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realizacji zamówieñ wp³ynie na udzia³ przedsiêbiorstwa                  WSTÊP
w rynku. W aspekcie rachunkowym porównuje siê wydatki             

Racjonaln¹ produkcjê skomplikowanych wyrobów z przysz³ymi, a wiêc niepewnymi, zyskami.
warunkuje znaczny podzia³ pracy. Przez to coraz trudniejsza 

Horyzont planowania œredniookresowego wynosi od trzech jest centralna ewidencja i koordynacja przebiegu produkcji              
miesiêcy do jednego roku: D¹¿y siê w nim do minimalizacji i realizacji wszystkich faz procesu produkcyjnego. W przy-
kosztów utrzymywania zapasów poprzez wybór: proporcji gotowaniu tysiêcy czynnoœci z tym zwi¹zanych bierze udzia³ 
produkowanych asortymentów, terminów realizacji na ró¿nych szczeblach decyzyjnych wiele osób, a w zasadzie 
zamówieñ, terminów zakupu surowców i pó³produktów. wszyscy zatrudnieni. Uwidacznia siê to w przedsiêbiorstwach 
Uwzglêdnia siê mo¿liwoœæ niewielkich inwestycji w postaci „zwi¹zanego kapita³u” i powoduje wyd³u¿enie czasu 
dotycz¹cych wyposa¿enia i zasobów. Tradycyjnie takie realizacji zadañ, przekraczanie uzgodnionych terminów 
decyzje wchodzi³y w zakres operatywnego planu produkcji, dostaw oraz nieracjonalne wykorzystanie istniej¹cych 
planowania potrzeb materia³owych oraz gospodarki zapasami.zdolnoœci produkcyjnych.

Horyzont planowania krótkookresowego wynosi od Ostatnie lata pokaza³y, ¿e znacznie wzros³y wymagania 
jednego miesi¹ca do jednego kwarta³u. Celem tego planowania dotycz¹ce terminowoœci realizacji zleceñ klientów; 
jest wykorzystanie posiadanych zdolnoœci produkcyjnych. potwierdzania terminów dostaw np. w przemyœle budowy 
Decyzje dotycz¹ ustalania wielkoœci partii produkcyjnej                   maszyn uleg³y zdecydowanemu skróceniu, a w wielu 
i wyznaczania harmonogramów. Przy ustalaniu wielkoœci wypadkach stanowi¹ one obok ceny wyrobów rozstrzygaj¹cy 
partii produkcyjnej nale¿y d¹¿yæ do osi¹gniêcia kompromisu czynnik rozmów kontraktowych. W zwi¹zku z tym, sterowanie 
miêdzy kosztami przezbrajania obrabiarek, a kosztami produkcj¹ uznawane by³o coraz czêœciej w ostatnich latach za 
utrzymywania zapasów dla ka¿dego wytwarzanego wyrobu.kluczowe zagadnienie w sferze efektywnego wytwarzania.

Hierarchiê organizacyjn¹ wygodnie jest omawiaæ                    Tym dziwniejszy jest fakt stosunkowo niewielkiej (w od-
w kolejnoœci odwrotnej do poprzednio podanej, to znaczy od niesieniu do innych zagadnieñ o podobnym charakterze) liczby 
poziomu komórki stopnia zerowego (stanowiska roboczego, metod, a raczej filozofii, które le¿¹ u podstaw budowy                      
obrabiarki) do poziomu przedsiêbiorstwa. Najkrótszym i eksploatacji systemów sterowania produkcj¹. W dalszej 
przedzia³em czasu operujemy na poziomie stanowiska czêœci zostan¹ przedstawione metody, które mog¹ nosiæ miano 
roboczego (rozpatrywane mog¹ byæ tak¿e inne urz¹dzenia np. nowoczesnych.
roboty). Formu³owane zagadnienia dotycz¹: wyznaczania 

Tradycyjnie metody sterowania procesem produkcyjnym trajektorii dla ramienia robota; wyznaczania czasu w³¹czania             
bazuj¹ na planowaniu produkcji w postaci dwóch wzajemnie i wy³¹czania - silników elektrycznych, pomp hydraulicznych; 
powi¹zanych uk³adów hierarchicznych. W trzyszczeblowej sterowania profilem temperatury w piecu; sterowania ruchem 
hierarchii czasowej rozró¿nia siê planowanie d³ugookresowe, narzêdzia skrawaj¹cego itp. Czasy mog¹ zmieniaæ siê od 
œredniookresowe i krótkookresowe. Horyzont planowania sekund (ruch ramienia robota po danej trajektorii) do kilku 
okreœla stopieñ agregacji danych wystêpuj¹cych w modelach godzin (wygrzewanie detali w piecu). Na ogó³ optymalizuje siê 
planistycznych. W zwi¹zku z tym na hierarchiê czasow¹ wykonanie ka¿dej operacji. Jako kryterium mo¿e wyst¹piæ 
nak³ada siê hierarchia organizacyjna, w której wyró¿nia siê czas wykonania operacji lub koszt pojedynczego ruchu albo 
trzy poziomy: przedsiêbiorstwa, komórki produkcyjnej oraz transformacji materia³u. Mo¿na tak¿e uwzglêdniaæ wzajemne 
komórki produkcyjnej zerowego stopnia (stanowiska powi¹zania miêdzy operacjami jak w zadaniu równowa¿enia 
roboczego, obrabiarki). linii monta¿owej. Dodatkowym problemem na tym poziomie 

jest wykrywanie zu¿ycia lub z³amania siê narzêdzi, W planowaniu d³ugookresowym s¹ rozwa¿ane decyzje 
niesprawnoœci obrabiarek, wózków transportowych itp.zwi¹zane z powa¿nymi nak³adami inwestycyjnymi, takimi jak 

budowa nowego przedsiêbiorstwa, zmiana wyposa¿enia                  Na nastêpnym poziomie rozpatruje siê wspó³dzia³anie 
w nim, uruchomienie nowego sposobu produkcji. Decyzje te pewnej liczby obrabiarek tworz¹cych komórkê produkcyjn¹. 
okreœlaj¹ przysz³e mo¿liwoœci produkcyjne. Horyzont Mo¿na sformu³owaæ zadanie wyznaczania harmonogramu dla 
planowania waha siê od jednego roku do piêciu lat (d³u¿ej ni¿ takiej komórki (sk³adaj¹ce siê z kilku podzadañ: wprowa-
jeden rok trwa wdro¿enie decyzji, a póŸniej w okresie dzania detali, wyznaczania marszrut dla poszczególnych 
eksploatacji trwaj¹cym powy¿ej piêciu lat powinien nast¹piæ detali, wyznaczania kolejnoœci wykonywania operacji) w celu 

wykonania zaplanowanego asortymentu detali. D¹¿y siê do zwrot poniesionych nak³adów). Oszacowanie efektów 
wymuszenia obiegu detali w komórce minimalizuj¹cego czas wynikaj¹cych z podjêtych decyzji d³ugookresowych jest 
oczekiwania zarówno obrabiarek jak i detali. Na tym poziomie rzecz¹ bardzo trudn¹. Uwzglêdnia siê dwa aspekty inwestycji: 
nale¿y efektywnie wykorzystaæ dostêpne zasoby (obrabiarki, strategiczny i rachunkowy. W aspekcie strategicznym rozwa¿a 
system transportowy, system magazynowy).siê w jakim stopniu poprawa jakoœci lub skrócenie czasu 
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W artykule zaprezentowano charakterystykê oraz istotê stosowania ró¿nych, nowoczesnych systemów zarz¹dzania produkcj¹.
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Na poziomie przedsiêbiorstwa wyd³u¿a siê przedzia³ czasu Poniewa¿ produkuje siê „na magazyn” i konkuruje poprzez 
i rozpat ruje kilka komórek produkcyjnych. Powy¿sze cenê wyrobu, podstawowym zadaniem staje siê jak najlepsze 
rozwa¿ania mo¿na podsumowaæ w formie nastêpuj¹cej tabeli wyko rzys tani e posiad anyc h zdolno œci prod ukcy jnyc h.                 
[1]. W okreœleniu operatywnego planu produkcji wychodzimy od 

posiadanych zdolnoœci produkcyjnych             
i dopiero potem uwzglêdniamy ograni-
czenia wynikaj¹ce z zamówieñ (przewidy-
wanego popytu) pomniejszone o zapasy 
produktów finalnych zgromadzone                 
w magazynach.

W HPP w pierwszej kolejnoœci 
uwzglêdnia siê zdolnoœci produkcyjne,             
a dopiero w drugiej planuje siê niezbêdne 
do produkcji materia³y (surowce i pó³-
produkty). Od strony formalnej w HPP 
d¹¿y siê do zbudowania jednego modelu 
optymalizacyjnego obejmuj¹cego zarów-
no planowanie jak i wyznaczanie 
harmonogramów. Poniewa¿ w chwili 
obecnej taki model nie znajduje praktycz-
nego zastosowania, ze wzglêdu na 
niepewnoœæ w dynamicznym otoczeniu, 
dokonuje siê jego dekompozycji, uzysku-
j¹c model hierarchiczny przewa¿nie dwu- 
lub trzypoziomowy (sk¹d pochodzi 
nazwa). Postuluje siê by na ka¿dym 
poziomie powsta³ego modelu stosowaæ 
procedury optymalizacyjne, chocia¿ nie 
ma pewnoœci, czy optymalne rozwi¹zanie 
zadañ modelu hierarchicznego bêdzie 
równowa¿ne optymalnemu rozwi¹zaniu 
zadania wyjœciowego. Na poszczególnych 
poziomach hierarchii, na ogó³ mamy do 
czynienia z zadaniami programowania 
liniowego lub zadaniami programowania 

mieszanego. HPP nie znajduje szerokiego zastosowania, 
Tradycyjna postaæ integracji planowania i wyznaczania poniewa¿ brak efektywnych algorytmów pozwalaj¹cych 

harmonogramów sprow adza siê do hierar chi cznego  rozwi¹zywaæ du¿e zadania wy¿ej wymienionego typu              
planowania produkcji (Hierarchical Production Planning, w rozs¹dnym czasie.
HPP) i planowania potrzeb materia³owych (Materia³ 
Requirements Planning, MRP, MRP II).

PLANOWANIE  POTRZEB 
MATERIA£OWYCH  /MRP/

HIERARCHICZNE  PLANOWANIE Planowanie potrzeb materia³owych zosta³o wprowadzone 
PRODUKCJI  /HPP/ w wielu zak³adach produkcyjnych, w których wystêpuj¹ 

zarówno operacje obróbki jak i operacje monta¿owe. Hierarchiczne planowanie produkcji znalaz³o zastoso-
Operatywny plan produkcji, rozdetalowanie wyrobów wanie w zak³adach produkcyjnych, które charakteryzuj¹ 
finalnych na podzespo³y i detale oraz gospodarka zapasami s¹ nastêpuj¹ce cechy:
u¿ywane do wyliczenia liczby i terminów wykonania  produkowane wyroby maj¹ zbli¿one cechy u¿ytkowe 
podzespo³ów i detali, tak by zosta³ dotrzymany termin do wyrobów oferowanych przez konkurentów, a zatem 
realizacji wyrobów finalnych [2]. W MRP terminy wykonania zbyt zale¿y od ceny wyrobu;
podzespo³ów i detali s¹ wyznaczane przez posuwanie siê 

 wyroby maj¹ relatywnie ustalone marszruty; wstecz na osi czasu pocz¹wszy od terminu realizacji wyrobu 
 istnieje tendencja do u¿ywania niewielkiej liczby finalnego. Koszty utrzymywania zapasów s¹ minimalizowane 

komponentów i surowców; przez obliczenie w³aœciwych terminów, zarówno dla 
 struktura wyrobów zawiera zaledwie kilka poziomów wytwarzanych jak i kupowanych, podzespo³ów i detali. 

od surowców do wyrobów gotowych; Podczas wyznaczania operatywnego planu produkcji zgrubne 
oszacowanie zdolnoœci produkcyjnych generuje ograniczenia  sprzedaje siê du¿e iloœci kilku wyrobów; zazwyczaj 
eliminuj¹ce plany nie maj¹ce szans realizacji. Nastêpnie dostarczanych z magazynów produktów finalnych;
operatywny plan produkcji jest rozwijany w plan potrzeb  wyroby podlegaj¹ bardzo rzadkim zmianom projekto-
materia³owych. Dla poszczególnych materia³ów (podzes-wym (s¹ raczej wyrobami standardowymi, a nie 
po³ów i detali) zapotrzebowanie na takie same obrabiarki          robionymi na zamówienie);
i stanowiska monta¿owe jest sumowane i porównywane              

 wieloœæ zak³adów produkcyjnych i magazynów z dostêpnymi zasobami. Je¿eli brakuje zasobów to musz¹ byæ 
produktów finalnych stwarza problem alokacji dokonane zmiany w operatywnym planie produkcji lub dodane 
zamówieñ. dodatkowe zasoby.

SZCZEBEL 
HIERARCHII

FUNKCJA

G£ÓWNE CELE

DOK£ADNOŒÆ 
DANYCH

HORYZONT 
PLANOWANIA

CYKL PLANOWANIA

JEDNOSTKA 
PLANOWANIA

OBSZAR 
PLANOWANIA

PODMIOT 
PLANOWANIA

D³ugookresowy

Planowanie produkcji

Krótkie terminy 
dostaw; inwestycje; 

personel

Zgrubne

1 – 5 lat

Kwartalny

Miesi¹c

Fabryka

wyrób

Œredniookresowy

Sterowanie 
produkcj¹

Dotrzymanie termi-
nów; minimalizacja 

zapasów

Œrednio dok³adne

3 - 12 miesiêcy

Miesiêczny

Tydzieñ

Wydzia³

detal

Krótkookresowy

Sterowanie komórk¹ 
produkcyjn¹

Wykorzystanie 
zdolnoœci 

produkcyjnych

Precyzyjne

4 - 12 tygodni

Ci¹g³y

Godzina – dzieñ

Komórka  produkcyjna 
(gniazdo)

operacja

! ród³o: Na podstawie [1]
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Wprowadzenie technik optymalizacyjnych do powy¿szego dla zadanego p lanu, a nie generowaæ harmonogram 
schematu wymaga zdefiniowania odpowiednich kryteriów.    m i n im a l iz uj¹cy  ³¹czne kosz ty produkcj i i gospodarki 
W systemach produkcyjnych kluczowymi elementami s¹ zapasami.
materia³y i zdolnoœci produkcyjne. Optymalizacja materia³ów Mo¿na sformu³owaæ nastêpuj¹c¹ ogóln¹ opiniê. 
oznacza minimalizacjê kosztów magazynowania surowców             Tradycyjne systemy oparte o metodê MRP dobrze planuj¹ 
i pó³produktów (produkcji w toku). Optymalizacja zdolnoœci zapotrzebowane na zasoby, chocia¿ nie maksymalizuj¹ 
produkcyjnych zazwyczaj oznacza najlepsze wykorzystanie wykorzystania zdolnoœci produkcyjnych. W systemach tych na 
aktualnie dostêpnego wyposa¿enia i/lub si³y roboczej.                  pierwszym miejscu rozwa¿a siê gospodarkê materia³ami,               
W d³u¿szym horyzoncie (planowanie d³ugookresowe) a dopiero na drugim maksymalne wykorzystanie zdolnoœci 
optymalizacja zdolnoœci produkcyjnych mo¿e oznaczaæ produkcyjnych. W okreœleniu operatywnego planu produkcji 
d¹¿enie do posiadania zdolnoœci produkcyjnych maksyma- wychodzimy od potrzeb zawartych w zleceniach produk-
lizuj¹cych produkcjê i wykorzystanie wyposa¿enia. cyjnych i dopiero potem uwzglêdniamy ograniczenia 

Gospodaro wanie mate ria³ami wy maga znale zienia wynikaj¹ce ze skoñczonych zdolnoœci produkcyjnych 
kompromisu pomiêdzy trzema sprzecznymi celami: oddzia³uj¹ce poprzez plan produkcji.

 maksymalizacj¹ obs³ugi klienta;
„NOWOCZESNOŒÆ  PO  JAPOÑSKU”      minimalizacj¹ kosztów magazynowania zapasów;

 maksymalizacj¹ produkcji. – SYSTEMY Just-In-Time /JIT/
Koncepcja „Akurat na czas” stanowi j¹dro japoñskiego Powszechnie stosowane realizacje w postaci pakietów 

systemu zarz¹dzania produkcj¹ i jest podstaw¹ zwiêkszania MRP uwzglêdniaj¹ tylko dwa z trzech wymienionych celów. 
efektywnoœci pracy. Idea tej koncepcji, mo¿e raczej filozofii Wiêkszoœæ z nich koncentruje siê na wyznaczaniu planów 
jest prosta: dostarczaæ gotowe wyroby w chwili kiedy pozwalaj¹cych dotrzymaæ terminy realizacji zamówieñ 
podlegaj¹ sprzeda¿y, podzespo³y i jednostki monta¿owe –             (obs³uga klienta) przy minimalnych kosztach utrzymywania 
w chwili rozpoczêcia monta¿u wyrobu z³o¿onego, poszcze-zapasów. Realizacja trzeciego celu wymaga wyboru 
gólne detale – w chwili rozpoczynania monta¿u podzespo³ów          najlepszego wyposa¿enia przedsiêbiorstwa i zrobienia 
i jednostek monta¿owych, materia³y – w chwili rozpoczêcia w³aœciwego u¿ytku z posiadanych zdolnoœci produkcyjnych. 
produkcji powstaj¹cych z nich detali. Jest oczywiste, ¿e Po raz pierwszy zdolnoœci produkcyjne s¹ uwzglêdniane                
sformu³owanie „akurat na czas” ma raczej charakter w bloku planowania zapotrzebowania na zasoby, gdzie 
idealistyczny i wskazuje bardziej na tendencjê ni¿ na podejmuje siê d³ugookresowe decyzje inwestycyjne dotycz¹ce 
rzeczywiste mo¿liwoœci. Nie mo¿na zrealizowaæ wyrobu            rozbudowy przedsiêbiorstwa i zakupu wyposa¿enia. Decyzje 
w idealnie okreœlonym terminie jak równie¿ takiego, który te okreœlaj¹ ograniczenia zdolnoœci produkcyjnych. W bloku 
charakteryzuje siê idealn¹ jakoœci¹. Nale¿y jednak do tego planowania produkcji wyznacza siê zagregowane zapasy, si³ê 
d¹¿yæ.robocz¹ oraz procentowy udzia³ asortymentów w produkcji. 

Cech¹ charakterystyczn¹ tego podejœcia jest aktywne Decyzje nak³adaj¹ ograniczenia drugiego poziomu na 
wykorzystywanie wszystkich materia³ów w procesie produk-zdolnoœci produkcyjne, poniewa¿ wyznacza siê produkcjê              
cji, w przeciwieñstwie do sytuacji ich pasywnego magazyno-i godziny nadliczbowe w ka¿dym przedziale czasu, tak by 
wania w postaci zapasów, kiedy prowadzi to jedynie do zminimalizowaæ koszty zaspokojenia sezonowo zmieniaj¹-
wzrostu kosztów z tym zwi¹zanych.cego siê zapotrzebowania na wyroby. Operatywny plan 

Taki sposób organizacji produkcji prowadzi do sytuacji, produkcji jest tworzony z uwzglêdnieniem powy¿szych 
kiedy zapasy produkcyjne i wielkoœci dostaw przybli¿aj¹ siê do ograniczeñ. W bloku zgrubnego planowania zdolnoœci 
pojedynczych sztuk. Wœród anglojêzycznych autorów, którzy produkcyjnych staramy siê rozwi¹zaæ sprzecznoœæ pomiêdzy 
zajmuj¹ siê tematem, panuje przekonanie, ¿e systemy Just-In-zagregowanym planem produkcyjnym i dok³adnymi 
Time s¹ w istocie systemami sterowania zapasami. Czêsto zdolnoœciami produkcyjnymi, aby zwiêkszyæ prawdo-
pojêcie Just-In-Time traktowane jest jako synonim pojêcia podobieñstwo wyznaczenia dopuszczalnego harmonogramu. 
„KANBAN”, który z kolei odnosi siê do specyficznego W zgrubnym planowaniu zdolnoœci produkcyjnych 
systemu uzupe³niania zapasów produkcyjnych opracowany uwzglêdnia siê jednak tylko zasoby bêd¹ce w¹skimi gard³ami 
przez firmê „Toyota Motor Co.”. Kiedy indziej, system (oraz operacje zg³aszaj¹ce zapotrzebowanie na te zasoby).
„Akurat na czas” nazywany bywa „produkcj¹ bez zapasów”. Do ostatecznego porównania zdolnoœci produkcyjnych             
Jednak¿e JIT jest w istocie czymœ znacznie bardziej z³o¿onym.z zapotrzebowaniem na zasoby dochodzi po rozwiniêciu 

U podstaw tej koncepcji, czy jak by³o powiedziane – operatywnego planu produkcji w plan potrzeb materia³owych, 
filozofii le¿¹ wzajemnie na siebie oddzia³uj¹ce i powi¹zane okreœlaj¹cy liczby produkowanych detali i podzespo³ów               
kompleksowo, nastêpuj¹ce cele: w ka¿dym przedziale czasu. Zapotrzebowanie poszczególnych 

detali i podzespo³ów na okreœlon¹ obrabiarkê jest sumowane            „Zero” defektów (braków),
i porównywane z liczb¹ godzin, które obrabiarka przepracuje   „Zero” czasu przygotowawczo-zakoñczeniowego 
w danym przedziale czasu. Je¿eli stwierdzi siê, ¿e posiadane (tpz),
zdolnoœci produkcyjne s¹ niewystarczaj¹ce, to nale¿y je 

 „Zero” zapasów,
zwiêkszyæ lub znaleŸæ inne rozwi¹zanie sprzecznoœci 

 „Zero” manipulacji wyrobem,pomiêdzy planem i zdolnoœciami produkcyjnymi (np. 
 „Zero” zak³óceñ,podzlecaj¹c wykonanie czêœci detali innej komórce 

produkcyjnej).  „Zero” czasu realizacji,
Nieco inne podejœcie proponuje siê w metodzie MRP II  Wielkoœæ  partii  „jedna sztuka”.

zrealizowanej przez O.W. Wighta w 1981 roku [3]. W MRP II 
Jest oczywiste, ¿e jeœli zamówienia dotycz¹ materia³ów              produkcja i gospodarka zapasami s¹ pod³¹czone do systemu 

i jednostek monta¿owych w du¿ych partiach, wzrasta œredni finansowego. Proponowane warianty planu produkcyjnego s¹ 
poziom zapasów a co za tym idzie, wzrastaj¹ koszty ich symulowane, a nastêpnie wyznacza siê koszt realizacji takiego 
utrzymywania.planu. MRP II mo¿e jednak tylko wyznaczaæ koszt realizacji 
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Jednoczeœnie czêstsze zamówienia wynikaj¹ce ze zmniej- Zaliczyæ tutaj nale¿y czynnik zainteresowania robotnika 
szonej wielkoœci zamówienia te¿ nie s¹ pozbawione wad    b e zp o œr e dnimi wynikami swojej pracy, który ma charakter 
w postaci zwiêkszonej liczby przezbrojeñ i kosztów z nimi pozytywnego sprzê¿enia zwrotnego przejawiaj¹cy siê 
zwi¹zanych. d¹¿eniem do poprawienia swojej pracy. Metoda JIT w takich 

sytuacjach wydaje siê byæ regulatorem stymuluj¹cym do Przyk³adem uporu w realizacji przez japoñczyków 
pozytywnych i hamuj¹cym do negatywnych dzia³añ.drugiego z wymienionych celów jest zagadnienie przyspie-

szania przezbrojeñ stanowisk roboczych. Rozpoczêta w firmie Harmonijna realizacja wymienionych uprzednio celów 
„Toyota Motor Co.” w 1971 roku kampania dotycz¹ca przez firmy stosuj¹ce metodê JIT prowadzi do mo¿liwoœci 
realizacji tego celu zakoñczy³a siê spektakularnym sukcesem. szybszego reagowania przedsiêbiors twa na koniunkturê 
W chwili rozpoczêcia zmagañ z problemem, na uzbrojenie rynkow¹, a co za tym idzie zwiêkszenie trafnoœci prognozo-
800-tonowej prasy do karoserii samochodowych potrzeba by³o wania zbytu.
jednej godziny. W ci¹gu piêciu lat intensywnych poszukiwañ           Przedsiêbiorstwa stosuj¹ce JIT mog¹ sobie pozwoliæ na 
i in¿ynierskiego trudu czas ten skrócono do 12 minut. Dla zmniejszenie personelu administracyjnego. Zmniejszenie 
porównania, okres przygotowania analogicznych urz¹dzeñ           zbêdnych zapasów produkcyjnych prowadzi do zmniejszenia 
w firmach amerykañskich, siêga³ szeœciu godzin; przy tym ca³ego cyklu produkcyjnego, poczynaj¹c od zakupu surowców 
Toyota realizuje produkcjê partiami, których wielkoœæ jest i materia³ów, na dostawie gotowej produkcji do klienta 
równa normie dziennego sp³ywu, podczas gdy w firmach koñcz¹c. 
amerykañskich – dziesiêciodniowymi seriami. Idea optymali-
zacji wielkoœci partii jest czêsto wykorzystywana, oprócz 

PODSUMOWANIEokreœlania rozmiarów partii sp³ywaj¹cej produkcji, do 
wyznaczania optymalnej wielkoœci zamówienia na materia³y                  Koniecznoœæ zmian w metodach wytwarzania i sterowania 
i zespo³y monta¿owe dla przedsiêbiorstwa. produkcj¹ wynikaj¹ca z niezbêdnoœci sprostania rywalizacji            

w miêdzynarodowym podziale pracy i próbie lokowania Próby zmniejszenia kosztów zwi¹zanych z tego rodzaju 
w³asnej produkcji na obcym (i w³asnym) rynku prowadzi do zagadnieniem podejmowano w Japonii z nie mniejsza si³¹ ni¿ 
stosowania ró¿nych nowoczesnych systemów zarz¹dzania te, które dotyczy³y zmniejszania czasu przezbrojeñ. Jedn¹              
produkcj¹. Mo¿e temu sprzyjaæ efektywne wdra¿anie                      z metod zwi¹zanych ze zmniejszeniem kosztów organizacji 
i wykorzystywanie systemów korporacyjnych obejmuj¹cych dostaw, które znalaz³y zastosowanie jest uproszczenie 
ca³oœæ procesów produkcji i dystrybucji oraz integruj¹cych procedury zakupów materia³ów i zespo³ów monta¿owych. 
ró¿ne obszary dzia³ania przedsiêbiorstwa (ERP), w których Wi¹¿e siê z tym jednak koniecznoœæ (japoñskie firmy bardzo 
zaimplementowano metody zarz¹dzania produkcj¹ zarówno tego przestrzegaj¹) bezpoœredniej kontroli dzia³alnoœci 
wykorzystuj¹ce techniki planistyczne MRP, jak te¿ istotê dostawców co powoduje, ¿e zbêdnym siê staje korzystanie             
japoñskiego systemu zarz¹dzania „Akurat na czas” (Just In z niektórych „amerykañskich” metod organizacji dostaw. 
Time).Przyk³adem niech bêdzie, ¿e dla wielu japoñskich firm 

bêd¹cych dostawcami du¿ych kompanii – producentów 
produkcji finalnej, zwyk³¹ praktyk¹ jest codzienna realizacja LITERATURA
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MODERN PRODUCTION MANAGEMENT SYSTEMSwy¿szej jakoœci i co wa¿niejsze tañszy.
Part ITak wiêc wdro¿enie systemu JIT prowadzi do zmniejszenia 

liczby produkcji wybrakowanej, wzrostu jakoœci produkcji, 
SUMMARYpoprzez zmniejszenie czasu i nak³adów niezbêdnych na 

przerobienie wybrakowanych wyrobów, zmniejszenie In this paper the authors demonstrate the effective 
kosztów zepsutych materia³ów i surowców. implementation and the usage of ERP systems. These systems 

Dodatkowo wa¿ny jest aspekt psychologiczny oddzia³u- are based on the modern methods of the production 
j¹cy w procesie pracy na poszczególnych robotników i zespo³y. management i. e. planning models MRP, Just in Time systems.


