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Streszczenie 

W artykule przedstawiono propozycję systemu wspomagania zarządzania 

procesem wytwórczym jednostkowych obiektów technicznych wytwarzanych 

w zakładzie doświadczalnym instytutu badawczego o profilu technologicznym. 

System został opracowany na podstawie analizy przeprowadzonej w Zakładzie 

Doświadczalnym Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB. W przedstawionym 

opracowaniu pokazano sposób identyfikacji i opisu procesu i systemu wy-

twórczego oraz zasady odwzorowania, istotnych ze względu na zarządzanie, 

elementów w struktury danych programu komputerowego MS Project 2010 

przyjętego jako narzędzie do budowy skomputeryzowanego sytemu. Pokazano 

algorytm planowania procesu wytwarzania oraz zasady monitorowania procesu 

wytwórczego. 
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Wprowadzenie 

Produkcja prototypów oraz produkcja jednostkowa i małoseryjna znajdują 
coraz większy udział w produkcji ogólnej ze względu na silną się tendencję do 

indywidualizowania produktu zgodnie z wymaganiami odbiorcy. Jednocześnie 

skutkiem rozwoju gospodarki proinnowacyjnej jest zwiększona liczba prototy-

pów i demonstratorów technologii powstających w zakładach doświadczalnych 

instytutów badawczych i prototypowniach innowacyjnych przedsiębiorstw 

przemysłowych. 

Proces produkcji prototypów i wyrobów jednostkowych jest przedsięwzię-
ciem wymagającym zaangażowania wielokrotnie większych zasobów technicz-

nych, finansowych oraz ludzkich w stosunku do produkcji wielkoseryjnej [1]. 

Jednocześnie musi charakteryzować się maksymalną elastycznością w obszarze 

stosowanych technologii i materiałów. W produkcji jednostkowej i prototypo-

wej zawsze występuje żądanie przygotowania procesu i dostarczenia urządzenia 

w określonym, zazwyczaj bardzo krótkim, terminie. Natomiast opracowanie 

i przygotowanie produkcji masowej trwa zwykle 2 do 3 lat, nawet przy nie-

skomplikowanych urządzeniach [2]. Istotnym elementem wykonania prototypu 

jest zatem szybkie przygotowanie procesu wytwarzania z uwzględnieniem do-

stępnych w tym czasie mocy i środków produkcyjnych dla wykonania wyrobu 

w ramach określonego budżetu. 

Organizacja produkcji wielu prototypów jednocześnie w ramach zakładu 

doświadczalnego w instytucie badawczym lub prototypowni w zakładzie prze-

mysłowym jest zagadnieniem skomplikowanym zarówno ze względów techno-

logicznych, jak i dostępności określonych zasobów. Jednostki tego typu są 
w większości organizacjami funkcjonującymi w grupie średnich i małych przed-

siębiorstw. Wdrożenie dużych systemów zarządzania pomijających specyfikę 
produkcji prototypów jest przedsięwzięciem nieopłacalnym finansowo i organi-

zacyjnie [3]. Wspomaganie procesu wytwarzania prototypów wymaga opraco-

wania systemu zarządzania uwzględniającego dynamikę i zmienność parame-

trów produkcji jednostkowej, zachowującego cechy rozwiązania o prostej struk-

turze i dużym potencjale aplikacyjnym w małych i średnich przedsiębiorstwach 

proinnowacyjnych. 

Specyfika produkcji jednostkowych obiektów technicznych, ze względu na 

zróżnicowany i niepowtarzalny przebieg procesu wytwarzania, uzasadnia wyko-

rzystanie do zarządzania tego typu zadań metod opracowanych w ramach tzw. 

teorii zarządzania projektami zwanymi również przedsięwzięciami zdefiniowa-

nymi jako [4]: „zorganizowane działanie ludzkie zmierzające do osiągnięcia 

określonego celu, zawarte w skończonym przedziale czasu z wyróżnionym po-

czątkiem i końcem oraz realizowane przez skończoną liczbę ludzi, środków 

technicznych, energii, materiałów, pieniędzy i informacji”. 
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Tak zdefiniowane przedsięwzięcie charakteryzują następujące własności: 

• jest działaniem celowym,  

• jest działaniem złożonym, wyróżnić można pewne etapy, fazy, kroki, czyn-

ności, operacje, ogólnie zadania, 

• zadania tworzą pewną strukturę, 
• realizacja zadań wymaga czasu, materiałów, ludzi, maszyn, urządzeń, pie-

niędzy itp. określonych środków, zasobów, 

• pula zasobów jest ograniczona. 

Powyższe cechy wyznaczają kierunek i zakres identyfikacji i opisywania 

działań w języku projektów. 

1. Identyfikacja systemu wytwórczego 

Celem identyfikacji systemu wytwórczego było wyodrębnienie (istotnych 

ze względu na zarządzanie procesem wytwórczym) elementów systemu wytwa-

rzania. Przyjęcie założenia o wykorzystaniu metod zarządzania projektami do 

zarządzania procesem wytwórczym wyznaczyło ramy identyfikacji systemu 

i procesu wytwórczego. Identyfikację przeprowadzono w oparciu o analizę 
funkcjonującej dokumentacji technologicznej (Przewodnik warsztatowy prze-

biegu technologii, Przewodnik warsztatowy, Karta Technologiczna i Karta pra-

cochłonności i technologii wyrobu) [5].  

Podstawowym elementem procesu wytwórczego jest zadanie wytworzenia 

danego wyrobu, którym może być kompletne urządzenie, zespół lub detal. Na 

potrzeby budowy systemu wspomagania zadanie wytworzenia wyrobu jest opi-

sywane jako zadanie sumaryczne złożone z podzadań wykonania: detali, zespo-

łów i podzespołów niezbędnych do końcowego montażu wyrobu. Przy czym 

każde podzadanie może być przedstawione w postaci ciągu operacji technolo-

gicznych wykonywanych na określonym stanowisku (gnieździe roboczym) 

przez zadany czas. 

Następną grupę elementów procesu wytwarzania stanowią stanowiska ro-

bocze tworzone przez określone urządzenia i obsługujących je pracowników 

warsztatu.  

Przypisanie pracowników do urządzeń tworzy element struktury systemu 

wytwórczego.  

Na podstawie powyższych uwag sformułowano szczegółowy model opiso-

wy systemu wytwarzania obiektów jednostkowych w zakładzie doświadczal-

nym. Proces identyfikacji oraz model opisowy jako jego rezultat opracowano 

zgodnie z podejściem systemowym przedstawionym szczegółowo w opracowa-

niu [6]. 
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2. Model opisowy systemu wytwórczego  

W zakładzie doświadczalnym jako systemie wytwórczym wyróżniono na-

stępujące zbiory elementów:  

° ZADANIA WYTWÓRCZE 

° GNIAZDO OBRÓBCZE (URZĄDZENIE), 

° PRACOWNICY 

° MATERIAŁY 

W zbiorach elementów systemu wyróżniono pewne ich podzbiory, jedno-

rodne ze względu na przyjęte kryteria i charakteryzujące się określonymi zesta-

wami atrybutów.  

I tak w zbiorze elementów ZADANIA WYTWÓRCZE wyróżniono:  

– ZADANIA (ZŁOŻONE),  

– PODZADANIA,  

– OPERACJE TECHNOLOGICZNE.  

ZADANIE zdefiniowano jako uporządkowany zbiór PODZADAŃ, których 

wykonanie kończy się wytworzeniem wyrobu będącego przedmiotem zadania.  

Każde ZADANIE charakteryzowane jest przez następujący zestaw atrybu-

tów: 

–  NAZWA WYROBU (przedmiot zadania), 

–  RODZAJ WYROBU (detal, zespół, urządzenie), 

–  SYMBOL (nr rysunku wyrobu), 

–  MATERIAŁ, 

–  ZBIÓR PODZADAŃ, 

–  PRIORYTET,  

–  TERMIN WYKONANIA,  

–  PRACOCHŁONNOŚĆ,  

–  KOSZT. 

Natomiast każde PODZADANIE scharakteryzowane jest poprzez więk-

szość atrybutów zadania oraz zestaw dodatkowych atrybutów. 

Atrybuty PODZADANIA: 

–  NAZWA rezultatu (przedmiot podzadania), 

–  RODZAJ rezultatu (detal, podzespół, zespół), 

–  SYMBOL (nr rysunku rezultatu), 

–  LICZBA (elementów do wykonania), 

–  MATERIAŁ, 

–  ZBIÓR PODZADAŃ1)
, 

–  RELACJA POPRZEDZANIA (zbiór PODZADAŃ, które muszą być wyko-

nane przed rozpoczęciem danego PODZADANIA), 

                                                      
1  W przypadku szczególnie złożonych wyrobów, np. PODZADANIE wykonania zespołu można 

rozbić na PODZADANIA związane z wykonaniem podzespołów lub bardziej złożonych detali. 
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–  CIĄG OPERACJI TECHNOLOGICZNYCH
2
, 

–  PRACOCHŁONNOŚĆ.  

Natomiast operacje technologiczne reprezentują działania, które są wyko-

nywane na określonym stanowisku roboczym i jako takie charakteryzowane są 
przez następujące atrybuty OPERACJI TECHNOLOGICZNYCH: 

–  NAZWA (zakres czynności), 

–  IDENTYFIKATOR (symbol PODZADANIA i nr wykonywanej operacji) 

–  GNIAZDO OBRÓBCZE (URZĄDZENIE), 

–  TERMIN WYKONANIA,  

–  KOSZT. 

Proces wytwórczy realizowany poprzez zbiory zadań, podzadań i operacji 

technologicznych usytuowanych w czasie wymaga udostępnienia (na czas reali-

zacji danej operacji technologicznej) wymaganych zasobów (zawartych w od-

powiednich) atrybutach operacji technologicznych. W systemie wytwórczym 

zidentyfikowano trzy rodzaje zasobów: 

° GNIAZDO OBRÓBCZE (URZĄDZENIE), 

° PRACOWNIK, 

° MATERIAŁ, 

z których każdy scharakteryzowany jest przez następujące atrybuty GNIAZDA 

OBRÓBCZEGO: 

– NAZWA,  

– SYMBOL, 

– URZĄDZENIA,  

– KALENDARZ (dostępność w czasie), 

– STAN (zajęte, wolne), 

– ZADANIE (wykonywane w danym momencie), 

– PRACOWNIK (wykonujący dane zadanie), 

atrybuty PRACOWNIKA: 

– NAZWISKO, IMIĘ, 

– URZĄDZENIA (zbiór obsługiwanych urządzeń), 
– KALENDARZ (dostępność w czasie), 

– STAWKA GODZINOWA, 

– STAWKA POGODZINACH, 

atrybuty MATERIAŁU: 

– NAZWA,  

– SYMBOL, 

– MIARA 

– ILOŚĆ,  

– KOSZT. 

                                                      
2  Występuje, w przypadku gdy atrybut ZBIÓR PODZADAŃ tego elementu jest zbiorem pustym.  
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Strukturę realizacyjną systemu wytwórczego tworzy zbiór relacji przypisu-

jących poszczególnych PRACOWNIKÓW do określonych GNIAZD 

OBRÓBCZYCH oraz zbiór relacji przypisujących każdej OPERACJI 

TECHNOLOGICZNEJ odpowiednie GNIAZDO OBRÓBCZE.  

3. Zasady odwzorowania elementów systemu w strukturze danych  
programu MS Project 

Podstawowym elementem struktury danych programu MS Project 2010 jest 

projekt rozumiany jako trwające w czasie przedsięwzięcie mające na celu wy-

tworzenie niepowtarzalnego produktu lub usługi [7]. W strukturze danych MS 

Project projekty dzielą się na uporządkowane w czasie zadania, opisujące wyod-

rębnione zbiory czynności niezbędne do wykonania określonego fragmentu 

projektu. Wykonanie zadania wymaga zaangażowania określonej ilości środków 

(ludzi, urządzeń, pieniędzy oraz różnego rodzaju zasobów) przez niezbędny 

czas. W MS Project 2010 zbiory zadań stanowiące zamkniętą (wyodrębnioną 
logicznie lub funkcjonalnie) całość tworzą tzw. zadanie sumaryczne, które 

z kolei same mogą być elementami innego zadania sumarycznego itd., co umoż-
liwia odwzorowanie struktury hierarchicznej projektu będącego, zwłaszcza 

w przypadku projektów złożonych, zadaniem sumarycznym zbioru zadań suma-

rycznych niższego poziomu aż do zadań sumarycznych złożonych z zadań (ele-

mentarnych), tzn. takich, których wymagania zasobowe są stałe w czasie ich 

realizacji.  

Analizując działalność wytwórczą w Zakładzie Doświadczalnym oraz prio-

rytety zarządzania Instytutu postanowiono w pierwszej kolejności ograniczyć 
się do zbudowania systemu wspomagania zarządzania do planowania i monito-

rowania procesu wytwarzania z uwzględnieniem tylko jednego rodzaju zasobu 

(gniazda obróbczego) bez uwzględnienia strony finansowej procesu, równocze-

śnie pamiętając o możliwości rozszerzenia w przyszłości budowanego systemu 

o dodatkowe zasoby (np. materiały) i uwzględnienie kosztów wytwarzania. Bu-

dowa uproszczonej wersji systemu ponadto powinna ułatwić wdrożenie syste-

mu.  

Biorąc pod uwagę powyższe założenia oraz zaobserwowaną praktykę pro-

dukcyjną, każde zadanie wytworzenia obiektu technicznego jest projektem trak-

towanym jako zadanie sumaryczne składające się ze zbioru podzadań wytwo-

rzenia tworzących je detali łącznie z podzadaniami ich kompletacji i montażu. 

Przy czym każde podzadanie wytwarzania jest ciągiem (uporządkowanym zbio-

rem) operacji technologicznych, z których każda wymaga określonego zasobu.  
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4. Algorytm planowania procesu wytwarzania oraz zasady monitorowania 
procesu wytwórczego 

Zaplanowanie realizacji zadania wytwarzania jest złożonym, zazwyczaj nie-

liniowym działaniem, wymagającym pogodzenia niekiedy wielu sprzecznych 

warunków. Niemniej jednak można w nim wydzielić pewne etapy oraz zbiory 

czynności, które w ramach danego etapu powinny być wykonane. Podział pro-

cesu planowania na etapy porządkuje ten proces i daje podstawę do przedsta-

wienia go w postaci algorytmu.  

Pierwszym etapem planowania jest wprowadzenie informacji dotyczących 

zadania wytwarzania (nazwa zadania, nazwy detali, zbiór operacji technologicz-

nych wraz z czasami trwania, momentem rozpoczęcia, poprzednikami, nazwami 

zasobów) do systemu wspomagania zarządzania utworzonego na bazie progra-

mu MS Project 2010.  

Większość informacji dotyczących zadania wytwarzania koniecznych do 

zaplanowania jego realizacji zawarta jest w dokumentacji technologicznej wy-

generowanej za pomocą programu komputerowego „Technologie”. Zawarte 

w nich informacje opisują zbiór detali wraz z zestawem operacji technologicz-

nych, czasem ich realizacji, kolejnością ich przebiegu oraz wymaganym gniaz-

dem obróbczym. W związku z czym został opracowany program wybierający 

odpowiednie informacje i zapisujące je w formacie CSV, który z kolei jest ak-

ceptowalny przez MS Project 2010.  

W rezultacie importu informacji o zadaniu wytwarzania, jego podzadaniach 

wytworzenia detali oraz ciągu operacji technologicznych scharakteryzowanych 

czasem trwania i wymaganym zasobem (gniazdem obróbczym) w programie 

otrzymuje się projekt, w którym wszystkie podzadania rozpoczynają się w usta-

lonym momencie czasu (struktura równoległa), a tworzące je operacje technolo-

giczne wykonywane są kolejno według wyznaczonego technologią porządku 

(struktura szeregowa). Ponieważ w dokumentacji technologicznej operacjom 

technologicznym zlecanym wykonawcom spoza sytemu wytwórczego przypisa-

no zerowy czas trwania, na potrzeby planowania realizacji należy oszacować te 

czasy. Jest to zadanie operatora systemu wspomagania, który określa je na pod-

stawie własnej wiedzy i informacji od wykonawców zewnętrznych.  

W dalszym ciągu należy zweryfikować wprowadzoną automatycznie struk-

turę równoległego wykonywania wszystkich detali wraz z szeregową strukturą 
wykonania każdego detalu poprzez uwzględnienie wszystkich zależności, okre-

ślających kolejność wykonania niektórych detali i operacji wymagających 

wcześniejszego wykonania innych detali.  

Opracowany w ten sposób harmonogram wyznacza terminy realizacji po-

szczególnych podzadań i w rezultacie całego zadania pod warunkiem pełnej 

dostępności wymaganych zasobów (gniazd obróbczych/pracowników). W celu 
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urealnienia tak przygotowanego planu należy zidentyfikować i zlikwidować 
przeciążenie zasobów.  

Etap ten należy poprzedzić aktualizacją zasobów dostępnych w systemie 

poprzez uwzględnienie wszystkich możliwych do określenia zdarzeń w systemie 

wytwórczym zmieniających dostępność wykorzystywanych zasobów w okresie 

planowanej realizacji zadania. Do tego typu zdarzeń można zaliczyć między 

innymi urlopy i delegacje pracowników gniazd obróbczych, planowe obsługi 

i remonty urządzeń technologicznych itp. 

Identyfikacja przeciążenia zasobu polega na określeniu, które zasoby  

i w jakim czasie zostały jednocześnie przydzielone do zbyt dużej liczby (prze-

kraczającej liczbę dostępnych jednostek) zadań. Podstawowym sposobem li-

kwidacji przeciążenia zasobów, czyli dokonania ich zbilansowania jest opóźnie-

nie realizacji zadań przeciążających dany zasób. Program MS Project 2010 ofe-

ruje narzędzia umożliwiające automatyzację bilansowania zasobów, uwzględ-

niając sugestie i uwagi użytkownika. 

Jedną z metod zbilansowania zasobów jest zwiększenie czasu dostępności 

zasobu w danym czasie np. poprzez wydłużenie czasu pracy (godziny nadlicz-

bowe) lub zastosowanie zasobu substytucyjnego.  

Są to działania wykonywane ręcznie przez użytkownika systemu i są one 

zaliczone do etapu oceny i akceptacji harmonogramu realizacji zadania wytwa-

rzania. Szczególnie przydatnym narzędziem na tym etapie jest identyfikacja tzw. 

ścieżki krytycznej zadania tworzonej przez podzadania (operacje technologicz-

ne), których opóźnienie powoduje wytworzenia danego obiektu.  

Akceptacja harmonogramu powoduje uaktualnienie stanu systemu wytwa-

rzania poprzez rezerwację przydzielonych zasobów.  

Ostatnim etapem procesu planowania realizacji zadania wytwarzania jest 

przygotowanie dokumentacji opracowanego harmonogramu i przekazanie jej do 

systemu wytwórczego.  

Przedstawiony algorytm planowania w sposób schematyczny pokazano na 

rys. 1. 

Opracowany harmonogram jest podstawą do monitorowania zgodności pro-

cesu realizacji wytwarzania danego obiektu technicznego z planem. Proces mo-

nitorowania realizacji przyjętego harmonogramu można sprowadzić do rejestra-

cji zdarzeń zachodzących w trakcie procesu wytwarzania, istotnych dla osią-
gnięcia zamierzonego celu. Jako podstawową przyjęto zasadę „domniemania 

zgodności wykonania zadań z aktualnym harmonogramem realizacji” oraz zde-

finiowano zdarzenia powodujące istotne zmiany w przebiegu realizacji zadania 

wytwarzania. W przypadku tego typu zadań do istotnych zdarzeń zaliczono: 

– nieterminowe rozpoczęcie określonego zadania (operacji technologicznej), 

– nieterminowe zakończenie określonego zadania (operacji technologicznej), 

– zmiana dostępności zasobu w planowanym  okresie, 

– nadejście określonego momentu kontroli procesu realizacji (koniec tygodnia, 

miesiąca, kwartału). 
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Rys. 1. Schemat algorytmu planowania realizacji zadania wytwarzania  
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w systemie wspomagania przewidziano procedurę uaktualnienia i modyfikacji 

opracowanego harmonogramu w celu wyeliminowania lub zmniejszenia możli-
wego opóźnienia. Procedura ta w zasadniczym zakresie przebiega według 

przedstawionego wcześniej algorytmu planowania. 

Proces monitorowania jest dokumentowany specjalnie do tego celu przygo-

towanymi dokumentami – raportami, które obrazują różnego rodzaju aspekty 

procesu realizacji.  

Podsumowanie 

Przedstawiona koncepcja systemu wspomagania zarządzania procesem wy-

twórczym jednostkowych obiektów technicznych stanowi podstawę budowy 

systemu komputerowego umożliwiającego planowanie i monitoring realizacji 

zadań produkcyjnych realizowanych w zakładach zajmujących się produkcją 
jednostkową i prototypową. Zastosowanie środowiska pakietu MS Project 2010 

jest jedną z najbardziej opłacalnych ekonomicznie form informatycznej aplika-

cji przedstawionego rozwiązania. Elastyczna struktura systemu uwzględnia spe-

cyfikę produkcji jednostkowej i prototypowej zarówno w obszarze projektowa-

nia technologii oraz planowania i organizacji procesu wytwarzania. Zastosowa-

nie systemu umożliwi wyznaczenie terminu zakończenia przedsięwzięcia, bie-

żący monitoring realizacji zadań oraz weryfikację planu produkcyjnego przed-

siębiorstwa. 

W prezentowanym rozwiązaniu koncepcyjnym ograniczono się do zbudo-

wania systemu wspomagania zarządzania do planowania i monitorowania pro-

cesu wytwarzania z uwzględnieniem tylko jednego rodzaju zasobu (gniazda 

obróbczego) bez określenia strony finansowej procesu, równocześnie pamięta-

jąc o możliwości wzbogacenia w przyszłości budowanego systemu o dodatkowe 

zasoby (np. materiały) i uwzględnienie kosztów wytwarzania. Budowa uprosz-

czonej wersji systemu ponadto powinna ułatwić wdrożenie systemu, co samo 

w sobie jest złożonym przedsięwzięciem, szczególnie ze względu na znaczący 

udział czynnika ludzkiego. 

 

Praca naukowa wykonana w ramach realizacji Programu Strategicznego 

pn. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwo-

ju gospodarki” w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka. 
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The concept of the system for management support for production process 
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institute 
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Summary 

The article presents the concept of the system for the support of management 

of production process of individual technical objects in the prototype centre of 

the research institute with technological profile. The system was developed 

based on the analysis performed in the Prototype Centre of the Institute for  

Sustainable Technologies – NRI.  In the presented paper several methods are 

concerned: the method for identification and description of the process and the 

production system and the methods for the mirroring of the important, in terms 

of management, elements into the data structure of the computer software  

MS Project 2010 that was selected as the tool for building of the computerized 

system. The planning algorithm for the process of production is discussed as 

well as the rules for monitoring of the production process. 
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