłynęła na możliwą do wykorzystania elastyczność 
operacyjną. Z kolei zwiększanie elastyczności operacyjnej było możliwe tylko w określonym, 
na etapie projektowania struktury organizacji wytwarzania, korytarzu elastyczności.

Na piąte pytanie (P5): „Czy i jaka jest zależność pomiędzy szczupłością a elastycznością 
operacyjną w systemach wytwarzania klasy światowej?”, udzielono odpowiedzi w podroz-
działach 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.4. Wynika z nich, że pozostają one względem siebie w stanie 
napięcia. Napięcie to można wyrazić ilościowo poprzez funkcję rozbieżności, wyznaczaną 
na podstawie różnicy wartości pomiędzy kosztami szczupłości i elastyczności operacyjnej. 
Wyznaczone wartości rozbieżności nie są porównywalne w cyklu wdrożenia WCM, co może 
świadczyć o występowaniu nieproporcjonalnych zmian elastyczności operacyjnej względem 
szczupłości. Oznacza to w praktyce, że zmiana jednego z czynników powoduje nieporów-
nywalną, ale przeciwną zmianę wartości drugiego z nich. Może to oznaczać, że istnieją 
dodatkowe czynniki „pozaoperacyjne” wpływające na poszczególne poziomy: elastyczności 
i szczupłości lub czas reakcji jednego czynnika względem drugiego, wykracza poza przyjęte 
czasowe okno analizy, tzn. czas zwiększania elastyczności może być krótszy niż czas redukcji 
nadmiarów elastyczności. Jak wynika z badań własnych, wzrost elastyczności operacyjnej 
jest powiązany ze wzrostem strat z tytułu jej nadmiarowości i na odwrót, redukcja strat 
związana jest ze zmniejszaniem się poziomu elastyczności operacyjnej. Z reguły zwiększa-
nie poziomu elastyczności operacyjnej powoduje wzrost kosztów funkcjonowania systemu, 
a z kolei redukcja kosztów powoduje usztywnienie jego funkcjonowania. Z analizy wynika 
także, że elastyczność operacyjna w cyklu wdrażania WCM malała do granicy strefy trzeciej, 
po przekroczeniu której z kolei wzrastała. Oznacza to, że podejmowanie w cyklu wdrożenia 
WCM działania, mające na celu podnoszenie szczupłości, zostały skompensowane działaniami 
podnoszącymi elastyczność. W praktyce oznacza to ponoszenie kosztów mających na celu 
redukcję strat, a następnie ponoszenie kosztów mających na celu zwiększanie elastyczności 
operacyjnej. Niejako „podwójne” ponoszenie kosztów  – wyszczuplania, a następnie uelastycz-
niania  – może zostać zredukowane, pod warunkiem określenia granicznych wartości korytarzy 
niskokosztowej elastyczności, tzw. poziomów referencyjnych. Korytarze te, określane na 
podstawie wyznaczanych punków równowagi kosztowej, określają dopuszczalny poziom 
zmian w obszarze szczupłości i elastyczności operacyjnej.
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Na szóste pytanie (P6): „Jak można równoważyć szczupłość wytwarzania z elastycz-
nością operacyjną?”, udzielono odpowiedzi w podrozdziałach 2.1, 2.3, 2.4, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2. 
Wynika z nich, że możliwym do wykorzystania podejściem równoważącym szczupłość 
i elastyczność operacyjną jest zwinne wytwarzanie. Jak wynika z analizy, istnieje zwią-
zek pomiędzy poziomem elastyczności operacyjnej a poziomem zwinności polegający na 
tym, że zwiększenie poziomu elastyczności prowadzi do zwiększenia poziomu zwinności  
[Chahal, (2012), s. 408; Yusuf, Adeleye, Sivayoganathan, (2003), s. 618]. Istnieje także 
związek pomiędzy poziomem szczupłości a poziomem zwinności polegający na tym, że 
zwiększenie poziomu szczupłości prowadzi do zmniejszenia poziomu zwinności [Putnik 
i Putnik, (2012), s. 254]. W związku z tym kategorie szczupłości i elastyczności operacyjnej, 
choć się wzajemnie wykluczają, stanowią o istocie zwinności. W przypadku wytwarzania 
w klasie światowej, bazującego ciągle na szczupłym wytwarzaniu, rewolucyjne przejście do 
zwinnego wytwarzania jest praktycznie niemożliwe. Jak wskazują badania własne, istnieje 
możliwość określenia ewolucyjnych ścieżek przejścia, bazujących na równoważeniu szczupło-
ści i elastyczności operacyjnej. Z analizy wynika także, że istnieje kontrolowana możliwość 
zwiększania elastyczności operacyjnej z zachowaniem minimalizacji kosztu utrzymywania jej 
nadmiarów. Oznacza to, że możliwe jest w praktyce gospodarczej równoważenie poziomów 
elastyczności operacyjnej i szczupłości. Przyjmowane ścieżki przejścia mogą mieć różny 
charakter i są uzależnione od przyjętej strategii zwiększania elastyczności operacyjnej:

– zrównoważonej, zmieniającej w takim samym stopniu poziomy elastyczności operacyj-
nej i szczupłości, aby funkcja rozbieżności przyjmowała stałą wartość,

– agresywnej, zwiększającej „szybciej” poziom elastyczności w początkowej fazie jej 
stosowania (strategie zwinno-szczupłe)  – tzw. ścieżka elastyczności,

– pasywnej, zwiększającej „wolniej” poziom elastyczności w początkowej fazie jej sto-
sowania (strategie szczupło-zwinne), tzw. ścieżka kosztowa.

Ścieżki takie można także wyznaczać, mając określone granice dopuszczalnych pozio-
mów kosztów z tytułu generowanych strat i nadmiarów elastyczności operacyjnej. 

Na siódme pytanie (P7): „Co wpływa na wzajemne zależności pomiędzy strukturą orga-
nizacji wytwarzania a poziomem elastyczności operacyjnej i poziomem szczupłości?”, odpo-
wiedziano w podrozdziałach 2.2, 2.4, 3.3, 3.4. Wynika z nich, że elementami wpływającymi 
zarówno na strukturę organizacji wytwarzania, jak i na szczupłość i elastyczność operacyjną 
są wzajemne relacje pomiędzy: wyrobami, zleceniami i zasobami. Przyjęcie takich założeń 
pozwoliło na określenie związków pomiędzy elementami struktury organizacji wytwarzania 
a elastycznością operacyjną (a tym samym szczupłością). Elastyczność struktury organizacji 
wytwarzania zależy od elastyczności jej składowych, czyli od:

– elastyczności struktury statycznej,
– elastyczności struktury dynamicznej.

Elastyczność struktury statycznej, związana z rozmieszczeniem środków i ludzi, ich 
podziałem, kompetencjami i odpowiedzialnością oraz zdolnością do zmian w obrębie prze-
pływów informacyjno-decyzyjnych, wynika z:

– elastyczności układu sterowania wytwarzaniem,
– elastyczności układu przestrzennego rozmieszczenia elementów.
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Elastyczność struktury dynamicznej, związana z możliwościami realizacji procesów 
wytwarzania wielu różnych wyrobów w różny sposób i szybkiego przestawienia się z wy-
twarzania jednego rodzaju na drugi, wynika z:

– elastyczności przebiegów procesów,
– elastyczności układów asortymentowych,
– elastyczności natężeń przepływów.

Jak wynika z badań własnych, istnieje zależność pomiędzy elastycznością struktury 
organizacji wytwarzania a elastycznością operacyjną, która oznacza, że wraz ze wzrostem 
elastyczności struktury organizacji wytwarzania rośnie elastyczność operacyjna i na odwrót. 
Istnieje zatem możliwość wpływania na poziom elastyczności operacyjnej za pomocą doboru 
rodzajów struktur statycznych i dynamicznych. W przypadku wytwarzania klasy światowej 
głównym czynnikiem wpływającym na poziom elastyczności operacyjnej jest elastyczność 
struktury statycznej. Wyznaczona różnica pomiędzy poziomem elastyczności operacyjnej 
a poziomem elastyczności struktury organizacji wytwarzania w cyklu wdrożenia WCM 
wskazuje, że poza czynnikami związanymi z elastycznością struktur o poziomie elastyczności 
operacyjnej decydują także inne czynniki.

Na ósme pytanie (P8): „Jaka struktura organizacji wytwarzania umożliwia redukcję na-
pięcia pomiędzy szczupłością i elastycznością operacyjną?”, odpowiedziano w podrozdziałach 
3.1, 3.2, 4.3, 4.4, 4.5. Wynika z nich, że strukturą redukującą napięcie jest szczupło-zwinna 
struktura organizacji wytwarzania. Jest ona zespoleniem struktury statycznej i dynamicznej, 
przybierającej formę: hierarchiczno-procesową lub holoniczno-procesową. Takie formy 
struktury charakteryzują między innymi:

– zmienne powiązania strukturalne,
– zmienne w zakresie elastyczności powiązania kooperacyjne,
– zwarte lub rozproszone zasoby,
– hierarchiczne lub holoniczne relacje pomiędzy zasobami,
– wbudowane mechanizmy równoważenia elastyczności operacyjnej i szczupłości.

Podejmowane w monografii zagadnienia teoretyczne i empiryczne mogą wzbogacać 
stan wiedzy w obszarze zarządzania produkcją i stanowić wkład w rozwój dyscypliny nauk 
o zarządzaniu.

Na płaszczyźnie poznawczej w kontekście teoretycznym dokonano między innymi:
– przeglądu różnych pojęć związanych z systemami wytwarzania, ich organizacją i dosko-

naleniem i na tej podstawie zaproponowano ramy kwalifikacyjne systemów wytwarzania 
oparte na kryterium elastyczności i paradygmatach wytwarzania383 (podrozdz. 1.1 i 1.2),

– przeglądu literatury w zakresie tendencji w rozwoju i doskonaleniu nowoczesnych sys-
temów wytwarzania i na tej podstawie zidentyfikowano kierunek rozwojowy, mający 
na celu zwiększanie elastyczności przy zachowaniu rygoru kosztowego (podrozdz. 1.2),

– identyfikacji niespójności terminologicznej w obszarze pojęć szczupłego i zwinnego 
wytwarzania (podrozdz. 1.1 i 1.2), proponując ich określenie mianem podejść do or-
ganizacji wytwarzania384,

 383 Posługiwanie się paradygmatami oznacza przyjęcie określonej perspektywy metodologicznej  – szerzej w: 
[Szarucki, (2018), s. 31].

 384 Podobnie w: [Rigby i in., (2000), s. 178-186]. Podejście, określające sposób postrzegania i ujmowania czegoś, 
oznacza przyjęcie stałych wytycznych organizacyjnych, wokół których istnieje dowolność w zakresie doboru 
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– identyfikacji niespójności terminologicznej w obszarze pojęcia wytwarzanie klasy świa-
towej (podrozdz. 1.2 i 1.4), proponując określenie go mianem podejścia do doskona-
lenia organizacji wytwarzania,

– identyfikacji niespójności terminologicznej w obszarze zasad organizacji szczupłego 
wytwarzania, proponując ich usystematyzowanie (podrozdz. 1.3),

– identyfikacji i klasyfikacji modeli wytwarzania klasy światowej (trzy generacje), przy 
wykorzystaniu paradygmatycznego ujęcia ewolucji systemów (podrozdz. 1.4),

– identyfikacji ścieżek ewolucji poszczególnych składowych elastyczności operacyjnej 
i dynamikę jej zmian w modelach wytwarzania klasy światowej (podrozdz. 2.3),

– identyfikacji przyczyn występowania zjawiska paradoksu elastyczności operacyjnej 
i szczupłości wytwarzania klasy światowej oraz określenia sposobu ich integracji redu-
kującego napięcie między nimi (podrozdz. 2.3), 

– zdefiniowania pojęcia struktury organizacji wytwarzania, wynikającego z niedopa-
sowania definicji struktury systemu wytwarzania do nowych możliwości w zakresie 
kształtowania zmiennych układów konfiguracyjnych (podrozdz. 3.1),

– określenia zależności pomiędzy rodzajem struktur statycznych i dynamicznych a rodza-
jem systemu wytwarzania (podrozdz. 3.2),

– określenia wzajemnych zależności pomiędzy rodzajem struktur statycznych i dynamicz-
nych a elastycznością operacyjną (podrozdz. 3.3),

– usystematyzowania zasad organizacji zwinnego wytwarzania (podrozdz. 4.1),
– identyfikacji podstawowych strategii przejścia ze szczupłego do zwinnego wytwarzania 

(podrozdz. 4.2 i 4.3),
– zdefiniowania zasad organizacji szczupło-zwinnego wytwarzania (podrozdz. 4.3),
– zdefiniowania podejścia do projektowania oraz określenia elementów i właściwości 

szczupło-zwinnej struktury organizacji wytwarzania (podrozdz. 4.4).
Na płaszczyźnie poznawczej w kontekście empirycznym dokonano między innymi:

– analizy sekwencji działań wdrożeniowych wytwarzania klasy światowej,
– identyfikacji ramy konstrukcyjnej oraz modyfikatorów wytwarzania w klasie światowej,
– identyfikacji przyczyn sztywności systemów wytwarzania klasy światowej,
– weryfikacji możliwości wykorzystania kosztów zmienności do określania korytarzy ni-

skokosztowej elastyczności (podrozdz. 2.1),
– identyfikacji mechanizmu wzajemnego oddziaływania elastyczności operacyjnej i szczu-

płości wytwarzania (podrozdz. 2.4),
– wyznaczenia sposobu określania wartości referencyjnych poziomu elastyczności opera-

cyjnej (podrozdz. 2.4),
– określenia rodzajów struktur organizacji wytwarzania możliwych do wykorzystania 

w układach wewnątrzsystemowych i międzysystemowych (rozdział 3.1 i 3.2),
– identyfikacji rodzajów form struktur dominujących w systemach wytwarzania klasy 

światowej (podrozdz. 3.4),

wykorzystywanych metod, technik i narzędzi, ale wspierających przyjęte założenia  – stąd przyjęty w pracy 
podział na podejścia do organizacji wytwarzania: szczupłe, szczupło-zwinne i zwinne w ramach dominujących 
współcześnie dwóch paradygmatów. W szerszym ujęciu podejście może być utożsamiane z koncepcją lub 
linią rozwojową metod (por. [Szarucki, (2018), s. 31]).
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– identyfikacji mechanizmu wzajemnego oddziaływania elastyczności operacyjnej i struk-
tury organizacji wytwarzania (podrozdz. 3.4),

– określenia związku pomiędzy elastycznością operacyjną a przyjmowanymi formami 
struktur organizacji wytwarzania klasy światowej (podrozdz. 3.4),

– oszacowania przedziałów korytarzy elastyczności równoważących napięcie pomiędzy 
elastycznością operacyjną a szczupłością wytwarzania poprzez odpowiednią strukturę 
organizacji wytwarzania (podrozdz. 4.5).

– rekomendacji w zakresie implikacji menedżerskich (podrozdz. 4.5).
Na płaszczyźnie metodologicznej dokonano między innymi:

– modyfikacji modelu szczupłego wytwarzania oraz modelu szczupłego systemu wytwa-
rzania (podrozdz. 1.3),

– zdefiniowania formuł wyznaczania: szczupłości, elastyczności operacyjnej oraz rozbież-
ności (podrozdz. 2.4),

– zdefiniowania formuł wyznaczania: elastyczności struktur statycznych i dynamicznych, 
elastyczności struktury organizacji wytwarzania (podrozdz.3.4),

– zdefiniowania modelu zwinnego wytwarzania oraz modelu zwinnego systemu wytwa-
rzania (podrozdz. 4.1),

– zdefiniowania modelu szczupło-zwinnego wytwarzania oraz modelu szczupło-zwinnego 
systemu wytwarzania (podrozdz. 4.3),

– zdefiniowania etapów projektowych szczupło-zwinnej struktury organizacji wytwarzania 
(podrozdz. 4.4),

– zdefiniowania modelu wytwarzania klasy światowej wraz z określeniem jego elementów 
bazowych (podrozdz. 4.5).

Prezentowana publikacja nie rozwiązuje wszystkich problemów związanych z paradok-
sem szczupłości i elastyczności operacyjnej. Wskazuje ona tylko jedną z możliwych dróg 
kontrolowanej redukcji napięcia między nimi, wyrażoną odpowiednio skonstruowaną formą 
struktury organizacji wytwarzania. Wykorzystanie odpowiednio zaprojektowanej struktury 
organizacji wytwarzania, równoważącej poziomy elastyczności operacyjnej i szczupłości, 
może przyczynić się do generowania jak najniższych kosztów dostosowywania systemów 
wytwarzania klasy światowej do współczesnych wymagań organizacyjnych opartych na 
zwinnym wytwarzaniu385. Należy zaznaczyć, że w publikacji skupiono się tylko i wyłącznie 
na poziomie operacyjnym, co stanowi podstawowe ograniczenie badawcze. Celowość tego 
działania, wprawdzie zawęziła obszar badań nad elastycznością do poziomu systemu, ale też 
pominęła znaczący wpływ np. oddziaływania otoczenia. Do kolejnych ograniczeń, mających 
wpływ na wyciągane wnioski, zaliczono między innymi:

– przypisanie szczupłego wytwarzania do poziomu operacyjnego386,
– ograniczenie próby badawczej do modeli wytwarzania klasy światowej drugiej generacji 

opartych na koncepcji Yamashiny,
– oparcie zależności pomiędzy zleceniami, wyrobami i zasobami na jednym łańcuchu 

wartości,

 385 Np. mass-individualization [Koren i in., (2015), s. 65] lub mass-personalization [Zheng i in., (2017), s. 2].
 386 Wprawdzie pogląd ten podziela wielu badaczy [np. Kroes i in., (2018)], ale są i tacy, którzy utożsamiają 

szczupłe wytwarzanie także z poziomem strategicznym [Hines i in., (2004), s. 1006]. 



– stosunkowo niewielką próbę badawczą, wynikającą z braku dostępu do danych,
– nierównomierność liczby obiektów przypisanych do poszczególnych stref medalowych, 

mogących mieć wpływ na analizę wskaźników w cyklu wdrożenia wytwarzania klasy 
światowej,

– zawężenie obszaru badań tylko do elastyczności operacyjnej  – pominięto pozostałe jej 
rodzaje, choć literatura wskazuje na wpływ np. elastyczności strategicznej na działania 
operacyjne [np. Kortmann i in., (2014), s. 476-477] ,

– zawężenie czynników wpływających na elastyczność operacyjną tylko do czynników 
wewnętrznych (pominięto oddziaływanie otoczenia),

– oparcie wyznaczanych wartości wskaźników także na danych szacunkowych, które mogą 
być obarczone błędami,

– oparcie się na założeniach literaturowych (składowe elastyczności operacyjnej, skła-
dowe elastyczności struktury statycznej i dynamicznej), które chociaż zidentyfikowane 
w literaturze, nie zostały dostatecznie zweryfikowane w praktyce,

– oparcie się na ocenie subiektywnej osób uczestniczących w wywiadach,
– przyjęcie założenia, że koszty zmiany struktury dynamicznej są niższe niż koszty zmia-

ny struktury statycznej.

Niniejsze ograniczenia pozwoliły wyznaczyć dalsze kierunki badań, wśród których za 
interesujące poznawczo można uznać:

– badania porównawcze systemów wytwarzania opartych na innych modelach wytwarza-
nia klasy światowej,

– badania porównawcze w zakresie wdrożeń wytwarzania klasy światowej w innych bran-
żach, krajach czy odmiennych uwarunkowaniach otoczenia,

– badania związane z uwzględnieniem wpływu elementów otoczenia na przyjmowane 
modele systemów wytwarzania klasy światowej jak na ich struktury organizacji wytwa-
rzania,

– badania związane z uwzględnieniem wpływu elastyczności strategicznej na elastyczność 
operacyjną oraz na formę struktury organizacji wytwarzania,

– badania związane z rozpoznaniem czynników pozastrukturalnych wpływających na ela-
styczność operacyjną,

– badania związane z określeniem siły oddziaływania składowych elastyczności opera-
cyjnej na elastyczność wytwarzania.

Wymienione kierunki dalszych badań nie wyczerpują wszystkich możliwych płaszczyzn 
i aspektów analizy mieszczących się w omawianej tematyce. Należy wyrazić nadzieję, że 
prezentowana publikacja stanie się inspiracją dla autora, ale także innych badaczy, teoretyków 
i praktyków, do rozszerzenia lub uzupełnienia przeprowadzonych badań nad paradoksem 
elastyczności i szczupłości. 
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Załącznik nr 1  
Porównanie paradygmatów  – charakterystyka 

Tabela Z1.1
Porównanie ogólne paradygmatów

Obszar 
porównania

System
paradygmat

masowego wytwarzania szczupłego wytwarzania zwinnego wytwarzania

Podstawowe 
zdefiniowane 
cele

uzyskanie efektu skali, 
maksymalne wykorzysta-
nie zasobów skupienie się 
na sposobie wykonywania 
operacji i jej doskonaleniu 
celem redukcji jednostko-
wego kosztu produkcji

redukcja i unikanie strat, 
dostrzeganie i rozumienie 
wartości dodanej, wzrost 
produktywności; skupienie 
na wszystkich operacjach, 
procesach i funkcjach ce-
lem wyeliminowania strat 
(redukcji kosztu)

elastyczność i szybka re-
akcja na zmiany, odpowie-
dzialność, integracja, szyb-
ki rozwój, efektywność;
skupienie się na dostarcza-
niu wysokiej jakości ni-
skim kosztem, innowacyj-
nych i dostosowanych do 
klienta rozwiązań

Podkreślane 
główne 
korzyści

najniższa cena, powtarzal-
ność produktu, upraszczanie 
wykonywanych operacji, 
specjalizacja, automatyza-
cja

redukcja czasu przepływu 
materiału, mniejsze kosz-
ty, szybszy przerób, mniej-
sze zapasy

ciągła zamiana podejścia do 
satysfakcji klientów, pro-
jektowanie z uwzględnie-
niem klienta, szerszy zakres 
zmienności produktu, szyb-
ka odpowiedź na powsta-
jące zmiany  – większa ela-
styczność

Podstawowe 
ograniczenia

monotonia pracy, sztyw-
ność procesów i struk-
tur, mała wariantowość 
produkcji, niewielka ela-
styczność, biurokracja

kultura pracy i nadmier-
ne wykorzystywanie pra-
cowników, brak szybkiej 
reakcji na zmiany rynku, 
ograniczanie elastyczno-
ści

infrastruktura informatycz-
na
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Tabela Z1.1 cd.

Obszar 
porównania

System
paradygmat

masowego wytwarzania szczupłego wytwarzania zwinnego wytwarzania

Sposób 
wdrażania

kierownik, odgórnie i na-
kazowo, delegowanie za-
dań, odgórny brak wspar-
cia, zespoły specjalistów

komitet zarządzający, klu-
czowi trenerzy, wielody-
scyplinarne zespoły, praca 
poprzez zrozumienie war-
tości wyciąganej od klien-
ta, ustalenie agresywnych 
celów doskonalenia, iden-
tyfikacja i redukcja strat, 
ciągłe usprawnianie pro-
cesów

komitet zarządzający, od-
górne wewnętrzne zarzą-
dzane procesy z dużym 
wsparciem z zewnątrz, na-
cisk na integrację, trening, 
edukację i delegowanie za-
dań, budowanie efektywnej 
infrastruktury informatycz-
nej, formowanie wirtual-
nych zespołów

Kierunki 
doskonalenia

specjalizacja i wykorzy-
stywanie zasobów celem 
uzyskania minimalnego 
kosztu wytworzenia

maksymalna redukcja strat 
celem uzyskania minimal-
nego kosztu wytworzenia

kluczowe kompetencje i szyb-
ka reakcja na zmiany (ela-
styczność)

Kluczowe 
inwestycje

majątkowe, technologicz-
ne, parku maszyn

technologiczne i organi-
zacja wytwarzania

kluczowe kompetencje, wie-
dza i zasoby intelektualne, 
oprogramowanie

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Dudek i Czajka, (2017), s. 154-155]

Tabela Z1.2
Porównanie paradygmatów z podziałem na wybrane elementy otoczenia

Obszar 
porównania

Otoczenie
paradygmat

masowego 
wytwarzania

szczupłego 
wytwarzania

masowego 
wytwarzania

Charakterystyka 
rynku (popytu)

przewidywalna i w nie-
wielkim stopniu zmienna

przewidywalna, ale zmien- 
na

zmienna i nieprzewidy-
walna

Wiedza o rynku mała duża bardzo duża

Uwzględnianie 
zmian otoczenia 
i popytu

niewielkie
duże w zakresie dostar-
czanych wartości dla 
klienta

bardzo duże, ukierunko-
wane na przewidywanie 
oraz kreację zmian oto-
czenia i popytu

Przyswajanie 
wiedzy o otocze-
niu (kliencie)

bardzo powolne ze 
względu na biurokrację

szybkie ze względu na po-
miar satysfakcji klienta

bardzo szybkie i przewi-
dujące odpowiedź

Cykl życia 
produktu długi i nieefektywny krótki i produktywny krótki, produktywny i efek- 

tywny

Źródło: [Dudek i Czajka, (2017), s. 155-156]
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Tabela Z1.3
Porównanie paradygmatów z podziałem na wybrane elementy obsługi klienta

Obszar 
porównania

Klient
paradygmat

masowego 
wytwarzania

szczupłego 
wytwarzania masowego wytwarzania

Uwzględnienie 
wartości dodanej małe bardzo duże bardzo duże

Solidność realiza-
cji zamówienia istotna istotna istotna

Uwzględnienie 
oczekiwań klien-
tów

małe bardzo duże duże

Wsparcie klienta 
i serwisowanie

standardowe w zakre-
sie wyrobu

standardowe w zakresie 
obsługi klienta istotne i intensywne

Obsługa serwi-
sowa

długa i nieelastyczna, 
długi czas odpowiedzi krótka i nieelastyczna krótka i elastyczna

Elastyczność 
klienta (skłon-
ność klienta do 
zmian)

mała duża bardzo duża

Udział klienta znikomy

współuczestnictwo w two-
rzeniu wartości dla klien-
ta, dostarczanie akcepto-
walnych rozwiązań

współuczestnictwo w okreś-
laniu potrzeb klienta, dostar-
czanie dostosowanych roz-
wiązań do klientów

Źródło: [Dudek i Czajka, (2017), s. 155-156]

Tabela Z1.4
Porównanie paradygmatów z podziałem na wybrane elementy wytwarzania

Obszar 
porównania

Elementy wytwarzania
paradygmat

masowego 
wytwarzania

szczupłego 
wytwarzania

masowego 
wytwarzania

Czas wytwo-
rzenia standardowy krótki i niezmienny krótki i zmienny

Eliminacja strat 
z procesu wy-
twarzania

nieistotna szalenie istotna istotna, ale nie za wszel-
ką cenę

Szybka rekonfi-
guracja zasobów brak mała duża
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Tabela Z1.4 cd.

Obszar 
porównania

Elementy wytwarzania
paradygmat

masowego 
wytwarzania

szczupłego 
wytwarzania

masowego 
wytwarzania

Poziom 
planowania ogólny bardzo szczegółowy szczegółowy

Wariantowość 
asortymentowa mała duża bardzo duża

Struktura 
wytwórcza

sztywna i wewnętrzne zin-
tegrowana

sztywna lub elastyczna  – 
dopuszczająca koopera-
cje zewnętrzne

elastyczna i zewnętrzne 
zintegrowana

Wykorzystywa-
ne zasoby

własne, specjalizowane 
i elastyczne ręczne

własne wspierane obcy-
mi, kapitałochłonne spe-
cjalizowane

obce wspierane własny-
mi, kapitałochłonne, ale 
elastyczne

Typ 
automatyzacji prosta i sztywna elastyczna elastyczna, zwinna i ada-

ptacyjna

Miary 
wykonania standard klienta

pojedyncze i specyficzne 
zadania, projekty zbliżo-
ne do oczekiwań klienta

wielokrotne i globalne 
zadania, projekty idealnie 
dopasowane do klienta

Źródło: [Dudek i Czajka, (2017), s. 155–156]

Tabela Z1.5
Porównanie paradygmatów z podziałem na wybrane elementy organizacji wytwarzania

Obszar 
porównania

Elementy organizacji wytwarzania
paradygmat

masowego 
wytwarzania

szczupłego 
wytwarzania

masowego 
wytwarzania

Kooperacje wewnętrzne wewnętrzne i ewentual-
nie zewnętrzne

zewnętrzne i ewentual-
nie wewnętrzne

Integracja 
procesów

na poziomie komórek wy-
twórczych

na poziome systemu wy-
twarzania

na poziomie sieci wy-
twórczej

Ustawianie 
produkcji 
(przezbrojenia)

sztywne, długotrwałe, nie-
tolerujące błędów

elastyczne, łatwo zamie-
nialne

elastyczne, łatwo składa-
ne, szybko odpowiadają-
ce na zmiany

Podejście do 
jakości

satysfakcja klienta, nie-
równy poziom jakości

satysfakcja klienta, wy-
soka jakość dostarczana 
klientom

zachwyt klienta, wysoka 
jakość w całym cyklu ży-
cia, jakość zintegrowana

Podejście do 
produktywności

stagnacja bez opcji oce-
ny i ulepszania wzrostowe gwałtowny wzrost pro-

duktywności z oceną
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Tabela Z1.5 cd.

Rozwój 
produktu

sporadyczny i bardzo 
długi (lata)

szybki (miesiące) i do-
stosowany do potrzeb 
klienta

partycypacyjny i przewi-
dujący realizowany on-
line

Doskonalenie 
produktu

bardzo rzadkie, general-
nie tylko modyfikacje częste na życzenie klienta

bardzo częste i systema-
tyczne, eksperymentowa-
nie

Główne normy jakość wykonania efektywność/produktyw-
ność

rozwój produktu i czas 
przerobu (wydajność)

Planowanie 
produkcji

długie i kosztowo nie-
efektywne krótkie i efektywne krótkie, zakupy na czas, 

mało inwestycji
Dzielenie infor-
macją dotyczącą 
prognoz i planu 
produkcji

brak sporadycznie bardzo często

Wykorzystywa-
ne zasoby własne własne i obce obce i własne

Przeważająca 
natura pracy

ręczna, w której liczą się 
umiejętności i/lub zauto-
matyzowana

ręczna bez specjalistycz-
nych umiejętności, specja-
lizowana dla prac intelektu-
alnych, zautomatyzowana

intensywna praca umy-
słowa wspomagana kom-
puterowo, zautomatyzo-
wana, inteligentna

Organizacja 
pracy 
wytwórczej

funkcjonalnie zorientowa-
ne grupy, hierarchia i na-
kazowość

procesowo i zadaniowo 
zorientowane zespoły, ko-
ordynacja

samoorganizujące i sa-
mokierujące zespoły, in-
tegracja i koordynacja

Wsparcie 
komputerowe brak lub niewielkie duże i wspomagające bardzo duże i integrujące

Elastyczność stabilizacja i wzrost spadek wzrost

Źródło: [Dudek i Czajka, (2017), s. 155–156]

Tabela Z1.6
Porównanie paradygmatów z podziałem na wybrane elementy łańcucha dostaw

Obszar 
porównania

Elementy organizacji łańcucha dostaw
paradygmat

masowego 
wytwarzania

szczupłego 
wytwarzania

masowego 
wytwarzania

Wybór 
dostawców

wielu dostawców, wybór 
najtańszych

wielu dostawców, uza-
leżnienie od dostawców 
poprzez ich włączenie do 
łańcucha produkcji

integracja i współdziele-
nie dostawców w sieci

Zapasy duży, przetrzymywany we 
własnych magazynach

minimalny, często prze-
trzymywany u dostaw-
ców

minimalny, często prze-
trzymywany u siebie i/lub 
u dostawców
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Obszar 
porównania

Elementy organizacji łańcucha dostaw
paradygmat

masowego 
wytwarzania

szczupłego 
wytwarzania

masowego 
wytwarzania

Zapas konsygna-
cyjny (przetrzy-
mywany u do-
stawcy)

brak

sporadycznie w przy-
padku małych i średnich 
przedsiębiorstw, a czę-
sto w przypadku dużych 
przedsiębiorstw

często

Wiedza o łańcu-
chu dostaw brak istotna nieodzowna

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Naylor i in., (1999), s. 109; Khan i Dalu, (2015), s. 53–54; Ramesh 
i Devadasan, (2007), s. 188–189; Burgess, (1994), s. 26]

Tabela Z1.7
Porównanie paradygmatów z podziałem na wybrane elementy procesu zarządzania

Obszar 
porównania

Elementy zarządzania
paradygmat

masowego 
wytwarzania

szczupłego 
wytwarzania

masowego 
wytwarzania

Uczestnictwo 
w organizacji

specjaliści  – grupy zada-
niowe

wszyscy  – procesowe 
(krzyżowe) zespoły

odgórne kierowanie pro-
cesem, zasoby rozpro-
szone, wirtualne zespoły

Struktura 
organizacyjna

pionowa, wiele szczebli 
zarządzania

struktury spłaszczone, 
procesowe i macierzowe

spłaszczona i zarządzana 
zespołowo, samoorgani-
zująca i wirtualna

Decentralizacja 
władzy

brak delegacji uprawnień, 
zcentralizowany i niefor-
malny autorytet

delegowanie uprawnień autonomiczność i dele-
gowanie

Status 
pracowników

specjalizacja, bez ekspo-
nowania nowych funkcji 
i umiejętności

specjaliści łączeni w wie-
lodyscyplinarne zespoły

pracownicy uczący się, 
wielozadaniowość i wie-
lofunkcyjność, samoorga-
nizacja

Zaangażowanie 
pracowników

bardzo małe zaangażowa-
nie w podejmowanie de-
cyzji, idee i wiedza rzadko 
dzielona i wykorzystywa-
na

podtrzymywane zaanga-
żowanie wspierane pra-
cą grupową, kołami jako-
ści, motywowaniem itp, 
współdzielenie się wiedzą

pełne zaangażowanie, idee 
i wiedza pracowników 
w pełni wykorzystywana

Technologie 
informatyczne

integracja z pozostałymi 
systemami

organizacja systemu wo-
kół technologii informa-
tycznej

reinżynieria integracyjna 
technologii informatycz-
nej
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Wartość dla 
organizacji umiejętności produkt klient

Systemy 
informowania

nieformalne i oparte na 
nauce poprzez doświad-
czenia

formalne systemy kontro-
li realizacji zadań i koor-
dynujące sekwencyjność 
działań

formalne i nieformalne 
systemy kontroli, wzajem-
nie dostosowane i uczące 
się

Dzielenie się 
informacją 
z otoczenia

brak rzadko (często kluczowa 
kompetencja) bardzo często

Mechanizmy 
kontroli

mistrz, bezpośredni prze-
łożony właściciel procesu właściciel układu siecio-

wego

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Naylor i in., (1999), s. 109; Khan i Dalu, (2015), s. 53–54; Ramesh 
i Devadasan, (2007), s. 188–189; Burgess, (1994), s. 26]
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Załącznik nr 2  
Zestawienie definicji szczupłego wytwarzania

Tabela Z2.1
Zestawienie wybranych definicji szczupłego wytwarzania

Autor Definicja

Womack, Jones, Roos 
(1990)

to taka organizacja, która umożliwia generowanie coraz większych war-
tości, wykorzystując przy tym coraz mniej zasobów (ludzkiego wysiłku, 
urządzeń, czasu i miejsca itp.)

McLachlin (1997) to system, w którym zakończono wdrażanie: przepływu dokładnie na czas 
i praktyk jakości

Naylor, Naim, Berry 
(1999)

to dostarczanie strumienia wartości do eliminacji wszystkich strat, włącza-
jąc czas i zapewniając poziomowanie produkcji

Sarkis (2001) to zestaw praktyk przeznaczonych do eliminowania wszystkich strat z sys-
temów usiłujących minimalizować zużycie swoich zasobów

Shah, Ward (2003)

to zestaw praktyk funkcjonujących synergicznie wykorzystywany do stwo-
rzenia wysokiej jakości systemu wytwarzania produkującego w sposób cią-
gły wyroby gotowe zgodne z żądaniami klientów z niewielkimi lub zero-
wymi stratami

Hopp, Spearman 
(2004) to produkcja, która jest realizowana przy minimalnym koszcie buforowania

Mascitelli (2004)
to działania zmierzające do eliminowania niedodających wartości strat po-
przez organizację zmierzającą do zwiększenia produktywności, wzrostu 
zysków i konkurencyjności

Simpson, Power 
(2005)

to zestaw praktyk mających na celu stworzenie systemu, który jest efektyw-
ny, dobrze zorganizowany i nastawiony na ciągłość

de Treville, Antonakis 
(2006)

to zintegrowany system wytwarzania zmierzający do maksymalizacji wy-
korzystania zdolności i minimalizacji zapasów poprzez minimalizację 
zmienności systemu

Narasimhan, Swink, 
Kim (2006)

to produkcja realizowana z minimalnymi stratami spowodowanymi niepo-
trzebnymi, nieefektywnymi operacjami lub nadmiernymi buforami

Shah, Ward (2007)
to zintegrowany socjotechniczny system, którego celem jest eliminacja 
strat poprzez współbieżną redukcję lub minimalizację wewnętrznej i ze-
wnętrznej zmienności (klientów, dostawców)
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de Villiers (2008)

to praktyka biznesu charakteryzująca się nieskończoną pogonią za elimina-
cją strat. oznacza wykonanie pracy na czas przy wykorzystywaniu mniej-
szej siły roboczej, mniejszym zużyciu materiałów, maszyn, mniejszym za-
angażowaniu pieniędzy, przestrzeni itp

Ganguly, Nilchiani, 
Farr (2009)

to koncepcja skupiona na minimalizacji (jeśli nie eliminacji) strat z proce-
sów produkcji

Khan, Dalu (2015) to zintegrowany system powiązanych ze sobą elementów (fizycznych) 
i różnorodnych praktyk zarządzania

Taj, Morosan (2011)

to wielowymiarowe podejście przystosowane do: minimalizacji strat w pro-
dukcji (JiT), zapewnienia ciągłych i nieprzerywanych przepływów produk-
cyjnych, utrzymywania w gotowości wyposażenia (TPM), utrzymywania 
wysokiej jakości (TQM) i utrzymywania i rozwoju wysoko wykwalifiko-
wanej siły roboczej (HR)

Dudek (2016)
to eliminowanie, oddzielanie lub wydzielanie zbędnych zasobów i elemen-
tów: systemów, procesów mające zapewnić realizację podstawowych ce-
lów przy minimalnych kosztach przeznaczonych na ich realizację

Johansson, Osterman 
(2017)

to ciągłe i zrównoważone działania mające na celu zwiększanie proporcji 
pomiędzy działaniami dodającymi wartość względem działań niedodają-
cych wartości poprzez analizy relacji pomiędzy wartością a stratą

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [De Treville i Antonakis, (2006), s. 100; De Villiers, (2015); Dudek, 
(2016c), s. 7; Ganguly i in., (2009), s. 412; Hopp i Spearman, (2004), s. 104; Johansson i Osterman, (2017), s. 6903; 
Mascitelli, (2004), s. 15; McLachlin, (1997), s. 274; Narasimhan i in., (2006), s. 443; Naylor i in., (1999), s. 108; 
Sarkis, (2001), s. 89; Shah i Ward, (2003), s. 131; Shah i Ward, (2007), s. 791; Simpson i Power, (2005), s. 61; 

Taj S., Morosan, (2011), s. 228; Womack i in., (2008)]
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Załącznik nr 3 
Zestawienie definicji wytwarzania klasy światowej

Tabela Z3.1
Wybrane znaczenia terminu wytwarzania klasy światowej

Autorzy Znaczenie pojęcia Praktyki/zasady/filary

Hayes, 
Wheel wright 
(1985)

zbiór krytycznych prak-
tyk związanych z wytwa-
rzaniem pozwalających na 
osiągnięcie przewagi kon-
kurencyjnej

rozwój umiejętności i zdolności pracowników; roz-
wój kompetencji technicznych kadry zarządzającej; 
konkurencja poprzez jakość; stymulacja zaangażo-
wania pracowników bezpośrednio produkcyjnych; 
przebudowa inżynierii wytwarzania poprzez inwe-
stycje w innowacje technologiczne; przyrostowe 
metody doskonalenia

Schonberger 
(1986)

zbiór krytycznych zasad 
związanych z wytwarza-
niem, skoncentrowanych na 
ciągłym doskonaleniu

współpraca z klientami poprzez grupowanie wyro-
bów i segmentację klientów; uporządkowanie zaso-
bów w celu bezustannej i szybkiej poprawy; ciąg-
łe doskonalenie jakości, czasu reakcji na potrzeby 
klientów, elastyczności i wartości; zaangażowa-
nie pracowników bezpośrednio produkcyjnych 
w zmiany i planowanie strategiczne w celu osiąg-
nięcia ujednoliconego celu; rozwój długotrwałych 
relacji z dostawcami; redukcja liczby komponen-
tów, operacji i dostawców; wytwarzanie dokładnie 
na czas zgodnie z zasadą dokładnie na czas; działa-
nie zbliżone do poziomu zapotrzebowania klientów 
lub popytu; stały rozwój zasobów ludzkich poprzez 
szkolenia, rotację na stanowiskach pracy, plano-
wanie ścieżek kariery oraz doskonalenie w obsza-
rze bezpieczeństwa i higieny pracy; rozwijanie róż-
norodności nagród, pochwał i wynagrodzeń celem 
dopasowania do różnorodnych wymagań pracow-
ników; ciągła redukcja zmienności i nieszczęśli-
wych wypadków; monitorowanie i podejmowanie 
decyzji związanych z przebiegiem procesu przez 
zespoły pracowników bezpośrednio produkcyj-
nych; włączenie klientów w procesy projektowania
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Schonberger 
(1986)
(cd.)

produktów i doskonalenia tych procesów; ciąg-
łe dążenie do zapewnienia najwyższej jakości pro-
duktów; doskonalenie istniejącego wyposażenia 
produkcyjnego i zasobów ludzkich przed rozwa-
żaniem wdrożenia nowego wyposażenia i automa-
tyzacji; poszukiwanie prostych, elastyczny, mo-
bilnych, niskokosztowych, szybko dostępnych 
zasobów produkcyjnych zarówno dla grup produk-
tów, jak i grup klientów

Gunn (1987)

zbiór innowacyjnych tech-
nologii pozwalających na 
osiągnięcie przewagi kon-
kurencyjnej w ramach po-
dejścia do zarządzania ope-
racyjnego wytwarzaniem

ciągła interakcja z klientami; ciągła interakcja i in-
tegracja z dostawcami; kompleksowa kontrola ja-
kości; wytwarzanie dokładnie na czas; komputero-
wo zintegrowane wytwarzanie

Giffi, Roth, 
Seal (1990)

zbiór atrybutów organizacji 
skoncentrowanych na jako-
ści i kliencie, wspieranych 
przez połączenie odpowied-
nich praktyk

promocja i pomiar rozwoju wiedzy i umiejętno-
ści; inwestowanie w zasoby ludzkie w powiąza-
niu z rozwojem technologii; identyfikacja wiedzy 
pozwalającej na osiągnięcie przewagi konkuren-
cyjnej poprzez kreowanie zaawansowanych tech-
nologii, równoległe wdrażanie nowych technolo-
gii i rozwój nowej bazy wiedzy; definicja jakości 
zgodnie z oczekiwaniami klientów; uwzględnie-
nie klientów jako podstawa istnienia organizacji; 
likwidacja granic pomiędzy pracownikami a ka-
drą kierowniczą oraz pomiędzy szczeblami w hie-
rarchii organizacyjnej; zwiększanie liczny zespo-
łów pracowniczych do realizacji misji organizacji; 
eliminacja stanowisk nadzorców i wdrożenie sta-
nowisk liderów; wdrożenie strategii inwestycyjnej 
w celu ciągłego wzmocnienia roli technologii w or-
ganizacji, bazując na jasno określonej przyszłej wi-
zji potrzeb konkurencyjnych; ostrożne planowanie 
zmian technologicznych powiązanych ze zmiana-
mi infrastruktury; wdrożenie operacji w procesach 
wytwarzania, które są elastyczne i mają zdolność 
do szybkiej odpowiedzi na zmiany wyrobów i ryn-
ków; wdrożenie systemu pomiarowego, który po-
zwoli na ciągłe uczenie się organizacji; ocenia-
nie sukcesu czynników ludzkich na podstawie ich 
zdolności do nauki, adaptacji do zmian i doskona-
lenie wyników w obszarach ich odpowiedzialności; 
wdrożenie przyśpieszających i integrujących pro-
gramów szkoleniowych
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Autorzy Znaczenie pojęcia Praktyki/zasady/filary

Cammell 
(1991)

zdolność do wytwarzania 
dobrych wyrobów i genero-
wania zysków poprzez kom-
pleksowe zapewnienie satys-
fakcji klientów (zapewnienie 
wysokiej jakości usług i wy-
robów po odpowiedniej ce-
nie i dostarczonych w odpo-
wiednim czasie)

dokładnie na czas (JiT); planowanie zasobów pro-
dukcyjnych (MRP); kompleksowe zarządzanie ja-
kością (TQM)

Morton, 
Wallace (1994)

zbiór grup dobrych praktyk 
wytwarzania

praktyki upodmiotowienia pracowników; praktyki 
z zakresu projektowania produktów, procesów i po-
prawy relacji z dostawcami; praktyki upraszczające 
obszary wytwarzania; praktyki poprawiające zdol-
ność produkcyjną; praktyki poprawiające jakość 
i wartość dodaną; zastosowanie odpowiednich syste-
mów planowania i kontroli; pomiar wydajności i pro-
duktywności, benchmarking i ciągłe doskonalenie

Hanson, Voss 
(1995)

zbiór praktyk kształtujących 
wyniki operacyjne przedsię-
biorstwa, które wpływają na 
jego produktywność i wy-
dajność

praktyki zarządzania jakością; praktyki szczupłej 
produkcji; praktyki logistyki; praktyki organiza-
cji i kształtowania kultury organizacyjnej; praktyki 
kształtowania struktury wytwarzania; praktyki in-
żynierii współbieżnej

Todd (1995)

zbiór działań podejmowa-
nych łącznie przez przed-
siębiorstwo w dążeniu do 
uzyskania statusu najlepsze-
go na świecie w swoim sek-
torze przemysłu

działania w zakresie projektowania produktu; dzia-
łania w zakresie kształtowania jakości; działania 
w zakresie minimalizacji kosztów produkcji; dzia-
łania w zakresie podnoszenia poziomu innowacyj-
ności; działania w zakresie minimalizacji czasu 
realizacji zamówień; działania w zakresie kształto-
wania niezawodności wyrobów; działania kształtu-
jące terminowość dostaw i obsługę klienta

Flynn, 
Schroeder, 
Flynn, 
Sakakibara, 
Bates (1997)

zbiór związków w organiza-
cji pozwalających na zdefi-
niowanie jej jako wytwórcy 
klasy światowej

praktyki na szczeblu kierowniczym stwarzające 
grunt funkcjonowania praktyk w obszarze produkcji; 
praktyki kompleksowego zarządzania jakością; prak-
tyki dokładnie na czas; praktyki szybkiego wdraża-
nia innowacji produktowych; praktyki wspierające 
szybkość wdrażania innowacji

Fullerton, 
McWatters 
(2004)

nowa strategia konkurowa-
nia złożona z nowoczesnych 
zbiorów praktyk z obszaru 
jakości, szczupłej produkcji 
i inżynierii współbieżnej

kompleksowe zarządzanie jakością; szczupła pro-
dukcja; inżynieria współbieżna

Mylnek, 
Vonderembse, 
Rao, Bhatt 
(2005)

zbiór strategii operacyjnych 
działalności przedsiębior-
stwa ukierunkowanych na 
poprawę wyników działal-
ności

rozwój pracowników; kompleksowe zarządzanie 
jakością; rozwój relacji z dostawcami; dokładnie 
na czas; rozwój produktu; orientacja na klienta
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Digalwar 
(2005)

zbiór strategii operacyjnych 
działalności przedsiębior-
stwa ukierunkowanych na 
poprawę wyników działal-
ności

zaangażowanie kierownictwa najwyższego szcze-
bla; obsługa klienta; lider relacji cena  – koszt; ja-
kość ;kontrola obszaru wytwarzania; szybkość 
działania; innowacyjność i technologia; elastycz-
ność; gospodarka materiałowa i zarządzanie sprze-
dażą; globalna konkurencja; bezpieczeństwo i hi-
giena pracy oraz wpływ na środowisko naturalne

Murugesan, 
Kumar, Kumar 
(2012)

zbiór strategii operacyjnych 
działalności przedsiębior-
stwa ukierunkowanych na 
poprawę wyników działal-
ności.

zaangażowanie kierownictwa najwyższego szcze-
bla; orientacja na klienta; zaangażowanie pracow-
ników; proces ciągłego doskonalenia; partnerstwo 
z dostawcami; zarządzanie produktywnością; tre-
ningi i edukacja; interdyscyplinarne zespoły pra-
cowników; równouprawnienie i praca zespołowa

Haleem, 
Sushil, Qadri, 
Kumar (2012)

zbiór praktyk skonsolido-
wanych strategią przyczy-
niający się do: uspraw-
niania operacji, eliminacji 
strat, zarządzania relacja-
mi z klientami, tworzenia 
szczupłych organizacji i im-
plementacji proekologicz-
nych działań.

szczupłe wytwarzanie; kompleksowe zarządzanie 
jakością; 6 sigma; kompleksowe utrzymanie ruchu; 
zarządzanie relacjami z klientami; środowiskowo 
zorientowane zarządzanie

Dudek (2013)

zbiór strategii operacyjnych 
działalności przedsiębior-
stwa ukierunkowanych na 
dostosowanie się do zmien-
ności.

kompleksowe utrzymanie ruchu; szczupłe wytwa-
rzanie, zwinne wytwarzanie; sześć sigma, kom-
pleksowe zarządzanie przepływem i procesami; ni-
skokosztowa elastyczność

Dubey, 
Gunasekaran, 
Chakrabarty 
(2015)

zbiór strategii operacyjnych 
działalności przedsiębior-
stwa ukierunkowanych na 
zrównoważony rozwój.

przywództwo; regulacje; zarządzanie relacjami 
z dostawcami; rozwój pracowników, rekonfigura-
cja; szczupłe wytwarzanie; zwinne wytwarzanie; 
środowisko; społeczna odpowiedzialność; ekono-
mia

Hejaaji (2015)

zbiór koncepcji, zasad, po-
lityk i technik przeznaczo-
ny do zarządzania przedsię-
biorstwami wytwórczymi.

ciągłe doskonalenie; jakość; koszt; czas; elastycz-
ność; obsługa klienta; produkcja na zamówie-
nie; liniowy przepływ; małe partie; rodziny wyro-
bów; komórkowe wytwarzanie; prewencja; szybkie 
przezbrojenia; dokładnie na czas; redukcja zmien-
ności; praca zespołowa; wielozadaniowość; zarzą-
dzanie wizualne; statystyczna kontrola procesów

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Cammell, (1991) za: Hejaaji, (2015), s. 15; Digalwar i Metri, (2005), 
s. 83–101; Dubey i in., (2015), s. 5207–5223; Dudek, (2013d), s. 22; Flynn i in., (1997), s. 671–685; Fullerton 
i McWatters, (2004), s. 84; Giffi i in., (1990); Gunn, (1987); Haleem i in., (2012), s. 723; Hanson i Voss, (1995), 
s. 60–74; Hayes i Wheelwright, (1984); Hejaaji, (2015), s. 18–20; Morton, (1994); Murugesan i in., (2012),  

s. 295–311; Mylnek i in., (2005), s. 7–24; Schonberger, (1996); Wallace, (1994); Todd, (1995)]
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Załącznik nr 4 
Analiza elastyczności planowania i sterowania

Rysunek Z4.1. Schemat analizy elastyczności planowania

WIELKOŚCI 
PLANOWANE 

WYTWARZANIA

CZY JEST ZGODNOŚĆ
PLAN/WYKONANIE?

T

WIELKOŚCI 
WYKONANIE 

WYTWARZANIA

N

SYSTEM

ILOŚCIOWE ZESTAWIENIE
PLAN/WYKONANIE

ANALIZA PROCENTOWEGO 
ODCHYLENIA OD PLANU

CZY ODCHYLENIE JEST 
WIĘKSZE OD 5%?

T

N

ANALIZA ODCHYLEŃ OD PLANU

CZY DANE MOŻNA 
POZYSKAĆ Z SYSTEMU? N

T

SZACOWANIE WARTOŚCI PRZEZ 
EKSPERTÓW

POZYSKANIE DANYCH Z SYSTEMU

T
SORTOWANIE DANYCH

CZY DANE SĄ KOMPLETNE?

TN

CZY
JEST ZNANA PRZYCZYNA 

ODCHYLEŃ?

T

ANALIZA PRZYCZYN ODCHYLEŃ 
OD PLANU

OKREŚLANIE PRZYCZYN PRZEZ 
EKSPERTÓW

N

CZY OKREŚLONO 
PRZYCZYNY ODCHYLEŃ?

N

WARTOŚĆ SKŁADOWYCH 
ELASTYCZNOŚCI 

PLANOWANIA I STEROWANIA

ZESTAWIENIE

CZY
JEST MOŻLIWA KOREKTA 

ODCHYLEŃ?

STEROWANIE

T

CZY
JEST MOŻLIWA BIEŻĄCA 

KOREKTA PLANU?

N

N

T
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Tabela Z4.1
Wzajemne zależności pomiędzy składowymi elastyczności planowania i sterowania

89

91

93

95

97

99

101

103

105

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zmienność planu Czas reakcji
94

96

98

100

102

104

106

89 91 93 95 97 99 101 103

RSp = 0,40

89

91

93

95

97

99

101

103

105

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zmienność planu Zaangażowanie zasobów
94

95

96

97

98

99

100

101

89 91 93 95 97 99 101 103

RSp = 0,54

80

85

90

95

100

105

110

115

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zmienność planu Obciążenie zasobów
75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

89 91 93 95 97 99 101 103

RSp = 0,54

89

94

99

104

109

114

119

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zmienność planu Zapas zasobów
95

100

105

110

115

120

89 91 93 95 97 99 101 103

RSp = −0,42
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Tabela Z4.1 cd.

93

95

97

99

101

103

105

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zaangażowanie zasobów Czas reakcji

y = 0,0067x2 - 0,8055x + 114,04

94

96

98

100

102

104

106

94 95 96 97 98 99 100 101 102

RSp = 0,57

80

85

90

95

100

105

110

115

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Obciążenie zasobów Czas reakcji
94

96

98

100

102

104

106

78 88 98 108 118

RSp = 0,91

90

95

100

105

110

115

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zapas zasobów Czas reakcji
94

96

98

100

102

104

106

95 100 105 110 115 120

RSp = 0,23

78

83

88

93

98

103

108

113

118

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Obciążenie zasobów Zaangażowanie zasobów
94

95

96

97

98

99

100

101

78 88 98 108 118

RSp = 0,44



Tabela Z4.1 cd.

93

98

103

108

113

118

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zapas zasobów Zaangażowanie zasobów
94

95

96

97

98

99

100

101

96 101 106 111 116 121

RSp = −0,30

78

83

88

93

98

103

108

113

118

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zapas zasobów Obciążenie zasobów
78

83

88

93

98

103

108

113

118

96 101 106 111 116 121

RSp = 0,25

78

83

88

93

98

103

108

113

118

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Koszt zaangażowanych zasobów Koszt oczekujących zasobów
90

95

100

105

110

115

120

85 90 95 100 105

RSp = 0,93
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Załącznik nr 5 
Analiza elastyczności procesów

Rysunek Z5.1. Schemat analizy elastyczności procesu

WZORCOWE 
PRZEBIEGI 

PROCESÓW

CZY PROCES PRZEBIEGA 
ZGODNIE ZE WZORCEM? T

BIEŻĄCE 
PRZEBIEGI 

PROCESÓW

N

SYSTEM

ZESTAWIENIE 
PRZEBIEGÓW PROCESÓW

ANALIZA ODCHYLENIA OD 
WZORCA

CZY JEST
MOŻLIWA IDENTYFIKACJA 

PRZYCZYNY?

T

N
IDENTYFIKACJA PRZYCZYNY

CZY DANE MOŻNA 
POZYSKAĆ Z SYSTEMU? N

T

SZACOWANIE WARTOŚCI PRZEZ 
EKSPERTÓW

POZYSKANIE WARTOŚCI Z 
SYSTEMU

SORTOWANIE DANYCH

CZY DANE SĄ KOMPLETNE?

TN

CZY JEST
MOŻLIWA KOREKTA

PRZEBIEGU?

T

KOREKTA PRZEBIEGU PROCESU

OKREŚLANIE PRZYCZYN PRZEZ 
EKSPERTÓW

N

WARTOŚCI SKŁADOWYCH 
ELASTYCZNOŚCI PROCESÓW

ZESTAWIENIE

CZY
JEST MOŻLIWA 

NATYCHMIASTOWA 
KOREKTA?

KOREKTA

T

CZY
SKORYGOWANO PRZEBIEG 

PROCESU?

T

N

N
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Tabela Z5.1
Wzajemne zależności pomiędzy składowymi elastyczności procesów

96
96,5

97
97,5

98
98,5

99
99,5
100

100,5
101

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zmienność procesu Czas reakcji
97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

99,0 99,2 99,4 99,6 99,8 100,0

RSp = −0,68

98

98,5

99

99,5

100

100,5

101

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zmienność procesu Zaangażowanie zasobów
98,4

98,6

98,8

99

99,2

99,4

99,6

99,8

100

100,2

99 99,2 99,4 99,6 99,8 100 100,2

RSp = −0,57

98

98,5

99

99,5

100

100,5

101

101,5

102

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zmienność procesu Obciążenie zasobów
98

98,5

99

99,5

100

100,5

101

101,5

99 99,2 99,4 99,6 99,8 100 100,2

RSp = 0,61

95

96

97

98

99

100

101

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zmienność procesu Zapas zasobów
95,5

96

96,5

97

97,5

98

98,5

99

99,5

100

100,5

99 99,2 99,4 99,6 99,8 100 100,2

RSp = −0,74
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Tabela Z5.1 cd.

96
96,5

97
97,5

98
98,5

99
99,5
100

100,5
101

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zaangażowanie zasobów Czas reakcji
96,5

97

97,5

98

98,5

99

99,5

100

100,5

101

98 98,5 99 99,5 100 100,5

96
96,5

97
97,5

98
98,5

99
99,5
100

100,5
101

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zaangażowanie zasobów Czas reakcji
96,5

97

97,5

98

98,5

99

99,5

100

100,5

101

98 98,5 99 99,5 100 100,5

RSp = −0,49

96

97

98

99

100

101

102

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Obciążenie zasobów Czas reakcji
96

96,5

97

97,5

98

98,5

99

99,5

100

100,5

101

98 98,5 99 99,5 100 100,5 101 101,5

RSp = −0,11

95

96

97

98

99

100

101

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zapas zasobów Czas reakcji
96,5

97

97,5

98

98,5

99

99,5

100

100,5

101

95 96 97 98 99 100 101

RSp = 0,67

98

98,5

99

99,5

100

100,5

101

101,5

102

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Obciążenie zasobów Zaangażowanie zasobów
98,4

98,6

98,8

99

99,2

99,4

99,6

99,8

100

100,2

98 98,5 99 99,5 100 100,5 101 101,5

RSp = −0,77
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95

96

97

98

99

100

101

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zapas zasobów Zaangażowanie zasobów
98,4

98,6

98,8

99

99,2

99,4

99,6

99,8

100

100,2

100,4

95 96 97 98 99 100 101

RSp = 0,85

95

96

97

98

99

100

101

102

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zapas zasobów Obciążenie zasobów
98

98,5

99

99,5

100

100,5

101

101,5

95 96 97 98 99 100 101

RSp = −0,64

87

89

91

93

95

97

99

101

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Koszt zaangażowanych zasobów Koszt oczekujących zasobów
86

88

90

92

94

96

98

100

102

90 92 94 96 98 100 102

RSp = 0,94
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Załącznik nr 6 
Analiza elastyczności zasobów

Rysunek Z6.1. Schemat analizy elastyczności zasobów

WIELKOŚCI 
PLANOWANE 

ZUŻYCIA ZASOBÓW

CZY JEST ZGODNOŚĆ
ZUŻYCIA?

T

WIELKOŚCI 
BIEŻĄCEGO 

ZUŻYCIA ZASOBÓW

N

SYSTEM

ZESTAWIENIE ZUŻYCIA
PLAN/WYKONANIE

ANALIZA ODCHYLENIA

CZY JEST MOŻLIWA 
KOREKTA?

T

N

ANALIZA MOŻLIWOŚCI KOREKTY 
ZUŻYCIA

CZY DANE MOŻNA 
POZYSKAĆ Z SYSTEMU? N

T

SZACOWANIE WARTOŚCI PRZEZ 
EKSPERTÓW

POZYSKANIE WARTOŚCI Z 
SYSTEMU

T
SORTOWANIE DANYCH

CZY DANE SĄ KOMPLETNE?

TN

CZY
JEST ZNANA PRZYCZYNA 

ODCHYLEŃ?

T

ANALIZA PRZYCZYN ODCHYLEŃ 
OD PLANU

OKREŚLANIE PRZYCZYN PRZEZ 
EKSPERTÓW

N

CZY OKREŚLONO 
PRZYCZYNY ODCHYLEŃ?

N

ZESTAWIENIE

CZY
JEST MOŻLIWA KOREKTA

W RAMACH TYCH SAMYCH 
ZASOBÓW?

KOREKTA ZUŻYCIA ZASOBÓW

T

CZY
JEST MOŻLIWA BIEŻĄCA 

KOREKTA PLANU
ZUŻYCIA?

N

N

T

ANALIZA MOŻLIWOŚCI KOREKT 
NA PODSTAWIE INNYCH 

ZASOBÓW

CZY
JEST MOŻLIWA KOREKTA
NA PODSTAWIE INNYCH

ZASOBÓW?

N

T

KOREKTA ZUŻYCIA ZASOBÓW

WARTOŚCI SKŁADOWYCH 
ELASTYCZNOŚCI ZASOBÓW
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Tabela Z6.1
Wzajemne zależności pomiędzy składowymi elastyczności zasobów

60

65

70

75

80

85

90

95

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zmienność zasobów Czas reakcji
90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

60 65 70 75 80 85 90 95 100

RSp = 0,37

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zmienność zasobów Zaangażowanie zasobów
75

80

85

90

95

100

105

110

60 65 70 75 80 85 90 95 100

RSp = 0,23

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zmienność zasobów Obciążenie zasobów
84

86

88

90

92

94

96

98

100

102

104

60 65 70 75 80 85 90 95 100

RSp = −0,15

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zmienność zasobów Zapas zasobów
70

75

80

85

90

95

100

105

60 65 70 75 80 85 90 95 100

RSp = 0,84



424

Tabela Z6.1 cd.

80

85

90

95

100

105

110

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zaangażowanie zasobów Czas reakcji
90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

80 85 90 95 100 105 110

RSp = 0,66

80

85

90

95

100

105

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Obciążenie zasobów Czas reakcji
90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

80 85 90 95 100 105

RSp = 0,69

70

75

80

85

90

95

100

105

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zapas zasobów Czas reakcji
90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

70 75 80 85 90 95 100 105

RSp = 0,53

80

85

90

95

100

105

110

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Obciążenie zasobów Zaangażowanie zasobów
80

85

90

95

100

105

80 85 90 95 100 105

RSp = 0,76
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70

75

80

85

90

95

100

105

110

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zapas zasobów Zaangażowanie zasobów
75

80

85

90

95

100

105

110

70 75 80 85 90 95 100 105

RSp = 0,33

70

75

80

85

90

95

100

105

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zapas zasobów Obciążenie zasobów
84

86

88

90

92

94

96

98

100

102

104

70 75 80 85 90 95 100 105

RSp = −0,01

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Koszt zaangażowanych zasobów Koszt oczekujących zasobów
55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

60 70 80 90 100

RSp = 0,57
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Załącznik nr 7  
Analiza elastyczności operacyjnej

Tabela Z7.1
Wzajemne zależności pomiędzy składowymi elastyczności procesów

94

96

98

100

102

104

106

108

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Elastyczność planu Elastyczność procesu
98

98,2

98,4

98,6

98,8

99

99,2

99,4

99,6

99,8

100

100,2

94 96 98 100 102 104 106 108

RSp = 0,70

82

87

92

97

102

107

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Elastyczność planu Elastyczność zasobów
82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

102

94 96 98 100 102 104 106 108

RSp = 0,93

82

87

92

97

102

107

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Elastyczność procesu Elastyczność zasobów
82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

102

98 98,5 99 99,5 100

RSp = 0,80

  Pomimo wysokiej wartości współczynników korelacji nie ma istotnej zależności pomiędzy zmiennymi, gdyż 
dotyczą różnych zasobów niezwiązanych ze sobą (innego zbioru zasobów).
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Załącznik nr 8 
Analiza kosztów strat

Tabela Z8.1
Wzajemne zależności pomiędzy składowymi kosztów strat

75

80

85

90

95

100

105

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zapasy Transport
97

97,5

98

98,5

99

99,5

100

75 80 85 90 95 100

RSp = 0,12

75

80

85

90

95

100

105

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zapasy Braki
94

95

96

97

98

99

100

101

102

75 80 85 90 95 100

RSp = −0,52

75

80

85

90

95

100

105

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zapasy Nadprodukcja
97

97,5

98

98,5

99

99,5

100

100,5

101

75 80 85 90 95 100

RSp = −0,34
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Tabela Z8.1 cd.

75

80

85

90

95

100

105

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zapasy Zbędne ruchy
91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

75 80 85 90 95 100

RSp = 0,65

75

80

85

90

95

100

105

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zapasy Oczekiwanie
94

95

96

97

98

99

100

101

102

75 80 85 90 95 100

RSp = 0,51

75

80

85

90

95

100

105

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zapasy Przeprocesowanie
97,5

98

98,5

99

99,5

100

100,5

75 80 85 90 95 100

RSp = 0,25

92

94

96

98

100

102

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Transport Braki
94

95

96

97

98

99

100

101

102

97 97,5 98 98,5 99 99,5 100

RSp = 0,53
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Tabela Z8.1 cd.

92

94

96

98

100

102

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Transport Nadprodukcja
97

97,5

98

98,5

99

99,5

100

100,5

101

97 97,5 98 98,5 99 99,5 100

RSp = 0,44

92

94

96

98

100

102

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Transport Zbędne ruchy
91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

97 97,5 98 98,5 99 99,5 100

RSp = 0,21

92

94

96

98

100

102

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Transport Oczekiwanie
94

95

96

97

98

99

100

101

102

97 97,5 98 98,5 99 99,5 100

RSp = 0,53

92

94

96

98

100

102

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Transport Przeprocesowanie
97,5

98

98,5

99

99,5

100

100,5

97 97,5 98 98,5 99 99,5 100

RSp = 0,48
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Tabela Z8.1 cd.

92

94

96

98

100

102

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Braki Nadprodukcja
97

97,5

98

98,5

99

99,5

100

100,5

101

94 95 96 97 98 99 100 101 102

RSp = 0,74

92

94

96

98

100

102

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Braki Zbędne ruchy
91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

94 95 96 97 98 99 100 101 102

RSp = −0,10

92

94

96

98

100

102

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Braki Oczekiwanie
94

95

96

97

98

99

100

101

102

94 95 96 97 98 99 100 101 102

RSp = 0,36

92

94

96

98

100

102

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Braki Oczekiwanie
97,5

98

98,5

99

99,5

100

100,5

94 95 96 97 98 99 100 101 102

RSp = 0,42
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Tabela Z8.1 cd.

92

94

96

98

100

102

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nadprodukcja Zbędne ruchy
91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

97 97,5 98 98,5 99 99,5 100 100,5 101

RSp = 0,12

92

94

96

98

100

102

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nadprodukcja Oczekiwanie
94

95

96

97

98

99

100

101

102

97 97,5 98 98,5 99 99,5 100 100,5 101

RSp = 0,20

96

97

98

99

100

101

102

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nadprodukcja Przeprocesowanie
97,5

98

98,5

99

99,5

100

100,5

97 97,5 98 98,5 99 99,5 100 100,5 101

RSp = −0,05

92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zbędne ruchy Oczekiwanie
94

95

96

97

98

99

100

101

102

90 92 94 96 98 100 102

RSp = 0,41



Tabela Z8.1 cd.

92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zbędne ruchy Przeprocesowanie
97,5

98

98,5

99

99,5

100

100,5

90 92 94 96 98 100 102

RSp = 0,24

92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Oczekiwanie Przeprocesowanie
97,5

98

98,5

99

99,5

100

100,5

94 95 96 97 98 99 100 101 102

RSp = 0,85*

 * pomimo wysokiej wartości korelacji nie ma istotnej zależności pomiędzy zmiennymi, gdyż dotyczą różnych 
czynności niezwiązanych ze sobą (innego zbioru)
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Załącznik nr 9 
Analiza zależności składowych  
elastyczności struktury dynamicznej  
od elastyczności struktury statycznej

Analizę zależności składowych elastyczności struktury dynamicznej od elastyczności 
struktury statycznej przeprowadzono w trzech kolejnych etapach:

– określono związki pomiędzy składowymi elastyczności obu struktur (tab. Z9.1-Z9.4);
– określono zależności pomiędzy strukturami. Przy wykorzystaniu modelowania symula-

cyjnego potwierdzono oddziaływanie struktury statycznej na strukturę dynamiczną i na 
odwrót. Zbadano także zmienność struktury statycznej, wyznaczając tym samym granice 
górne (ESSG) i dolne (ESSD) możliwości zmian rozmieszczenia przestrzennego w ob-
szarze kształtu i wielkości powierzchni, przy założeniu niezmienności formy struktury. 
Otrzymane wyniki zestawiono w tabelach Z9.5 i Z9.6;

– określono granice zmienności struktur. Otrzymane dopuszczalne granice zmienności 
struktury statycznej (0,8-1,25) były podstawą analizy wpływu struktury statycznej na 
poszczególne składowe struktury dynamicznej. W tym celu zasymulowano przebiegi 
przepływów materiałowych, zmieniając w ten sposób rozmieszczenie w przyjętych zakre-
sach zmienności. Na podstawie wyników symulacji zestawiono wartości poszczególnych 
składowych elastyczności struktury dynamicznej (tab. Z9.7-Z9.10). Następnie zmieniono 
zakresy zmienności struktury dynamicznej i badano ich wpływ na strukturę statyczną wy-
rażoną stałym rozmieszczeniem. Otrzymane wyniki zestawiono w tabelach Z9.11 i Z9.12.

Tabela Z9.1
Wartości wskaźników elastyczności: składowych struktury statycznej i składowych struktury 

dynamicznej (uśrednione i zaokrąglone do trzech miejsc)

Wskaźnik
Cykl wdrożenia WCM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ER(T) 1,052 1,046 1,030 0,974 0,946 0,933 0,921 0,928 0,938 0,950 0,959 0,966 0,980

EAS(T) 0,974 0,971 0,966 0,946 0,935 0,909 0,905 0,920 0,921 0,922 0,924 0,925 0,928
EMA(T) 1,052 1,025 0,990 0,976 0,960 0,947 0,951 0,961 0,966 0,968 0,971 0,975 0,979
EWP(T) 1,066 1,060 1,030 0,999 0,975 0,930 0,905 0,922 0,932 0,953 0,965 0,971 0,974
ER(K) 1,048 1,042 1,006 0,910 0,858 0,785 0,771 0,771 0,771 0,772 0,772 0,772 0,781

EAS(K) 0,998 0,989 0,958 0,945 0,932 0,928 0,923 0,920 0,928 0,931 0,944 0,949 0,950
EMA(K) 0,994 0,993 0,990 0,982 0,976 0,966 0,965 0,951 0,955 0,956 0,960 0,965 0,969
EWP(K) 0,997 0,996 0,992 0,982 0,957 0,951 0,955 0,962 0,966 0,971 0,965 0,968 0,972
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Tabela Z9.2
Elastyczność rozmieszczenia i asortymentu w ujęciu czasu reakcji i kosztu reakcji (wartości uśrednione) 

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Elastyczność rozmieszczenia (T)            
i asortymentu (T)

Elast. asortymentu Elast. rozmieszczenia

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Elastyczność rozmieszczenia (K)            
i asortymentu (K)

Elast. asortymentu Elast. rozmieszczenia

Jak wynika z przeprowadzonych badań, istnieje związek pomiędzy elastycznością struktury statycznej a elastyczno-
ścią asortymentu. Związek ten oznacza, że w obiektach badań wraz ze spadkiem poziomu elastyczności struktury sta-
tycznej malała elastyczność asortymentowa i na odwrót  – dla czasu reakcji (RSp = 0,93) oraz kosztu reakcji (RSp = 0,82)

Tabela Z9.3
Elastyczność rozmieszczenia i marszruty w ujęciu czasu reakcji i kosztu reakcji (wartości uśrednione) 

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Elastyczność rozmieszczenia (T)            
i marszrut (T)

Elast. marszrut Elast. rozmieszczenia

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Elastyczność rozmieszczenia (K)            
i marszrut (K)

Elast. marszrut Elast. rozmieszczenia

Jak wynika z przeprowadzonych badań, istnieje związek pomiędzy elastycznością struktury statycznej a elastycz-
nością marszrut. Związek ten oznacza, że w obiektach badań wraz ze spadkiem poziomu elastyczności struktury 
statycznej malała elastyczność marszrut i na odwrót  – dla czasu reakcji (RSp = 0,96) oraz kosztu reakcji (RSp = 0,94)

Tabela Z9.4
Elastyczność rozmieszczenia i marszruty w ujęciu czasu reakcji i kosztu reakcji (wartości uśrednione) 

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Elastyczność rozmieszczenia (T)            
i wielkości produkcji (T)

Elast. wielk. produkcji Elast. rozmieszczenia

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Elastyczność rozmieszczenia (K)            
i wielkości produkcji (K)

Elast. wielk. produkcji Elast. rozmieszczenia

Jak wynika z przeprowadzonych badań, istnieje związek pomiędzy elastycznością struktury statycznej a elastycz-
nością wielkości produkcji. Związek ten oznacza, że w obiektach badań wraz ze spadkiem poziomu elastyczno-
ści struktury statycznej malała elastyczność wielkości produkcji i na odwrót  – dla czasu reakcji (RSp = 0,93) oraz 
kosztu reakcji (RSp = 0,66)
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Tabela Z9.5
Wartości wskaźników struktury statycznej (uśrednione i zaokrąglone do trzech miejsc)

Wskaźnik
Cykl wdrożenia WCM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ESS(T) 1,052 1,046 1,030 0,974 0,946 0,933 0,921 0,928 0,938 0,950 0,959 0,966 0,980
ESS(K) 1,048 1,042 1,006 0,910 0,858 0,785 0,771 0,771 0,771 0,772 0,772 0,772 0,781

ESSG(T) 1,240 1,190 1,090 1,020 0,990 0,960 0,940 0,950 0,960 0,980 1,010 1,040 1,070
ESSD(T) 0,810 0,860 0,890 0,910 0,920 0,910 0,890 0,880 0,880 0,880 0,870 0,880 0,890
ESSG(K) 1,260 1,150 1,120 1,060 0,980 0,910 0,850 0,860 0,850 0,880 0,890 0,900 0,900
ESSD(K) 0,850 0,840 0,800 0,750 0,740 0,750 0,730 0,740 0,740 0,730 0,740 0,730 0,720

Tabela Z9.6
Elastyczność struktury statycznej i jej granice w ujęciu czasu reakcji i kosztu reakcji  

(wartości uśrednione) 

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Granice struktury statycznej (T)

Elast. struktury statycznej (T) Granica G(T) Granica D(T)

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Granice struktury statycznej (K)

Elast. struktury statycznej (T) Granica G(T) Granica D(T)

Jak wynika z przeprowadzonych badań, w obiektach poddanych analizie można wyznaczyć górne i dolne granice 
zmienności struktury statycznej. W strefie pierwszej przedział określony różnicą pomiędzy granicą górną i dolną 
jest największy ⟨0,8-1,25⟩, a najmniejszy  – w strefie trzeciej

Tabela Z9.7
Procentowe zakresy zmian składowych struktury dynamicznej względem zmian rozmieszczenia 

(100  – wartość średnia; wartości zaokrąglone) 

Parametr Zakresy zmienności
Zmiana rozmieszczenia 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
Zmiana asortymentu 91 94 97 99 100 102 105 109 114 118
Zmiana marszrut 97 97 98 99 100 101 102 103 104 104
Zmiana wielkości produkcji 84 87 92 96 100 106 110 113 117 122
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Tabela Z9.8
Związek pomiędzy zmiennymi: rozmieszczenie a asortyment

75

85

95

105

115

125

80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

Elastyczność rozmieszczenia Elastyczność asortymentu

y = 0,0067x2 - 0,8055x + 114,04

75

85

95

105

115

125

75 85 95 105 115 125

W badaniach modelowych zauważono związek pomiędzy zmiennością rozmieszczenia (średnia 100, min.  – 80, 
max.  – 125) a zmiennością asortymentu (RSp = 1,00). Zwiększanie zmienności rozmieszczenia powodowało 
wzrost zmienności asortymentu. Zaobserwowana zależność procentowych zmian rozmieszczenia względem pro-
centowych zmian asortymentu może być opisana za pomocą funkcji elastyczności E(f) = 0,81x − 0,73

Tabela Z9.9
Związek pomiędzy zmiennymi: rozmieszczenie a marszruty

75

85

95

105

115

125

80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

Elastyczność rozmieszczenia Elastyczność marszrut

y = 0,1782x + 82,236

75

85

95

105

115

125

75 85 95 105 115 125

W badaniach modelowych zauważono związek pomiędzy zmiennością rozmieszczenia (średnia 100, min.  – 80, 
max.  – 125) a zmiennością marszrut (RSp = 0,99). Zwiększanie zmienności rozmieszczenia powodowało wzrost 
zmienności marszrut. Zaobserwowana zależność procentowych zmian rozmieszczenia względem procentowych 
zmian marszrut może być opisana za pomocą funkcji elastyczności E(f) = 0,15x + 0,09

Tabela Z9.10
Związek pomiędzy zmiennymi: rozmieszczenie a wielkość produkcji

75

85

95

105

115

125

80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

Elastyczność rozmieszczenia Powierzchnia

y = 0,8606x + 14,388

75

85

95

105

115

125

75 85 95 105 115 125

W badaniach modelowych zauważono związek pomiędzy zmianą rozmieszczenia (średnia 100, min.  – 80, max.  – 125)  
a zmianą wielkości produkcji (RSp = 1,00). Zwiększanie poziomu zmienności rozmieszczenia powodowało 
wzrost możliwej do realizacji wielkości produkcji. Zaobserwowana zależność procentowych zmian rozmiesz-
czenia względem procentowych zmian wielkości produkcji może być opisana za pomocą funkcji elastyczności  
E(f) = 0,83x + 0,13



Tabela Z9.11
Procentowe zakresy zmian składowych struktury dynamicznej względem zmian rozmieszczenia 

(100  – wartość średnia; wartości zaokrąglone) 

Parametr Zakresy zmienności
Zmiana struktury dynamicznej 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
Zmiana struktury statycznej 85 85 89 95 100 104 108 109 109 109

Tabela Z9.12
Związek pomiędzy zmiennymi: struktura statyczna i struktura dynamiczna

75

85

95

105

115

125

80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

Zmaiana str. dynamicznej Zmiana str. statycznej
80

85

90

95

100

105

110

115

75 85 95 105 115 125

W badaniach modelowych zauważono związek pomiędzy zmiennością struktury dynamicznej (średnia 100, 
min.  – 80, max.  – 125) a zmiennością rozmieszczenia, ale tylko w obszarze elastyczności struktury statycznej  – 
struktura statyczna zmieniała się tylko w ustalonym przedziale (−15%, 9%)
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Załącznik nr 10 
Analiza zależności składowych  
elastyczności organizacji wytwarzania  
od składowych elastyczności operacyjnej

W badaniach zweryfikowano oddziaływanie elastyczności struktury statycznej na ela-
styczność operacyjną, tj. badano związek:

– elastyczności rozmieszczenia (ER) i elastyczności planowania i sterowania (ES),
– elastyczności rozmieszczenia (ER) i elastyczności procesów (EP),
– elastyczności rozmieszczenia (ER) i elastyczności zasobów (EZ).

Otrzymane wyniki odniesiono do wykresów składowych elastyczności operacyjnej, 
sprawdzając w ten sposób związek rozmieszczenia przestrzennego z poziomem elastyczności 
w cyklu wdrożenia WCM. Otrzymane wyniki zamieszczono w tabelach Z10.1-Z10.6.

Tabela Z10.1
Wartości poszczególnych wskaźników: elastyczności rozmieszczenia i elastyczności planowania 

i sterowania (uśrednione i zaokrąglone do trzech miejsc)

Wskaźnik Cykl wdrożenia WCM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ES(T) 1,066 1,060 1,030 0,999 0,975 0,930 0,905 0,922 0,932 0,953 0,965 0,971 0,974
ES(K) 1,074 1,036 1,007 0,970 0,939 0,917 0,930 0,929 0,926 0,926 0,927 0,925 0,923
ER(T) 1,052 1,046 1,030 0,974 0,946 0,933 0,921 0,928 0,938 0,950 0,959 0,966 0,980
ER(K) 1,048 1,042 1,006 0,910 0,858 0,785 0,771 0,771 0,771 0,772 0,772 0,772 0,781

Tabela Z10.2
Elastyczność rozmieszczenia i elastyczność planowania i sterowania wyrażona za pomocą czasu 

reakcji i kosztu reakcji (wartości uśrednione) 

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Elastyczność rozmieszczenia (T)            
oraz planowania i sterowania (T)

Elast. planowania i sterowania Elast. rozmieszczenia

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Elastyczność rozmieszczenia (K)            
oraz planowania i sterowania (K)

Elast. planowania i sterowania Elast. rozmieszczenia

Jak wynika z przeprowadzonych badań, istnieje związek pomiędzy elastycznością planowania i sterowania a ela-
stycznością rozmieszczenia wyrażony za pomocą czasu reakcji (RSp = 0,96) oraz za pomocą kosztu reakcji (RSp = 
0,60). Związki te oznaczają, że w obiektach badań wraz ze wzrostem elastyczności rozmieszczenia rosła elastycz-
ność planowania i sterowania i na odwrót
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Tabela Z10.3
Wartości poszczególnych wskaźników: elastyczności rozmieszczenia i elastyczności procesów  

(uśrednione i zaokrąglone do trzech miejsc)

Wskaźnik
Cykl wdrożenia WCM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
EP(T) 0,999 0,996 0,987 0,984 0,984 0,982 0,981 0,981 0,983 0,983 0,983 0,983 0,983
EP(K) 1,000 0,948 0,922 0,918 0,915 0,911 0,907 0,904 0,904 0,902 0,899 0,897 0,899
ER(T) 1,052 1,046 1,030 0,974 0,946 0,933 0,921 0,928 0,938 0,950 0,959 0,966 0,980
ER(K) 1,048 1,042 1,006 0,910 0,858 0,785 0,771 0,771 0,771 0,772 0,772 0,772 0,781

Tabela Z10.4
Elastyczność rozmieszczenia i elastyczność procesów wyrażona za pomocą czasu reakcji i kosztu 

reakcji (wartości uśrednione) 

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Elastyczność rozmieszczenia (T)            
i procesów (T)

Elast. procesów Elast. rozmieszczenia

0,7

0,8

0,9

1
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1,2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Elastyczność rozmieszczenia (K)            
i procesów(K)

Elast. procesów Elast. rozmieszczenia

Jak wynika z przeprowadzonych badań, istnieje związek pomiędzy elastycznością procesów a elastycznością roz-
mieszczenia wyrażony za pomocą czasu reakcji (RSp = 0,76) oraz za pomocą kosztu reakcji (RSp = 0,74). Związ-
ki te oznaczają, że w obiektach badań wraz ze wzrostem elastyczności rozmieszczenia rosła elastyczność proce-
sów i na odwrót

Tabela Z10.5
Wartości poszczególnych wskaźników: elastyczności rozmieszczenia i elastyczności zasobów 

(uśrednione i zaokrąglone do trzech miejsc)

Wskaźnik
Cykl wdrożenia WCM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
EZ(T) 0,982 0,965 0,922 0,883 0,863 0,844 0,822 0,840 0,855 0,860 0,869 0,876 0,888
EZ(K) 1,026 0,934 0,774 0,749 0,718 0,674 0,651 0,667 0,677 0,690 0,696 0,698 0,709
ER(T) 1,052 1,046 1,030 0,974 0,946 0,933 0,921 0,928 0,938 0,950 0,959 0,966 0,980
ER(K) 1,048 1,042 1,006 0,910 0,858 0,785 0,771 0,771 0,771 0,772 0,772 0,772 0,781
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Tabela Z10.6
Elastyczność rozmieszczenia i elastyczność zasobów wyrażona za pomocą czasu reakcji i kosztu 

reakcji (wartości uśrednione) 

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Elastyczność rozmieszczenia (T)            
i zasobów (T)

Elast. zasobów Elast. rozmieszczenia

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Elastyczność rozmieszczenia (K)            
i zasobów(K)

Elast. zasobów Elast. rozmieszczenia

Jak wynika z przeprowadzonych badań, istnieje związek pomiędzy elastycznością zasobów a elastycznością roz-
mieszczenia wyrażony za pomocą czasu reakcji (RSp = 0,99) oraz za pomocą kosztu reakcji (RSp = 0,90). Związ-
ki te oznaczają, że w obiektach badań wraz ze wzrostem elastyczności rozmieszczenia rosła elastyczność proce-
sów i na odwrót

W kolejnych badaniach zweryfikowano oddziaływanie elastyczności struktury dyna-
micznej na składowe elastyczności operacyjnej, tj. badano związek:

– elastyczności asortymentu (EAS) i elastyczności procesów (EP),
– elastyczności marszrut (EMA) i elastyczności planowania i sterowania (ES),
– elastyczności wielkości produkcji (EWP) i elastyczności zasobów (EZ).

Otrzymane wyniki odniesiono do wykresów składowych elastyczności operacyjnej, 
sprawdzając w ten sposób związek zmienności asortymentu, marszrut i wielkości produkcji 
z poziomem elastyczności operacyjnej w cyklu wdrożenia WCM. Otrzymane wyniki za-
mieszczono w tabelach Z10.7-Z10.12.

Tabela Z10.7
Wartości poszczególnych wskaźników: elastyczności asortymentu i elastyczności procesów (uśred-

nione i zaokrąglone do trzech miejsc)

Wskaźnik
Cykl wdrożenia WCM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
EP(T) 0,999 0,996 0,987 0,984 0,984 0,982 0,981 0,981 0,983 0,983 0,983 0,983 0,983
EP(K) 1,000 0,948 0,922 0,918 0,915 0,911 0,907 0,904 0,904 0,902 0,899 0,897 0,899
EAS(T) 0,974 0,971 0,966 0,946 0,935 0,909 0,905 0,920 0,921 0,922 0,924 0,925 0,928
EAS(K) 0,998 0,989 0,958 0,945 0,932 0,928 0,923 0,920 0,928 0,931 0,944 0,949 0,950
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Tabela Z10.8
Elastyczność asortymentu i elastyczność procesów wyrażona za pomocą czasu reakcji i kosztu reakcji 

(wartości uśrednione) 
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Jak wynika z przeprowadzonych badań, istnieje związek pomiędzy elastycznością procesów a elastycznością asor-
tymentu wyrażony za pomocą czasu reakcji (RSp = 0,88) oraz za pomocą kosztu reakcji (RSp = 0,40). Związki te 
oznaczają, że w obiektach badań wraz ze wzrostem elastyczności asortymentu rosła elastyczność procesów i na 
odwrót

Tabela Z10.9
Wartości poszczególnych wskaźników: elastyczności marszrut i elastyczności planowania i sterowa-

nia (uśrednione i zaokrąglone do trzech miejsc)

Wskaźnik
Cykl wdrożenia WCM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ES(T) 1,066 1,057 1,029 0,986 0,965 0,948 0,957 0,965 0,968 0,980 0,988 0,991 0,999
ES(K) 1,074 1,036 1,007 0,970 0,939 0,917 0,930 0,929 0,926 0,926 0,927 0,925 0,923

EMA(T) 1,052 1,025 0,990 0,976 0,960 0,947 0,951 0,961 0,966 0,968 0,971 0,975 0,979
EMA(K) 0,994 0,993 0,990 0,982 0,976 0,966 0,965 0,951 0,955 0,956 0,960 0,965 0,969

Tabela Z10.10
Elastyczność marszrut i elastyczność planowania i sterowania wyrażona za pomocą czasu reakcji 

i kosztu reakcji (wartości uśrednione) 
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Jak wynika z przeprowadzonych badań, istnieje związek pomiędzy elastycznością planowania i sterowania a ela-
stycznością marszrut wyrażony za pomocą czasu reakcji (RSp = 0,98) oraz za pomocą kosztu reakcji (RSp = 0,64). 
Związki te oznaczają, że w obiektach badań wraz ze wzrostem elastyczności marszrut rosła elastyczność plano-
wania i sterowania i na odwrót



Tabela Z10.11
Wartości poszczególnych wskaźników: elastyczności wielkości produkcji i elastyczności zasobów 

(uśrednione i zaokrąglone do trzech miejsc)

Wskaźnik
Cykl wdrożenia WCM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
EZ(T) 0,982 0,965 0,922 0,883 0,863 0,844 0,822 0,840 0,855 0,860 0,869 0,876 0,888
EZ(K) 1,026 0,934 0,774 0,749 0,718 0,674 0,651 0,667 0,677 0,690 0,696 0,698 0,709

EWP(T) 1,066 1,060 1,030 0,999 0,975 0,930 0,905 0,922 0,932 0,953 0,965 0,971 0,974
EWP(K) 0,997 0,996 0,992 0,982 0,957 0,951 0,955 0,962 0,966 0,971 0,965 0,968 0,972

Tabela Z10.12
Elastyczność wielkości produkcji i elastyczność zasobów wyrażona za pomocą czasu reakcji i kosztu 

reakcji (wartości uśrednione) 
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Jak wynika z przeprowadzonych badań, istnieje związek pomiędzy elastycznością zasobów a elastycznością wiel-
kości produkcji wyrażony za pomocą czasu reakcji (RSp = 0,96) oraz za pomocą kosztu reakcji (RSp = 0,84). Związ-
ki te oznaczają, że w obiektach badań wraz ze wzrostem elastyczności wielkości produkcji rosła elastyczność za-
sobów i na odwrót
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Załącznik nr 11 
Wartości współczynników korelacji  
dla składowych elastyczności  
struktury organizacji wytwarzania  
oraz elastyczności operacyjnej

Tabela Z11.1
Wartości poszczególnych współczynników korelacji

ER EAS EMA EWP ES EP EZ ESS ESD ESO E
(T) (K) (T) (K) (T) (K) (T) (K) (T) (K) (T) (K) (T) (K) (T) (K) (T) (K) (T) (K) (T) (K)

ER
(T) 1,00 0,81 0,93 0,98 0,96 0,76 0,93 0,92 0,96 0,49 0,76 0,40 0,99 0,93 1,00 0,81 0,93 0,94 1,00 0,81 0,99 0,93
(K) 0,81 1,00 0,87 0,82 0,66 0,94 0,90 0,66 0,64 0,60 0,78 0,74 0,83 0,90 0,81 1,00 0,90 0,68 0,81 0,99 0,83 0,90

EAS
(T) 0,93 0,87 1,00 0,92 0,87 0,83 0,99 0,85 0,86 0,68 0,88 0,57 0,95 0,99 0,93 0,87 0,99 0,86 0,93 0,87 0,95 0,99
(K) 0,98 0,82 0,92 1,00 0,92 0,81 0,93 0,86 0,95 0,47 0,75 0,40 0,99 0,93 0,98 0,82 0,93 0,87 0,98 0,81 0,99 0,93

EMA
(T) 0,96 0,66 0,87 0,92 1,00 0,64 0,85 0,97 0,98 0,52 0,69 0,34 0,95 0,85 0,96 0,66 0,85 0,98 0,96 0,66 0,95 0,85
(K) 0,76 0,94 0,83 0,81 0,64 1,00 0,86 0,62 0,62 0,64 0,70 0,76 0,80 0,86 0,76 0,94 0,86 0,63 0,76 0,91 0,80 0,86

EWP
(T) 0,93 0,90 0,99 0,93 0,85 0,86 1,00 0,84 0,85 0,64 0,89 0,58 0,96 1,00 0,93 0,90 1,00 0,85 0,93 0,90 0,96 1,00
(K) 0,92 0,66 0,85 0,86 0,97 0,62 0,84 1,00 0,92 0,56 0,75 0,43 0,90 0,84 0,92 0,66 0,84 0,99 0,92 0,69 0,90 0,84

ES
(T) 0,96 0,64 0,86 0,95 0,98 0,62 0,85 0,92 1,00 0,47 0,70 0,27 0,95 0,85 0,96 0,64 0,85 0,93 0,96 0,64 0,95 0,85
(K) 0,49 0,60 0,68 0,47 0,52 0,64 0,64 0,56 0,47 1,00 0,69 0,78 0,51 0,64 0,49 0,60 0,64 0,57 0,49 0,57 0,51 0,64

EP
(T) 0,76 0,78 0,88 0,75 0,69 0,70 0,89 0,75 0,70 0,69 1,00 0,67 0,78 0,89 0,76 0,78 0,89 0,74 0,76 0,82 0,78 0,89
(K) 0,40 0,74 0,57 0,40 0,34 0,76 0,58 0,43 0,27 0,78 0,67 1,00 0,43 0,58 0,40 0,74 0,58 0,41 0,40 0,74 0,43 0,58

EZ
(T) 0,99 0,83 0,95 0,99 0,95 0,80 0,96 0,90 0,95 0,51 0,78 0,43 1,00 0,96 0,99 0,83 0,96 0,91 0,99 0,82 1,00 0,96
(K) 0,93 0,90 0,99 0,93 0,85 0,86 1,00 0,84 0,85 0,64 0,89 0,58 0,96 1,00 0,93 0,90 1,00 0,85 0,93 0,90 0,96 1,00

ESS
(T) 1,00 0,81 0,93 0,98 0,96 0,76 0,93 0,92 0,96 0,49 0,76 0,40 0,99 0,93 1,00 0,81 0,93 0,94 1,00 0,81 0,99 0,93
(K) 0,81 1,00 0,87 0,82 0,66 0,94 0,90 0,66 0,64 0,60 0,78 0,74 0,83 0,90 0,81 1,00 0,90 0,68 0,81 0,99 0,83 0,90

ESD
(T) 0,93 0,90 0,99 0,93 0,85 0,86 1,00 0,84 0,85 0,64 0,89 0,58 0,96 1,00 0,93 0,90 1,00 0,85 0,93 0,90 0,96 1,00
(K) 0,94 0,68 0,86 0,87 0,98 0,63 0,85 0,99 0,93 0,57 0,74 0,41 0,91 0,85 0,94 0,68 0,85 1,00 0,94 0,70 0,91 0,85

ESO
(T) 1,00 0,81 0,93 0,98 0,96 0,76 0,93 0,92 0,96 0,49 0,76 0,40 0,99 0,93 1,00 0,81 0,93 0,94 1,00 0,81 0,99 0,93
(K) 0,81 0,99 0,87 0,81 0,66 0,91 0,90 0,69 0,64 0,57 0,82 0,74 0,82 0,90 0,81 0,99 0,90 0,70 0,81 1,00 0,82 0,90

E
(T) 0,99 0,83 0,95 0,99 0,95 0,80 0,96 0,90 0,95 0,51 0,78 0,43 1,00 0,96 0,99 0,83 0,96 0,91 0,99 0,82 1,00 0,96
(K) 0,93 0,90 0,99 0,93 0,85 0,86 1,00 0,84 0,85 0,64 0,89 0,58 0,96 1,00 0,93 0,90 1,00 0,85 0,93 0,90 0,96 1,00
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Załącznik nr 12 
Zakresy zmian parametrów  
wykorzystywanych do analizy zależności wpływu  
formy struktury organizacji wytwarzania  
na elastyczność operacyjną

Tabela Z12.1
Procentowe zakresy zmian parametrów dla linii wieloprzedmiotowej (J)  –  

100  – wartość średnia dla grupy

Parametr Zakresy zmienności
Elastyczność 76 82 88 94 100 106 112 118 124 130
Asortyment 74 79 85 93 100 107 115 121 127 133
Marszruta 83 85 87 92 100 103 106 110 112 115
Produkcja 79 88 95 98 100 105 108 115 118 123

Tabela Z12.2
Procentowe zakresy zmian parametrów dla linii jednoprzedmiotowej (I)  –  

100  – wartość średnia dla grupy

Parametr Zakresy zmienności
Elastyczność 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
Asortyment 81 86 91 94 100 103 108 114 121 125
Marszruta 79 83 87 94 100 102 105 108 110 112
Produkcja 92 97 99 100 100 105 108 115 118 123

Tabela Z12.3
Procentowe zakresy zmian parametrów dla linii elastycznej (F)  –  

100  – wartość średnia dla grupy

Parametr Zakresy zmienności
Elastyczność 88 91 94 97 100 103 106 109 112 115
Asortyment 88 91 93 96 100 104 106 110 114 116
Marszruta 89 91 95 96 100 105 109 113 118 120
Produkcja 75 81 85 90 100 111 118 122 128 133



Tabela Z12.4
Procentowe zakresy zmian parametrów dla gniazda przedmiotowego ukierunkowanego (G)  –  

100  – wartość średnia dla grupy

Parametr Zakresy zmienności
Elastyczność 71 79 86 93 100 107 114 121 128 134
Asortyment 74 79 82 87 100 110 118 125 130 136
Marszruta 79 81 85 93 100 105 112 116 121 125
Produkcja 79 84 87 92 100 105 110 116 120 122

Tabela Z12.5
Procentowe zakresy zmian parametrów dla gniazda elastycznego (D)  –  

100  – wartość dla jednego obiektu

Parametr Zakresy zmienności
Elastyczność 88 91 94 97 100 103 106 109 112 115
Asortyment 74 82 86 92 100 106 111 116 121 124
Marszruta 84 89 93 96 100 103 105 108 111 113
Produkcja 75 81 85 90 100 111 118 122 128 133

Tabela Z12.6
Procentowe zakresy zmian parametrów dla gniazda przedmiotowego nieukierunkowanego (N)  – 

100  – wartość dla jednego obiektu

Parametr Zakresy zmienności
Elastyczność 71 79 86 93 100 107 114 121 125 132
Asortyment 70 75 85 93 100 110 117 125 133 137
Marszruta 74 80 88 95 100 109 115 120 125 130
Produkcja 76 82 88 95 100 105 113 118 125 128
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Załącznik nr 13 
Zestawienie definicji zwinnego wytwarzania

Tabela Z13.1
Zestawienie wybranych definicji zwinnego wytwarzania

Autor Definicja

Iacocca Institute 
(1991)

to system, który reaguje szybko (prędkość i zdolność reagowania) w związku 
z wytwarzaniem różnych modeli produktów lub różnych linii produktowych 
(elastyczność), najlepiej w czasie rzeczywistym w odpowiedzi na zapotrzebowa-
nie klientów (potrzeby i wymagania klientów)

Kidd (1994, 
1995)

to zsyntetyzowane wykorzystanie opracowanych i dobrze znanych technolo-
gii i metod produkcji, między innymi: LM, CIM, TQM, MRP, BPR, EE i OPT 
i wykorzystanie ich celem uzyskania natychmiastowej zdolności reagowania na 
zmiany; jest połączeniem przedsiębiorstw (wirtualnych organizacji) posiadają-
cych kluczowe kompetencje, które są wnoszone do wspólnego przedsięwzięcia 
opartego na partnerskich zasobach

Kumar, Motwani 
(1995)

to zdolność do przyspieszania działań na ścieżce krytycznej a tym samym uzy-
skanie konkurencyjności w obszarze czasu

Goldman, Nagel, 
Preiss (1995)

to zdolność do funkcjonowania w konkurencyjnym otoczeniu charakteryzują-
cym się stałymi i nieprzewidywalnymi zmianami; to także zdolność do wypra-
cowania zysku operacyjnego w konkurencyjnym otoczeniu złożonym z ciągle 
zmieniających się przyzwyczajeń klientów

Booth (1996) to wizja produkcji, która wynika z naturalnego rozwoju pierwotnej koncepcji 
lean manufacturing

Cho, Jung, Kim, 
(1996)

to zdolność do: przetrwania i rozwoju w konkurencyjnym środowisku ciągłych 
i nieprzewidywalnych zmian, szybkiej i skutecznej reakcji na zmieniające się 
warunki na rynkach, napędzane przez zaprojektowane przez klientów produk-
ty i usługi

Fliedner, 
Vokurka (1997)

to zdolność do dostarczania na rynek tanich i o wysokiej jakości produktów, 
w krótkim czasie i w różnych ilościach, które zapewnią większą wartość dla 
klienta poprzez ich zróżnicowanie

Gould (1997)

to porzucenie starych sposobów robienia rzeczy, które nie mają już zastosowania 
w zmieniających się wzorcach tradycyjnej działalności operacyjnej; w zmienia-
jącym się otoczeniu konkurencyjnym, istnieje potrzeba opracowania zwinnych 
organizacji i obiektów znacznie bardziej elastycznych i szybciej reagujących na 
czynniki otoczenia niż aktualnie istniejące
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Tabela Z13.1 cd.

Kusiak, He 
(1997)

to zdolność do produkcji różnych wyrobów o wysokiej jakości i niskim koszcie, 
która wymaga od systemu bycia prostym i elastycznym

DeVor, Graves, 
Mills (1997)

to nowe pojęcie, który jest używane do reprezentowania zdolności producenta 
towarów i usług, które rozwijają się w obliczu ciągłych zmian; zmiany te mogą 
wystąpić na rynkach, w technologii, w przedsiębiorstwach

Bullinger (1999)

to mobilność zachowań organizacji wobec otoczenia, a zatem to odpowiedź na 
nieustannie zmieniające się rynki; zwinność wymusza na przedsiębiorstwach ko-
nieczność realizacji procesów: ciągłego doskonalenia, samoorganizacji, samo-
dzielnej konfiguracji i samodzielnego treningu

Yusuf, Sarhadi, 
Gunasekaran 
(1999)

to skuteczny sposób poszukiwania podstawy konkurencyjnej (szybkość, ela-
styczność, innowacyjność, jakość i rentowność) poprzez integrację rekonfigu-
racyjnych zasobów i zarządzanie wiedzą celem dostarczania produktów i usług 
ukierunkowanych na klienta w szybko zmieniającym się otoczeniu rynkowym

Naylor, Naim, 
Berry (1999)

to wykorzystywanie wiedzy rynkowej i wirtualizacji kooperacji do uzyskania 
dochodowych szans na zmiennym rynku

Dove (1999) to zdolność do skutecznego i efektywnego reagowania proaktywnie i reaktywnie 
na potrzeby i możliwości w nieprzewidywalnym i niepewnym otoczeniu

Narasimhan, Das 
(1999)

to zdolność do wytwarzania szerokiej gamy wyrobów po niskiej cenie, o wyso-
kiej jakości i w krótkim czasie oraz w różnych ich konfiguracjach według indy-
widualnej specyfikacji klientów

Sieger, Badiru, 
Milatovic (2000) to zdolność do szybkiej i opłacalnej odpowiedzi na żądania z otoczenia

Sharifi, Zhang 
(2001)

to zdolność do przewidywania, odpowiedzi i wykorzystywania oczekiwanych 
i nieoczekiwanych zmian w otoczeniu

Sarkis (2001) to strategia, która łączy elastyczny system wytwarzania ze szczupłym systemem 
wytwarzania

Gunasekaran, 
Yusuf (2002)

to zdolność (uzyskiwana poprzez aktywne wykorzystanie wirtualizacji wytwa-
rzania i efektywnego systemu rozwoju produktu) do spełniania zmieniających 
się wymagań rynku, zwiększania poziomu obsługi klienta oraz minimaliza-
cji kosztów produktów, celem bycia konkurencyjnym na rynku globalnym oraz 
zwiększania szans na długoterminowe przetrwanie na rynku oraz zwiększenia 
potencjału zysku

Brown, Bessant 
(2003)

to zdolność do szybkiej i efektywnej odpowiedzi na zmiany zapotrzebowania 
rynku

Katayama, 
Bennet (1999), 
Prince, Kay 
(2003)

to zdolność do odpowiedzi na nagłe zmiany i różne potrzeby klientów w obsza-
rach ceny, specyfikacji, jakości, ilości i dostawy

Sambamurthy, 
Bharadwaj, 
Grover (2003)

to zdolność do szybkiego przeprojektowywania procesów i tworzenia nowych 
celem uzyskania przewagi i korzyści z nieprzewidywalnych i zmiennych warun-
ków rynkowych

Raschke, David 
(2005)

to możliwość dynamicznego modyfikowania/rekonfigurowania procesów z ze-
stawu funkcji procesów biznesowych celem pogodzenia wymaganych i poten-
cjalnych potrzeb
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Autor Definicja

Dowlatshahi, 
Cao (2006)

to skupione na mniejszej skali modułowe jednostki produkcyjne i zwinne ope-
racje zdolne do radzenia sobie w zmiennym i turbulentnym otoczeniu, oparte na 
wirtualizacji i technologiach informacyjnych

Ramesh, 
Devadasan 
(2007)

to zdolność do szybkiej odpowiedzi na wymagania rynku

Vazquez-
-Bustelo, Avella, 
Fernandez 
(2007)

to model produkcji, który odpowiada na zmienność otoczenia, umożliwiając ela-
styczność, szybkość, jakość, obsługę i efektywność działań poprzez zintegrowa-
nia wysokiej technologii, wysokiej jakości zasobów ludzkich i organizacyjnych.

Pham, Ebrahim, 
Shamsuddin, 
Barton, Williams 
(2008)

to zdolność do prosperowania w konkurencyjnym otoczeniu ciągłych i nieprze-
widywalnych zmian i odpowiadania na gwałtowne zmiany rynku związane z do-
starczaniem wartości dla klienta w produktach i usługach.

Hormozi (2009)
to metoda umożliwiająca uzyskanie przewagi konkurencyjnej [...] poprzez pro-
dukcję wysokiej jakości i wolnych od wad produktów z krótkim czasem wpro-
wadzania ich na rynek

Vinodh, 
Sundararaj, 
Devadasan 
(2010)

to zdolność do produkcji zróżnicowanych produktów w krótkim okresie czasu 
i w opłacalny sposób

Sreenivasa, 
Devadasan, 
Murugesh 
(2012)

to zdolność do produkcji różnych wyrobów o innowacyjnych cechach w krót-
kim okresie czasu

Niewiadomski, 
Nogalski (2012)

to zbiór czynników (technologia, środki produkcji, przedmioty pracy, zasoby 
wiedzy) i zdolności intelektualnych w postaci kadry inżynierskiej, decydujących 
o dynamice zmian portfela produktowego a przez to dostosowujących się do 
zmian w turbulentnym otoczeniu

Dudek (2013)

to niskokosztowa elastyczność systemu, polegająca na równoważeniu pozio-
mów: szczupłości systemu i elastyczności systemu (oraz związanej z nią szybko-
ści reakcji i zdolności dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia ryn-
kowego i technologicznego)

Khan, Dalu 
(2015)

to zaspokajanie potrzeb klientów przy jednoczesnym utrzymywaniu wysokich 
standardów jakości i kontroli wszystkich kosztów związanych z produkcją po-
szczególnych produktów

Pawłowski, 
Pawłowski 
(2015)

to poszukiwanie i wykorzystywanie szans (możliwości) rynkowych

Guru Dev, 
Senthil Kumar 
(2015)

to zdolność do szybkiej odpowiedzi na potrzeby klienta niezależnie od procesów, 
narzędzi i szkoleń przy zachowaniu tej samej jakości i kosztu



Dubey, 
Gunasekaran 
(2015)

to organizacja potencjału wewnętrznego (np. technologii wytwarzania, techno-
logii informatycznej, zasobów) celem sprostania dynamicznie zmieniających się 
oczekiwań rynkowych (np. w zakresie elastyczności, szybkości, dostawców, in-
frastruktury, klientów, konkurencji i współpracy)

Thilak, 
Devadasan, 
Sivaram (2015)

to zdolność przedsiębiorstwa do wytwarzania zróżnicowanych wyrobów po-
przez możliwość uwzględniania dynamicznych zmian w obszarze potrzeb klien-
tów i skracania okresów czasu ich realizacji

Manivelmurali-
daran (2015)

to umiejętność przetrwania i prosperowania (szybkość i elastyczność) w kon-
kurencyjnym otoczeniu ciągłych i nieprzewidywanych zmian poprzez szyb-
ką i efektywną reakcję na zmiany rynkowe uzyskiwaną w wyniku współpracy 
z klientem w zakresie produktów i usług

Leite, Braz 
(2016)

to zdolność do rekonfiguracji i adaptacyjności działań w turbulentnym otocze-
niu; to zdolność do odpowiedzi na zmiany otoczenia poprzez konkurowanie mi-
nimalnym kosztem i maksymalnym poziomem obsługi klienta

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Brown i Bessant, (2003), s. 712; Bullinger, (1999), s. 11; Booth, (1996), 
s. 105; Cho i in., (1996), s. 323; DeVor i in., (1997), s. 814; Dove, (1999), s. 19; Dowlatshahi i Cao, (2006), s. 835; 
Dubey i Gunasekaran, (2015), s. 2147; Dudek, (2013d), s. 22; Fliedner i Vokurka, (1997), s. 19; Ganguly i in., 
(2009), s. 412; Goldman i in., (1995); Gould, (1997), s. 28–29; Gunasekaran i Yusuf, (2002), s. 1362; Dev i Ku-
mar, (2015), s. 1; Hormozi, (2001), s. 133–134; Jin-Hai i in., (2003), s. 174–175; Katayama i Bennett, (1999), 
s. 44; Kidd, (1995), s. 3; Khan i Dalu, (2015), s. 53; Kusiak i He, (1997), s. 157; Leite i Braz, (2016), s. 562; Mani-
velmuralidaran (2015), s. 156; Mathiyakalan i in., (2005), s. 15–18; Narasimhan i Das, (1999b), s. 4; Narasimhan 
i in., (2006), s. 442; Naylor i in., (1999), s. 108; Niewiadomski i Nogalski, (2012), s. 318; Pawlowski i Pawlowski, 
(2015), s. 465; Pham i in., (2008); Prince i Kay, (2003), s. 308; Ramesh i Devadasan, (2007), s. 183; Raschke i Da-
vid, (2005), s. 356; Sambamurthy i in., (2003), s. 237–263; Sarkis, (2001), s. 89; Sharifi i Zhang, (2001), s. 774; 
Sieger i in., (2000), s. 638; Sreenivasa i in., (2012), s. 421; Thilak i in., (2015), s. 2; Vazquez-Bustelo i in., (2007), 

s. 1303; Vinodh i in., (2010), s. 809; Yusuf i in., (1999), s. 37]



450

Załącznik nr 14 
Wskaźniki kosztów

Tabela Z14.1
Wskaźniki kosztów elastyczności operacyjnej, szczupłości i kosztów całkowitych zmiany 
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Załącznik nr 15 
Sekwencja działań projektowych  
w strukturach hierarchiczno-procesowych

Rysunek Z15.1. Sekwencja działań projektowych
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Załącznik nr 16 
Sekwencja działań projektowych  
w strukturach holarchiczno-procesowych

Projektowanie holarchii realizowano według następującego schematu działań.
1. Dobór zasobów:

– określenie przypadków użycia zasobów,
– wydzielenie zasobów z bazy,
– identyfikacja holonów.

2. Negocjacje alokacji zasobów:
– określenie wzorcowego przebiegu procesu,
– negocjacje i specyfikacja przypadków użycia zasobów,
– formalizacja holarachii (domeny kooperacji).

3. Uporządkowanie zasobów:
– określenie wariantów układów konfiguracji sieci,
– symulacja wariantów układów konfiguracji sieci,
– ocena wariantów układów konfiguracji sieci.

4. Koordynacja współdziałania:
– wybór układu konfiguracji sieci,
– rozdział zadań produkcyjnych,
– określenie warunków współpracy.
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Rysunek Z16.1. Sekwencja działań projektowych
Źródło: [Czajka, (2018)]

Rysunek Z16.2. Sekwencja działań projektowych etapu 1
Źródło: [Czajka, (2018)]
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Rysunek Z16.3. Sekwencja działań projektowych etapu 2
Źródło: [Czajka, (2018)]

Rysunek Z16.4. Sekwencja działań projektowych etapu 3
Źródło: [Czajka, (2018)]
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Rysunek Z16.5. Sekwencja działań projektowych etapu 4
Źródło: [Czajka, (2018)]

Rysunek Z16.6. Protokół negocjacji
Źródło: [Czajka, (2018)]
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