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Marcel Lizak
1
 

            

LEAN BANKING – INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO 

BANKOWOŚCI 
 

 
Streszczenie: W rozdziale dokonano analizy zagadnienia innowacyjnego podejścia do 

bankowości- Lean Banking w świetle literatury przedmiotu. Skoncentrowano się głównie na 

zasobach literatury międzynarodowej jak i krajowej. Szczupłe zarządzanie ma na celu ciągłe 

podnoszenie umiejętności pracowników. Poruszono również problematykę Six Sigma i Lean 

Banking. W końcowej fazie zaprezentowano wnioski dotyczące implementacji tej koncepcji 

w przedsiębiorstwach działających w sektorze finansowym. Zauważono tutaj innowacyjność 

koncepcji Lean Banking, która wkracza do bankowości i należy ją dalej rozwijać 

 

Słowa kluczowe: Lean Management, Lean Banking, just in time, jidoka, Six Sigma 

 

1. Wprowadzenie 

Metoda Lean Management została zakwalifikowana do współczesnych 

koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem. Znajduje się ona w grupie z pozostałymi 

koncepcjami takimi jak: Benchmarking, Outsourcing czy Business Process 

Reeingineering. Terminologia ta jest zróżnicowana i zgodna z konceptem „szczupłego 

zarządzania”, którą można znaleźć w literaturze. Lean jest sformułowany jako 

szczupłe podejście: "[...] pokazuje sposób zwiększania produkcji przy ograniczeniu 

pracy człowieka, zmniejszenia liczby urządzeń, a także zaoszczędzenia czasu 

i przestrzeni - wszystko to na zwiększonym poziomie zaspokajania potrzeb klientów 

[...]. Umożliwia to osiągnięcie większego poziomu zadowolenia z pracy [...] 

"(WOMACK JP, JONES DT, 2012). Fundamentem na którym opiera się ta koncepcja 

jest stopniowe doskonalenie umiejętności lub kwalifikacji pracowników. Koncepcja ta 

zawiera odpowiednie zachowania i postawy pracowników organizacji. Jej funkcją jest 

wyeliminowanie czynności zbędnych bądź takich, gdzie proces tworzenia produktu 

lub usługi nie będzie implementował żadnych wartości dodanych. Głównym celem 

koncepcji Lean jest identyfikacja i eliminacja marnotrawstwa obejmującego czynności 

pochłaniające zasoby z tworzenia wartości dodanej (GRUDOWSKI P., LESEURE E., 

2013).  

Koncepcja ta wywodzi się z Japonii powstała w latach pięćdziesiątych XX 

wieku. Była ona innowacyjną odpowiedzią na problemy, z którymi borykała się firma 
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Toyota. Wielkość rynku powodowała wzrost zróżnicowanych produktów jednocześnie 

wystąpiły znaczne ograniczenia zasobów o charakterze finansowym i surowcowym. 

Ilość produktów w Toyocie wyniosła 7000 samochodów dziennie. Udało się to 

osiągnąć m.in.: dzięki Kaizen, która przyczyniła się do podniesienia poziomu 

produktywności (KOICHI S., TAHAHIRO F., 2011). 

Kolejnym krokiem było wypracowanie struktury „Systemu Produkcyjnego 

Toyoty”, który został oparty na dwóch filarach just in time i jidoka (WOMACK JP, 

JONES DT, ROOS DT, 2008) ( GRYCUK A., 2016). „System Produkcyjny Toyoty” 

został oparty na poszczególnych elementach: szacunku w relacjach z innymi osobami 

oraz na ciągłej pracy nad sobą. Często pracownicy zespołu Toyoty wzorowali się na 

instrumentach, odnoszących sukces w amerykańskim Fordzie i przenosili je do 

japońskiego przedsiębiorstwa (FORD H., 2007). Podstawowymi założeniami w tym 

schemacie są stabilność, zasada 5S (LOCHER D., 2012), redukcja zmienności oraz 

minimalizacja awaryjności maszyn. Just in Time i Jidoka to systemy odpowiadające 

za jakość wbudowaną w proces. Nawiązano również do roli człowieka podczas 

procesu produkcyjnego oraz umiejętności pracy w grupie. Poza tym „System 

Produkcyjny Toyoty” zorientowany jest na podnoszenie kwalifikacji, zdobywanie 

nowych umiejętności oraz bezpieczeństwo pracy w odniesieniu do klienta. 

Podstawowym celem organizacji jest uświadomienie, czym jest dla klienta wartość 

(KOWALEWSKI M., 2015) oraz skuteczność w zarządzaniu firmą, by była ona 

zyskowna i spełniała wymagania konsumenta. Istotną funkcją jest eliminacja 

marnotrawstwa, która ma się przyczynić do redukcji kosztów.  

Celem rozdziału jest analiza zagadnienia na tle literatury przedmiotu 

terminologii dotyczącej Lean Management, czyli „szczupłego zarządzania” 

uwzględniając różnorodność pojęć tej koncepcji. Zauważono również, że koncepcja 

Lean współpracuje z różnymi działami przedsiębiorstw w obszarze finansów, 

zarządzania, zasobów ludzkich, czy produkcji. Koncepcja charakteryzuje się 

interdyscyplinarnością poprzez wzajemną współpracę (medycyny, logistyka, 

budownictwo, informatyka, turystyka). W skład dyscypliny zarządzania wchodzą 

również rachunkowość i finanse. W artykule przybliżono termin „Lean Banking”, 

który zaprezentuje innowacyjne podejście do systemu finansowego, a w szczególności 

do systemu bankowego i jego organizacji. Wskazano jednocześnie instrument 

koncepcji Lean Management, który posiada największy stopień dopasowania do 

banków. W tym przypadku rozważono problem wdrożenia koncepcji „szczupłego 

zarządzania” do sektora usług na przykładzie banków o charakterze komercyjnym.  
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2. Istota pojęcia Lean Management 

Podczas analizy koncepcji Lean Management na tle literatury przedmiotu  

zaprezentowano zdywersyfikowaną terminologię i różne sposoby postrzegania tej 

koncepcji. Scharakteryzowano termin Lean jako szczupłe podejście, które prezentuje 

sposób wytwarzania większej ilości, redukcję ludzkiej pracy, ograniczenie liczby 

urządzeń, a także odpowiednio gospodaruje przestrzenią i czasem. Przyczynia się do 

podniesienia poziomu satysfakcji z pracy oraz większego zadowolenia klientów 

w oparciu o zaspokojenie potrzeb (WOMACK J.P., JONES D. T. 2012).  

Liker opisuje problem pośród koncepcji zarządzania, jakim stał się Lean 

Management i za cel stawia sobie skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Efektem 

tego procesu powinien być proces minimalizacji kosztów, podniesienia poziomu 

jakości wyrobów gotowych oraz redukcję czasu oczekiwania przez klientów na 

produkt (LIKER J.K., 2005).  

Inną definicję Lean określono jako zestaw koncepcji, zasad, procedur, czy 

standardów mający wpływ na proces produkcyjny przedsiębiorstw. Jednocześnie 

dostrzega potrzebę zastosowania kolejnych narzędzi będących znakomitym bodźcem 

do rozwoju poszczególnych etapów produkcji (TAJ S. 2008).  

Shigeo Shingo jeden z głównych liderów w dziedzinie praktyk o profilu 

produkcyjnym zaproponował cztery cele, które stały się wyznacznikiem podczas 

procesu ciągłego samodoskonalenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji, aby stały 

się (HAMILTON B., 2015) (THORHALLSDOTTIR T., 2015): 

 łatwiejsze,  

 lepsze,  

 szybsze,  

 tańsze. 

Zaprezentowane cele zastosowano w procesie ciągłego doskonalenia, aby 

stworzyć innowacyjną drogę do wdrożenia efektywniejszych procesów. W każdym 

przedsiębiorstwie poza procesami jednym z istotniejszych czynników mających 

wpływ na zmianę są również ludzie, pracownicy organizacji, którzy odgrywają 

znaczną rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (PODOBIŃSKI M., 2015). 

 

3. Geneza terminologii Six Sigma 

Wdrożono metodę Six Sigma do banków, której celem stało się podniesienie 

poziomu efektywności procesów i jakości osiąganych rezultatów w systemie 

bankowym w kraju i zagranicą. Początki tej koncepcji sięgają lat siedemdziesiątych 

podczas, których Stany Zjednoczone określają dekret o wsparciu dochodu osób 
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prywatnych. Jego zadaniem jest minimalizacja efektów globalnego kryzysu 

ekonomicznego. Skutkuje to również zwiększeniem roli budżetu państwa. Od tego 

momentu nieustannie tworzone są nowe rozwiązania zorientowane na wzrost 

efektywności oraz redukcję kosztów podczas zdywersyfikowanych procesów 

produkcyjnych, dystrybucji oraz wykorzystywania dóbr. W oparciu o wprowadzone 

zmiany w poszczególnych elementach produkcji, ograniczaniu defektów, 

zaprojektowaniu jakościowo idealnego wyrobu gotowego, redukcji kosztów, czy 

zidentyfikowaniu luki w sprawnym funkcjonowaniu w strukturach i otoczeniu 

organizacji powodują zintensyfikowany rozwój w przedsiębiorstwach. Ożywienie to 

ma zasięg globalny i posiada charakter technologiczny dynamizujący poszczególne 

działania. 

Mikel Harry twórca, inżynier i naukowiec znalazł zastosowanie koncepcji Six 

Sigma w sektorze produktów mających za zadanie usprawnienie komunikacji 

interpersonalnej w Motorolii (MAJORANA F., MORELLI A., 2012). Dzięki wielu 

zróżnicowanym analizom stworzono podstawy kultury Six Sigma. Motorola miała 

duże problemy jakościowe powiązane z wadliwą funkcjonalnością produktu, co 

stanowiło barierę osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Harry i Bill Smith dokonali 

analizy statystycznej, która wykazała, że odchylenie standardowe jest zgodne 

z wyznaczonym celem i mieści się dwanaście razy w specyfikacji projektu, czyli sześć 

razy w połowie zakresu. Odchylenie standardowe informuje nas o liczbie jednostek 

niezgodnych w warunkach, gdy proces jest wycentrowany, a dana cecha to cecha 

o rozkładzie normalnym. Podsumowując im większa jest „sigma”, tym mniejsza jest 

liczba błędów. Jednostką w której są podawane rezultaty to defekty na milion 

możliwości (https://WWW.JAKOSC.BIZ/SIX-SIGMA/, 04.06.2017). Dlatego powstał 

termin Six Sigma (MAJORANA F., MORELLI A., 2012). 

Po kilku latach od wdrożenia nowej filozofii marka Motorola otrzymała 

nagrodę Malcom Baldrige National Quality Award, która rokrocznie przyznawana jest 

przedsiębiorstwom będącymi liderami w dziedzinie zarządzania jakością. Model ten 

zaczynają implementować kolejne wielkie przedsiębiorstwa takie jak: ABB i Allied 

Signal (MAJORANA F., MORELLI A., 2012).  

 W 1995 roku przy udziale General Electric koncepcja Six Sigma zdobyła 

uznanie w obszarze procesów transakcyjnych. Metoda stała się bodźcem do zmian 

w podejściu do innowacyjnej organizacji bankowości oraz sposobu pracy.  

W 2009 roku Harry zdecydował się na zainicjowanie przejścia do czwartej 

generacji filozofii Six Sigma. Metoda ta skupia się na czynniku ludzkim, dba o jego 

ciągłe doskonalenie, ukazując mu osiągnięcie identycznego sukcesu przy redukcji 

energii i mniejszej ilości czasu. Podczas wystąpienia tych okoliczności metodę Six 

Sigma określono jako narzędzie systematyczne, które wykreuje rozwiązania wysokiej 
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jakości w krótszym czasie i z większymi osiągnięciami. To zjawisko może przyczynić 

się do (MAJORANA F., MORELLI A., 2012): 

 rozszerzenia możliwości w celu odniesienia sukcesu i realizacji poszczególnych 

marzeń, 

 zmiany codziennego życia w coś nadzwyczajnego, 

 zwiększenia szans zespołu na osiągnięcie wyników. 

 

4. Six Sigma i Lean Banking  

Banki w dzisiejszych czasach zwykle dokonują błędnych założeń, które zostały 

już popełnione w fabrykach około 20 lat wcześniej. Niestety procesy główne, czy 

opinie klienta w oparciu o skargi, reklamacje zostały pomijane w kontekście działań 

doskonalących mających za zadanie rozwój banków. Elementarnym błędem jest to, że 

informacje pochodzące z ankiet są odizolowane od momentu ich zebrania i dzieje się 

tak wyłącznie w jednym celu, aby zostały stworzone grupy tematyczne oraz 

przekazane jako wskaźnik wewnętrzny, a następnie rozdzielone w wyniku analizy 

procesów, które tworzą ryzyko popełnienia błędu (MAJORANA F., MORELLI A., 2012). 

Receptą na takie działanie jest izolacja informacji i przeanalizowanie ich w miejscu 

powstania oraz zarządzania poszczególnymi działaniami w procesie. W celu tworzenia 

efektywnych procesów i zadbania o jakość otrzymanych rezultatów w świecie 

finansowym o zasięgu zarówno krajowym jak i międzynarodowym stosuje się metodę 

Six Sigma. W celu identyfikacji obszaru oddziaływania przyjęto nazwę Lean Banking.  

Podejście Six Sigma jest określane jako „podejście menadżerskie o charakterze 

operacyjnym, które w oparciu o poszczególne punkty odniesienia, którym był rynek 

i konsument, przyczyniły się do ciągłego doskonalenia umiejętności pracowników”. 

Jednocześnie zwrócono uwagę na poniższe elementy takie jak: proces, produkt oraz 

wykazując zaangażowanie w każdy dział firmy” (MAJORANA F., MORELLI A., 2012). 

Six Sigmę określono jako sumę trzech pojęć składowych, którymi są (MAJORANA F., 

MORELLI A., 2012): 

 pomiar jakości – odchylenie standardowe mieszczące się dwanaście razy 

w przedziale akceptacji,  

 proces ciągłej poprawy (DMAIC: Define, Measure, Analyze, Improve, Control), 

 zmiana kulturowa w przedsiębiorstwie – występuje tu podejście „najpierw 

mierzymy, potem rozmawiamy i działamy. 

Doskonałym instrumentem koncepcji Lean Banking będzie zastosowanie 

analizy wskaźnikowej za pomocą elementarnych metryk mających na celu redukcję 

defektów. W większości instytucji finansowych dość istotną rolę odgrywają dwie 
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metody. Procesy występują sporadycznie natomiast potrzebują one wsparcia działań 

wyszczuplających lub redukujących - defektów.  

Funkcjonowanie banków w oparciu o ich czynności wspierają się klasycznym 

przykładem produkcji łączonej oraz ich standardowym problemem jest 

zidentyfikowanie produktu w znaczeniu fizycznym. Dzieje się tak zwykle 

w przedsiębiorstwach pełniących zadania o charakterze usługowym. Bardzo często 

pojawia się takie zdarzenie w instytucjach finansowych.  

Implementacja Lean Six Sigma w systemie bankowym jest utożsamiana 

z wzięciem pod uwagę wszystkich barier. Odwołuje się ona do wszystkich obszarów 

przedsiębiorstw oraz każdego z ich aspektów będących impulsem do ciągłej poprawy 

umiejętności lub też samodoskonalenia. Efektem tych procesów zaistniał wzrost 

poziomu zadowolenia klientów. Wyróżniono poniżej elementy strategii DMAIC 

(MAJORANA F., MORELLI A., 2012; GRUDOWSKI P., CZARNACKI A., 2012) : 

 Opis – gdzie jesteśmy , a gdzie chcielibyśmy być: 

 Define – występuje tu formalizacja projektu. Podczas tych spotkań tworzone 

są zespoły i dokumentacja, które nawiążą do celów strategicznych oraz 

sposobu motywacji do wykonania zadań. Ocena zostanie wystawiona przez 

klientów. Elementem końcowym jest wypracowanie aktualnej mapy 

procesu.  

 Measure – jest to zmierzenie określonych cech znajdujących się w tej fazie. 

W tym etapie dokonano wszystkich niezbędnych podziałów między tym, 

jaki proces jest opisany w standardach, porównując go ze stanem 

faktycznym. Produktem finalnym tego etapu jest przepływ strumienia 

wartości- Value Stream Map (Przebinda G., 2015) wraz z planem zbierania 

danych. Dzięki niemu identyfikujemy przyczyny marnotrawstwa w sektorze 

produkcyjnym jak i usług. Mapowanie jest to zaprezentowanie aktualnego 

przepływu produktu lub usługi, aby dokonać diagnozy i wybrać etapy 

procesu tworzących wartości, a pozostałe wyeliminować, które przynoszą 

straty ( Przebinda G., 2015).    

 Analyze – podczas kolejnej procedury przeprowadzono analizy statystyczne 

odpowiednio pogłębione. Dokonano identyfikacji kluczowych czynników 

sukcesu, które mają wpływ na zmienność procesu. W oparciu o umiejętne 

zastosowanie hipotez, zidentyfikowano statystycznie źródło zmienności 

procesów.  

 Optymalizacja – działania, które należy podjąć, aby poprawa była stabilna:  

 Improve – zespół dokonuje wyboru poszczególnych rozwiązań mających na 

celu podniesienie poziomu wyników procesów o charakterze usługowym. 

Zidentyfikowano niezbędne techniki, które pomogły w procesie podejmowania 
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decyzji. Na koniec tej fazy podjęto próbę sformułowania wybranych rozwiązań 

i wdrożenia ich w życie organizacji.  

 Control – na ostatnim spotkaniu wypracowano plan kontroli w celu 

odpowiedniego przeszkolenia pracowników zaangażowanych, aby określić ich 

rezultaty w horyzoncie czasowym. Jednocześnie powinno się osiągnięty rezultat 

zinterpretować. Osoba odpowiedzialna otrzymuje wszystkie efekty, które zespół 

opracował.  

W następnych okresach zostało wprowadzone rozwinięcie tej fazy poprzez 

element tzw. Scoping, dzięki, której otrzymaliśmy nazwę SDMAIC. Etap Scopingu 

prognozuje analizę celem zrozumienia, czy opłaca się podjąć danego tematu. Dzieje 

się tak z reguły w przedsiębiorstwach o dużej ilości procesów oraz różnych cyklach. 

Zwykle w dużym banku ten etap podejmowany jest na poziomie dyrekcji. 

W momencie, gdy dział otrzymuje informację o podjęciu się takiego działania jest to 

sygnał, że ta decyzja została już ustalona na poziomie zarządczym.  

 

5.  Charakterystyka wybranych instrumentów Lean Management 

w systemie bankowym 

Podczas pierwszej fazy, w której występuje formalizacja projektu został 

nakreślony zakres, który krótko scharakteryzowano. Stworzono metryki zawierające 

informację dotyczące odczuć klienta. Kolejnym krokiem stało się wyliczenie 

odchylenia standardowego, który był początkiem wypracowania algorytmu. 

Informacje te miały charakter syntetyczny oraz wyróżniono z nich trzy obszary 

metryk, czasu oraz operatorów. Wytypowany zespół realizujący projekt dotyczący 

lean banking powinien otrzymać wszystkie konieczne pełnomocnictwa i mieć 

stworzone warunki do pracy. Jednocześnie pod uwagę powinno się rozważyć temat 

sprawnej komunikacji, redukcji marnotrawstwa oraz efektywności pracy zespołu.  

W drugim etapie dokonano zmierzenia zaistniałych rodzajów i skutków 

możliwych błędów, które można było popełnić. Wyliczenie ryzyka niepowodzenia 

i jego redukcja nazwano analizą FMEA. Jest to analityczny pogląd na relacje 

przyczynowo - skutkowe wystąpienia poszczególnych wad produktu oraz 

uwzględnienie go w analizie ryzyka. Głównym zadaniem tej metody jest 

kontrolowanie na bieżąco wad występujących podczas procesu, a kolejno ich 

eliminacja. Następnym instrumentem jest Value stream map, czyli mapa przepływu 

wartości, która pomaga w likwidacji zjawiska marnotrawstwa wewnątrz firmy, ale 

również przyczyn jego wystąpienia. Są to mapy stanu aktualnego i stanu przyszłego 

poszczególnych przepływów produktu bądź usługi, aby można było dostrzec 

przejścia, które odpowiadają za wartość i jednocześnie za optymalizację eliminując 
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połączenia zbyteczne. Wiarygodna mapa stanu obecnego jest elementarnym 

fundamentem całego procesu w oparciu o powtarzane próby można podnieść poziom 

stanu w przyszłości. Zwykle występuje około czterech przepływów do zmapowania 

(MAJORANA F., MORELLI A., 2012): 

 przepływ czynności i dokumentów przy realizacji usług, 

 przepływ informacji,  

 przepływ osób,  

 przepływ systemów informatycznych oraz danych.  

W większości sytuacji modele Lean Banking są zwykle prezentowane minimum 

z trzema rodzajami przepływów:  

 przepływ wniosków,  

 przepływ informacji i danych,  

 przepływ osób i procesów połączonych ze sobą. 

Jednocześnie nie można zapomnieć o podstawowych pojęciach łączących się 

z mapowaniem, a są to (MAJORANA F., MORELLI A., 2012): 

 LT (lead time) – całkowity czas podczas, którego pierwszy wniosek przechodzi 

cały proces i staje się usługą dla klienta. 

 CT (cycle time) – czas pomiędzy wyjściem z systemu jednej usługi, 

a rozpoczęcie drugiej.  

 VAT (value added time) - czas w którym usługa otrzymuje wartość dodaną. 

 NVAT (non value added time) – okres w którym usługa nie otrzymuje wartości 

dodanej np.: mogą to być postoje lub oczekiwanie w systemie. 

W sekcji Improve zauważono działania dotyczące Kaizen. Jest to rozwinięta 

forma znaku graficznego pochodzącego z rysunków odnoszących się do otoczenia. 

 

 木       山 
drzewo        góra 

Źródło: (Miller J., Wroblewski M., Villafuerte J., 2014) 

 

 Schemat ten jest na tyle czytelny i aktualny nie tylko dla użytkowników 

pochodzących z Japonii jak również z pozostałych części świata. Koncepcja kaizen, 

której podstawą jest zorientowanie na ludzi rozwiązywanie poszczególnych 

problemów metodą naukową dla dobra większości uczestników całej organizacji 

poprzez jej genezę (MILLER J., WROBLEWSKI M., VILLAFUERTE J., 2014). Maasaki 

Imai uważał, że kierownictwo powinno przyswoić wdrożenie elementarnych założeń 

oraz systemów w celu odpowiedniego zrealizowania strategii kaizen. Głównie zwracał 

uwagę na poszczególne relacje ( MASSAKI I., 2006): 
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 Kaizen i zarządzanie – koncepcja kaizen spełnia dwie funkcje dotyczące 

utrzymania i doskonalenia standardów. Utrzymanie odnosi się do stanu obecnego 

poziomu technologii zarządzania i standardów o charakterze operacyjnym. 

Modernizacja obecnych standardów odnosi się do elementu doskonalenia.  

 Proces, a wynik – w tej idei wspiera się myślenie o charakterze procesowym, by 

podnieść poziom rezultatów przedsiębiorstwa.  

 Przestrzeganie PDCA – cykl Deminga (Przebinda G., 2015)– PDCA, czyli cykl 

planuj-rób-sprawdź-działaj jako instrumenty odpowiadające za kontynuację 

działań w metodzie kaizen. Planuj koncentruje się na celu metody. Sprawdź – 

skupia się na ocenie lub wdrożeniu, które przebiega właściwie i skutkowało 

koniecznymi usprawnieniami. Działaj – jest to wykonanie i standaryzacja 

nowych procedur, aby wyeliminować poszczególne problemy.   

 Najważniejsza jest jakość – Massaki uważał, że najistotniejsza jest jakość. 

Niezależnie od kosztów oraz dostaw, które zostały zaprezentowane klientowi. 

Przedsiębiorstwa nie będą mogły stać się konkurencyjnym, bez odpowiedniej 

jakości.  

 Analiza danych – kaizen postrzegano jako proces rozwiązywania problemów, 

który będzie wymagał odpowiedniego zrozumienia i znalezienia zrozumienia 

problemu. Kolejnym etapem jest zebranie i przeprowadzenie analizy danych. Jest 

to element początkowy do konkretnej interpretacji stanu obecnego 

przedsiębiorstwa.  

 Kolejny proces jest klientem - każda praca to zbiór procesów, które składają się 

z dwóch podstawowych założeń, a są nimi: dostawca i klient. Informacja i usługa 

pojawia się w pierwszym procesie, który automatycznie staje się klientem 

drugiego procesu itd. Jeszcze powinno się dostrzec rolę klienta wewnętrznego, 

aby nie przekazywać wadliwego produktu do następnego procesu i wykrywać 

błędy na bieżąco.  

W sektorze bankowości działania te odwołują się najczęściej do idei reengineringu 

procesów poprzez identyfikację, zestawienie na zasadzie porównania i odwołania do 

benchmarkingu. Po tych etapach następuje wypracowanie rozwiązania, zdefiniowania 

luk dotyczących stanu obecnego i pożądanego. Zastosowanie reengineringu procesów 

oraz wprowadzenie nowego sposobu pracy. Zespoły projektowe opierają się na 

wyszukiwaniu rozwiązań mniej popularnych szukając przewagi konkurencyjnej. Do 

tego służy schemat procesów wsparty odpowiednim poziomem wiedzy w tej 

tematyce.  

 Faza koncentrująca się na kontroli jest bardzo często zaniedbywana. 

Najczęściej menedżerowie zwracają uwagę na poszczególne etapy, czyli mapowanie, 

mierzenie, analizę i poprawę. Natomiast kontrola staje się niedoszacowanym 
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elementem procesu. Implementacja koncepcji lean banking zależna jest od dwóch 

elementów: odpowiedniej standaryzacji procesów oraz napisaniu opartych na regułach 

metryk do pomiarów i sformułowania kolejnych wskaźników. Defekt w usługach jest 

dużo trudniej zidentyfikować dlatego stworzono sektor odpowiedzialny za między 

innymi takie działania. Jednocześnie zaimplementowano kluczowe czynniki sukcesu. 

Klient nie zwraca uwagi na procesy natomiast ocenia on jakość świadczonych usług 

przez instytucje finansowe. Po wyznaczeniu odpowiednich sytuacji dla pracowników 

występuje umiejętna analiza klienta w celu efektywniejszej obsługi. Na koniec 

uaktualnia się procedury bądź reguły wdrożone w świecie finansowym celem 

osiągnięcia wyższego poziomu satysfakcji klienta.  

 

6. Podsumowanie  

W powyższym rozdziale zaprezentowano przegląd pojęć proces, Lean Banking, 

Six Sigma, Strategia DMAIC, just in time, jidoka oraz wykazując ich zależności 

pomiędzy każdym z tym elementów. W ramach powyższych pojęć ustalono ewolucję 

terminu Six Sigma na przestrzeni lat. Koncepcja Six Sigma stała się wynikiem 

preferencji w poszukiwaniu alternatywnych, innowacyjnych źródeł podnoszenia 

poziomu jej wydajności jako przedsiębiorstwa. Czytelnik posiadający taką wiedzę 

może przejść do rozważań nad ciągle rozwojową koncepcją Lean Management.  

W rozdziale postanowiono przybliżyć sytuację koncepcji Lean w sektorze 

finansowym. Jest to innowacyjna metoda, która dopiero stawia pierwsze kroki 

w sektorze usług. Lean Banking jest koncepcją nowoczesną, która się pojawiła 

i pracownicy różnych organizacji rozpoczynają jej wdrażanie. Po tej lekturze 

przedsiębiorcom będzie łatwiej znaleźć punkt odniesienia w aspekcie teoretycznym do 

efektywniejszej pracy w systemie finansowym. Jednocześnie zwrócono uwagę na 

klienta i zadbano o większą satysfakcję ze świadczonych usług. 

Scharakteryzowano narzędzia koncepcji Lean Management, które mają 

największe znaczenie w sektorze finansowym. Świadomość czytelników wzrasta 

dzięki doskonaleniu tej dziedziny i miejmy nadzieję, że jest to początek skutecznej 

implementacji tej koncepcji w świecie finansów.  
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BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE W ŁAŃCUCHU 
DOSTAW WYBRANE ZAGADNIENIA 

 
 
Streszczenie: Współcześnie funkcjonujące przedsiębiorstwa zmuszone są do działania na 

rynku globalnym, wynikiem czego jest uczestniczenie w łańcuchach lub sieciach dostaw. 

Niezbędnym elementem istnienia przedsiębiorstwa są przepływy w łańcuchu. Konsekwencją 

jest wymuszone współdzielenie informacji. Można zatem stwierdzić, iż przedsiębiorstwo nie 

może istnieć na rynku samodzielnie. Warunki zauważalne na globalnym rynku w ostatnich 

latach wskazują na potrzebę tworzenia i wdrażania narzędzi podnoszących poziom 

bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Artykuł przedstawia problematykę zapewnienia 

bezpieczeństwa przepływu informacji w łańcuchu dostaw.  

 

Słowa kluczowe: łańcuch dostaw, przepływy informacyjne, obieg informacji, bezpieczeństwo 

w łańcuch dostaw 

 

1. Wstęp   

Na przestrzeni ostatni lat można zaobserwować potrzebę ochrony przedsiębiorstw 

przed możliwością wystąpienia różnorodnych sytuacji niepożądanych w łańcuchach 

dostaw. Ta tendencja jest  szczególnie zauważalna w łańcuchach międzynarodowych. 

Łańcuchy dostaw są bardzo rozbudowane, a tym samym coraz bardziej podatne na 

zdarzenia negatywne, nie tylko o charakterze przypadkowym, ale i celowym. Łańcuch 

ten jest atrakcyjnym adresatem takich działań, wśród których są tak  poważne, jak 

ataki  terrorystyczne, kradzież czy przemyt towaru. Tu szczególnie dotkliwe starty 

odnoszą takie branże, jak: elektroniczna,  metalowa,  odzieżowa,  tytoniowa  i  rolno-

spożywcza.   

 Zjawisku rosnącego zagrożenia atakiem na łańcuch dostaw sprzyja niewątpliwie 

globalizacja handlu, rozdrobnione i szerokie sieci dostawców, kooperantów, w tym 

konieczność oszczędności kosztów związana z korzystaniem z takich usprawnień, jak 

outsourcing i offshoring, które zwiększają, a nie redukują ryzyko utraty kontroli nad 

produktem i jego bezpieczeństwem w procesie logistycznym. 

 

2. Pojęcie łańcucha dostaw 

W literaturze można znaleźć wiele definicji łańcucha dostaw. Definiując to pojęcie 

autorzy, wskazują bowiem na różne aspekty, istotne w funkcjonowaniu tego łańcucha. 

                                                 
1 Dr inż., Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Katedra Inżynierii Produkcji  

i Bezpieczeństwa, e-mail: justyna.zywiolek@wz.pcz.pl 
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B. Bozarth i R.B. Handfield definiują  łańcuch dostaw jako sieć producentów  

i usługodawców, którzy prowadzą współpracę od pozyskiwania surowca do zakupu 

przez użytkownika końcowego. Zwracają oni szczególną uwagę na to, że wszystkie 

etapy połączone są ze sobą przepływami dóbr fizycznych, przepływami informacji 

oraz przepływami pieniężnymi (Bozarth, HANDFIELD 2007). M. Christopher 

dostrzega, że łańcuch dostaw to sieć organizacji, powiązanych poprzez  

z dostawcami i odbiorcami, w różne procesy i działania, które tworzą wartość  

w postaci produktów i usług Christopher  1998].Natomiast P.K Bagchi, zakłada że 

łańcuch ten składa się z zakładów i wykonawców, którzy dostarczają surowców  

i komponentów, następnie przerabiają je w półprodukty, potem produkują z nich 

produkty finalne (GROTTEl, 2013). Łańcuch dostaw traktowany jest również często 

jako struktura lub grupa przedsiębiorstw realizująca wspólne działania służące 

zaspokojeniu popytu na określone produkty (FERTSCH (red.) 2006).  

Definiując łańcuch dostaw należy podkreślić także, iż istotny jest również 

towarzyszący wszystkim tym procesom przepływ informacji od samego powstania 

produktu aż do znalezienia się dobra u finalnego odbiorcy.Autorzy nie biorąc pod 

uwagę charakteru łańcucha i sposobu podejścia, zawsze podkreślają dominującą rolę 

klienta i konieczność przepływu informacyjnego (MAJDECKI, 2013). M. Christopher 

uważa, należy dążyć do sytuacji gdy klient ma wiedzę o produkcie, jest przekonany  

o jego wysokiej jakości, niezawodności, ma dostęp do odpowiedniego wsparcia 

technicznego i  wyposażony jest we wszelakie niezbędne mu informacje 

(CHRISTOPHER 1998).  

 

3. Bezpieczeństwo łańcucha dostaw 

Bezpieczeństwo to termin, który używany jest w wielu różnych dziedzinach. 

Można je rozpatrywać w kategorii jednostki, grupy czy narodu w kontekście 

społeczności oraz w kategoriach bezpieczeństwa fizycznego i informatycznego  

w kontekście przedsiębiorstw (BIAŁAS, 2007).  

Należy podkreślić, iż zapewnienie bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi 

systemu informacyjnego i informatycznego powinno być jednym z priorytetów 

(ŻYWIOŁEK, 2015). Każde przedsiębiorstwo próbuje jak najlepiej zabezpieczyć swoje 

dane i informacje (ŻYWIOŁEK, 2012). W celu poprawy bezpieczeństwa 

informatycznego należy zastosować wszystkie istniejące środki bezpieczeństwa, 

przeszkolić personel w zakresie ich odpowiedniego użytkowania, a także zadbać  

o bezpieczeństwo danych przechowywanych w systemach teleinformatycznych przy 

użyciu odpowiednich programów zabezpieczających (ŻYWIOŁEK, STANIEWSKA, 

2012). 

Bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw może być rozumiane jako stan, zbiór 

procesów i procedur, czyli środków ochrony, pozwalających na utrzymanie ciągłego 
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przepływu dóbr od miejsca ich powstania do końcowego nabywcy, bez przestojów  

i zakłóceń, zarówno w obrębie łańcucha dostaw, jak i w jego otoczeniu (ŻYWIOŁEK, 

2015). Należy podkreślić iż zagadnienia bezpieczeństwa nie dotyczą tylko fizycznej 

kradzieży, ale związane jest z naruszeniem własności intelektualnej, 

cyberterroryzmem, szpiegostwem gospodarczym, a także wykorzystywaniem 

systemów obsługi łańcuchów dostaw do przestępstw takich jak przewóz nielegalny, 

przemyt ładunków lub ludzi (WITKOWSKI, 2010).  

Mimo że ataki cyberterroryzmu w łańcuchu dostaw wydają się być mało to 

zdarzenia, takie jak kradzież danych to zagrożenie uznawane za najbardziej możliwe, 

a jego wystąpienie ze względu na jego skutki i zasięg może mieć ogromne 

konsekwencje dla przedsiębiorstw (WIETESKA G., 2011).  

 

4. Bezpieczeństwo informacji w łańcuchu dostaw  

Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczące bezpieczeństwa informacyjnego  

w łańcuchach dostaw. Podstawą badań była ankieta skierowana do 83 przedstawicieli 

różnych podmiotów w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego w łańcuchu dostaw. 

Ponad dwie trzecie badanych osób reprezentowało duże podmioty, zatrudniające 

powyżej 250 pracowników. Zdecydowana większość ankietowanych to 

informatycylub pełnomocnicy zarządu ds. bezpieczeństwa. Celem badania była 

identyfikacja wartości informacji w łańcuchu dostaw i roli bezpieczeństwa w łańcuchu 

dostaw.  

Pierwsze z badanych zagadnień dotyczyło świadomości pracowników 

przedsiębiorstw w zakresie wartości, jaką reprezentują informacje. Strukturę 

otrzymanych wskazań na pytanie „w jakim stopniu przywiązuje się wagę do znaczenia 

informacji oraz jej bezpieczeństwa?” przedstawia rysunek 1. 

O wysokim poziomie świadomości na temat wartości informacji świadczy 53% 

ankietowanych uznających bezpieczeństwo informacji, jako jeden z priorytetów 

organizacji. Nikt z ankietowanych nie stwierdził, że informacja w ogóle nie ma 

znaczenia, a jej ochrona w ogóle nie jest brana pod uwagę. Pomimo problemów  

z dokładnym oszacowaniem wartości informacji przepływających pomiędzy 

przedsiębiorstwami współpracujących w łańcuchach dostaw, respondenci zdają sobie 

sprawę z dużej ich wagi, w szczególności tych stanowiących tajemnice 

przedsiębiorstwa, stąd tak duży nacisk na ich ochronę. 

Z przeprowadzonego badania wynika, że organizacje mają świadomość z dużej 

wartości informacji, a jej bezpieczeństwo uważa się za jeden z priorytetów (rys. 2). 
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Rys. 1. Znaczenie informacji w przedsiębiorstwie  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2. Bezpieczeństwo przepływów informacyjnychw łańcuchu dostaw 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań  

 

Wraz ze wzrostem świadomości w zakresie przepływów informacyjnych  

w łańcuchu dostaw, bezpieczeństwa informacji, wzrasta również świadomość 

konieczności zabezpieczania przepływów w łańcuchu dostaw. Wyniki badania 

dotyczące zagrożeń przepływów informacyjnych w łańcuchu dostaw przedstawia 

rysunek 3.  
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Rys. 3. Zagrożenia bezpieczeństwa informacyjnego w łańcuchu dostaw 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań 

 

Otrzymane wyniki badań wskazują na różnorodność możliwych zagrożeń  

w zakresie bezpieczeństwa informacji w łańcuchu dostaw. Biorąc pod uwagę 

motywacje, jakimi kierują się przestępcy czy sprawcy wystąpienia incydentu, 

najwięcej badanych wskazało jako zagrożenie zaginięcie dokumentu papierowego lub 

elektronicznego, co z całą pewnością następuje stanowiąc incydent wycieku 

informacji. Istotnym czynnikiem była również możliwość kradzieży danych lub 

szpiegostwa gospodarczego. 

Z danych badanych przedsiębiorstw wynika również, iż nie są one tylko 

narażone na wystąpienie zagrożenia. Incydenty występujące w badanych 

przedsiębiorstwach zdaniem ankietowanych, przedstawia rysunek 4.  

Ankietowani dostrzegają problem występowania incydentów bezpieczeństwa 

informacyjnego w łańcuchu dostaw. Zróżnicowanie odpowiedzi świadczy o tym, iż  

w badanych przedsiębiorstwach świadomość pracowników jest na różnym poziomie. 

Brak wiedzy na ten zagrożeń jest powodem występowania incydentów.  
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Realnie występujące zagrożenia które miały miejsce w badanych 

przedsiębiorstwach przedstawia rysunek 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 4. Występowanie incydentów bezpieczeństwa informacyjnego w łańcuchu dostaw 

zdaniem ankietowanych 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań 

 

Najczęściej występującym incydentem jest zaginięcie dokumentu. Z roku na rok 

ginie coraz więcej dokumentów elektronicznych. Pracownikom przedsiębiorstw 

wydaje się, że to oni usunęli dany plik lub mail, nie dostrzegają możliwości włamania 

na ich pocztę mailową lub komputer. Incydentalnym wydarzeniem było naruszenie 

tajemnicy przedsiębiorstwa. Wynikało to z działań byłego pracownika jednej z firm. 

Działał on na szkodę byłego pracodawcy. Wobec niego zostały wyciągnięte 

konsekwencje prawne. W badanych przedsiębiorstwach w badanym okresie nie miały 

miejsca naruszenia dobrego imienia elementu łańcucha dostaw.  
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Rys. 5. Występowanie incydentów bezpieczeństwa informacyjnego w łańcuchu dostaw 

 w latach 2014-216 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań 

 

5. Podsumowanie  

Zagrożenia związane z bezpieczeństwem informacyjnym są zjawiskiem 

stosunkowo nieznanym i nowym. Tego rodzaju działania mogą występować  

w każdego rodzaju i wielkości przedsiębiorstwie.  

Wyniki przedstawionych badań ankietowych wskazują, że w badanych 

przedsiębiorstwach przywiązuje się istotną wagę do kwestii związanych  

z bezpieczeństwem informacyjnym w łańcuchu dostaw. Wiele ankietowanych osób 

wskazało jako jeden z priorytetów działalności przepływ informacji i jej 

bezpieczeństwo. 

W przedsiębiorstwach mogą mieć miejsce zdarzenia  negatywne przekładające się 

na utratę dobrego wizerunku lub prowadzące do zaprzestania współpracy handlowej. 

Badania ankietowe pozwoliły na identyfikację możliwych zagrożeń oraz realnych 

incydentów występujących w przedsiębiorstwach, co stanowi podstawę do dalszych 

badań w tym zakresie. 
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WYKORZYSTANIE ANALIZY SWOT DO OKREŚLENIA POZYCJI 

STRATEGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA POLIGRAFICZNEGO 
 
 

Streszczenie: W artykule wykorzystano analizę SWOT do określenia pozycji strategicznej 

wybranego przedsiębiorstwa poligraficznego. Opisano krótko metodologię badań oraz 

scharakteryzowano wybrane przedsiębiorstwo. W wyniku przeprowadzonej analizy SWOT 

określono rodzaj strategii adekwatnej do sytuacji badanego przedsiębiorstwa. Okazało się, że 

dla badanego przedsiębiorstwa poligraficznego adekwatną strategią jest strategia maxi-maxi, 

czyli strategię agresywną. W przedsiębiorstwie przeważają mocne strony oraz możliwości 

(choć te drugie z mniejszym stopniu). Na tej podstawie wskazano, w jaki sposób wykorzystać 

możliwości, aby wykorzystać lub poprawić mocne strony przedsiębiorstwa. 

 

Słowa kluczowe: SWOT, strategia, pozycja strategiczna, zarządzanie 

 

1. Wstęp 

W obecnych czasach każde przedsiębiorstwo funkcjonuje w środowisku, które 

ulega ciągłym zmianom. Proces, który analizuje te zmiany i modyfikuje sposób 

działania i reagowania przedsiębiorstwa jest nazywany strategią. 

W literaturze odstępnych jest bardzo wiele różnych definicji strategii. Jednak 

wszystkie te definicje oparte są na starych definicjach. Według Chandlera strategia to 

określenie podstawowych długoterminowych celów przedsiębiorstwa, a także 

przyjęcie kierunków działań i alokacja zasobów niezbędnych do osiągnięcia tych 

celów (CHANDLER A. A., JR. 1962). 

Podobną definicja została stworzona przez naukowców Learned, Christensen, 

Andrews oraz Guth. Według nich strategia to wzór celów, powodów oraz główna 

polityka i plany osiągnięcia tych celów, stwierdzone w taki sposób, aby określić,  

w jakim stanie jest przedsiębiorstwa i w jakim powinno być (LEARNED E. P., 

CHRISTENSEN C. P., ANDREWS K. R., GUTH W. D. 1965). 

H. Mintzberg zaproponował nowatorski sposób patrzenia na strategie. Jego 

koncepcja zakłada wzięcie pod uwagę i wykorzystanie wszystkich 5 elementów 

rozpoczynających się na literę P (MINTZBERG H.1979): 

                                                 
1
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 plan - planowanie jest pierwszym jednym z najważniejszych elementów każdej 

strategii, 

 pattern - wzorce według których przedsiębiorstwo powinno postępować, aby 

osiągnąć zamierzone cele, 

 ploy - rozumiane jako taktyka działania przedsiębiorstwa poprzez uzyskiwanie 

przewagi konkurencyjnej, 

 position - określenie miejsca w obecnym otoczeniu konkurencyjnym, 

 perspective - perspektywa patrzenia na przyszłość. 

Budowa strategii jest poszukiwaniem syntez, ale nie da się stworzyć porządnej 

strategii firmy bez rzetelnej analizy danych o otoczeniu i firmie. Jednym  

z użytecznych instrumentów, które mogą być wykorzystywane do budowania strategii 

jest analiza SWOT. Pozwala wykorzystać zgromadzone informacje do opracowania 

strategii działania opartej na silnych stronach i szansach, przy jednoczesnym 

eliminowaniu bądź ograniczaniu słabych stron i zagrożeń (KOTUS M., HOLOTA T., 

PAULIČEK T., PETRÍK M., SKLENÁR M. 2011). 

Poligrafia w Polsce ma się całkiem dobrze - usługi i produkty oferowane przez 

polskich przedstawicieli tego sektora cieszą się rosnącą popularnością za granicą. 

Zainteresowanie usługami poligraficznymi jest na bardzo wysokim poziomie.  

W ostatnich latach rozwój trochę zwolnił, co związane jest z ogólną komputeryzacją 

gospodarstw domowych, w wielu domach znajdują się różnego typu drukarki. Jednak 

sama branże nadal brnie do przodu, a wartość sprzedaży w sektorze poligraficznym 

ciągle rośnie. Najlepiej na rynku powodzi się średnim, oraz dużym firmom. Cała 

branża poligraficzna w bardzo szybkim tempie stara się wprowadzać do swoich 

przedsiębiorstw różne rozwiązania informatyczne, które w znaczącym stopniu są w 

stanie usprawnić działania firm. Nowoczesne rozwiązania to nie tylko rozwój na 

rynku krajowym, ale również szansa na zaistnienie na rynkach zagranicznych dla 

większej ilości firm poligraficznych. Już dziś duża ich ilość posiada strony 

internetowe, za których pomocą możliwe jest składanie zamówień, oraz ich opłacanie 

(Printing Industry … 2016). 

Branża poligraficzna często pomijana jest w badaniach prowadzonych przez 

polskich naukowców, dlatego autorka podjęła się analizy wybranego przedsiębiorstwa 

tej branży. Artykuł stanowi pierwszy etap projektu prowadzonego przy współpracy  

z wybranym przedsiębiorstwem branży poligraficznej. 

Celem artykułu było wykorzystanie analiz SWOT do określenia pozycji 

strategicznej wybranego przedsiębiorstwa poligraficznego. Opisano krótko 

metodologię badań oraz scharakteryzowano wybrane przedsiębiorstwo. W wyniku 

przeprowadzonej analizy SWOT określono rodzaj strategii adekwatnej do sytuacji 

badanego przedsiębiorstwa oraz wskazano możliwości działań w ujęciu tej strategii. 



Zeszyty Naukowe 
Quality. Production. Improvement 

No 2(7) 2017 
s. 20-31 

 

- 22 - 

 

2. Metodologia 

Analiza SWOT jest jedną z najbardziej popularnych technik analitycznych. 

Analiza ta służy do opracowania ogólnej strategii rozwoju, a także strategii 

funkcjonalnych (ułamkowej), dotyczącej funkcji, jaką ma pełnić państwo, jednostka 

samorządu terytorialnego lub przedsiębiorstwo (marketing, finanse, logistyka itp.) 

(GORANCZEWSKI B., PUCIATO D. 2010). Gierszewska i Romanowska twierdzą, że 

analiza SWOT nie jest metodą analizy strategicznej, ale jest "unikalnym algorytmem 

procesu analizy strategicznej, propozycją systemową i szeroką oceną czynników 

zewnętrznych i wewnętrznych, które określają obecny stan przedsiębiorstwa i jego 

potencjał rozwojowy" (GIERSZEWSKA G., ROMANOWSKA M. 2002).  Można zatem 

stwierdzić, że jej głównym celem jest określenie strategii, które będą stanowić 

konkretny model biznesowy, który najlepiej dopasuje zasoby i możliwości organizacji 

do wymogów środowiska, w którym działa przedsiębiorstwo (PUSTĚJOVSKÁ P., 

JURSOVÁ S., BROŽOVÁ S., PIVKO M. 2010). 

Analiza SWOT może być przeprowadzona dla produktu, miejsca, przemysłu 

lub osoby. Obejmuje określenie celu przedsięwzięcia lub projektu oraz określenie 

czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które są korzystne i niekorzystne dla 

osiągnięcia tego celu. Technika ta była stworzona przez Alberta Humphrey’a, który w 

latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych prowadził konwencję w Stanford Research 

Institute (obecnie SRI International), wykorzystując dane z firm Fortune 500. 

Przeprowadzono badania na zlecenie największych amerykańskich przedsiębiorstw, 

których celem było wskazanie sposobów poprawy procesów planowania 

strategicznego i unikania błędów w planowaniu. Stopień, w jakim środowisko 

wewnętrzne przedsiębiorstwa jest zgodne z jego otoczeniem zewnętrznym wyraża się 

pojęciem strategicznego dopasowania (PRUSAK R, KARDAS E., SKUZA Z. 2012). 

Analiza SWOT polega na podzieleniu zebranych informacji na cztery grupy 

(rys. 1) (INGALDI M., JAGUSIAK-KOCIK M., ZGAIBA A. 2013.): 

 S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę. Są to 

więc elementy, które w sposób pozytywny wyróżniają ją w otoczeniu i spośród 

konkurencji, są to tzw. kluczowe czynniki sukcesu organizacji umożliwiające 

dostosowywanie się jej do zmieniających się uwarunkowań otoczenia rynkowego. 

 W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę. Są 

one konsekwencją ograniczeń zasobów i niedostatecznych kwalifikacji 

pracowników i kierownictwa. Słabe strony związane są także ze wszelkimi innymi 

obszarami funkcjonowania, które ograniczają sprawność jej działania 

 i reagowania na zmieniające się wymagania klientów i działania konkurencji. 

Obszary działalności poddawane analizie są identyczne jak przedstawione wyżej 

dla mocnych stron. 
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 O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza szansę korzystnej zmiany. Są 

to wszelkie istniejące, lub przewidywane procesy, zjawiska i trendy zachodzące w 

otoczeniu organizacji, które odpowiednio wykorzystane mogą stać się impulsem do 

jej rozwoju oraz pomogą osłabić wpływ ewentualnych pojawiających się zagrożeń. 

 T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza niebezpieczeństwo zmiany 

niekorzystnej. Są to wszystkie procesy, zjawiska i trendy zachodzące  

w otoczeniu organizacji, które stanowią lub stanowić mogą barierę w rozwoju 

organizacji, utrudniają jej funkcjonowanie, podnoszą koszty działania lub mogą 

doprowadzić do upadku przedsiębiorstwa. 

 

 Pozytywne Negatywne 

Pochodzące 

z wewnątrz 
Mocne strony Słabe strony 

Pochodzące 

z zewnątrz 
Szanse Zagrożenia 

Rys. 1. Elementy analizy SWOT 

Źródło: opracowanie własne na podstawie SWOT analysis. Strategy skills. Team FME, 2013 

Efektem przeprowadzonej analizy SWOT jest określenie strategii dla badanego 

przedsiębiorstwa. Wyróżnia się cztery rodzaje strategii (GORANCZEWSKI B., PUCIATO 

D. 2010): 

 Sytuacja SO (mocne strony-szanse) – strategia maxi-maxi (agresywna). Dotyczy to 

organizacji zdominowanej przez mocne strony i szanse w jej otoczeniu. W tej 

sytuacji na przykład mocne strony powinny być wykorzystane do wykorzystania 

szans z otoczenia, poprzez silną ekspansję rynku i próby osiągnięcia 

zróżnicowanego rozwoju. 

 Sytuacja WO (słabe strony-szanse) – strategia mini-maxi (konkurencyjna). Odnosi 

się do organizacji, która jest zdominowana przez słabe strony, ale która działa w 

korzystnym środowisku (przewaga szans). W związku z tym strategia powinna 

koncentrować się na wykorzystaniu możliwości, a jednocześnie eliminowaniu 

słabości. 

 Sytuacja ST (mocne strony-zagrożenia) – strategia maxi-mini (konserwatywna). W 

tej sytuacji organizacja ma duży potencjał wewnętrzny, ale działa  

w niekorzystnych warunkach zewnętrznych. Dlatego musi pokonać zagrożenia, w 

jak najlepszy sposób wykorzystując swoje mocne strony. 
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 Sytuacja WT (słabe strony-zagrożenia) – strategia mini-mini (defensywna). 

Dotyczy to organizacji bez perspektyw rozwoju i z małym (słabym) wewnętrznym 

potencjałem, działającej w niekorzystnej sytuacji zewnętrznej. Jej celem jest 

zminimalizowanie słabości i uniknięcie zagrożeń. 

W artykule w celu określenia pozycji strategicznej badanego przedsiębiorstwa 

poligraficznego, przeprowadzono jego analizę wewnętrzną, w której wyszczególniono 

mocne i słabe strony przedsiębiorstwa oraz analizę wewnętrzną, która pozwoliła 

określić szansę i zagrożenia płynące z otoczenia tegoż przedsiębiorstwa. Ocena 

poszczególnych czynników odbyła się etapami. Na początku wyszczególniono 

wszystkie mocne i słabe strony badanego przedsiębiorstwa oraz pojawiające się  

w jego otoczeniu szanse i zagrożenia. Następnie każdej grupie czynników przyznano 

wagi, które po podsumowaniu dały 1. Wagi przyznawano w zależności od wpływu na 

branże poligraficzną. Następnie za pomocą 9 stopniowej skali oceniono czynniki  

w zależności od ich wpływu na badane przedsiębiorstwo. Obliczono iloczyny wag  

i ocen dla poszczególnych czynników oraz średnie ważone dla poszczególnych grup 

(KADŁUBEK M., INGALDI M. 2016). 

Jak wspomniano, analiza SWOT pozwala wskazań pozycje strategiczną 

badanego przedsiębiorstwa oraz określić kierunki tej strategii. Pozycję tą wskazuje 

punkt w układzie kartezjańskim (rys. 2), a który można obliczyć według następującej 

formuły (INGALDI M., JAGUSIAK-KOCIK M., ZGAIBA A. 2013): 

Y = | mocne strony | – | słabe strony |     (1) 

X = | szanse | – | zagrożenia |      (2) 

 
 

 

Mini-maxi 

 

 

Zagrożenia 

Mocne strony 

 

Maxi-maxi 

 

 

 

 

 

Mini-mini 

 

 

Słabe strony 

Szanse 

 

Maxi-mini 

 

Rys. 2. Strategie według analizy SWOT 

Źródło: opracowanie własne na podstawie INGALDI M., JAGUSIAK-KOCIK M., ZGAIBA A. 2013. 
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3. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa 

Badanie przeprowadzono w wybranym przedsiębiorstwie poligraficznym, które 

znajduje się na terenie Częstochowy. Jest to małe, prywatne przedsiębiorstwo, które 

funkcjonuje na rynku od połowy lat dziewięćdziesiątych. Zyskało renomę na rynku 

lokalnym i polskim, ma swoich stałych klientów. 

Każde przedsiębiorstwo, aby cieszyć się dobrą pozycja na rynku, stara się 

produkować swoje wyroby tak, aby mogły one w pełni zaspokoić potrzeby klienta 

związane z jakością otrzymanego produktu. Drukarnia przez wiele lat udoskonalała 

swój proces produkcyjny inwestując w nowoczesne urządzenia do druku i wysokiej 

jakości papier.  

Drukarnia oferuje swoim klientom druk dziełowy, prasowy oraz akcydensowy. 

Druk dziełowy to wszelkiego rodzaju książki oraz broszury. Każdy druk dziełowy 

powstaje podczas procesów łączenia wkładu z okładką. Druk prasowy jest 

technologią, podczas której powstaje gazeta i czasopismo. Natomiast podczas 

drukowania akcydensowego powstają różnego rodzaju opakowania, ulotki 

informacyjne, katalogi itp. 

Broszury drukowane w przedsiębiorstwie są małymi wyrobami 

poligraficznymi, liczącymi średnio 6 stron. W zależności od indywidualnego 

zamówienia okładki broszur powlekane są folą podczas laminowania, a ich format 

waha się w przedziałach od A6 do A4. 

Współpracując z zarządem miasta drukarnia zajmuje się drukiem dziennika 

lokalnego. Gazeta drukowana jest na arkuszu o formacie A2, który zostaje zagięty  

w pół i tworzy dwie kartki. Materiałem stosowanym do produkcji gazety jest papier 

uzyskiwany z makulatury. 

Drukarnia od kilku lat ściśle wykonuje zlecenia powierzone jej przez jeden  

z krakowskich banków. Zajmuje się drukowaniem adresu banku oraz jego logo  na 

kopertach wysyłanych do klientów. 

Przedsiębiorstwo, chcąc osiągnąć jak największe zyski, zaczęło zajmować się 

wydrukiem opakowań. Poswatają one na podłożu zwanym tekturą i są  

w odpowiednich miejscach zaginane, aby stworzyć kształt zgodny z zamówieniem 

klienta. 

Drukarnia oferuje klientom druk nisko i wielkoformatowy. Swoje wyroby 

drukuje na arkuszach o wymiarach: A7 (74 x 105 mm), A6 (105 x 148 mm), A5 (148 

x 210 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), A2 (420 x 594 mm), A1 (594  

x 841 mm). 

Przedsiębiorstwo w sowiej ofercie posiada również szeroki asortyment papieru 

wykorzystywanego do druku. Najpowszechniejszym rodzajem papieru stosowanym  
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w drukarni jest papier offsetowy o gramaturze 80g/m
2
 oraz 90 g/m

2
. Do produkcji 

ulotek i broszur stosuje się papier obustronnie powlekany 150 g/m
2
 oraz 200 g/m

2
.  

4. Wyniki 

W Tabelach 1 – 4 przedstawiono zestawienie poszczególnych grup czynników, 

które moją wpływ na pozycję strategiczną badanego przedsiębiorstwa poligraficznego. 

 
Tabela 1. Klasyfikacja mocnych stron badanego przedsiębiorstwa 

Lp Element Waga Ocena Iloczyn 

S1 Wysoki poziom umiejętności pracowników 0,05 6 0,3 

S2 Jakość drukowanych produktów na wysokim poziomie  0,1 8 0,8 

S3 Konkurencyjne ceny oferowanych produktów 0,05 4 0,2 

S4 Szybka realizacja zamówień 0,05 7 0,35 

S5 Terminowa realizacja zamówień 0,15 6 0,9 

S6 Bogaty i nowoczesny park maszynowy  0,05 7 0,35 

S7 Długoletnie doświadczenie 0,05 6 0,3 

S8 Szeroki asortyment 0,1 8 0,8 

S9 Nowoczesne wzornictwo 0,15 8 1,2 

S10 Elastyczność produkcji 0,15 7 1,05 

S11 Stali kontrahenci 0,1 5 0,5 

Średnia ważona 6,75 

Źródło: opracowanie własne  

Tabela 2. Klasyfikacja słabych stron badanego przedsiębiorstwa 

Lp Element Waga Ocena Iloczyn 

W1 Kosztowne przeglądy maszyn i urządzeń 0,1 4 0,4 

W2 Wydłużony okres rozliczeń z klientami 0,15 3 0,45 

W3 Niewielkie opóźnienia w dostawach 0,05 4 0,2 

W4 Niewielka ilość klientów hurtowych 0,1 7 0,7 

W5 Większość zamówień niestandardowych 0,1 4 0,4 

W6 Słabo rozwinięty dział marketingu firmy 0,1 5 0,5 

W7 Mała rozpoznawalność przedsiębiorstwa 0,2 5 1 

W8 Słaba reklama 0,2 6 1,2 

Średnia ważona 4.85 

Źródło: opracowanie własne  
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Tabela 3. Klasyfikacja szans badanego przedsiębiorstwa 

Lp Element Waga Ocena Iloczyn 

O1 Możliwość poszerzenia gamy oferowanych produktów 0,4 7 2,8 

O2 Umożliwienie pracownikom poszerzania kwalifikacji 0,2 6 1,2 

O3 Rozwój technologii drukarskich 0,2 3 0,6 

O4 Możliwość promocji w Internecie 0,2 8 1,6 

Średnia ważona 6,2 

Źródło: opracowanie własne  

Tabela 4. Klasyfikacja zagrożeń badanego przedsiębiorstwa 

Lp Element Waga Ocena Iloczyn 

T1 Pojawienie się na rynku ebooków 0,3 7 2,1 

T2 Oprogramowanie komputerowe i komórkowe używane 

przez potencjalnych klientów 

0,3 6 1,8 

T3 Wysoka konkurencyjność branży poligraficznej 0,2 5 1 

T4 Łączenie oraz porozumienia aktualnych konkurentów 0,1 4 0,4 

T5 Tworzenie nowych firm działających w branży 0,1 4 0,4 

Średnia ważona 5,7 

Źródło: opracowanie własne 

Na podstawie Tabel 1 - 4 wyznaczono punkt, który odnosi się do pozycji 

strategicznej badanego przedsiębiorstwa poligraficznego, a który pozwoli wskazać 

kierunki przyszłych jego planów strategicznych (rys. 3). Punkt ten wyznaczono 

według wzorów (1) i (2) w następujący sposób: 

Y = | mocne strony | – | słabe strony | = 6,75 – 4,85 = 1,90  (3.3) 

X = | szanse | – | zagrożenia | = 6,2 – 5,7 = 0,5    (3.4) 

 

 

Mini-maxi 

 

 

Zagrożenia 

Mocne strony 

 

Maxi-maxi 

 

 

 

 

 

Mini-mini 

 

 

Słabe strony 

Szanse 

 

Maxi-mini 

 

Rysunek 3. Pozycja strategiczna badanego przedsiębiorstwa poligraficznego 

Źródło: opracowanie własne 

A=(0,5; 1,9) 
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Analizując wyniki analizy SWOT można stwierdzić, że przedsiębiorstwo ma 

więcej mocnych stron, niż wad, zaś w jego otoczeniu znajduje się więcej szans niż 

zagrożeń, czyli badane przedsiębiorstwo znajduje się w pierwszej ćwiartce układu 

kartezjańskiego, co oznacza strategię maxi-maxi, czyli strategię agresywną. W tej 

strategii przedsiębiorstwo powinno wykorzystać swoje mocne strony w celu 

maksymalizacji szans płynących z jego otoczenia. Sukces firmy zależy bowiem od jej 

wnętrza i potencjału. 

Do takiego wyniku analizy przyczyniło się wiele czynników. Wśród mocnych 

stron przedsiębiorstwa na szczególną uwagę zasługują: jakość drukowanych 

produktów na wysokim poziomie, szeroki asortyment oraz nowoczesne wzornictwo. 

Wszystkie te czynniki oceniono na poziomie 8, co oznacza, że miały one duży wpływ 

na poziom mocnych stron badanego przedsiębiorstwa. Klienci chwalą jakość 

drukowanych produktów, co świadczy o wysokiej jakości druku. Dzięki temu klienci 

ci będą wracać do przedsiębiorstwa i zamawiać kolejny druk produktów. Chwalą oni 

również szeroki asortyment i nowoczesne wzornictwo. Jest to ważne, zwłaszcza że 

klienci mają coraz nowsze i bardziej skomplikowane pomysły, coraz większe 

wymagania. Dzięki tym dwóm czynnikom badane przedsiębiorstwo drukarskiej może 

spełnić te wymagania. Najniżej w tej grupie oceniono konkurencyjne ceny 

oferowanych produktów (na poziomie 4). Może to spowodować, że klienci, którzy 

kierują się głównie ceną produktów, mogą skorzystać z oferty innych 

przedsiębiorstwa branży. 

Wśród słabych stron dominowały niewielka ilość klientów hurtowych (ocena 7) 

oraz słaba reklama (ocena 6). Klienci hurtowi to klienci, którzy regularnie zamawiają 

druk określonej ilości produktów, co wpływa na stały zysk. Natomiast słaba reklama 

powoduje, że wielu klientów, którzy korzystają z oferty branży drukarskiej, nie wie, 

że badana firma istnieje i jaką ma ofertę. Najniżej oceniono wydłużony okres 

rozliczeń z klientami (ocena 3). Oznacza to, że firma ma niewielkie problemy z tym 

czynnikiem, ale nie są one aż tak poważne. 

W przypadku badanego przedsiębiorstwa drukarskiego nie odnotowano wielu 

szans, jednak zostały one oceniono dość wysoko. Najważniejszą szansą dla 

przedsiębiorstwa jest możliwość promocji w Internecie (ocena 8). Może ona pomóc  

w poprawie reklamy i promocji badanego przedsiębiorstwa. Z Internetu korzysta wiele 

osób, wielu potencjalnych klientów, dlatego łatwo dotrzeć do szerszej grupy osób. 

Kolejną szansą jest możliwość poszerzenia gamy oferowanych produktów (ocena 7). 

Dzięki elastyczności produkcji przedsiębiorstwo jest w stanie dostosować się do ciągle 

nowych pomysłów i zamówień klientów, a następnie wprowadzić takie zamówienia 

do swojej oferty. Rozwój technologii drukarskich został oceniony nisko (ocena 3), 

gdyż istniejące na rynku technologie są nowoczesne, ale również wyposażenie 
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przedsiębiorstwa zostało oceniono w mocnych stronach wysoko. Dlatego jest to 

ważny element dla przedsiębiorstwa, ale nie będzie miał aż tak dużego wpływu jak 

pozostałe szanse. 

Wśród słabych stron najwyżej oceniono pojawienie się na rynku ebooków 

(ocena 7) oraz oprogramowanie komputerowe i komórkowe używane przez 

potencjalnych klientów (ocena 6). Ebooki to elektroniczne formy książek, które 

zamiast czytać, klient słucha w dowolnym miejscu. Jest duża grupa klientów, która 

woli taką formę publikacji. Wiele osób posiada także odpowiednio wyposażone 

komputery czy telefony, które pozwalają na druk wielu rzeczy, które jeszcze niedawno 

zamawiano w drukarniach. 

Proponowane elementy strategii agresywnej przedstawiono w tabeli 5. 

 

5. Podsumowanie 

W artykule przeprowadzono analizę SWOT dla wybranego przedsiębiorstwa 

poligraficznego. Analiza ta pozwoliła wskazać jego pozycję strategiczną oraz kierunki 

przyszłym działań, które powinny być zawarte w strategii przedsiębiorstwa. Badanie 

przeprowadzono w wybranym przedsiębiorstwie poligraficznym ze względu na duża 

zainteresowanie takimi wyrobami oraz pomijanie branży w badaniach. Jest to 

niewielkie przedsiębiorstwo, które mieści się na terenie Częstochowy, a które ma już 

swoją renomę. 

Jako najważniejsze mocne strony badanego przedsiębiorstwa wskazano jakość 

drukowanych produktów na wysokim poziomie, szeroki asortyment oraz nowoczesne 

wzornictwo, natomiast wśród słabych stron dominowały niewielka ilość klientów 

hurtowych oraz słaba reklama. Jako najważniejsze możliwości wskazano możliwość 

promocji w Internecie, a zagrożenie pojawienie się na rynku ebooków oraz 

oprogramowanie komputerowe i komórkowe używane przez potencjalnych klientów.  

Dzięki przeprowadzonej analizie pokazano, że sugerowaną strategią dla 

badanego przedsiębiorstwa jest strategia agresywna. Badane przedsiębiorstwo 

powinno wykorzystać pojawiające się w jego środowisku możliwości oraz swoje 

mocne strony. 
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Tabela 5. Elementy proponowanej strategii 

 

Mocne strony (S1-S11) Słabe strony (W1-

W8) 

Szanse (O1-

O4) 

Możliwość poszerzenia gamy oferowanych produktów 

(O1) może pomóc w jeszcze większym poszerzeniu 

szerokiego już asortymentu (S8), unowocześnieniu 

wzornictwa przedsiębiorstwa (S9) oraz poprawie 

elastyczności produkcji (S10). 

Umożliwienie pracownikom poszerzania kwalifikacji 

(O2) może podnieść już wysoki poziom umiejętności 

pracowników (S1), co może wpłynąć na podniesienie 

już wysokiej jakości drukowanych produktów (S2), 

poprawi szybkość tempa realizacji zamówień (S4) oraz 

terminowość realizacji zamówień (S5). 

Rozwój technologii drukarskich (O3) może być 

wdrożony i wykorzystany przez badane 

przedsiębiorstwo do podniesienia już wysokiej jakości 

drukowanych produktów (S2), do ubogacenia  

i nowocześnienia parku maszynowego przedsiębiorstwa 

(S6), rozszerzenia asortymentu produkcji (S8), 

unowocześnienia wzornictwa (S9) oraz uelastycznienia 

produkcji (S10). 

Możliwość promocji w Internecie (O4) pozwoli na 

uniknięcie ponoszenia wysokich kosztów na reklamę,  

a tym samym wpłynie na konkurencyjne ceny 

oferowanych produktów (S3), umożliwi walkę  

o nowych klientów, a tym samym może rozszerzyć ilość 

stałych klientów (S11). 

 

Zagrożenia  

(T1-T5) 

 

Sugerowana  

strategia 

gresywna 

Źródło: opracowanie własne 
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TECHNOLOGIE DESKOWAŃ TRACONYCH STOSOWANE 

W RAMACH TECHNOLOGII BUDOWNICTWA 

MONOLITYCZNEGO 

  
 

Streszczenie: Deskowania budowlane są niezbędnym elementem koniecznym do realizacji 

konstrukcji betonowych czy też żelbetowych wykonanych w technologii budownictwa 

monolitycznego. Jednym z przykładów są deskowania tracone, które zyskują na znaczeniu 

z uwagi na bardzo dużą różnorodność konstrukcyjną, technologiczną oraz materiałową. 

W rozdziale przedstawiono charakterystykę i zakres zastosowania deskowań traconych oraz 

zaprezentowano ich klasyfikację wraz z kryteriami podziału. Omówione zostały również 

wybrane systemy deskowań traconych, w tym technologie umożliwiające zastosowanie 

materiałów kompozytowych jako alternatywę dla tradycyjnych deskowań budowlanych. 

  

Słowa kluczowe:  deskowania budowlane, deskowania tracone, urządzenia formujące, 

monolityczne konstrukcje betonowe, kompozyty. 

  

1. Wprowadzenie 

Szacuje się, że konstrukcje budowlane wykonane w technologii betonu 

stanowią około 60-70% realizowanych obiektów budowlanych i inżynierskich 

(IGNATOWSKI P. 2008). Niemal wszystkie wznoszone konstrukcje budowlane 

i inżynierskie, takie jak podpory mostowe (filary czy przyczółki), tunele, budynki 

wysokie czy obiekty hydrotechniczne, w tym konstrukcje morskie, wykonywane są 

w technologii betonu monolitycznego, głownie jako konstrukcje żelbetowe. 

Powszechność tej technologii wynika zasadniczo z kilku szczególnych cech jakimi są: 

dowolność kształtowania formy architektonicznej, bardzo wysoka trwałość 

konstruowanych elementów, możliwość stosowania korzystnych układów 

statycznych, a także zwiększona odporność obiektów narażonych na oddziaływania 

dynamiczne czy nawet sejsmiczne (ORŁOWSKI Z. 2013). 

Niemal każda konstrukcja realizowana w technologii betonu monolitycznego 

wykonywana jest bezpośrednio na placu budowy, co oznacza konieczność 

zastosowania specjalnych urządzeń formujących, potocznie nazywanych 

                                                 
1  mgr inż., Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, e-mail: kbrozda@bud.pcz.czest.pl 
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deskowaniem, do ukształtowania poszczególnych elementów betonowych (JASICZAK 

J. 2003). Współczesne rozwiązania deskowań budowlanych według polskiej normy 

(PN-M-47850:1990), wycofanej bez zastąpienia, stanowią konstrukcję składającą się 

z tzw. poszycia, łączników i elementów nośnych, podpierających oraz wsporników. 

Deskowania, rozumiane jako specyficzny rodzaj konstrukcji tymczasowej, są używane 

do realizacji budowli betonowych lub żelbetowych. Ich zadaniem jest nadanie 

oczekiwanego, zgodnego z projektem architektonicznym i konstrukcyjnym kształtu 

mieszance betonowej oraz utrzymaniu właściwego ułożenia zbrojenia podczas 

betonowania, aż do chwili zakończenia okresu twardnienia mieszanki betonowej 

i uzyskania przez beton odpowiedniego poziomu wytrzymałości na ściskanie 

(ORŁOWSKI Z. 2013).  

Wprowadzenie na rynek budowlany urządzeń formujących miało na celu 

usprawnienie realizacji konstrukcji betonowych, dzięki czemu formowanie 

monolitycznych elementów betonowych stało się dużo łatwiejsze i szybsze. Kolejnym 

krokiem rozwoju technologii betonu monolitycznego było wykorzystanie 

alternatywnych urządzeń formujących tzw. deskowania traconego, stanowiącego 

odrębną kategorię deskowań budowlanych (JASICZAK J. 2003, WESOŁOWSKA M., 

SZCZEPANIAK P. 2012). 

Niniejszy rozdział został poświęcony zagadnieniom związanym z ówcześnie 

stosowanymi traconymi urządzeniami formującymi. 

 

2. Deskowania tracone 

Deskowanie tracone jest jednym z systemów deskowań stosowanych 

w technologii monolitycznego budownictwa betonowego. Urządzenie formujące tego 

typu jest elementem nierozbieralnym, dlatego też często nazywane jest deskowaniem 

wbudowanym. Zatem po ukończeniu prac betoniarskich stanowi ono nieodzowną 

część konstrukcji. Na etapie realizacji obiektu czy elementu betonowego pełni funkcję 

formująco-podtrzymującą, natomiast w okresie eksploatacyjnym owe deskowanie 

stanowi część konstrukcyjną obiektu, izolacyjną lub pełni obie te funkcje jednocześnie 

(JASICZAK J. 2003).  

Technologia deskowań traconych cechuje się małą pracochłonnością oraz 

krótkim czasem montażu. Rozwój tego tupu urządzeń formujących wiąże się ze 

stosunkowo niskimi kosztami nakładu oraz możliwością zastosowania coraz to 

nowszych, bardziej ergonomicznych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych, w tym 

wbudowywanie materiałów proekologicznych, o znacznie niższej przewodności 

cieplnej i wysokiej izolacyjności. Poszczególne elementy deskowań traconych na 
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miejsce montażu zwykle dostarczane są w formie dyli zasypowych, ale również 

wielkowymiarowych deskowań przestrzennych (KORONA L. 2011). 

  

2.1. Klasyfikacja deskowań traconych 

Szeroki wybór rozwiązań technologicznych systemów deskowań traconych 

umożliwia ich klasyfikację. Współczesne deskowania tracone można podzielić 

zasadniczo na trzy grupy. Jeden z kryteriów podziału deskowań jest zależny od 

rodzaju konstrukcji do której deskowanie zostało zastosowane. Pozostałe dwa kryteria 

uzależnione są od funkcji poszycia deskowania oraz sposobu ich użytkowania (tzn. od 

kierunku oddziaływania obciążeń). Schemat klasyfikacji deskowań traconych 

przedstawiono na rys. 1. (JASICZAK J. 2003, KORONA L. 2011).  
  

 
Rys. 1. Klasyfikacja traconych urządzeń formujących 

Źródło: KORONA L. 2011 

  

2.2. Wymagania dotyczące deskowań 

  

Podstawowymi zadaniami deskowania, montowanego zarówno tymczasowo jak 

i na stałe, jest zapewnienie wymaganego kształtu formowanego elementu aż do chwili 

uzyskania jego samonośności, a także zapewnienie zachowania konstrukcji zgodnego 

z założonym modelem projektowym. Betonowe elementy konstrukcji niejednokrotnie 

stanowią podstawowy element konstrukcyjny lub współpracują z innymi ustrojami 

konstrukcyjnymi. Zatem zapewnienie właściwej pracy monolitycznych konstrukcji 

betonowych czy żelbetowych według założonego schematu statycznego jest 

warunkiem koniecznym do spełnienia (BAJOREK G., SŁONINA S. 2017). 
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W trakcie układania mieszanki betonowej na urządzenia formujące oddziałuje 

szereg sił zewnętrznych. W zaleceniach projektowych dotyczących warunków 

wykonania i ogólnych zasad projektowania deskowań budowalnych zawartych 

w aktualnej normie europejskiej (PN-EN 12812: 2008), wiodącym parametrem 

projektowym odnoszącym się do konstrukcji deskowań jest parcie mieszanki 

betonowej (SZRUBA M. 2016). W elementach pionowych rośnie ono liniowo 

w momencie kiedy mieszanka betonowa jest płynna, natomiast w chwili rozpoczęcia 

procesu wiązania betonu – rozkłada się równomiernie na całej wysokości deskowania. 

Ponadto należy zwrócić uwagę, iż stosowanie plastyfikatorów oraz domieszek 

opóźniających wiązanie mieszanki betonowej powoduje zwiększenie wartości parcia 

bocznego (JASICZAK J. 2003). Tracone urządzenia formujące są szczególnym 

rodzajem konstrukcji tymczasowej, ponieważ są one trwale związane  

z formowanym elementem. Nadają nie tylko wymagany kształt, sztywność oraz 

nośność betonowanych elementów aż do chwili związania, ale dodatkowo zapewniają 

właściwości wspomagające, takie jak izolacyjność termiczna czy przeciwwilgociowa, 

a nawet mogą przyczynić się do zwiększenia nośności gotowego elementu 

konstrukcyjnego (ORŁOWSKI Z. 2013). 

  

3. Wybrane systemy deskowań traconych 

Wybór odpowiedniego systemu deskowań ma znaczący wpływ zarówno na 

jakość techniczną konstrukcji realizowanej w technologii betonu, jak i na wydajność 

wykonywanych robót budowlanych. Właściwy dobór systemu deskowań może 

w znaczny sposób przyczynić się do usprawnienia całego procesu inwestycyjnego, 

a nawet może prowadzić do zmniejszenia kosztów realizacji. Odpowiedniego doboru 

deskowania można dokonać zwracając szczególną uwagę na aspekty (IBADOV N., 

KACZOREK K. 2014): 

 techniczne (określenie nośności deskowania, ciężaru własnego), 

 organizacyjne (zwrócenie uwagi na logistykę budowy, lokalizację na teren 

budowy, pory roku realizacji inwestycji), 

 ekonomiczne (oszacowanie kosztów robocizny oraz zakupu), 

 ekologiczne (analiza wpływu na środowisko, możliwości recyklingu). 

Obecnie producenci deskowań modyfikują oferty dostosowując je do potrzeb 

rynku tak, aby były łatwe w budowie oraz szybkie w montażu (SZRUBA M. 2016). 

Również w zakresie deskowań traconych wybór urządzeń formujących jest coraz 

szerszy. 
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3.1. System Concrete Form 

  

Deskowania tracone mające po zakończeniu procesu wiązania betonu pełnić 

funkcje izolacyjną głównie stosuje się przy realizacji ścian zewnętrznych. Obecnie 

w wielu krajach stosowane są różnorodne metody realizowania monolitycznych 

konstrukcji betonowych przy użyciu deskowania będącego jednocześnie warstwą 

ciepłochronną ściany. Jedną z metod jest system deskowań traconych CF (Concrete 

Form). System składa się z dwóch równoległych płaszczyzn płyt styropianowych typu 

M30 lub płyt styrodurowych, połączonych ze sobą łącznikiem z tworzywa sztucznego. 

Współczynnik przenikania ciepła ściany wypełnionej betonem zwykłym, przy 

założonej grubości ocieplenia równiej 0,20 m może wynosić 0,21 W/m
2
K (JASICZAK 

J. 2003). 

Deskowania tracone pełniące funkcję izolacji są doskonałą alternatywą 

stosowaną przy realizacji ścian dwuwarstwowych zewnętrznych w budynkach 

energooszczędnych. Urządzenia formujące tego typu tworzą formę gotową do 

wykonania betonowego elementu mającego pełnić funkcję nośną budynku. Obecnie 

najpowszechniej stosowane są rozwiązania polegające na zastosowaniu technologii 

deskowań traconych wykorzystujących płyty cementowo-drzazgowe oraz izolacyjne 

kształtki styropianowe. Charakterystyka energetyczna dla tego typu rozwiązań 

materiałowych świadczy o możliwości uzyskania oszczędności zapotrzebowania na 

energię końcową do ogrzewania o ponad 30% w stosunku do rozwiązania 

referencyjnego, spełniającego wymagania w zakresie izolacyjności termicznej 

(WESOŁOWSKA M., SZCZEPANIK P. 2016). Do nieco nowszych rozwiązań systemów 

deskowań traconych pełniących funkcję izolacji można zaliczyć system Isoteq, gdzie 

do produkcji kształtek wykorzystuje się materiał Neopor. Dzięki dodaniu grafitu do 

tworzywa styropianowego podczas procesu technologicznego posiada on lepsze 

właściwości izolacyjne niż styropian. System Isoteq (rys. 2.) wykorzystywany jest 

również do realizacji domów energooszczędnych lub pasywnych. W zależności od 

oczekiwanej energooszczędności, współczynnik przewodności cieplnej ścian 

wykonanych w tym systemie wynosi 0,11-0,18 W/m
2
K (KORONA L. 2011).  
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Rys. 2. System Isoteq stosowany do produkcji ścian w budownictwie energooszczędnym 

i pasywnym 

Źródło: http://isoteq.eu/plinth/ 

   

3.2. System deskowania uniwersalnego 

  

Obecnie na rynku budowlanym dostępne są również deskowania uniwersalne, 

które mogą pełnić funkcję zarówno deskowania wielokrotnego użytku, jak 

i deskowania traconego. Przykładem jest system deskowania Pecafil. System ten 

składa się elementów poszycia wykonanego z siatki stalowej, które dodatkowo są 

dwustronnie pokryte specjalną folią polietylenową (KORONA L. 2011). Dodatkowo 

system Pecafil nie wymaga stosowania środków antyadhezyjnych do betonu, 

ponieważ folia wykonana jest z czystych węglowodorów łańcuchowych, zbliżonych 

strukturą do używanej w produkcji świec parafiny. Ponadto polietylen należy do 

odpadów obojętnych, które nie wydzielają szkodliwych substancji do ziemi, wody 

gruntowej czy powietrza. Tego typu urządzenia formujące pozostawione w gruncie 

nie narażają środowiska na zanieczyszczenie. 

Dodatkowym atutem uniwersalnego systemu deskowania Pecafil jest łatwy 

montaż, dzięki lekkości elementów składowych i możliwości ich prostego 

kształtowania i formowania. Jest to rozwiązanie ekonomiczne dzięki czemu szeroki 

zakres stosowania umożliwi wykonywanie deskowania m.in.: 

 ścian o złożonych kształtach, 

 fundamentów (rys. 3a), w tym również wzmocnionych, 

 pali wierconych (rys. 3b), 

 stropów kasetonowych (rys. 4a) oraz żebrowych (rys. 4b). 
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a)  b)  
  

Rys. 3. System Pecafil stosowany jako deskowanie: a) fundamentów, b) pali 

Źródło: http://www.maxfrank.com/media/dokumente/produkte/pl/broschueren/Frank-KT-Pecafil-system-

lekkich-szalunkow-pl.pdf  

   

a)  b)  
  

Rys. 4. System Pecafil stosowany jako deskowanie stropów:  a) kasetonowych, b) żebrowych 

Źródło: http://www.maxfrank.com/media/dokumente/produkte/pl/broschueren/Frank-KT-Pecafil-system-

lekkich-szalunkow-pl.pdf 

 

3.3. Kompozytowe deskowanie tracone 

  

Współczesny rozwój materiałów kompozytowych stwarza możliwości ich 

zastosowania niemal we wszystkich sektorach budownictwa. Tego typu materiały 

(mikrokompozyty, nanokompozyty) odnajdują swoje zastosowanie również jako 

urządzenia formujące. Do najpowszechniej stosowanych materiałów kompozytowych 

w dziedzinie budownictwa należą kompozyty FRP (Fiber Reinforced Polymer) 

zbrojone włóknem (SELEJDAK J., BRÓZDA K. 2016):  

 szklanym (GFRP – Glass Fiber Reinforced Polymer), 

 węglowym (CFRP – Carbon Fiber Reinforced Polymer), 

 bazaltowym (BFRP – Basalt Fiber Reinforced Polymer), 

 aramidowym (AFRP – Aramid Fiber Reinforced Polymer). 

Nowym trendem w technologii deskowań traconych jest stosowanie 

kompozytów takich jak włóknobetony czy siatkobetony, wykorzystujące jako 
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komponent konstrukcyjny włókna sztuczne. Jednakże swoje zastosowanie, zwłaszcza 

w deskowaniach dla budownictwa niskiego, odnajdują kompozyty wykonane na bazie 

włókien naturalnych, pozyskiwanych z materiałów organicznych (BRÓZDA K. 2015), 

ale również pozyskiwane z odpadów lub jako produkty uboczne tj. styrobeton, 

trzcinobeton, wióro- i drzazgocement czy komponent magnezytowo-drzazgowy. 

Dodatkowo celem zwiększenia właściwości izolacyjnych deskowania traconego 

dodaje się np. perlit, dzięki czemu współczesne deskowania wykonane są 

z materiałów bioodpornych, niepalnych oraz nietoksycznych (KORONA L. 2011). 

W ostatnich latach prowadzone są badania dotyczące zastosowania profili 

kompozytowych GFRP jako nowego systemu deskowań traconych. Profile 

kompozytowe GFRP stanowią nie tylko deskowanie płyty betonowej, które nie zostaje 

usunięte po zakończeniu procesu wiązania betonu, ale również stanowią część 

konstrukcyjną płyty. Dodatkową zaletą tego systemu jest wykorzystanie wysokiej 

wytrzymałości na korozję materiału kompozytowego, który chroni metalowe pręty 

zbrojeniowe płyty przed działaniem agresywnych czynników środowiska. Nośność 

elementu, tzn. kompozytowego profilu GFRP zespolonego z żelbetową płytą, jest 

zależna w dużej mierze od warunków przyczepności na powierzchni styku betonu-

kompozyt i zwiększa się wraz ze wzrostem tejże przyczepności (KOTEŠ P., VIČAN J. 

2010). Schemat przekroju poprzecznego kompozytowego systemu deskowania 

traconego został przedstawiony na rys. 5.  

 

 
  

Rys. 5. Schemat przekroju poprzecznego deskowania traconego GFRP 

Źródło: KOTEŠ P., VIČAN J. 2014 

  

W badaniach udowodniono, iż przy tego typu rozwiązaniu technologicznym, 

dzięki użytym profilom GFRP można uzyskać mniejsze wartości wysokości 

całkowitej badanej płyty przy zachowaniu właściwej nośności elementu. Oznacza to 

oszczędności związane z mniejszym zużyciem materiału tj. betonu oraz stali 

zbrojeniowej (KOTEŠ P., VIČAN J. 2010). 

  



Zeszyty Naukowe 
Quality. Production. Improvement 

No 2(7) 2017 
s. 32-41 

 

- 40 - 

4. Podsumowanie 

  

Duże zainteresowanie technologią betonu monolitycznego przyczynia się do 

rozwoju rozmaitych systemów specjalnych urządzeń formujących, tj. deskowań 

budowlanych, które są elementem niezbędnym w czasie procesu realizacji konstrukcji 

betonowych. Jednym ze szczególnych rodzajów tego typu urządzeń jest deskowanie 

tracone, pełniące nie tylko funkcję formującą, ale stanowiące część konstrukcji 

również w okresie eksploatacyjnym obiektu. Podczas projektowania deskowań 

traconych należy pamiętać nie tylko o obciążeniach jakie mają przenosić w fazie 

realizacji. Konieczne jest zwrócenie uwagi na funkcję jaką mają pełnić również 

w fazie eksploatacji. 

Wybór właściwego systemu deskowania jest niezwykle ważnym aspektem, 

zwłaszcza jeżeli ma być ono wbudowane na stałe i stanowić część konstrukcji. 

Deskowania tracone wykorzystuje się coraz częściej do realizacji indywidualnie 

projektowanych obiektów specjalistycznych, a połączenie technologii monolitycznej 

z prefabrykowaną zmniejsza koszt i czas realizowanej inwestycji budowlanej. Rozwój 

rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych umożliwia podniesienie jakości 

wykonywanych robót budowlanych jak i samej konstrukcji. Przykładowo 

zastosowanie deskowania traconego pełniącego funkcję izolacyjną do budowy domów 

energooszczędnych zmniejsza koszty późniejszego utrzymania obiektu, poprzez 

zmniejszenie wartości wskaźnika energii końcowej świadczącego o wysokiej jakości 

wykonanego budynku. Z kolei deskowania tracone, wykonane z kompozytowych 

profili pełniących funkcję konstrukcyjną, może przyczynić się do wzrostu nośności 

wykonanego elementu betonowego lub pozwolić na zmniejszenie jego wymiarów 

przekroju poprzecznego bez utraty oczekiwanej nośności. Ponadto współczesne 

deskowania tracone wykonuje się również z materiałów biodegradowalnych 

i bezodpadowych, np. zbliżonych swoją strukturą do nieagresywnej w stosunku do 

środowiska parafiny. Te innowacyjne rozwiązania materiałowe oraz nowoczesne 

techniki wykonania powodują wśród inwestorów wzrost zainteresowania technologią 

deskowań traconych, które tworzą bardzo specyficzną grupę konstrukcji 

tymczasowych. 
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PROFIL PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKUJĄCEGO ELEMEN-

TY ALUMINIOWE NA PODSTAWIE WYPADKOWOŚCI W LA-

TACH 2010-2014 

          

Streszczenie: Wypadki przy pracy to jedno ze zdarzeń, które mają zasadniczy wpływ na 

sprawne działanie przedsiębiorstwa. Jest to zdarzenie, którego nie da się do końca przewidzieć. 

Ważną rzeczą jest nie tylko odpowiednie zareagowanie, ale także w przypadku dużych firm i 

zakładów przemysłowych, odpowiednia analiza i udokumentowanie całego zajścia. Głównym 

celem tego artykułu jest przedstawienie analizy wypadkowości w przedsiębiorstwie produkują-

cym profile i blachy aluminiowe do okien i drzwi w latach 2010-2014. 

 

Słowa kluczowe: branża aluminiowa, profile aluminiowe, przedsiębiorstwo produkcyjne, 

środki ochrony, wypadek przy pracy 

 

1. Wypadkowość w ujęciu literaturowym  

W dzisiejszych czasach, praktycznie w każdej pozycji książkowej z zakresu bez-

pieczeństwa i higieny pracy można znaleźć bardziej lub mniej rozbudowaną definicję 

wypadku przy pracy. Najbardziej znane nam wszystkim pojęcie mówi, że jest to jest 

to zdarzenie "wywołane przyczyną zewnętrzną i prowadzące do urazów lub utraty 

życia" (PIETRZAK L. 2014). Najczęściej zjawisko to ma miejsce w trzech przypad-

kach: w trakcie lub w związku z wykonywaniem przez pracownika narzuconych mu 

przez przełożonego zadań, w trakcie lub w związku z wykonywaniem przez pracow-

nika zadań na rzecz pracodawcy nawet bez jego wcześniejszego polecenia, w trakcie, 

gdy pracownik pozostaje pod stałą kontrolą swojego pracodawcy w drodze do lub  

z miejsca wcześniej wykonywanej pracy, które wynika ze stosunku pracy (KLIMEC-

KA-TATAR D., NICIEJEWSKA M. 2016). Kolejny aspekt, o którym należy krótko 

wspomnieć to najważniejsze rodzaje wypadków przy pracy. Można tutaj wymienić 

wypadek: śmiertelny, ciężki, zbiorowy i lekki. Zdarzenie śmiertelne to takie, w wyni-

ku którego śmierć poniosła co najmniej jedna osoba wykonująca swoje polecenia w 

okresie 6 miesięcy od zaistniałego zdarzenia. Wypadek ciężki to taki, w którym "na-

stąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata, wzroku, słuchu, mowy, zdolności 

                                                           
1Inż., Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, członek studenckiego koła naukowego „Promo-

tor Jakości”, e-mail: sebek305@poczta.fm  
2Dr inż., Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Katedra Inżynierii Produkcji i Bezpieczeń-
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rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia" (KRZYŚKÓW B.2015) 

powodujące zmiany w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka. Zdarze-

nie zbiorowe to takie, w którym w wyniku wykonywania tych samych czynności co 

najmniej dwie osoby odniosły poważne obrażenia lub śmierć. Natomiast wypadek 

lekki to taki, w którym pracownik odniósł obrażenia ciała niezagrażające jemu życiu 

lub zdrowiu i może w związku tym wykonywać normalnie czynności pracownicze. 

Przyczyny wypadków przy pracy można poddać analizie według metody TOL. Sama 

metoda badawcza polega na stwierdzeniu, że wypadek jest wynikiem działania przy-

czyn technicznych (T), organizacyjnych (O) i ludzkich (L). Określa się także wszyst-

kie możliwe przyczyny zaistniałego zajścia i wybiera się te najbardziej prawdopodob-

nie mogące się przyczynić do powstania wypadku. Ważną rzeczą jest również  jest" 

ustalenie powiązań pomiędzy poszczególnymi grupami przyczyn" (PIETRZAK L. 

2007).  Do najważniejszych, technicznych przyczyn wypadków przy pracy można 

wymienić: niewłaściwe maszyny i urządzenia oraz brak środków ochrony indywidu-

alnej i zbiorowej, które pozwoliłyby na bezpieczną pracę przy tych maszynach, ukryte 

wady konstrukcyjne i niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego związanego w 

dużej mierze z wykonywaną pracą przy danym urządzeniu, niewłaściwe elementy 

sterownicze pozwalające na swobodną, a co za tym idzie także i bezpieczniejszą pracę 

przy maszynie itp. Do grupy przyczyn organizacyjnych możemy wymienić: brak nad-

zoru i właściwej koordynacji nad wykonywanymi czynnościami, brak lub niewłaściwe 

przeszkolenie pracowników w zakresie BHP oraz nie zaznajomienie go z podstawo-

wymi prawami i obowiązkami wynikających z podjęcia pracy a tym samym nie zazna-

jomienie go z instruktażem stanowiskowym, nieprzeszkolenie pracownika w zakresie 

pierwszej pomocy w razie nieszczęśliwego wypadku do jakiego może dojść w każdej 

chwili na terenie przedsiębiorstwa itp. (LEWANDOWSKI J., GÓRSKA E. 2010). Do 

ostatniej grupy przyczyn ludzkich możemy wymienić: nieprawidłowe zachowanie się 

pracownika w miejscu pracy (lekceważenie pracodawcy, brak dostatecznej koncentra-

cji na wykonywanym zadaniu, nieumiejętność słuchania poleceń przełożonego i ich 

wykonania), niestosowanie przez pracowników środków ochrony zbiorowej i indywi-

dualnej w zależności od stopnia trudności wykonywanych czynności, brak doświad-

czenia zawodowego, niewłaściwe tempo wykonywania powierzonych zadań 

przez przełożonego itp. Wypadki najczęściej zdarzają się w dużych zakładach i 

przedsiębiorstwach produkcyjnych i przetwórstwa przemysłowego. Jedną z ważniej-

szych czynności osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i higienę pracy w zakła-

dzie jest prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy. Najczęściej wykonuje się to w 

oparciu o dwa rodzaje wskaźników: ciężkości  i częstości wypadków. Pierwszy z nich 

określa "stosunek liczby dniówek straconych (ds), które są spowodowane dłuższą 

nieobecnością w pracy do liczby wszystkich zaistniałych zdarzeń wypadkowych w 

miejscu pracy (lw)" (STUDENSKI R.1997). Drugi z kolei określa ilość osób poszkodo-
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wanych w wypadkach w porównaniu do wielkości produkcji oraz liczby zatrudnio-

nych osób (lw) oraz do czasu ekspozycji na zagrożenie (Z).  

 

2. Charakterystyka przedsiębiorstwa  

Przedsiębiorstwo, w którym przeprowadzono analizę wypadkowości w latach 

2010-14 zostało powołane do życia na początku lat 90-tych dwudziestego wieku. Od 

samego początku w zakładzie produkcyjnym kładziono duży nacisk przede wszystkim 

na produkcję stolarki aluminiowej ze specjalnie przygotowanych na tę potrzebę profili 

termoizolowanych, które były najczęściej eksportowane do przedsiębiorstwa z Europy 

Zachodniej. W roku 1993 pierwszy asortyment tj. profile i blachy aluminiowe opuścił 

linię produkcyjną tego zakładu pracy. Z biegiem lat przedsiębiorstwo zaczęło się 

przekształcać w coraz to nowocześniejszą firmę. W roku 1999 zrealizowano pierwszą 

poważną inwestycję na szeroką skalę. Dotyczyła ona budowy nowoczesnego kom-

pleksu budynków, w skład których weszły pomieszczenia socjalne i administracyjno-

biurowe tej firmy. Obok nich wzniesiono duży, przestrzenny obiekt, w którym został 

ulokowany zakład wyciskania profili aluminiowych. W lipcu 1997 roku w nowopow-

stałym i niedawno oddanym do użytku zgodnie ze standardami budowlanymi obiekcie 

powstała jedna z nowocześniejszych jak na tamte czasy hal magazynowych, została 

także uruchomiona malarnia proszkowa znajdująca się do dziś na terenie przedsiębior-

stwa. Jej głównym zadaniem jest malowanie profili aluminiowych do okien i drzwi w 

końcowej fazie ich produkcji. W roku 2006 rozpoczęto budowę nowej tłoczni przy 

dużym wsparciu finansowym pochodzącym z Unii Europejskiej w ramach programu 

funduszy operacyjnych na lata 2006-2013. W roku 2009 podjęto kolejne, stanowcze 

kroki mające na celu otwarcie linii produkcyjnej do malowania drewnopodobnego. 

Rok później w maju powstała podobna linia tym razem służąca do lakierowania 

proszkowanego. Z kolei dwa lata później w roku 2011 na terenie przedsiębiorstwa 

został powołany do życia wydział obróbki mechanicznej posiadający w swoim zana-

drzu wysokiej jakości specjalistyczny sprzęt służący m.in. do oceny stanu parametrów 

produkowanych profili aluminiowych do okien i drzwi. Jedną z ostatnich inwestycji, 

jakie miały miejsce na terenie firmy to powołanie do życia wiosną 2012 roku działu 

prefabrykacji. W miejscu tym znajduje się wysokiej klasy laboratorium, w którym 

dokonuje się bardziej szczegółowych pomiarów wyprodukowanego wcześniej asor-

tymentu w postaci profili aluminiowych. 

 

3. Analiza wypadkowości w latach 2010-2014 

Badawcza część artykułu dotyczy analizy wypadkowości w przedsiębiorstwie  

w okresie 2010-2014, a informacji dostarczyły materiały i wiadomości udostępnione 

przez firmę. Analizowany zakład pracy na dzień 31.12.2014r. zatrudniał 355 osób, w 
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tym zatrudnionych było 76 kobiet i 279 mężczyzn, pracowników młodocianych nie 

zatrudniano. Rok ten był też kolejnym po 2006 i 2013, w którym nie zarejestrowano 

wypadku w pracy. Nie zaistniał także żaden wypadek w drodze do i z pracy. Wypadki 

w pracy zarejestrowane w analizowanym okresie 2010-2014 wygenerowały absencję 

chorobową, która została przedstawiona na rysunku 1.Ostatnim rokiem, w którym 

zanotowano najwięcej wypadków był rok 2010, który zamknął rejestr sześcioma wy-

padkami. W kolejnych dwóch latach zarejestrowano spadek ilości wypadków, który 

wyniósł po jednym wypadku w pracy w 2011 i 2012 roku, by kolejne dwa lata 2013 i 

2014 zamknęły się zerowym bilansem wypadkowym. Przełożyło się to na korzystny 

wynik ilości dniówek chorobowych, jakie te wypadki wygenerowały. Wynik 102 

dniówki chorobowe za okres pięciu kolejnych lat wydaje się być wynikiem zadowala-

jącym. Widoczna od czterech lat tendencja spadkowa pozwala z optymizmem patrzyć 

w przyszłość. Jej utrzymanie w kolejnych latach pozwoli na utrzymanie niskiej kwoty 

składki odprowadzanej do ZUS. Kolejnym punktem tej analizy jest przedstawienie 

wypadkowości w odniesieniu do stażu pracy poszkodowanych pracowników. Patrząc 

na zestawienie można uznać, że zaistniałe zdarzenia wypadkowe były "statystycznie" 

uzasadnione. Dwa wypadki zarejestrowano w grupie pracowników o najkrótszym 

stażu pracy tj. do 6 miesięcy (rys. 2) Jest to tak zwany okres adaptacyjny który przy 

kumulacji takich czynników jak: stres, zadowolenie z podjęcia pracy, chęć dorówna-

nia starszym kolegom stażem itp. Te dwa zdarzenia zarejestrowano na terenie zakładu 

w 2010r. i od tej pory żadnego wypadku nie było. Wypadki pracowników z dwuletnim 

stażem pracy zarejestrowane w 2010r. i pojedyncze wypadki w 2010, 2011, 2012 ge-

neralnie można uznać za przejaw rodzącego się w poszkodowanych domniemania 

wysokiej wartości zawodowej, która dla nich okazała się zgubna a praktycznie są to 

symptomy rodzącej się rutyny zawodowej. 

 

 

Rys. 1. Zależność przedstawiająca absencja chorobowa i liczność występowania wypadków w 

latach 2010-2014 
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W grupie pracowników legitymującej się stażem pracy powyżej 5 lat w latach 

2010 i 2011, wypadkowi uległo po jednym pracowniku. W obu tych przypadkach 

przyczyną była rutyna tych pracowników. Wypadkowi ulegli wykonując proste 

mieszczące się w zakresie ich kompetencji zawodowych bez należytej rzetelności, co 

ich zgubiło. 

 

Rys 2. Zależność przedstawiająca liczność występowania wypadków w latach 2010-2014  

w odniesieniu do stażu pracy pracowników biorących udział w zdarzeniu 

Kolejnym punktem analizy jest omówienie wypadkowości na terenie przedsiębior-

stwa w odniesieniu do zmian roboczych. W 2011 roku nastąpiła zmiana w organizacji 

Zakładu i od tego czasu ilość wypadków znacznie zmalała. Cztery wypadki na pierw-

szej zmianie w 2010 roku i dwa wypadki na zmianie drugiej. Jeden wypadek na zmia-

nie pierwszej w 2011 roku rozpoczął tendencję spadkową w ilości zarejestrowanych 

wypadków. Niespodziewanie i nagłe zmiany decyzji w zakresie planu dziennej pro-

dukcji, więcej osób wydających sprzeczne decyzje, wprowadza niepotrzebną nerwo-

wość i utratę płynności produkcji wydają się podłożem takiej liczby wypadków.  

 

Rys. 3. Zależność przedstawiająca liczność występowania wypadków w latach 2010-2014  

w odniesieniu do zmian roboczych w przedsiębiorstwie 

Presję straconego czasu, który trzeba nadrobić na zmianie B bądź na zmianie C. 

Uspokojenie tempa pracy na zmianie B lub C od razu skutkuje spadkiem ilości wy-

padków. Nocna zmiana już spokojnie pracuje i kończy to, co nie zrobiły dwie pierw-
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sze zmiany. Często też zdarzało się, że nocna zmiana była zawieszana i pracownicy 

byli odsyłani na zmianę pierwszą bądź drugą. W omawianym okresie nie zarejestro-

wano wypadków w pracy na zmianie nocnej. Następną kwestią związaną z analizą 

wypadkowości jest przedstawienie struktury wypadków na poszczególnych działach 

przedsiębiorstwa. Łatwo zauważyć, że najwięcej wypadków w tym okresie zanotowa-

ły wydziały produkcyjne. Praca w tych wydziałach jest obarczona większym ryzykiem 

zawodowym i większą dynamiką produkcji. W wydziałach tych zatrudnionych jest 

najwięcej pracowników. Wydziały te rejestrują większą dynamikę zmian w zatrudnie-

niu od wydziałów około produkcyjnych. Od chwili wyłączenia ze struktury organiza-

cyjnej wydziału tłoczni w 2012 roku, pozostały dwa wydziały produkcyjne tj. lakier-

nia i wydział obróbki mechanicznej. 

 

Rys. 4. Struktura liczności występowania wypadków w latach 2010-2014 

Wydziały te charakteryzują się wysokim stopniem automatyzacji procesu produk-

cyjnego, co bez wątpienia zmniejszyło bezpośredni kontakt pracowników ze strefami 

niebezpiecznymi. Pracownicy zatrudnieni w tych wydziałach tych o wiele rzadziej 

zwalniają się w poszukiwaniu lepszej i lepiej płatnej pracy.  

 

 

Rys. 5. Wskaźnik ciężkości wypadków w latach 2010-2014 
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Rys. 6. Wskaźnik częstotliwości występowania wypadków w latach 2010-2014 

Podsumowaniem analizy wypadkowości w każdym zakładzie pracy są wartości 

dwóch podstawowych wskaźników: ciężkości i częstości wypadków (rys. 5 i 6). 

Pierwszy ze wskaźników (wskaźnik ciężkości wypadków) nich obrazuje jak wygląda 

struktura ilości dniówek chorobowych do liczby zarejestrowanych wypadków w pra-

cy. Jako, że lata 2013 i 2014 były okresem bezwypadkowym to za okres ten wskaźnik 

jest zerowy. Dozór i pracownicy powinni w nadchodzącym roku wzmóc starania  

i czujność aby też zakończył się takim bilansem. Natomiast wskaźnik częstości wy-

padków obrazuje zależność pomiędzy liczbą poszkodowanych pracowników a liczbą 

zatrudnionych na koniec roku rozliczeniowego w przeliczeniu na 1000 pracowników. 

Wskaźnik ten w ostatnich dwóch latach również wyniósł zero. 

 

4. Podsumowanie  

Podsumowując ostateczne rozważania na temat analizy wypadkowości na tere-

nie przedsiębiorstwa z zakresu produkcji profili  blach aluminiowych do okien i drzwi 

w latach 2010-2014 można stwierdzić, że wypadkowość w tym miejscu pracy jest na 

znacznym poziomie. Niewzrastająca od lat ilość zdarzeń wypadkowych potwierdza 

tylko, jak ważnym elementem w tym przedsiębiorstwie jest odpowiednia profilaktyka 

mająca za zadanie zapobiegać wypadkom przy pracy lub zminimalizować do mini-

mum ich występowanie. Aby taka tendencja utrzymała się w najbliższych latach po-

winno się przede wszystkim prowadzić otwarte rozmowy z pracownikami na temat 

zagrożeń i potencjalnych wypadków, jakie mogą się zdarzyć na ich stanowisku pracy 

jeżeli nie będą przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

stosować środków ochrony indywidualnej.  
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OCENAPOZYCJI STRATEGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA  

Z BRANŻY MOTORYZACYJNEJ Z WYKORZYSTANIEM 

ANALIZY SWOT/TOWS 
 

 
Streszczenie: W rozdziale dokonano analizy SWOT/TOWS dla wybranego przedsiębiorstwa  

z branży motoryzacyjnej w celu rozpoznania strategii rozwoju. Rozdział prezentuje również 

teoretyczne kwestie dotyczące analizy STWOT/TOWS oraz sposobu jej wykonania  

z uwzględnieniem wag czynników i liczby interakcji występujących między nimi.  

 

Słowa kluczowe: SWOT, TOWS, strategia rozwoju, branża motoryzacyjna 

 

1. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa  

Celem rozdziału jest analiza mocnych i słabych stron wybranego przedsiębiorstwa 

z branży motoryzacyjnej oraz szans i zagrożeń występujących w jego otoczeniu 

zewnętrznym w celu określenia pozycji na rynku i strategii jego rozwoju.  

Badane przedsiębiorstwo zajmuje się montażem systemów przepływowych  

i komponentów z tworzyw sztucznych. Jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością 

zawartą dzięki współpracy dwóch firm –położonej na Śląsku, oraz niemieckiego 

partnera, która jest jednocześnie firmą matką dla polskiej spółki. Badane 

przedsiębiorstwo za główny cel stawia sobie dostarczanie wyrobów wysokiej jakości 

dla innych firm z branży motoryzacyjnej. Produkcja podzielona jest na dwa obszary, 

których programy produkcyjne obejmują: rurki gładkie, korygowane oraz częściowo 

rurki faliste. Elementy łączone są w taki sposób, aby dopasować specyficzne 

wymagania każdej aplikacji w celu zapewnienia najlepszych właściwości 

fizykochemicznych. 

W polityce jakości badanego przedsiębiorstwa określono następujące cele 

strategiczne: 

 Zero wad w procesach wytwórczych. 

 Dokładna analiza zapotrzebowania klientów, spełnienie ich wymagań oraz pełna 

satysfakcja odbiorców. 

 Zapobieganie zanieczyszczeniom lub minimalizowanie negatywnych oddziaływań 

na bezpieczeństwo i higienę pracy oraz środowisko naturalne. 

                                                 
1Mgr inż., doktorant, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska, e-mail: 

sylwia.kowal09@gmail.com 
2Dr inż., Katedra Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa, Wydział Zarządzania, Politechnika 

Częstochowska, e-mail:kknop@poczta.fm 
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 Poszerzanie oferty produktowej. 

 Szkolenia i systematyczne podnoszenie kwalifikacji personelu 

 Zapobieganie chorobom zawodowym, wypadkom w pracy oraz sytuacjom 

potencjalnie wypadkowym.  

 Ciągłe doskonalenie. 

 Kształtowanie przyjaznej atmosfery i współpracy w całej organizacji.  

Cele te związane są z wymaganiami, jakie stawiają jej: wdrożonyZintegrowany 

System Zarządzania, klient, konkurencja na rynku, oraz firma matka. Misją dla 

partnerskich przedsiębiorstw jest produkowanie najwyższej jakości systemów 

przepływowych, jednocześnie chroniąc środowisko i przyszłe pokolenia, zapewniając 

im dostęp do wody pitnej, poprzez oszczędzanie surowców naturalnych oraz 

minimalizowanie odpadów.   

 

2. Analiza SWOT/TOWS 

2.1. Podstawy teoretyczne 

Analiza SWOT służy poznaniu wewnętrznego i zewnętrznego otoczenia badanego 

przedsiębiorstwa w celu określenia efektywnej strategii działania organizacji  

(FILIPCZUK J. 2008). Analiza polega na rozpoznaniu silnych i słabych stron 

przedsiębiorstwa (otoczenie wewnętrzne) oraz skonfrontowaniu ich z szansami  

i z zagrożeniami generowanymi przez otoczenie zewnętrzne (na które nie ma wpływu, 

np. polityka państwa, szerzenie się konkurencji, możliwości finansowe społeczeństwa, 

itp.) (JEŻERYS B. M. 2000).  

Nazwa SWOT jest akronimem pochodzącym od 4 słów z języka angielskiego. 

Obejmuje diagnozę sytuacji firmy w czterech obszarach, które oznaczają(JEŻERYS B. 

M. 2000; LAKE N.2005): 

 S – Strengths- mocne strony badanego obiektu. 

 W – Weaknesses- słabe strony badanego obiektu. 

 O – Opportunities- oznacza szanse w otoczeniu. 

 T – Threats- odnoszące się do zagrożeń z zewnątrz. 

SWOT można także przeprowadzić w odwróconej kolejności poprzez wyjście od 

rozpatrzenia szans i zagrożeń z otoczenia oraz skonfrontowaniu ich z posiadanymi 

predyspozycjami umożliwiającymi wykorzystanie okazji z zewnątrz, a niwelowaniu 

zagrożeń. Odwrócona kolejność ma swoje odzwierciedlenie w nazwie TOWS. 

Przeprowadzona analiza czynników wewnętrznych i zewnętrznych pozwala 

wskazać strategię rozwoju firmy. Wyróżnia się ich następujące rodzaje (ŻABIŃSKI L. 

2000): 
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 Strategia Maxi-Maxi, agresywna. Oznacza, że atuty przedsiębiorstwa i szanse  

z otoczenia zewnętrznego są w sposób maksymalny wykorzystywane do rozwoju 

firmy; następuje ekspansja i silny rozwój przedsiębiorstwa. 

 Strategia Maxi-Mini, konserwatywna. Zachodzi, gdy firma posiada duży 

potencjał swoich mocnych stron, lecz zagrożenia z otoczenia zewnętrznego 

uniemożliwiają jej rozwój. Strategia polega zatem na wzmacnianiu atutów firmy  

i eliminowaniu lub zabezpieczaniu się przed zagrożeniami.  

 Strategia Mini-Maxi, konkurencyjna. Występuje, kiedy słabe strony organizacji 

przeważają nad jej atutami, a otoczenie zapewnia dobre warunki rozwoju - 

przewaga szans. Działania w tej strategii polegają na redukowaniu słabości 

wewnętrznych firmy przy możliwym maksymalnym wykorzystaniu 

generowanych okazji rozwojowych z otoczenia.  

 Strategia Mini-Mini, defensywna. To strategia obejmująca działania na rzecz 

przetrwania firmy na rynku, kiedy wewnątrz niej przeważają słabe strony  

i otoczenie generuje więcej nieprzychylnych czynników (zagrożeń).  

 

2.2. Diagnoza sytuacji przedsiębiorstwa w czterech obszarach 

W celu określenia, jaką strategią posługuje się badane przedsiębiorstwo 

przeprowadzono analizę kluczowych wewnętrznych i zewnętrznych czynników 

metodą SWOT/TOWS. W tym celu, w pierwszej kolejności opracowano tabelę 

(Tabela 1), gdzie zestawiono najważniejsze czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, 

przypisując im określone wagi. Suma wag dla każdego zestawu czynników wynosi 1.   

Wśród mocnych stron najistotniejszymi czynnikami okazały się być: „ciągłe 

doskonalenie produkcji na zasadach filozofii Lean Manufacturing” oraz „nowoczesne 

techniki wytwarzania”, które mają znaczny wpływ na zachowanie wysokiej pozycji 

konkurencyjnej badanej firmy. Największą słabością firmy jest zatrudnianie 

pracowników produkcyjnych o niskich kwalifikacjach oraz zbyt wolne tempo 

wprowadzania innowacji. Istotną szansą rozwoju firmy jest lepszy dostęp do 

wykwalifikowanych pracowników oraz zwiększenie zamówień od klientów 

zewnętrznych. Wśród zagrożeń, największą wagą wskazano sytuację,  

w której kluczowi producenci samochodów mają poważne problemy finansowe, lub 

podjęto decyzję przez zarządzającego grupą spółek o odebraniu któregoś  

z projektów produkcyjnych.  
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Tabela 6.1. Identyfikacja czynników wewnętrznych i zewnętrznych i ich wag  

w analizie SWOT/TOWS 
 

Waga Czynniki wewnętrzne Waga Czynniki zewnętrzne 

1,00 Mocne strony (S) 1,00 Szanse (O) 

0,15 
1.  Prestiżowe w branży certyfikaty i 

nagrody 
0,10 

1. Polepszająca się kondycja finansowa 

społeczeństwa 

0,25 
2. Ciągłe doskonalenie produkcji  na 

zasadach filozofii Lean Manufacturing 
0,25 

2. Zwiększenie zamówień od klientów 

zewnętrznych 

0,10 
3. Konkurencyjna cena oferowanych 

produktów 
0,15 

3. Programy wsparcia z Unii 

Europejskiej 

0,25 4. Nowoczesne techniki wytwarzania 0,15 4. Nowe projekty pojazdów 

0,10 5. Wsparcie firm z grupy X 0,10 5. Moda na posiadanie samochodu 

0,15 
6. Wysoki poziom kontroli procesów 

produkcyjnych oraz wyrobów 
0,25 

6. Lepszy dostęp do 

wykwalifikowanych pracowników 

1,00 Słabe strony (W) 1,00 Zagrożenia (T) 

0,25 
1. Niskie kwalifikacje pracowników 

produkcji 
0,10 1. Wysokie ceny nowych pojazdów 

0,10 
2. Lokalizacja - słabo rozwinięta 

infrastruktura transportowa 
0,25 

2. Problemy finansowe znaczących 

producentów pojazdów 

0,25 
3. Zbyt wolne tempo wprowadzania 

innowacji 
0,10 

3. Czasochłonne i trudne egzaminy na 

prawo jazdy 

0,10 
4. Dominacja firmy nadrzędnej  

z grypy X 
0,10 

4. Rosnąca świadomość ekologiczna 

konsumentów 

0,10 5. Słaby marketing 0,20 
5. Wzrost znaczenia konkurencyjnych 

firm 

0,20 

6. Stary projekt budynku 

nieprzystosowany do potrzeb produkcji 

wielkoseryjnych 

0,25 
6. Decyzja zarządzającego grupą firm X 

o odebraniu projektu produkcji 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Analizy SWOT, jak i TOWS odbywały się w czterech kolejnych po sobie etapach, 

badając powiązania poszczególnych czynników między sobą. Występowanie 

powiązań przedstawiono w tabelach, za pomocą cyfr 0 lub 1, gdzie 0 oznacza brak 

powiązań, a 1 - powiązanie występuje. Na potrzeby analizy dokonano zsumowania 
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liczby pojawiających się interakcji (powiązań), następnie pomnożenia ich 

odpowiednio z wartościami wag.  

 

2.3. Wyniki analizy SWOT 

Analizę SWOT rozpoczęto od odpowiedzi na pytanie: „Czy określona mocna 

strona pozwala wykorzystać daną szansę?”. Odpowiedzi przedstawiono w tabeli 2, 

wykorzystując do tego symbole „1” i „0”.Wartość„1”wskazuje, że dana mocna strona 

wpływa na wykorzystanie szansy zewnętrznej, z kolei wartość „0” - brak powiązań 

między badanymi elementami otoczenia. 

 

Tabela 6.2. Powiązania mocnych stron firmy i szans zewnętrznych 
 

Szanse/ 

Mocne 

strony 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 Waga 
Liczba 

interakcji 

Iloczyn 

wag i 

interakcji 

S1 0 1 0 1 0 0 0,15 2 0,32 

S2 0 1 0 1 0 1 0,25 3 0,81 

S3 1 1 0 0 0 0 0,10 2 0,21 

S4 0 0 1 1 0 1 0,25 3 0,81 

S5 0 1 0 1 0 0 0,10 2 0,21 

S6 0 1 0 0 0 1 0,15 2 0,32 

Waga 0,10 0,25 0,15 0,15 0,10 0,25 
   

Liczba 

interakcji 
1 5 1 4 0 3 

   

Iloczyn 

wag i 

interakcji 

0,11 1,31 0,17 0,62 0,01 0,81 
   

Suma 

interakcji        
30 

 

Suma 

iloczynów         
5,73 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Najwięcej interakcji z mocnymi stronami (5) ma szansa o symbolu O2 -

„zwiększenie zamówień od klientów zewnętrznych”. Tylko jedna mocna strona o 

symbolu S4 - „nowoczesne techniki wytwarzania”, nie wpływa na wykorzystanie tej 

szansy. Żadna z mocnych stron nie posiada powiązania z szansą o symbolu O5 - 

„moda na posiadanie samochodu”. Liczba interakcji silnych stron firmy z szansami 

wyniosła od 2 do 3. Suma wszystkich interakcji między czynnikami wyniosła 30,  

a suma iloczynów wag z liczbą interakcji - 5,73. 
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Drugim etapem w analizie SWOT było określenie interakcji między mocnymi 

stronami badanego przedsiębiorstwa a zagrożeniami generowanymi przez otoczenie  

z zewnątrz (Tabela 3). W tym celu wykorzystano pytanie: „czy określona mocna 

strona pozwala ograniczyć dane zagrożenie?”. 

 

Tabela 6.3. Powiązania mocnych stron firmy i zagrożeń zewnętrznych 
 

Zagrożenie/ 

Mocne 

strony 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 Waga 
Liczba 

interakcji 

Iloczyn 

wag i 

interakcji 

S1 0 0 0 1 1 0 0,15 2 0,30 

S2 0 0 0 1 1 0 0,25 2 0,50 

S3 1 0 0 0 1 0 0,10 2 0,20 

S4 0 0 0 0 1 0 0,25 1 0,25 

S5 0 1 0 0 0 1 0,10 2 0,20 

S6 0 0 0 0 0 0 0,15 0 0,00 

Waga 0,10 0,25 0,10 0,10 0,20 0,25 
   

Liczba 

interakcji 
1 1 0 2 4 1 

   

Iloczyn wag  

i interakcji 
0,10 0,25 0,00 0,20 0,80 0,25 

   

Suma 

interakcji        
18 

 

Suma 

iloczynów         
3,05 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Największa ilość powiązań mocnych stron z zagrożeniami (4) występuje dla 

zagrożenia o symbolu T5 - „wzrost znaczenia konkurencyjnych firm”. Żadna silna 

strona firmy nie miała wpływu na ograniczenie czynnika zewnętrznego o symbolu T3 

- „czasochłonne i trudne egzaminy na prawo jazdy”. Liczba powiązań silnych stron 

firmy z zagrożeniami wyniosła od 0 do 2. Suma wszystkich interakcji pomiędzy 

czynnikami wyniosła 18, natomiast suma iloczynów wag z liczbą powiązań to3,05. 

W kolejnym etapie oznaczono powiązania między słabymi stronami badanej firmy 

a generowanymi szansami z zewnątrz (Tabela 4). W tym celu postawiono następujące 

pytanie: „czy określona słaba strona ogranicza możliwość wykorzystania danej 

szansy?”. 
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Tabela 4. Powiązania słabych stron firmy i szans zewnętrznych 
 

Szanse/ 

Słabe 

strony 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 Waga 
Liczba 

interakcji 

Iloczyn 

wag i 

interakcji 

W1 0 1 0 0 0 0 0,25 1 0,31 

W2 0 0 0 0 0 0 0,10 0 0,01 

W3 0 1 1 1 0 0 0,25 3 0,81 

W4 0 1 0 0 0 0 0,10 1 0,11 

W5 0 0 0 0 0 0 0,10 0 0,01 

W6 0 1 0 0 0 0 0,20 1 0,24 

Waga 0,10 0,25 0,15 0,15 0,10 0,25 
   

Liczba 

interakcji 
0 4 1 1 0 0 

   

Iloczyn wag  

i interakcji 
0,00 1,00 0,17 0,17 0,01 0,06 

   

Suma 

interakcji        
14 

 

Suma 

iloczynów         
2,91 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Największą ilość powiązań słabych stron (4) stwierdzono z szansą o symbolu O2 - 

„zwiększenie zamówień od klientów zewnętrznych”. Żadna ze słabych stron 

przedsiębiorstwa nie wpłynęła na osłabienie szanstakich jak: O1- „polepszająca się 

kondycja finansowa społeczeństwa”, O5 - „moda na posiadanie samochodu” oraz O6 - 

„lepszy dostęp do wykwalifikowanych pracowników”. Liczba powiązań słabych stron 

badanej firmy i szans wyniosła 0, 1 i 3, brak interakcji o liczbie 2. Suma wszystkich 

powiązań pomiędzy czynnikami wyniosła 14, natomiast suma iloczynów wag z liczbą 

powiązań - 2,91. 

Ostatnim etapem w analizie SWOT było zaznaczenie powiązań między słabymi 

stronami firmy a istniejącymi zagrożeniami w jej otoczeniu (Tabela 5). Wykorzystane 

Najwięcej słabych stron jest wzmacnianych przez zagrożenie o symbolu T5 - „wzrost 

znaczenia konkurencyjnych firm” (liczba interakcji – 5). Zagrożenia  

o symbolach: T1 - „wysokie ceny nowych pojazdów”, T2 - „problemy finansowe 

znaczących producentów pojazdów”, T3 - „czasochłonne i trudne egzaminy na prawo 

jazdy” oraz T4 - „rosnąca świadomość ekologiczna konsumentów”, nie miały wpływu 

na potęgowanie słabych stron firmy. Liczba interakcji „słabości” wewnętrznych  

z zagrożeniami wyniosła od 1 do 2. Suma interakcji wyniosła 18, a suma iloczynów 

interakcji i wag - 3,60. 
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Tabela 5. Powiązania słabych stron firmy i zagrożeń zewnętrznych 
 

Zagrożenie/ 

Słabe strony 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 Waga 

Liczba 

interakcji 

Iloczyn 

wag i 

interakcji 

W1 0 0 0 0 1 1 0,25 2 0,50 

W2 0 0 0 0 1 0 0,10 1 0,10 

W3 0 0 0 0 1 1 0,25 2 0,50 

W4 0 0 0 0 1 1 0,10 2 0,20 

W5 0 0 0 0 1 0 0,10 1 0,10 

W6 0 0 0 0 0 1 0,20 1 0,20 

Waga 0,10 0,25 0,10 0,10 0,20 0,25 
   

Liczba 

interakcji 
0 0 0 0 5 4 

   

Iloczyn wag  

i interakcji 
0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

   

Suma 

interakcji        
18 

 

Suma 

iloczynów         
3,60 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

2.4. Wyniki analizy TOWS 

Analiza TOWS przebiegła w identycznej kolejności (etapy) co analiza SWOT, 

lecz z wykorzystaniem zasady odwróconej formy pytań. Wskazano na powiązania 

odnoszące się do pytania: „czy określona szansa potęguje daną silną stronę?”. 

Zachodzące interakcje przedstawiono w tabeli 6. 

Najwięcej interakcji z szansami generowanymi przez otoczenie zewnętrzne (4) 

stwierdzono dla mocnej strony o symbolu S1 - „prestiżowe w branży certyfikaty  

i nagrody”, natomiast najmniej (1),dla mocnej strony o symbolu S6 - „wysoki poziom 

kontroli procesów produkcyjnych oraz wyrobów”. Szanse o symbolachO1 - 

„polepszająca się kondycja finansowa społeczeństwa” i O5 - „moda na posiadanie 

samochodu”, nie wpłynęły w żaden sposób na mocne strony firmy. Liczba interakcji 

pozostałych szans z mocnymi stronami wyniosła od 3 do 5, z kolei suma wszystkich 

interakcji między czynnikami - 30, a suma iloczynów wag z liczbą interakcji - 5,83. 

Powiązania, które zachodzą pomiędzy zagrożeniami w rozwoju a mocnymi 

stronami firmy, wykorzystując w tym celu pytanie: „czy określone zagrożenie 

ogranicza daną silną stronę?”, ujęto w tabeli 7. 
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Tabela 6.6. Powiązania szans zewnętrznych i mocnych stron firmy 
 

Szanse/ 

Mocne 

strony 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 Waga 
Liczba 

interakcji 

Iloczyn 

wag i 

interakcji 

O1 0 0 0 0 0 0 0,10 0 0,01 

O2 1 1 1 1 1 0 0,25 5 1,31 

O3 1 1 0 1 0 0 0,15 3 0,47 

O4 1 0 0 1 1 0 0,15 3 0,47 

O5 0 0 0 0 0 0 0,10 0 0,01 

O6 1 1 0 0 0 1 0,25 3 0,81 

Waga 0,15 0,25 0,10 0,25 0,10 0,15 
   

Liczba 

interakcji 
4 3 1 3 2 1 

   

Iloczyn wag  

i interakcji 
0,62 0,81 0,11 0,81 0,21 0,17 

   

Suma 

interakcji        
30 

 

Suma 

iloczynów         
5,83 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Interakcja wystąpiła tylko raz między zagrożeniem o symbolu T6 -  „decyzja 

zarządzającego grupą firm o odebraniu projektu produkcji” a mocną stroną o symbolu 

S5 - „wsparcie firm z grupy X”. Pozostałe zagrożenia nie ograniczają mocnych stron. 

Suma występujących interakcji wyniosła 3, z kolei suma iloczynów wag i interakcji-

0,55. 

W kolejnym etapie oznaczono powiązania między szansami rozwojowymi ze 

strony otoczenia a słabymi stronami firmy (tabela 8). Postawiono w tym celu 

następujące pytanie: „czy określona szansa pozwala przezwyciężyć daną słabą 

stronę?”. 

Największa liczba interakcji szans stwierdzono dla słabej strony o symbolu W4 (3), 

tj. „dominacja firmy nadrzędnej z grypy X”. Żadna z szans nie ma wpłynęła na takie 

słabe strony, jak: W2 - „lokalizacja - słabo rozwinięta infrastruktura transportowa”, 

W5 - „słaby marketing” oraz W6 - „stary projekt budynku nieprzystosowany do 

potrzeb produkcji wielkoseryjnych”. Brak interakcji wykazują szanse o symbolach O1 

- „polepszająca się kondycja finansowa społeczeństwa” i O5 - „moda na posiadanie 

samochodu”. Liczba interakcji pozostałych szans ze słabymi stronami organizacji 

wyniosła od 1 do 2. Suma wszystkich interakcji wyniosła 10, z kolei iloczyn interakcji 

i wag wyniósł 1,85. 
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Tabela 6.7. Powiązania zagrożeń zewnętrznych z mocnymi stronami firmy 
 

Zagrożenie/ 

Mocne 

strony 

 

S1 

 

S2 

 

S3 

 

S4 

 

S5 

 

S6 

 

Waga 

Liczba 

interakcji 

Iloczyn 

wag i 

interakcji 

T1 0 0 0 0 0 0 0,10 0 0,01 

T2 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0,06 

T3 0 0 0 0 0 0 0,10 0 0,01 

T4 0 0 0 0 0 0 0,10 0 0,01 

T5 0 0 0 0 0 0 0,20 0 0,04 

T6 0 0 0 0 1 0 0,25 1 0,31 

Waga 0,15 0,25 0,10 0,25 0,10 0,15 
   

Liczba 

interakcji 
0 0 0 0 1 0 

   

Iloczyn wag  

i interakcji 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 

   

Suma 

interakcji        
3 

 

Suma  

iloczynów         
0,55 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 6.8. Powiązania szans zewnętrznych ze słabymi stronami firmy 
 

Szanse/ 

Słabe 

strony 

W1 W2 W3 W4 W5 W6 Waga 
Liczba 

interakcji 

Iloczyn 

wag i 

interakcji 

O1 0 0 0 0 0 0 0,10 0 0,00 

O2 0 0 0 1 0 0 0,25 1 0,25 

O3 0 0 1 1 0 0 0,15 2 0,30 

O4 0 0 0 0 0 0 0,15 0 0,00 

O5 0 0 0 0 0 0 0,10 0 0,00 

O6 1 0 0 1 0 0 0,25 2 0,50 

Waga 0,25 0,10 0,25 0,10 0,10 0,20 
   

Liczba 

interakcji 
1 0 1 3 0 0 

   

Iloczyn 

wag i 

interakcji 

0,25 0,00 0,25 0,30 0,00 0,00 
   

Suma 

interakcji        
10 

 

Suma 

iloczynów         
1,85 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Ostatni etap analizy TOWS to wskazanie powiązań zachodzących pomiędzy 

zagrożeniami w otoczeniu firmy a słabymi stronami firmy (Tabela 9). W tym celu 

postawiono pytanie: „czy określone zagrożenie wzmacnia daną słabą stronę?”. 

 

Tabela 6.9. Powiązania zagrożeń zewnętrznych ze słabymi stronami firmy 
 

Zagrożenie/ 

Słabe strony 
W1 W2 W3 W4 W5 W6 Waga 

Liczba 

interakcji 

Iloczyn 

wag i 

interakcji 

T1 0 0 0 1 0 0 0,10 1 0,10 

T2 0 0 0 1 0 0 0,25 1 0,25 

T3 0 0 0 0 0 0 0,10 0 0,00 

[T4] 0 0 0 0 0 0 0,10 0 0,00 

[T5] 0 1 1 1 1 0 0,20 4 0,80 

[T6] 1 0 1 1 0 1 0,25 4 1,00 

Waga 0,25 0,10 0,25 0,10 0,10 0,20 
   

Liczba 

interakcji 
1 1 2 4 1 1 

   

Iloczyn wag  

i interakcji 
0,25 0,10 0,50 0,40 0,10 0,20 

   

Suma 

interakcji        
20 

 

Suma 

iloczynów         
3,70 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Największa liczba interakcji (4) zagrożeń wystąpiła ze słabą stroną o symbolu W4 

- „dominacja firmy nadrzędnej z grypy X”. Zagrożenia wynikające z otoczenia  

o symbolach: T3 - „czasochłonne i trudne egzaminy na prawo jazdy” i T4 - „rosnąca 

świadomość ekologiczna konsumentów”, nie wzmacniały żadnej ze słabych stron 

przedsiębiorstwa (0 interakcji). Inne zagrożenia miały powiązania z jedną lub  

z czterema słabymi stronami. Liczba wszystkich interakcji zewnętrznych zagrożeń  

i wewnętrznych słabych stron wyniosła 20, z kolei suma iloczynów interakcji i wag - 

3,70. 

 

2.5. Wyniki analizy podsumowującej 

Dokonano podsumowania i zestawienia wyników analizy SWOT/TOWS w tabeli 

10. Przedstawia ona sumę interakcji oraz sumę iloczynów z ośmiu etapów analizy. 
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Tabela 10. Zestawienie zbiorcze wyników analizy SWOT/TOWS 
 

 

Wyniki analizy 

SWOT 

Wyniki analizy 

TOWS 

Zestawienie zbiorcze 

SWOT/TOWS 

Kombinacja 
Suma 

interakcji 

Suma 

iloczynów 

Suma 

interakcji 

Suma 

iloczynów 

Suma 

interakcji 

Suma 

iloczynów 

Mocne strony [S]/ 

Szanse [O] 
30 5,73 30 5,83 60 11,56 

Mocne strony [S]/ 

Zagrożenia [T] 
18 3,05 3 0,55 21 3,60 

Słabe strony [W]/ 

Szanse [O] 
14 2,91 10 1,85 24 4,76 

Słabe strony [W]/ 

Zagrożenia [T] 
18 3,60 20 3,70 38 7,30 

 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Wyniki zbiorcze analizy SWOT/TOWS ukazały, że najwyższe wartości liczbowe 

wystąpiły między mocnymi stronami firmy a szansami generowanymi przez otoczenie 

zewnętrzne: 60 - liczba interakcji, 11,56 - ważona liczba interakcji. Mocne strony były 

w niewielkim stopniu osłabiane przez zagrożenia zewnętrzne. Drugie miejsce pod 

względem liczby interakcji zajęły interakcje pomiędzy słabymi stronami  

i zagrożeniami: ich całkowita liczba wyniosła38, z kolei ważona suma interakcji - 

7,30. Wskazuje to na potrzebę niwelowania nieprzychylnych, hamujących rozwój 

czynników.  

Wyniki analizy strategicznej i wybór strategii przedstawia tabela 11. 
 

Tabela 11. Macierz strategii 
 

 
Szanse Zagrożenia 

Mocne 

strony 

Strategia agresywna Strategia konserwatywna 

Liczba interakcji Liczba interakcji 

60 21 

Ważona liczba interakcji Ważona liczba interakcji 

11,56 3,60 

Słabe 

strony 

Strategia konkurencyjna Strategia defensywna 

Liczba interakcji Liczba interakcji 

24 38 

Ważona liczba interakcji Ważona liczba interakcji 

4,76 7,30 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Otrzymane wyniki analizy wskazują na strategię agresywną. Jest to strategia 

silnej ekspansji i zdywersyfikowanego rozwoju (OBŁÓJ K. 2000, OBŁÓJ K. 2007). 

Przedsiębiorstwo swoje atuty i szanse z zewnątrz wykorzystuje w maksymalny 

sposób. Firma znajduje się w najdogodniejszej możliwej sytuacji, posiada wszystko, 

co umożliwia jej dalszy rozwój i ekspansję. 

 

3. Wnioski końcowe 

 

Przeprowadzona analiza SWOT/TOWS dla badanego przedsiębiorstwa z branży 

motoryzacyjnej wskazała najlepszą z możliwych dla niej strategii rozwojowych.  

Z otrzymanych wyników należy stwierdzić, że sposób zarządzania firmy jest 

właściwy i daje jej istotną przewagę nad znaczącymi słabościami czy ograniczeniami 

pochodzącymi z zewnątrz. To właśnie on skierował ją na najkorzystniejszą strategię 

rozwoju i pozwala utrzymać wysoką pozycję konkurencyjną. Nie oznacza to 

bynajmniej, że badana firma powinna skupić się wyłącznie na dotychczasowym 

sposobie kierowania strategią i rozwojem, a wynika to stąd, że występuje jeden 

znacznie hamujący jej rozwój czynnik wewnętrzny, tj. „dominacja firmy nadrzędnej  

z grypy X”. Badana firma powinna dążyć do zniwelowania tej właśnie słabej strony, 

tak aby być traktowana jako równy partner. Nie może także zapominać o podniesieniu 

kwalifikacji swoich pracowników. Wykwalifikowana kadra wpływa bowiem istotnie 

na jej rozwój i sukces na rynku. 
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OCENA DOSKONALENIA PROCESU MONTAŻU 
PRZENOSNIKA TAŚMOWEGO 

 
 

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badan zrealizowanych w przedsiębiorstwie 

Polmecanic Groupe Sp. z o.o., które to zajmuje się montażem i demontażem konstrukcji 

stalowych oraz produkcją przenośników taśmowych. Badania zostały zrealizowane dla procesu 

montażu przenośnika taśmowego TBA. Na podstawie otrzymanych wyników badań 

zaproponowano wprowadzenie możliwości doskonalenia istniejącego procesu montażu 

przenośnika taśmowego TBA wprowadzając i tworząc instrukcję montażu. 

  

Słowa kluczowe: doskonalenie procesu produkcyjnego, montaż, przenośnik taśmowy 

 

1. Charakterystyka analizowanego obiektu  

Przedsiębiorstwo Polmecanic Group jest polską spółką z ograniczoną 

odpowiedzialnością. Firma powstała w 2004. Nadrzędnym przedmiotem działalności 

firmy jest produkcja i montaż urządzeń oraz maszyn przemysłowych, głównie 

przenośników taśmowych wraz z konstrukcją stalową. 

Przedsiębiorstwo to produkuje wyroby dla grupy Ar-Val będącej liderem 

kompleksowych rozwiązań w zakresie nowoczesnych technologii przetwarzania 

odpadów komunalnych i przemysłowych. Jest to firma zagraniczna mające swoją 

siedzibę we Francji. Polmecanic Group zajmuje się produkcją przenośników 

taśmowych. Przenośniki te dzielą się na 5 głównych  kategorii i obejmują produkty do 

transportu lekkiego, ciężkiego oraz mokrego.  

Grupa składa się z dwóch firm: Polmecanic – firma odpowiedzialna za 

produkcje wyrobów, oraz Polmec – organizacja powstała w 2008 roku. Polmec 

początkowo działał jako firma wynajmu maszyn i urządzeń. W roku 2011 rozszerzono 

zakres działalności firmy o prace instalacyjne. Obecnie Polmec zajmuje się montażem 

wyrobów w kraju i zagranicą. W roku 2013 z inicjatywy Polmec i Polmecanic 

powstała grupa handlowa Polmecanic Group. 

Analizowane przedsiębiorstwo posiada duże doświadczenie w pracach 

montażowych i instalacyjnych. Grupa zatrudnia obecnie około 200 pracowników. 

                                                 
1  mgr inż., Polmecanic Groupe Sp. z o.o., e – mail: pawelciezki@interia.pl 
2 dr inż., Politechnika Częstochowska, Wydział Zarzadzania, Katedra Inżynierii Produkcji i 

Bezpieczeństwa, e – mail: piotr.sygut.wz@gmail.com 
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Grupa posiada własną flotę samochodów potrzebnych do transportu pracowników 

i produktów w różne miejsca Europy i Świata. Firma jest zaopatrzona we wszystkie 

profesjonalne narzędzia potrzebne do realizacji kontraktów w różnych dziedzinach 

przemysłu oraz zestawy wózków do transportu ciężkiego. Organizacja jest elastycznie 

nastawiona na indywidualne potrzeby rynku, a także profesjonalne realizowanie 

złożonych projektów.  

 

2. Charakterystyka analizowanego wyrobu  

Przenośnik TBA (rys. 1) służy do transportu grubszych i cięższych frakcji 

w sortowaniu odpadów. W zależności od szerokości (od 400 mm do 2400 mm)  może 

mieć kilkadziesiąt metrów długości - nawet do 35 m, przez co bez problemu 

transportuje śmieci na większe odległości. Dzięki zastosowaniu taśmy typu 

CHEVRON (guma ze specjalną jodełką uniemożliwiająca spadanie śmieci oraz 

innych materiałów na dół) przenośnik może pracować w różnym nachyleniu i pod 

różnym kątem. Przenośnik ma szczelną budowę (możliwość transportowania odpadów 

mokrych) oraz wyposażony jest dodatkowo w rolki odporne na wstrząsy. 

 

 
  

Rys. 1. Przenośnik typu TBA 

Źródło: Materiały informacyjne badanego przedsiębiorstwa 

  

Firma Polmecanic Group produkuje ten typ przenośników dla francuskiej firmy 

Ar-Val będącej liderem kompleksowych rozwiązań w zakresie nowoczesnych 

technologii przetwarzania odpadów komunalnych i przemysłowych. 
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Na rys. 2 przedstawiono standardowe wyposażenie przenośnika typu TBA. 

Natomiast na rys. 3 przedstawiono proces wytwórczy przenośnika typu TBA w ujęciu 

technologicznym. Proces wytwórczy jest sumą wszystkich operacji przyczyniających 

się do powstania gotowego wyrobu lub usługi poprzez użycie odpowiednich 

materiałów i surowców do tego przeznaczonych. Proces technologiczny jest główną 

częścią procesu produkcyjnego. Dzięki niemu następuje zmiana kształtu obrabianego 

przedmiotu. Posiada działania pomocnicze takie jak: transport, magazynowanie, 

kontrola, a także konserwacja (SZCZUBEŁEK G. 2014).  

 

 
 

Rys. 2. Standardowe wyposażenie przenośnika TBA 

Źródło: Materiały informacyjne badanego przedsiębiorstwa 
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Rys. 3. Standardowe wyposażenie przenośnika TBA 

Źródło: Materiały informacyjne badanego przedsiębiorstwa 

 

Czynności wykonywane podczas procesu technologicznego montażu 

przenośników TBA:  

1. Przyjęcie materiału do magazynu przygotowania produkcji. 

2. Kontrola materiału oraz składowanie. 

3. Kompletowanie materiału. Materiał jest sortowany na paletach tworząc jeden 

komplet części danego przenośnika. Skompletowane części przedstawiono 

rys. 7.4. 

4. Transport posortowanego materiału do hali montażu. 

5. Montaż modułu centralnego - MC. 

6. Montaż modułu napędowego - MM. 

7. Montaż modułu napinającego - MT. 

8. Kontrola dokręcenia wszystkich śrub.  

9. Montaż taśmy. 

10. Klejenie taśmy.  

11. Wykonanie rozruchu przenośnika. 

12. Rozruch wykonuje się w celu sprawdzenia poprawności działania 

przenośnika.  

13. Kontrola ostateczna przeprowadzana jest przez wyznaczonego kontrolera 

jakości w oparciu o specjalnie przygotowaną kartę kontrolną przenośnika.  

14. Transport przenośnika do magazynu wyrobów gotowych. Załadunek 

i wysyłka do klienta. 
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Rys. 4. Standardowe wyposażenie przenośnika TBA 

Źródło: Materiały informacyjne badanego przedsiębiorstwa 

 

3. Doskonalenie procesu montażu przenośnika TBA  

 

W przedsiębiorstwie zostały przeanalizowane reklamacje z procesów montażu 

przenośników u klientów. Na podstawie oceny przyczyń niezgodności popełnionych 

podczas montażu stwierdzono, ze głównym źródłem tych przyczyn jest błąd 

człowieka (montera). Wynika to z faktu dużej rotacji pracowników na tym stanowisku 

oraz braku dostatecznej wiedzy o realizowanym montażu. Ze względu na tak dużą 

rotację ludzi oraz w celu wyeliminowania błędów popełnianych podczas montażu, 

wdrożono w szeregi organizacji instrukcję montażu przenośników TBA.  

 

„Instrukcja montażu przenośników typu TBA” 

 

Detale dostarczane są przez dział logistyki na stanowisko montażowe - 

sprawdzić kompletność podzespołów dla danego przenośnika. Montaż rozpocząć od 

montażu modułu centralnego – MC. Moduł ten składa się z podwozia, stacji do rolek, 

rolek, słupków, krzyżyków trzymających rolki oraz części do łączenia modułów. 

Przenośniki TBA posiadają 3 rodzaje słupków: Jonction – słupek łączący montowany 

na łączeniach przenośnika, Levage – słupek do podnoszenia przenośnika podczas 

montażu w sortowniach odpadów, Tendeur – słupek montowany w modułach 

napędowych  – MM oraz napinających MT. Do montażu tych części należy użyć śrub 

M12x20 wraz z podkładkami. Następnie za pomocą śrub M12 x 40 oraz podkładek 

M12 montowane są rolki odporne na zapychanie. Jeżeli w przenośniku będzie 
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instalowana taśma Chevrons (taśma z charakterystyczną „jodełką”)  należy obciąć 

gumowe kręgi znajdujące się na rolkach odpornych na zapychanie. Jeżeli natomiast 

przenośnik będzie wyposażony w taśmę typu Slick (taśma gładka) należy zachować 

gumowe kręgi rolek. Informację o rodzaju instalowanej taśmy znajdują się w tabeli 

rysunku montażowego. Kolejnym krokiem w montażu jest instalowanie stacji do rolek 

wraz z rolkami na podwoziu przenośnika w modułach centralnych – MC oraz module 

napędowym – MM. Do montażu rolek należy użyć śruby M08 x 60 wraz 

z krzyżykami zabezpieczającymi rolki przed wypadnięciem ze stacji. Gwinty 

trzymające śruby należy wzmocnić klejem do gwintów w celu uniknięcia odkręcenia 

śruby. W module napinającym – MT stosować. rolki wzmocnione. Stacje rolek 

umieszczone są w jednej ramie składającej się z 6 stacji. Montaż rolek odbywa się na 

takiej samej zasadzie jak w modułach MM i MC. Kiedy są już zamontowane 

wszystkie rolki należy uzbroić przenośnik w słupki. Powinno się pamiętać o montażu 

właściwych słupków z pośród 3 rodzajów. Po montażu części centralnej – MC 

montowana jest część napędowa – MM. Montaż należy rozpocząć od blach skrajnych 

trzymających wał, łożysk oraz dystansów wału napędowego. Czynności te powtórzyć 

dla lewej i prawej strony przenośnika. Wał napędowy po zainstalowaniu należy 

odpowiednio ustawić w celu poprawnego funkcjonowania przenośnika oraz taśmy. 

Równolegle z montażem części napędowej – MM, odbywać się powinien montaż 

części napinającej MT. Należy zamontować ramy boczne, stacje łożysk oraz 

odpowiednio dopasować wał do krawędzi ramy przenośnika.  W module napinającym 

do naprężenia taśmy po obydwu stronach przenośnika stosuje się stalowe pręty 

gwintowane M27 klasy 8.8. Pręty wyposażone są w 4 nakrętki M27. Jedna z nakrętek 

jest przyspawana do pręta w celu umożliwienia naciągu taśmy. Na jednej z nakrętek 

należy zainstalować śrubę dociskową M06x05 dzięki której pręt nie odkręci się. 

W module napinającym ważną rolę odgrywa skrobak wewnętrzny. Skrobak 

wewnętrzny jest ruchomą częścią maszyny poruszającą się w górę i w dół. Skrobak 

ma za zadanie czyścić taśmę wewnątrz przenośnika. Bezpośrednio po montażu 

skrobaka wewnętrznego, następuje wciągnięcie taśmy przenośnika. Taśma wciągana 

jest za pomocą wciągarki liniowej. Po wciągnięciu taśmy montowane są ramy górne 

przenośnika. Do ram bocznych montowane są taśmy uszczelniające w celu uniknięcia 

dostawania się odpadów pod taśmę przenośnika. Taśmy uszczelniające mocowane są 

za pomocą listew ocynkowanych na całej długości przenośnika po lewej i po prawej 

stronie.  

Po montażu taśm uszczelniających następuje montaż silnika oraz podstawy 

słupa w module napędowym - MM. Silnik mocowany jest na wystającym trzpieniu 

wału napędowego. Bezpośrednio po montażu silnika instalowana jest podstawa słupa. 

Podstawa służy do demontażu silnika podczas prac serwisowych na miejscu 
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w sortowniach odpadów. Równolegle z montażem silnika w module napędowym – 

MM, odbywa się montaż detali modułu napinającego – MT. Jedną z ostatnich operacji 

montażowych jest montaż blach spodnich przenośnika. Blachy montowane są 

w oparciu o rysunek montażowy. Po montażu blach spodnich instalowany jest skrobak 

zewnętrzny który ma za zadanie czyścić taśmę z zewnętrznej strony. Ostatnią 

czynnością w montażu przenośnika TBA jest instalowanie blach osłonowych. Blachy 

osłonowe montowane są na całej długości części centralnej oraz w module 

napinającym.  

Ponadto wprowadzono w przedsiębiorstwie praktyki 5S. Celem nadrzędnym 

wprowadzenia metody 5S w przedsiębiorstwach jest wywołanie w pracownikach 

wszystkich szczebli zaangażowania, dobrych nawyków oraz poczucia 

odpowiedzialności  na rzecz schludnych oraz uporządkowanych stanowisk pracy. 5S 

jest to metoda która doskonale sprawdzi się praktycznie w każdym miejscu 

organizacji, a przede wszystkim: w magazynach, w obszarach biurowych, 

w gniazdach serwisowych oraz w halach produkcyjnych.  

System 5S (SELEJDAK  J., KLIMECKA - TATAR  D., KNOP K., 2012, SYGUT P., 

KRYNKE M., MIELCZAREK M. 2012) jest metodą wdrożoną w szeregi firmy 

Polmecanic Group w obszarze hali montażowej. Na rys. 5 zaprezentowano regał 

z częściami złącznymi do montażu przenośników już po wprowadzeniu 5S. 

 
 

 
Rys. 5. Regał z częściami złącznymi 

Źródło: Materiały informacyjne badanego przedsiębiorstwa 

 



Zeszyty Naukowe 
Quality. Production. Improvement 

No 2(7) 2017 
s. 63-70 

 

- 70 - 

 

 

Rys. 6. Uporządkowanie narzędzi 

Źródło: Materiały informacyjne badanego przedsiębiorstwa 

 

Wdrażanie systemu w przedsiębiorstwie Polmecanic Group rozpoczęto we 

wrześniu 2016 roku, ze względu na chaos i nieład panujący na hali montażowej. Braki 

montażowe wynikające z nieuporządkowania materiału powodowały, nieplanowane 

przestoje oraz zbędny ruch pracowników montażowych spowodowany nieustannym 

szukaniem części do montażu. Powstały, także tzw. „tablice cieni” w celu 

uporządkowania kluczy oraz narzędzi do montażu. Przykładowe uporządkowanie 

narzędzi przedstawia rys. 7.6.  

W chwili obecnej wdrożone są w firmie Polmecanic Group 3 pierwsze 

filary systemu 5S. Filar 4 oraz 5 zostanie wdrożony w chwili kiedy sortowanie, 

systematyka, sprzątanie będą odpowiednio przestrzegane przez pracowników 

organizacji. 
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ZASTOSOWANIE METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH 

W ANALIZIE NUMERYCZNEJ ŁOŻYSK TOCZNYCH 

WIEŃCOWYCH 

 

 
Streszczenie: W artykule przedstawiono metodykę budowy modeli MES łożysk wieńcowych. 

Zaproponowano zalecenia dotyczące sposobu modelowania kontaktu między elementami 

tocznymi a bieżniami. Uwzględniono zagadnienia związane z odpowiednim podziałem 

pierścieni łożyska na elementy skończone, sposób modelowania śrub mocujących łożysko do 

struktur zabudowy, charakterystyki materiałów. Przeprowadzone analizy zostały oparte na 

podstawie systemu FEMAP. 

 

Słowa kluczowe: metoda elementów skończonych, łożyska wieńcowe, nośność łożysk. 

 

1. Wprowadzenie 

Ze względu na szybki rozwój programów wspomagających obliczenia 

numeryczne, wzrasta zapotrzebowanie na inżynierów ze znajomością metod 

numerycznych i metody elementów skończonych. Programy wykorzystujące metodę 

elementów skończonych są szeroko wykorzystywane w przemyśle budowlanym, 

ciężkim oraz przemyśle motoryzacyjnym. Pomimo, iż istnieje wiele aplikacji 

wspomagających obliczenia numeryczne, to znaczna liczba elementów w nich 

wykorzystywanych, ma wspólne właściwości i podobne zastosowania.  Elementy 

klasyfikuje się z uwagi na wymiar elementu skończonego, kształt geometryczny, rząd 

funkcji kształtu, stopnie swobody w węźle i przeznaczenie od rodzaju analizy 

(RUSIŃSKI E, SMOLNICKI T. 2010). 

W niniejszym rozdziale zostaną omówione wskazówki dotyczące obliczania 

łożysk tocznych wieńcowych z wykorzystaniem metody elementów skończonych. 

 

2. Budowa numerycznych modeli MES łożysk wieńcowych 

Dla danego łożyska wieńcowego można opracować różne modele 

matematyczne w zależności od przyjętych założeń, poczynionych uproszczeń oraz 

sposobu opisu zachodzących procesów fizycznych. Uproszczenia, poczynione przy 

                                                 
1  dr inż., Politechnika Czestochowska, Wydział Zarządzania, Katedra Inżynierii Produkcji 

i Bezpioeczeństwa, e-mail: krynke@zim.pcz.pl 
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opracowywaniu modelu, ułatwiają jego opis, jednakże mają one wpływ na dokładność 

poszukiwanego rozwiązania. Daleko idące uproszczenia mogą spowodować 

pominięcie istotnych cech układu rzeczywistego, natomiast zbyt złożony model 

matematyczny może spowodować błędy w rozwiązaniu ze względu na 

skomplikowany proces obliczeniowy (KRYNKE M., BORKOWSKI S. 2013). 

Rozwiązując zadanie MES, należy utworzyć model matematyczny zawierający 

następujące elementy (ZIENKIEWICZ O., TAYLOR R. L1991): 

 opis powierzchni ograniczającej badany obszar, wewnątrz którego poszukujemy 

rozwiązania, 

 warunki brzegowe na powierzchni ograniczającej badany obszar oraz warunki 

ciągłości, 

 wymuszenia, czyli pewne zewnętrzne przyczyny wywołujące skutki określone 

równaniem stanu. 

Budowa numerycznych modeli obliczeniowych łożysk wieńcowych i ich 

rozwiązanie przy pomocy MES, składa się z następujących etapów: 

 zbudowanie modelu obliczeniowego – polega na podziale rozpatrywanego 

obszaru na elementy wraz z przyjęciem ich typu i parametrów węzłowych, 

 analiza poszczególnych elementów – polega na wyliczeniu macierzy sztywności 

(zagadnienia mechaniki) wraz z przyjęciem odpowiednich funkcji 

interpolacyjnych, które służą do przybliżonego określania pola poszukiwanych 

wartości i stanowią o zbieżności procesu obliczeniowego, 

 ustalenie warunków brzegowych – polega na takiej modyfikacji globalnej 

macierzy sztywności, aby stała się ona macierzą nieosobliwą, tzn. 

przemieszczenia nie mogą być niezależne od obciążeń. Warunek ten można 

spełnić, określając warunki podparcia konstrukcji oraz eliminując zbędne stopnie 

swobody, a osiąga się to przez wpisanie zer w wiersze oraz kolumny 

odpowiadające węzłom o znanych potencjałach i jedynki na głównej przekątnej, 

 rozwiązanie globalnego układu równań – czyli wyznaczenie niewiadomych przy 

wykorzystaniu pasmowości i symetrii globalnej macierzy sztywności, 

 prezentacja wyników – polega na ich wyświetleniu na ekranie monitora lub 

wydrukowaniu w formie umożliwiającej ich późniejszą interpretację. 

Wszystkie wyżej wymienione etapy zazwyczaj rozdzielone są między trzy moduły 

programu (RUSIŃSKI E. i in. 2000): 

 preprocesor (służy m.in. do importu lub przygotowania geometrii, doboru rodzaju 

elementów skończonych, dyskretyzacji kontinuum, a także przyłożenia warunków 

brzegowych), 
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 solver (moduł przeznaczony do budowy oraz rozwiązania układu równań, na 

podstawie którego uzyskuje się poszukiwane wartości danych wielkości 

fizycznych), 

 postprocesor (moduł służący do prezentacji oraz wspomagania interpretacji 

uzyskanych wyników). 

 

3. Podział pierścieni łożyska na elementy skończone 

Wyodrębnienie elementów w obszarze, w którym poszukujemy rozwiązania 

zadania, jest bardzo ważnym etapem w tworzeniu modelu obliczeniowego MES. 

Sposób dyskretyzacji zależy od geometrii obszaru, własności fizycznych, pewnych 

ogólnych przesłanek co do wyników rozwiązania, a także oczekiwanej efektywności 

obliczeń. 

Sposób dyskretyzacji obszaru warunkuje liczbę niewiadomych, wielkość i kształt 

elementów, a to wpływa na dokładność rozwiązania zadania. Elementy skończone 

powinny być dobrze proporcjonalne. Idealne elementy objętościowe to regularny 

czworościan i sześcian. Elementy do pewnego stopnia mogą być deformowane. 

Wykonanie dobrej siatki dla złożonych kształtów jest zadaniem trudnym i zazwyczaj 

wymaga wielu prób z wykorzystaniem różnych narzędzi generowania siatki. Ocena 

jakości siatki wykonywana jest automatycznie (KRYNKE M., BORKOWSKI S., 

SELEJDAK J. 2014, KRYNKE M. 2015.). 

Podział pierścieni łożyska wieńcowego na elementy skończone w przekroju 

poprzecznym narzucony jest przez ich kształty, natomiast wzdłuż obwodu łożysk jest 

zdeterminowany rozmieszczeniem części tocznych. Należy również zachować 

regularność elementów skończonych w poszczególnych segmentach po obwodzie 

dyskretyzowanych pierścieni. Współpraca pierścieni łożyska między sobą, 

realizowana jest przez zastępcze elementy liniowe (elementy prętowe lub 

superelementy) pośredniczące w przenoszeniu obciążeń z pierścienia związanego 

z nadwoziem na pierścień pozostający w kontakcie z siedziskiem podwozia maszyny 

roboczej. Przykładowy numeryczny model obliczeniowy dla łożyska wałeczkowego 

krzyżowego przedstawiono na rysunku 1. 

Aby wyeliminować różne zagęszczenie siatki elementów skończonych po 

obwodzie pierścieni łożyska wykorzystuje się generator siatki tworzonej 

z wyciągnięciem. Generator tworzy siatkę objętościową w warstwach domeny 

utworzonej przez wyciągniecie. Elementy objętościowe są graniastosłupami lub 

sześciościanami w zależności od kształtu elementu powierzchniowego (trójkąty lub 

prostokąty) na powierzchni bazowej. 
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Rys. 1. Siatka modelu mes łożyska wałeczkowego krzyżowego 

Źródło: opracowanie własne 

 

 
Rys. 2. Siatka modelu mes sektora elementarnego łożyska kulkowego czteropunktowego 

Źródło: opracowanie własne 

 

Podział pierścieni łożyska na elementy skończone, w którym uwzględnia się 

otwory pod śruby mocujące, sprawia pewne trudności w uzyskaniu regularnej siatki 

MES, ze względu na skomplikowaną postać modelu geometrycznego (rys. 2). Aby 

uprościć model geometryczny, należy wydzielić sektor elementarny pierścienia 

pomiędzy sąsiednimi śrubami i podzielić go na elementarne bryły składowe np. tak 

jak uczyniono to na rys. 3. 
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a) b) 

                
Rys. 3. Model geometryczny pierścienia łożyska: a) z otworami pod śruby mocujące, 

b) z pominięciem otworów pod śruby 

Źródło: opracowanie własne 

 

Następnie można wykorzystać właściwości siatki „topologicznej”. Mechanizm 

tworzenia siatek regularnych wykorzystuje topologiczne właściwości powierzchni 

bryły. Pozwala on na wykonanie siatki na powierzchniach prostokątnych elementami 

prostokątnymi (lub czworokątnymi) oraz w objętościach równoległościennych 

elementami prostopadłościennymi (rys. 4). W tym algorytmie kontur powierzchni 

dzielony jest na cztery linie, z których linie naprzeciwległe mają taką samą liczbę 

elementów. Powierzchnia dzielona siatką jest więc topologicznie równoważna 

prostokątowi. Objętość dzielona taką siatką jest topologicznie równoważna 

równoległościanowi. 

 

 
Rys. 4. Siatka „topologiczna”: a) na powierzchni prostokątnej, b) w objętości 

równoległościennej 

Źródło: opracowanie własne 

 

Optymalnym rozwiązaniem dla uniknięcia błędów jest podział jednego sektora 

elementarnego tworząc pierścieniowe wzorce równe liczbie śrub mocujących 

pierścień łożyska, oraz połączeni pokrywających się węzłów. 
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Pierścienie łożysk są mocowane do siedzisk maszyny zespołem śrub mocujących. 

Siedziska łożysk wieńcowych najczęściej mają postać grubościennych dźwigarów 

pierścieniowych otwartych. Śruby zastępuje się elementami belkowymi, do których 

można przyłożyć napięcie wstępne w postaci siły odpowiadającej sile napięcia śrub 

mocujących łożysko do struktur zabudowy (KRYNKE M. 2016). Łby śrub modeluje się 

wykorzystując 8-węzłowe elementy bryłowe. Dyskretyzacja pierścieni łożyska jest 

zdeterminowana podziałką części tocznych. Aby uniknąć dodatkowego zagęszczania 

siatki w miejscach rozmieszczenia śrub wykorzystuje się mechanizm sklejania siatki 

(mesh glueing) na powierzchniach składowych brył modelu geometrycznego. 

Umożliwia on generowanie siatki o różnej gęstości w poszczególnych segmentach 

modelowanej bryły (lub użycie do ich dyskretyzacji elementów o różnej liczbie 

węzłów) (ADINA 2007). Zabieg ten upraszcza model, pozwala w łatwy sposób 

osiągnąć dowolne rozmieszczenie śrub mocujących z uwagi na brak konieczności 

odpowiedniego rozmieszczenia ich węzłów z węzłami pierścieni zabudowy w celu ich 

połączenia. W rezultacie pierścienie nie muszą być podzielone zgodnie z kryterium 

rozmieszczenia śrub mocujących. Zaletą tej metody jest stosowanie takiej samej 

liczby elementów  

Na powierzchniach kontaktu pierścieni łożyska z pierścieniami konstrukcji 

wsporczych należy zdefiniować powierzchnie kontaktu. 

 

4. Modelowanie części tocznych 

W łożyskach tocznych wieńcowych występuje duża liczba par kontaktowych na 

powierzchniach styku elementów tocznych z bieżniami łożyska. Budowa pełnego 

modelu MES łożyska z uwzględnieniem kształtu części tocznych i zdefiniowaniem 

zagadnienia kontaktowego każdej z nich prowadzi zazwyczaj do osobliwości 

macierzy sztywności, co z kolei uniemożliwia rozwiązanie zadania. W celu 

uproszczenia procedur obliczeniowych i tym samym uzyskania optymalnych czasów 

obliczeń części toczne w modelach MES zastępuje się jednowymiarowymi 

elementami skończonymi (elementy liniowe). Jako zastępcze elementy liniowe 

w łożyskach wieńcowych stosuje się: 

 elementy prętowe o odpowiedniej jednostronnej nieliniowej charakterystyce 

materiałowej naprężenie – odkształcenie (rys. 5) – stosowane do łożysk 

wałeczkowych, 

 elementy specjalne (superelementy) (rys. 6), przeznaczone głównie do łożysk 

kulkowych, bazujące na superelemencie zaproponowanym przez Smolnickiego w 

pracy (SMOLNICKI T. 2002). 
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Rys. 5. Charakterystyka naprężenie – odkształcenie elementu prętowego zastępującego 

wałeczki w modelach MES łożysk 

Źródło: opracowanie własne 

 

 
Rys. 6. Superelement z nieliniową asymetryczną charakterystyką materiałową dla kulek 

Źródło: opracowanie własne 

 

Superelement składa się z układ dwóch par elementów belkowych połączonych 

przegubowo w miejscu położenia środków krzywizn bieżni łożyska w ich przekroju 

osiowym z pojedynczym elementem prętowym. Pozostałe końce elementów 

belkowych są połączone z węzłami siatki pierścieni łożyska. Element prętowy ma 

ściśle określoną długość i wartość przekroju poprzecznego oraz odpowiednio 

zdefiniowaną charakterystykę materiałową σ(ε) (KANIA L. 2006) i pełni rolę 

nieliniowej sprężyny. Założony luz osiowy s łożyska lub ewentualny zacisk wstępny Δ 

w modelach MES zdefiniowano poprzez przesunięcie charakterystyki materiałowej 

zgodnie z kierunkiem jak na rysunku 5. 
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Superelement pozwala określić przemieszczenia rzeczywistego elementu tocznego 

poddanego działaniu obciążenia zewnętrznego przekazywanego na części toczne za 

pośrednictwem pierścieni łożyskowych, a w szczególności zmiany kąta działania 

łożysk kulkowych, co trudno jest uzyskać innymi metodami. 

 

5. Warunki brzegowe 

Na rysunku 7 przedstawiono kompletny model numeryczny łożyska wieńcowego 

kulkowego jednorzędowego. Do analizy przyjęto połowę łożyska i pierścieni 

zabudowy. Do modelu wprowadzono odpowiednie warunki brzegowe wynikające z 

symetrii modelu. Zdefiniowano odpowiednie powierzchnie kontaktu pomiędzy 

pierścieniami łożyska i pierścieniami zabudowy. 

 

 
Rys. 7. Warunki brzegowe  

Źródło: opracowanie własne. 
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Śruby mocujące łożysko znajdujące się w płaszczyźnie symetrii łożyska zostały 

zamodelowane w postaci elementów belkowych o przekroju połowy rdzenia śruby A3 

(rys. 7). Do skrajnych śrub o przekroju ½ A3 przyłożono napięcie wstępne o wartości 

½ FM napięcia wstępnego śruby mocującej. Podobnie w elementach prętowych 

zastępujących węzłowe części toczne, przyjęto połowę ich przekroju At. 

Dolną powierzchnię pierścienia zabudowy, do którego jest mocowany zewnętrzny 

pierścień łożyska, podparto sztywnie. Na górnej powierzchni pierścienia zabudowy, 

do którego jest mocowany pierścień wewnętrzny łożyska nałożono sztywne 

powiązania między węzłami znajdującymi się na tej powierzchni (węzły slave) 

a węzłem centralnym (węzeł master) znajdującym się w środku ciężkości węzłów 

slave. Powstałe w ten sposób pary węzłów tworzą „sztywną pajęczynę”, której 

punktem centralnym jest węzeł główny, do którego przykładane jest obciążenie 

zewnętrzne w postaci siły skupionej i momentu skupionego. Kiedy model doznaje 

deformacji węzły slave są zmuszone do przesunięcia i obrotu w ten sposób by 

odległość między węzłami slave i węzłem master pozostała stała i obroty węzłów 

slave są takie same jak odpowiednie obroty na węźle głównym. Przyłożone w ten 

sposób obciążenie, wywołuje obciążenie łożyska zadanym momentem wywrotnym M, 

siłą osiową Q i siłą promieniową H (1.7). Proces obliczania nośności łożyska odbywa 

się iteracyjnie. Dla założonego obciążenia zewnętrznego przeprowadza się obliczenia 

modelu numerycznego i określa rozkład obciążenia wewnętrznego w łożysku. 

Obliczenia prowadzi się do osiągnięcia wartości granicznego obciążenia części 

tocznych w jednym z rzędów obliczeniowych łożyska.  

 

6. Podsumowanie 

Zastosowanie metody elementów skończonych w numerycznych obliczeniach 

inżynierskich wspomaganych komputerowo pozwala na szybkie i relatywnie dokładne 

osiągnięcie wyników, których uzyskanie metodą analityczną byłoby bardzo trudne lub 

wręcz niemożliwe. 

Wykorzystanie MES do zweryfikowania poprawności funkcjonowania danego 

wyrobu umożliwia krokową lub dokładną optymalizację jego wybranych cech już od 

wczesnych etapów rozwoju produktu. Uzyskuje się więc możliwość radykalnego 

skrócenia czasu trwania uruchomienia produkcji nowego wyrobu lub modyfikacji 

wyrobu już znajdującego się w produkcji. 

Należy mieć na uwadze, że wyniki analiz MES opisują zachowanie się układu 

w sposób przybliżony, są zawsze obarczone pewnym błędem, który w przypadku 

poprawnego prowadzenia analizy CAE można uznać za pomijalnie mały. 
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Modele obliczeniowe wieńcowych łożysk tocznych z uwagi na ich złożoność 

muszą podlegać różnego rodzaju uproszczeniom. Dotyczy to również obliczania 

nośności łożysk z wykorzystaniem metody elementów skończonych. 

 

Bibliografia 

1. RUSIŃSKI E, SMOLNICKI T. 2010. Rozwój metod obliczeniowych w budowie maszyn i 

pojazdów, Przegląd Mechaniczny nr 6. s.17-24. 

2. ZIENKIEWICZ O. C., TAYLOR R. L1991. The finite element method. Vol. 1, Vol. 2. 

McGraw-Hill Book Company, London. 

3. RUSIŃSKI E., CZMOCHOWSKI J., SMOLNICKI T. 2000. Zaawansowana metoda elementów 

skończonych w ustrojach nośnych maszyn. Oficyna Wydawnicza Politechniki 

Wrocławskiej, Wrocław. 

4. ADINA 2007. Theory and Modeling Guide. Volume 1: ADINA. ADINA R&D, Inc., 

Watertown. 

5. SMOLNICKI T. 2002. Fizykalne aspekty koherencji wielkogabarytowych łożysk tocznych i 

odkształcalnych konstrukcji wsporczych. Oficyna Wydawnicza Politechniki 

Wrocławskiej, Wrocław. 

6. KANIA L. 2006. Modelling of rollers in slewing bearing calculations with the use of finite 

elements. Mechanism and Machine Theory, 41, 11: 1359-1376. 

7. KRYNKE M., BORKOWSKI S. 2013. Metodyka budowania modeli obliczeniowych MES 

łożysk wieńcowych dotycząca dyskretyzacji pierścieni łożyska. Modelowanie 

Inżynierskie. Nr 49. s.40-46. 

8. KRYNKE M., BORKOWSKI S., SELEJDAK J. 2014. Analysis of Influence of Bearing 

Clearance on the Static Carrying Capacity of Multi-row Slewing Bearings. Periodica 

Polytechnica Transportation Engineering. Vol. 42, s.43-48. 

9. KRYNKE M. 2015. The Dynamic State Monitoring of Bearings System. Production 

Engineering Archives. Vol. 6(1). s. 35-38. 

10. KRYNKE M. 2016. Numerical analysis of bolts loading in slewing bearing. Czasopismo 

Techniczne Mechanika. s z.4-M (14). S.89-94. 



Zeszyty Naukowe 
Quality. Production. Improvement 

No 2(7) 2017 
s. 81-93 

 

- 81 - 

Piotr Tomski
1
 

  

SIEĆ SPOŁECZNA JAKO POTENCJAŁ PRZEDSIĘBIORCY 
DETERMINUJĄCY EFEKTYWNOŚĆ FIRMY 

  
 

Streszczenie: Celem niniejszego rozdziału jest prezentacja znaczenia potencjału 

przedsiębiorcy, który wynika z potencjału sieci osobistych stanowiących jednocześnie czynnik 

determinujący wielowymiarowo postrzeganą efektywność przedsiębiorstwa. 

  

Słowa kluczowe: sieć społeczna, sieć osobista, kontakty, komunikacja, przedsiębiorczość, 

efektywność, wzrost, rozwój. 

  

1. Wprowadzenie  

Jak skonstatowali N.F. Norris i D.V. Brazeal (1994), zanim pojawi się 

przedsiębiorczość konieczne jest zaistnienie potencjału dla przedsiębiorczości, 

niezależnie czy dotyczy to potencjału dla tworzenia nowych przedsięwzięć czy też 

innowacji i wzrostu w już istniejących podmiotach. Potencjał dla przedsiębiorczości 

wymaga potencjalnych przedsiębiorców. W literaturze zwraca się w tym kontekście 

uwagę na zagadnienie intencji, teorię planowanych zachowań oraz teorię zdarzenia 

przedsiębiorczego. Sugestie Norris'a i Brazeala, opublikowane we wpływowym 

czasopiśmie "Entrepreneurship Theory and Practice", dotyczące potencjału dla 

przedsiębiorczości, wiodą ewidentnie ku potencjałowi niesionemu przez człowieka - 

przedsiębiorcę. Zarządzanie potencjałem ludzkim bowiem, jak stwierdza J. Penc 

(2010), łączy się przede wszystkim z pytaniem o istotę kapitału ludzkiego i jego 

doskonalenie oraz reguły odnoszące się do jego formowania i rozwoju. Kapitał ludzki 

to ludzie z ich wiedzą i umiejętnościami, doświadczeniem zawodowym, aspiracjami, 

motywacjami i postawami, to powiązania, relacje i stosunki między nimi, poziom 

zaufania i wzajemnych relacji, a także obowiązująca kultura. Jak każdy kapitał, także  

i ludzki stanowi aktywa zdolne do generowania wartości. Kapitał ludzki zatem 

postrzega się jako niezwykle cenny zasób, dzięki któremu można tworzyć określony 

strumień korzyści bądź w znaczącym stopniu może on przyczynić się do ich 

wygenerowania. 

Potencjał ludzki rozumiany przez pryzmat kapitału ludzkiego to, oprócz 

potencjału kapitału emocjonalnego i intelektualnego, także potencjał kapitału 

społecznego. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na wpływ potencjału ludzkiego 
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(potencjału przedsiębiorcy), utożsamianego z kapitałem społecznym, a precyzując 

problem, utożsamianego z sieciami powiązań, w których uczestniczy przedsiębiorca, 

na efektywność firmy. Uczestnictwo w owych sieciach postrzegać można jako 

niezwykle istotny wątek zarówno w perspektywie teorii jak i praktyki 

przedsiębiorczości. Jak skonstatował bowiem M. Bratnicki (2004), z perspektywy 

konstruktywizmu metodologicznego przedsiębiorcy są uczestnikami złożonych sieci, 

które formują wraz z innymi osobami. Kluczem do przedsiębiorczości zaś staje się 

funkcjonowanie mentalne i aktywne porozumiewanie się w sytuacjach lokalnych, 

które zachodzi na bieżąco, w przepełnionej życiem teraźniejszości. Wspomniana, 

przepełniona życiem teraźniejszość przedsiębiorcy niesie ze sobą istnienie 

nieustannych interakcji międzyludzkich, dzięki którym przedsiębiorca pozyskuje 

informacje i wiedzę niezbędne do realizacji procesu przedsiębiorczego zarządzania, 

opartego na rozpoznawaniu i eksploatacji szans. Zdaniem J. Stachowicza (2015), 

zasadne jest wręcz aby przedsiębiorczość definiować, dyskutować i oceniać jako 

proces ukonstytuowany w sieci działań ludzi. Uznanie roli człowieka w organizacji, 

jako centrum wszelkich planowanych przeobrażeń postrzegania i rozumienia 

organizacji oraz jej rozwoju, przyczyniło się do ukształtowania nurtu badań nad 

przedsiębiorczością, w szczególności uwzględniającego psychologiczne, 

kognitywistyczne oraz aksjologiczne czynniki tego zjawiska. Warto w tym kontekście 

zgodzić się ze stwierdzeniem, iż kapitał społeczny stał się uznanym fenomenem (i 

czynnikiem racjonalizacji ludzkich działań) dla spożytkowania silnych stron 

współpracy ludzi w przedsięwzięciach gospodarczych i społecznych (STACHOWICZ 

2015). 

W kontekście powyższych konstatacji, celem niniejszego opracowania jest 

prezentacja znaczenia potencjału przedsiębiorcy, który wynika z potencjału sieci 

osobistych stanowiących jednocześnie czynnik determinujący wielowymiarowo 

postrzeganą efektywność przedsiębiorstwa.  

 

2. Istota sieci osobistej przedsiębiorcy  

Sieci społeczne zajmują szczególne miejsce we współczesnej teorii i praktyce 

zarządzania przedsiębiorstwem. Jak podkreśla bowiem B. Nogalski i P. Niewiadomski 

(2014), współczesne przedsiębiorstwo to obiekt umieszczony w zachodzących na 

siebie i wzajemnie uzależnionych relacjach w układzie społecznym, ekonomicznym, 

przestrzennym, technologicznym i politycznym. 

Sieć społeczna może zostać określona jako zbiór węzłów (np. osób, organizacji), 

połączonych zbiorem relacji społecznych (LAUMANN, GALASKIEWICZ I MARSDEN 

1978). Zdefiniować można ją także jako „rzeczywisty zbiór powiązań pomiędzy 

zbiorem osób” (MITCHELL 1973) lub „zestaw więzi łączących kilku aktorów”" 
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(NELSON 1988) czy też układ węzłów lub aktorów (CASTILLA, HWANG, 

GRANOVETTER I GRANOVETTER 2000).  

Wszelkie obiekty społeczne, traktowane jako elementy sieci, określa się mianem 

aktorów, zdolnych do wzajemnych oddziaływań i wchodzenia we wzajemne stosunki 

(KWAŚNIEWICZ 1998). Sieć społeczna jest zatem strukturą społeczną, tworzoną przez 

zespół aktorów (np. ludzi, organizacji), połączonych siecią wzajemnych powiązań. 

Aktorzy połączeni są za pomocą więzi, które stanowią kategorię nadrzędną wobec 

relacji (OLESIŃSKI 2010). Gdy sieć społeczna analizowana jest z perspektywy jednego 

aktora społecznego, co jednocześnie implikuje umieszczenie go w centrum sieci 

(jednostka – ego – znajduje się w centrum sieci), sieć taką określa się mianem sieci 

egocentrycznej bądź sieci personalnej lub osobistej. Sieć osobista nazywana jest także 

siecią egocentryczną (ego-centered, ego-centric). Stanowi ona zbiór osób połączonych 

z konkretną osobą (ego), która to osoba stanowi jednocześnie punkt ogniskowania, 

bądź, inaczej, zakotwiczenia sieci. Analizując położenie w sieci i splot powiązań ego, 

warto przyjąć, iż punkt ten stanowi osoba przedsiębiorcy. 

Sieć osobistą zdefiniować można też jako sieć, w której skład wchodzą wszystkie 

osoby kontaktowe, z którymi dana jednostka pozostaje w określonych relacjach 

(SŁAWECKI 2011). Osobista sieć przedsiębiorcy określana jest także w literaturze jako 

sieć przedsiębiorcza (entrepreneurial network) (GREVE 2003). Sieci osobiste 

przedsiębiorcy są, jak podkreślają L. Hamill i N. Gilbert (2010), obrazem relacji 

między osobą i innymi osobami: przyjaciółmi, rodziną, znajomymi, 

współpracownikami itd. Sieć społeczna przedsiębiorcy stanowi zaś agregację sieci 

osobistych. 

Sieci społeczne postrzega się jako scaloną całość związków emocjonalnych  

i fizycznych. Uznaje się, iż gęstość, osiągalność i stopień dywersyfikacji sieci 

determinują strukturę czasoprzestrzenną, w zakresie której przedsiębiorcy mogą 

komunikować się między sobą (DUBINI I ALDRICH 1991). Tworzone przez 

przedsiębiorcę sieci składają się zarówno z relacji biznesowych, jak i różnego rodzaju 

innych powiązań (JÄMSÄ, TÄHTINEN, RYAN I PALLARI 2012), które wpływają na 

funkcjonowanie przedsiębiorstwa. 

Podejmując próbę spojrzenia na sieci osobiste przez pryzmat ich utylitarnego 

charakteru, przytoczyć można S. Gudkovą (2008), która zwraca uwagę na 

wyodrębnienie trzech obszarów: prywatnego, efektywnego i rozszerzonego. Do 

obszaru prywatnego należą osoby, z którymi centralna jednostka utrzymuje bliskie 

relacje, takie jak członkowie rodziny, krewni, przyjaciele. W obszarze efektywnym 

znajdują się jednostki, z którymi ego łączą znacznie luźniejsze więzi, czemu 

jednocześnie towarzyszą mniejsze oczekiwania ego wobec tych osób. Do obszaru 

rozszerzonego należą osoby, z którymi ego nie utrzymuje bezpośrednich relacji, 

korzystając z tych kontaktów poprzez pośredniczące osoby trzecie. 
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3. Ogólna rola sieci społecznej 

Odwołując się do dokonań K. Polanyiego (2010), M. Granovetter (1985) postawił 

tezę, zgodnie z którą istotna część transakcji zawieranych na rozwiniętych rynkach  

w systemie kapitalistycznym odbywa się za pośrednictwem relacji społecznych. 

Zakorzenienie działania ekonomicznego nie jest zatem, jak uważa między innymi K. 

Polanyi, wyłącznie cechą społeczeństw przedrynkowych (BARBER 1995). Według 

teorii zakorzenienia, aktorzy nie działają i nie podejmują decyzji jak odizolowane 

atomy, poza społecznym kontekstem, ale jednocześnie nie dostosowują się  

w niewolniczy sposób do scenariuszy napisanych dla nich przez kategorie społeczne, 

które są im dane. Podejmowane przez nich próby realizacji działań celowych są 

zakorzenione w konkretnych, istniejących systemach relacji społecznych 

(GRANOVETTER 1985). Każde z działań ekonomicznych ma zatem swoją historię i jest 

wyznaczane przez strukturę relacji społecznych. Zakorzenienie to, zwane 

zakorzenieniem strukturalnym, polega na kontekstualizcji wymiany ekonomicznej  

w uporządkowane relacje interpersonalne (DIMAGGIO I ZUKIN 1990). Wynika z tego, 

iż społeczne struktury mogą aktywnie oddziaływać na różne obszary gospodarki. 

Ważną próbę rozwinięcia koncepcji zakorzenienia strukturalnego w odniesieniu 

do przedsiębiorstw, opierając się na wynikach badań wśród firm nowojorskiego, 

ekskluzywnego przemysłu odzieżowego, podjął B. Uzzi (1996). Starał się on 

zdefiniować zakorzenienie strukturalne, zidentyfikować jego główne cechy, źródła  

i konsekwencje w odniesieniu do podmiotów gospodarczych, a także przenieść 

opisywaną ideę z wymiaru teoretycznego w praktyczny, pokazując, jak może ona 

oddziaływać na efekty działania ekonomicznego. W jego ujęciu strukturalne 

zakorzenienie dotyczy struktury sieci i jakości więzi między podmiotami. Jest to cecha 

systemu wymiany i ram działania ekonomicznego, które kierują się logiką odmienną 

niż rynkowa. Zdaniem B. Uzziego każda organizacja dysponuje dwoma rodzajami 

relacji (tworzących sieci) z otoczeniem: na zasadach rynkowych (arm’s length)  

i zakorzenienia (embedded). Pierwsze z nich to typowe transakcje rynkowe. Mają one 

charakter krótkoterminowy i luźny oraz funkcjonują bez rozszerzonego kontaktu 

społecznego czy personalnego. Odznaczają się one także znacznym stopniem 

zmienności (duża rotacja podmiotów nawiązujących kontakt). W tym przypadku 

wzorce wymiany między stronami wyznaczane są przez funkcjonowanie mechanizmu 

rynkowego pozwalającego na ustalenie cen. Istotą relacji drugiego rodzaju (więzi 

zakorzenione) jest określanie wzorców wymiany przez sieć. Kontakty między 

podmiotami w tym przypadku są powtarzane i oparte na oczekiwaniach oraz 

dyspozycjach ukształtowanych przez więzi. Funkcją relacji zakorzenionej jest 

wytwarzanie zaufania, ułatwiającego wymianę informacji (norma wzajemności, 

pozytywne interpretacje zachowania i intencji innych podmiotów), pełnienie roli 
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środka (kanału) wymiany ważnych zasobów z punktu widzenia działalności 

gospodarczej oraz podstawy do wspólnego rozwiązywania problemów. 

Konsekwencje funkcjonowania podmiotów opartych na zakorzenionych więziach 

mają charakter ekonomiczny. Umożliwiają one dostęp do nowych wymian, redukują 

koszty działalności (wzajemne zaufanie sprawia, że niepotrzebny jest nadzór) oraz 

pozwalają zdobywać doświadczenie i wiedzę (wzrost zdolności adaptacyjnych firm). 

Tym samym jakość relacji i jej struktura powinny przekładać się na możliwości 

funkcjonowania firmy na rynku (zdolności do utrzymania firmy). 

 

4. Rola sieci społecznej przedsiębiorcy w generowaniu przesłanek dla 

wzrostu efektywności przedsiębiorstwa 

W literaturze znaleźć można stwierdzenia, iż relacje jednostek ludzkich w sieciach 

są znaczące dla funkcjonowania organizacji (np. BURT 1995) i jej sukcesu (HUNING, 

BRYANT I HOLT 2015). Analiza literatury przedmiotu wiedzie wręcz do stwierdzenia, 

iż sieci społeczne to kanwa dla struktur organizacyjnych wspomagających wszelką 

współpracę. Sieci te są jednocześnie czynnikiem wspierającym i dynamizującym 

procesy poznawcze, co ma szczególne znaczenie także w kontekście 

przedsiębiorczości, bowiem każdy proces przedsiębiorczości jest procesem 

poznawczym. 

W ogólnym rozumieniu powiązania w rodzaju „przyjaciele przyjaciół” 

(BOISSEVAIN 1974), zobowiązania grupowe (BOURDIEU 1986) oraz silne i słabe więzi 

(GRANOVETTER 1973) dostarczają uczestniczącym stronom, należącym do 

określonych sieci, uprzywilejowaną informację, dostęp do okazji (szans) oraz 

umożliwiają jednostkom ludzkim pozyskanie zasobów, do których dostęp  

w „standardowych”, nieusieciowionych warunkach można określić jako trudny (JACK 

2005).  

Według A.R. Andersona, S.L. Jack i S.D. Dodd (2005)  dla przedsiębiorcy 

koniecznością jest posiadanie licznych, zdywersyfikowanych kontaktów w otoczeniu, 

do których zaliczyć należy krewnych, przyjaciół i znajomych oraz innych osób, 

pochodzących z różnych grup społecznych. Odpowiedni dobór składu i utrzymanie 

tych kontaktów jest, zdaniem tych autorów, centralnym wątkiem przedsiębiorczego 

życia i może mieć silny wpływ na wyniki i efektywność przedsiębiorstwa. 

W badaniach prowadzonych w obszarze przedsiębiorczości istotną pozycję wśród 

analizowanych czynników zajmuje właśnie relacyjne otoczenie przedsiębiorcy. Sieci 

społeczne są głównym czynnikiem identyfikacji szans rynkowych (OZGEN I BARON 

2007), zaś różnice między przedsiębiorcami w tym wymiarze stanowią celną 

podstawę dla wyjaśnienia różnic we wzroście przedsiębiorstw (ACQUAAH 2011; STAM 

I ELFRING 2008; VISSA I CHACAR 2009), ich innowacyjności (JULIEN, 
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ANDRIAMBELOSON I RAMANGALAHY 2004) i wynikach działalności eksportowej 

(ELLIS 2000; LIANXI, WEI-PING I XUEMING 2007). Fakt ten dotyczy zarówno 

przedsiębiorczości indywidualnej, jak i organizacyjnej. W 2007 roku J. Watson (2007) 

udowodnił, iż cechy sieci społecznych menedżerów mają pozytywny wpływ na 

przetrwanie i wzrost firm. W innych badaniach T. Manolova, N. Carter, I. Manev i B. 

Gyoshev (2007) udowodnili, iż wartość sieci doradczej zbudowanej wokół dyrektorów 

naczelnych zwiększa prawdopodobieństwo przyszłego wzrostu firmy. Osobiste relacje 

dyrektorów naczelnych zostały zidentyfikowane jako kluczowe zarówno w fazie start-

up'u jak i w trakcie pozostałych faz cyklu życia małego przedsiębiorstwa.  

Istnieją wyniki badań wskazujące, iż istnieje pozytywna relacja między 

poszukiwaniem przez przedsiębiorcę porad na zewnątrz przedsiębiorstwa, 

a efektywnością małego przedsiębiorstwa, mierzoną jako zysk i wzrost sprzedaży 

(KENT 1994). W tej samej konwencji pozostają wyniki badań, w których 

udowodniono, iż interakcja przedsiębiorcy z otoczeniem firmy (osobami 

funkcjonującymi w otoczeniu) jest dodatnio skorelowana z efektywnością finansową 

(DOLLINGER 1985). L. Dyer i C. Ross (2008) wykazali, iż w przypadku małych 

przedsiębiorstw, częstotliwość poszukiwania informacji o rynku w otoczeniu jest 

pozytywnie powiązana z sukcesem przedsiębiorstwa. Sukces zaś w przypadku małego 

przedsiębiorstwa jest ściśle związany z odczuciami przedsiębiorcy dotyczącymi 

efektywności realizowanego przez niego przedsięwzięcia. M.A. Hitt, R.D. Ireland, 

S.M. Camp i D.L. Sexton (2001; 2002) zasugerowali zaś, iż kapitał społeczny 

dostarcza informacji, wiedzy technologicznej, zapewnia dostęp do rynków oraz 

komplementarnych zasobów. Stanowi on zatem niezwykle ważny zasób i może 

wpływać bezpośrednio na efektywność przedsiębiorstwa 

Dostępne wyniki badań wskazują, iż interakcja przedsiębiorcy z otoczeniem firmy 

(osobami funkcjonującymi w otoczeniu) jest dodatnio skorelowana z efektywnością 

finansową (DOLLINGER 1985). Stwierdzono także, iż istnieje dodatni wpływ 

częstotliwości kontaktów przedsiębiorcy z członkami jego sieci osobistej na wzrost 

poziomu sprzedaży (dotyczy nowych firm) (RIPOLLES I BLESA 2005). Więzi  

z profesjonalistami z branży przyczyniają się do wzrostu sprzedaży i zyskowności 

(BUTLER, BROWN I CHAMORNMARN 2003). W przypadku małych przedsiębiorstw, 

częstotliwość poszukiwania informacji o rynku w otoczeniu jest pozytywnie 

powiązana z sukcesem przedsiębiorstwa (DYER I ROSS 2008). Istnieje również 

dodatnia zależność między uczestnictwem w zdywersyfikowanych sieciach, 

a efektywnością przedsiębiorstwa (wyniki metaanalizy w oparciu o 68 niezależnych 

procedur badawczych) (RAUCH, ROSENBUSCH, UNGER I FRESE 2016). Bliskie więzi  

z przedstawicielami władz i instytucji finansowych prowadzą do wzrostu sprzedaży  

i wzrostu efektywności produkcji (LAU I BRUTON 2011). Stwierdzono również, i także 



Zeszyty Naukowe 
Quality. Production. Improvement 

No 2(7) 2017 
s. 81-93 

 

- 87 - 

wzrost firmy zakorzeniony jest w sieciach przedsiębiorczych i znacząco uzależniony 

od liczby powiązań (BRINK 2011). 

Częstotliwość kontaktów z członkami sieci pozytywnie wpływa na efektywność 

nowego przedsięwzięcia gospodarczego (WEST I NOEL 2009) oraz osiąganie 

doskonałości technologicznej (GRANDI I GRIMALDI 2003), a relacje osobiste wspierają 

sukces kooperacji w innowacjach procesowych (DANIK I ŻUKOWSKA 2011). 

Zaangażowanie firmy w sieci osobiste wpływa na jej efektywność ekonomiczną  

i innowacyjną (AHUJA 2000; OWEN-SMITH I POWELL 2004; ROWLEY, BEHRENS  

I KRACKHARDT 2000). 

Relacje z klientami, dostawcami, uczestnictwo w sieci nieformalnej i uczestnictwo 

w wydarzeniach prowadzi do wzrostu firmy (HORMIGA, BATISTA-CANINO  

I SANCHEZ-MEDINA 2011) zaś właściwy dobór kontaktów jest kluczem do 

efektywności zasobów relacyjnych. Nieformalne porozumienia wynikające  

z kontaktów osobistych mogą przyspieszyć reakcje na szanse pojawiające się na rynku 

oraz ograniczyć koszty transakcyjne (SARNOWSKI 2013). 

Badania przeprowadzone przez P. Tomskiego (2016) ujawniły, że w przypadku 

badanej próby ma miejsce pośredniczące działanie efektów informacyjnych sieci 

osobistej przedsiębiorcy. Działanie to ma miejsce we wszystkich analizowanych 

konfiguracjach wymiarów sieci i wymiarów efektów informacyjnych w odniesieniu 

do wszystkich wymiarów efektywności małej firmy. Zidentyfikowano jednak fakt, iż 

najsilniejszy efekt mediacyjny występuje w przypadku sieci tworzonej z osobami 

spoza rodziny przedsiębiorcy, w warunkach pośredniczącego działania efektów 

informacyjnych w zakresie zasobów o potencjale dla wykorzystania szans. Wyniki te 

ukazują, iż w każdym przypadku wpływ sieci osobistej przedsiębiorcy nie jest 

działaniem bezpośrednim, choć efekt pośredni zależny jest od rodzaju podsieci 

przedsiębiorcy, wymiaru efektów i wymiaru efektywności. Generalnie, wywarcie 

wpływu na efektywność przedsiębiorstwa możliwe jest poprzez zaistnienie efektu 

pośredniczącego w postaci dostarczenia przedsiębiorcy informacji. W związku  

z faktem, iż informacje te dotyczą zasobów o potencjale dla wykorzystania szans oraz 

bezpośrednio szans, stanowią one element prowadzący do zwiększenia efektywności 

firmy. Pozyskane przez przedsiębiorcę informacje, prowadzą do wykorzystania owych 

zasobów bądź konkretnych okazji, a fakt ten znajduje swoje odzwierciedlenie we 

wzroście efektywności. Sieci te zatem bezwzględnie stanowią potencjał 

przedsiębiorcy determinujący poziom efektywności przedsiębiorstwa. 

 

9.5. Podsumowanie 

Specyficzną umiejętnością przedsiębiorcy jest tworzenie, utrzymanie  

i pozyskiwanie informacji z sieci osobistej, która stanowi jego specyficzny potencjał. 
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Sieć ta, stanowiąc, jak podkreśla B. Johannisson (1990, s. 41), „najbardziej znaczący 

zasób firmy”, dostarcza przedsiębiorcy informacji odnoszących się do zasobów  

o potencjale dla wykorzystania szans oraz bezpośrednio dotyczących szans. 

Sieci społeczne (sieci osobiste) dostarczają przedsiębiorcom szerokiego wachlarza 

wartościowych zasobów, niebędących dotychczas w ich posiadaniu, wspierając ich 

tym samym w osiąganiu celów postawionych przed zarządzanymi przez nich 

przedsiębiorstwami. Wśród najistotniejszych zasobów, które dostarczane są 

przedsiębiorcom poprzez sieci osobiste wskazać należy te, które prowadzą do 

wykorzystania szans, co stanowi jednocześnie rdzeń przedsiębiorczych działań.  

W związku zaś z faktem, iż różne jednostki w sieci osobistej dostarczają odmiennych 

zasobów i informacji, wskazane jest, by przedsiębiorca wchodził w interakcje  

z różnymi osobami (TOMSKI 2016). 

Sukces w zarządzaniu małymi i średnimi firmami zależy od czynników, których 

umiejętne wykorzystanie przyczynia się do ich przetrwania, wzrostu i rozwoju. 

Centralną postacią w kreowaniu sukcesu małej firmy jest przedsiębiorca, posiadający 

wiedzę o możliwościach wzmocnienia i spożytkowania zewnętrznych oraz 

wewnętrznych czynników sukcesu oraz skutecznie je wykorzystujący. Wzmacnianie 

czynników sukcesu wymaga nieustannej obserwacji otoczenia przedsiębiorstwa pod 

kątem ujawniania okazji i nowych możliwości (SKALIK 2010; LEMAŃSKA-MAJDZIK  

I OKRĘGLICKA 2015).  

Sprostanie zmianom w otoczeniu i jego turbulencjom może wymagać od 

przedsiębiorców utrzymania i odpowiedniego dostosowania więzi sieciowych. Więzi 

te zaś mogą wspomagać przedsiębiorców w procesie pozyskiwania zasobów  

i wsparcia (QIAN I KEMELGOR 2013). 

Aby osiągnąć cele działalności przedsiębiorczej, obejmującej odkrywanie, 

kreowanie i eksploatację szans (SHANE I VENKATARAMAN 2000; VENKATARAMAN 

1997), często niezbędne jest właśnie wykorzystanie sieci profesjonalnych i osobistych 

przedsiębiorcy (LECHNER, DOWLING I WELPE 2006), które mogą wnosić istotny wkład 

w bazę zasobową przedsięwzięcia, poprzez umożliwienie pozyskania zasobów 

finansowych i ludzkich (FLORIN, LUBATKIN I SCHULZE 2003).  

Reasumując rozważania przedstawione w niniejszym opracowaniu należy 

stwierdzić, iż znaczenie sieci społecznych w kontekście przedsiębiorczości zostało 

silnie zaakcentowane w literaturze przedmiotu (por.: LARSON 1992; LARSON I STARR 

1993; KRACKHARDT 1995; HITE I HESTERLY 2001; LIAO I WELSCH 2003; HITE 2005; 

AARSTAD, HAUGLAND I GREVE 2010). Sieci społeczne postrzegać można jako część 

kapitału społecznego. Najnowsze studia w tym zakresie przyczyniły się do 

rozszerzenia teorii kapitału społecznego, ukierunkowując ją na problematykę jego 

znaczenia i roli w przedsiębiorczości (HUANG I WANG 2013). Analiza literatury 

skłania także do stwierdzenia, iż sieci prywatnych, nieformalnych powiązań 
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przedsiębiorców otwierają dostęp do zasobów, które w warunkach nieistnienia owych 

sieci byłyby nieosiągalne (OSTGAARD I BIRLEY 1994). Istnieje także ogólne 

porozumienie co do faktu, iż wysoki poziom kapitału społecznego, zbudowanego na 

bezpośrednich kontaktach często wspiera przedsiębiorców w pozyskiwaniu dostępu do 

funduszy venture capital, źródeł kluczowej informacji i potencjalnych klientów 

(CHISHOLM I NIELSEN 2009). Sieci społeczne pozwalają zatem przedsiębiorcom na 

pozyskanie dostępu do wartościowych zasobów, które często niedostępne są dla nich 

w inny sposób z powodu wysokiego kosztu. Sieci również mogą pozwolić 

przedsiębiorcom na pozyskanie dostępu do takich zasobów jak finansowanie, 

informacje i motywacja, a także wpływać na legitymizację nowych przedsięwzięć 

(NOWIŃSKI I RIALP 2015). 

Zdecydowanie zatem stwierdzić należy, iż potencjał tkwiący w sieciach 

osobistych przedsiębiorcy to zasób szczególnych możliwości i czynnik wpływający  

w sposób pozytywny na efektywność  przedsiębiorstwa. Kontakty przedsiębiorcy  

z aktorami pochodzącymi z jego otoczenia generują wartościowe, wielowątkowe 

informacje i wiedzę, które odpowiednio zinterpretowane i wykorzystane w procesie 

przedsiębiorczego zarządzania przyczyniają się do wzrostu wielowymiarowo 

postrzeganej efektywności firmy. 
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WYKORZYSTANIE METODY SMED DO POPRAWY 

EFEKTYWNOŚCI PRACY STANOWISKA WYTŁACZANIA 

RUREK GŁADKICH 

 

 
Streszczenie: Rozdział to studium przypadku z wdrożenia metody SMED na stanowisku 

wytłaczania rurek gładkich w jednym z przedsiębiorstw produkcyjnych z branży  

motoryzacyjnej. W rozdziale  przedstawiono  etapy  wdrożenia metody SMED oraz korzyści 

jakie osiągnięto dzięki wdrożeniu tej metody w wymiarze czasowym i ekonomicznym. 

Rozdział ma charakter studium przypadku i prezentuje teoretyczne aspekty związane 

z zastosowaną metodą oraz jej praktyczną implementację w warunkach analizowanego 

przedsiębiorstwa i stanowiska roboczego. 

 

Słowa kluczowe: efektywność, przezbrojenie, SMED, diagram spaghetti, korzyści 

 

1. Wstęp 

Celem rozdziału jest analiza przebiegu wdrożenia metody SMED na stanowisku 

wytłaczania rurek gładkich w jednym z zakładów produkujących wyroby z tworzyw 

sztucznych dla branży motoryzacyjnej oraz wskazanie na osiągnięte oszczędności 

w ujęciu czasowym i finansowym.  

Kluczem do sukcesu w dzisiejszym konkurencyjnym świecie jest optymalizacja 

wykorzystania posiadanych zasobów produkcyjnych (aktywów) w obszarze „cztery 

P”, tj. personel (ang. people), procesy (ang. processes), maszyny i urządzenia zakładu 

(ang. plant equipment) oraz prognozowane utrzymanie ruchu (ang. predictive 

maintenance), co prowadzi do poprawy efektywności. Firmy, którym udało się 

maksymalnie wykorzystać te wszystkie kluczowe obszary, należą do grona 

najlepszych, wyróżniających się na tle konkurencji i cieszą się większymi, 

długotrwałymi sukcesami (LASZKIEWICZ M. 2005). Efektywne wykorzystanie tych 

zasobów jest także ważne z punktu widzenia optymalizacji kosztów jednostkowych 

produkcji (DZIUBA SZ., SZOŁTYSEK K., KOZYRA C. 2011). Maszyny i urządzenia to 

strategiczne aktywa zakładu, ponieważ biorą udział w przebiegu procesu 
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technologicznego, podczas którego tworzy się „wartość dodana” produktu 

(BORKOWSKI S., SELEJDAK J., SALAMON SZ. 2006).  

Pojęcie efektywności wykorzystania maszyn i urządzeń nabiera coraz 

większego znaczenia jako jedna ze zmiennych składająca się na sukces firmy. 

Potwierdzeniem tego są słowa Petera Druckera - guru zarządzania - który zdefiniował 

efektywność jako „kluczowy element rozwoju przedsiębiorstwa, służący 

samorealizacji i zdolności jego przetrwania” (DRUCKER P. 1994). Japończycy 

w ramach koncepcji TPM podzielili większość głównych strat związanych 

z efektywnością wykorzystania parku maszynowego na 6 kategorii - jedną ze strat są 

przezbrojenia i regulacje (rys. 1). Wyeliminowanie tych strat powoduje istotne 

poprawienie efektywności pracy maszyn i urządzeń (BRZESKI J., FIGAS M. 2006, 

BORKOWSKI S., SELEJDAK J., SALAMON SZ. 2006). 

 

 
 

Rys. 1. Przezbrojenia i regulacje jako jeden z sześciu dużych strat w obszarze „maszyny i 

urządzenia zakładu” 

Źródło: BRZESKI J., FIGAS M. 2006 

 

Przezbrojenie maszyny wiąże się z czasem poświęconym na zmianę formatu, 

produktu lub warunków produkcji. Stratami mogą być również surowce i produkty 

wyprodukowane po zmianie formatu zanim maszyna zostanie wyregulowana. Często 

czas poświęcony na przezbrojenie zakładany jest jako stały dla danego rodzaju sprzętu 

lub wymiany. W celu znacznej redukcji tego czasu wykorzystuje się metodę zwaną 

SMED (ang. Single Minute Exchange of Die – Jednominutowa Wymiana Formy) 

(SHINGO S. 1985; MARTYNIAK Z. 1997). Twórcą tej metody był Shiego Shingo, 

japoński inżynier przemysłowy, wiodący w swoich czasach ekspert w zakresie 

praktyk produkcyjnych i systemu produkcyjnego Toyota, znany także z opracowania 

metody zapobiegania błędów pochodzących z pomyłek (jap. Poka-Yoke, ang. mistake 

proofing) oraz metody Zerowej Kontroli Jakości (ang. Zero Quality Control - ZQC) 
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(KUBIK SZ. (RED.) 2011). Shiego Shingo zapoczątkował koncepcję szybkich 

przezbrojeń w 1950 roku (CHABOWSKI P., TROJANOWSKA J., BRINK D. 2014). 

Celem metody SMED jest skrócenie czasów przezbrojeń maszyn i urządzeń 

najlepiej do jednocyfrowej jednostki czasu (tj. do wartości poniżej 10 minut). Aby to 

osiągnąć wymagane jest usprawnianie głównie wszystkich czynności organizacyjnych 

wykonywanych w ramach przezbrojenia, czyli od przygotowania demontażu i kontroli 

oprzyrządowania, poprzez demontaż i montaż oprzyrządowania, pomiary, nastawianie 

i centrowanie, aż po próbną serię wyrobu i regulację wyposażenia. Jak bowiem 

dowodzą badania w 97% badanych przypadków czynniki organizacyjne (a nie natury 

technicznej) determinują czas trwania przezbrojenia (MACIAK J. 2011). W ramach 

metody SMED wymagane jest także odróżnianie i podział czynności wykonywanych 

w ramach przezbrojenia na czynności zewnętrzne (nie wymagające postoju maszyny) 

i wewnętrzne (wymagające postoju maszyny dla ich zrealizowania) oraz transformacja 

jak największej liczby czynności wewnętrznych na zewnętrzne. Wynika to z faktu, że 

za każdym razem, gdy maszyna jest wyłączana dla wykonania działań 

przygotowawczych powoduje to opóźnienie rozruchu maszyny a tym samym 

opóźnienie produkcji samych wyrobów.  

Przezbrojenie jest czynnością z kategorii „necessary non-value-adding” – 

koniecznych nie tworzących wartości dodanej – nie da się bowiem dokonać zmiany 

asortymentu produkowanych wyrobów nie wykonując przezbrojenia maszyny. Jeżeli 

przezbrojenia nie da się wyeliminować, stąd działania usprawniające ten proces 

powinny koncentrować się na maksymalnej redukcji czasu jego trwania. W metodzie 

SMED dokonuje się więc zmiany czynności wykonywanych podczas przezbrojenia 

z wewnętrznych na zewnętrzne oraz ulepszenia tych czynności w celu znacznej 

redukcji czasów ich wykonywania (SEKINE K., ARAI K., 1992; CZERSKA J. 2014; 

MARTYNIAK Z. 1997). Doskonalenie procesu przezbrojenia polega także na realizacji 

części zadań równolegle, co umożliwia uzyskanie oszczędności wynikających 

z niepotrzebnego oczekiwania. Ważne jest też praktykowanie zasady „jednego ruchu”, 

czyli wszędzie gdzie to możliwe, stosowanie rozwiązań, które pozwalają na montaż 

lub demontaż podzespołów za pomocą jednego ruchu (CHABOWSKI P., 

TROJANOWSKA J., BRINK D. 2014). Rezultatem przeprowadzenia procesu SMED jest 

nierzadko ponad 50% redukcja czasu przezbrojenia (WOLNIAK R. 2013). 

Wdrożenie metody SMED należy zacząć od maszyny o krytycznym, tj. 

najdłuższym czasie przezbrojenia. Skracanie bowiem czasu przezbrojenia 

jednocześnie wszystkich maszyn i urządzeń do wyniku poniżej dziesięciu minut jest 

często nieuzasadnione ekonomicznie (CZERSKA J. 2014), a także często nierealne.  

Metoda SMED jest na tyle uniwersalną metodą, że może być wdrażana 

praktycznie w każdym przedsiębiorstwie, bez względu na profil działalności, także 
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w usługach (SAYER N. J., WILLIAMS B. 2015). Poprzez wdrażanie i praktykowanie 

idei szybkich przezbrojeń przedsiębiorstwo może łatwo dostosowywać się do 

zmieniających się warunków pracy, nowych ustawień produkcji na skutek 

zmieniających się potrzeb i wymagań klientów, realizacji nowych zamówień, co czyni 

przedsiębiorstwo bardziej elastycznym (BORKOWSKI S., ULEWICZ R. 2008). 

Ograniczenie czasu przezbrojenia do minimum pozwoli na skrócenie cyklu 

produkcyjnego i szybsze dostarczane produktów klientom (KRUCZEK M., ŻEBRUCKI 

Z. 2012).  

Wśród korzyści wynikających z wdrożenia metody SMED wymienia się: 

wzrost elastyczności, ograniczenie poziomu zapasów, skrócenie czasu realizacji 

zamówienia klienta, zwiększenie wydajności maszyn i pracowników poprzez 

ograniczenie przestojów, uproszczenie procedur przezbrojenia i zwiększenie 

bezpieczeństwa, co wiąże się ze zmniejszeniem nakładu siły i ryzyka wypadku, 

ograniczenie wielkości zapasów i zwiększenie przestrzeni roboczej, standaryzacje 

narzędzi do przezbrojenia (KRUCZEK M., PAŁUCHA K., ŻEBRUCKI Z. 2009, SHINGO S. 

1985, KUBIK SZ. 2010). 

 

2. Etapy wdrażania metody SMED wg Shigeo Shingo 

Shiego Shingo wyróżnił cztery etapy procesu doskonalenia przezbrojenia, które 

nazwał stadiami (MARTYNIAK Z. 1997). Są to jednocześnie cztery etapy konieczne do 

wdrożenia metody SMED w przedsiębiorstwie. Poszczególne etapy zostały 

przedstawione na rys. 2. 

Stadium 0. Analiza procesu przezbrajania. Jest to faza początkowa, 

nazywana etapem zerowym, ze względu na to, że nie dokonywane są na tym etapie 

żadne usprawnienia i zmiany procesu - prowadzona jest tutaj wyłącznie dogłębna 

analiza procesu. Stadium to zapewnia uzyskanie listy potrzebnych działań 

naprawczych, jak i zmian pomagających redukować czas przezbrojeń. Stadium to 

obejmuje: 

 filmowanie odbywające się w obecności operatora i innych pracowników, 

obejmujące: pracę operatora, wyposażenie, oczekiwanie, drogi transportowe, 

organizację stanowiska pracy,  

 analiza i dyskusje na temat przezbrajania w zespole pracowników różnych 

działów, zapewniając wielorakie spojrzenie nad omawianym nagraniem 

i mnogość pomysłów dotyczących usprawniania. Sporządza się rysunki 

przedstawiające kierunek i ruch operatora podczas wykonywania kolejnych 

czynności wykorzystując w tym celu np. diagram spaghetti, 
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 analiza obecnego stanu przeprowadzonego przezbrojenia i sporządzenie 

dokumentacji potrzebnej do analiz dla spisania wszystkich istotnych informacji 

(narzędzia: formularz oraz karta przebiegu procesu przezbrojenia). 

 

 

Rys. 2. Cztery kroki implementacji metody SMED 

Źródło: http://lean.org.pl/smed-czyli-skracanie-czasow-przezbrojen-maszyn-i-urzadzen/ 

 

Stadium 1. Przezbrojenia wewnętrzne i zewnętrzne. W tym stadium dokonuje 

się identyfikacji czynności wykonywanych w ramach procesu przezbrojenia oraz ich 

podziału na wewnętrzne i zewnętrzne. W ten sposób zostają jasno określone miejsca 

wymagające usprawnień. Studia te należycie przeprowadzone przez osobę analizującą, 

pozwalają na redukcję czasu przezbrojeń w granicach 30-50%. Wykorzystuję się na 

tym etapie: karty kontrolne, kontrolę funkcjonowania oraz transport oprzyrządowania 

i części. Na tym etapie dokonuje się analizy stanowiska pracy pod kątem jego 

organizacji oraz nadzoru nad zaopatrzeniem w oprzyrządowanie i części. Tylko 

w odniesieniu do samej organizacji miejsca pracy można dokonać nawet 80% 

korzystnych zmian skutkujących redukcją czasów przezbrojeń. 

Stadium 2. Transformacja przezbrojeń. Działania w stadium 2. są bardziej 

zaawansowane niż w stadium 1., ponieważ poszukuje się rozwiązań znacznie bardziej 

redukujących przezbrojenia. Obejmują one transformację przezbrojeń, czyli ich 

zamianę z wewnętrznych na zewnętrzne z wykorzystaniem takich technik jak: 

zaawansowane przygotowanie miejsca pracy (tj. wcześniejsze zaopatrzenie 

w niezbędne materiały, narzędzia itp.), standaryzacja (wymiarów, kalibracje, operacje 

montażu itp.), pośrednie oprzyrządowanie mocujące (np. ramy).  

Stadium 3. Usprawnienia przezbrojeń. W ostatnim stadium dokonuje się prób 

usprawnienia wszystkich działań w procesie przezbrajania. Pomocne są tutaj takie 

techniki jak: dobre magazynowanie i gospodarka oprzyrządowaniem, zastosowanie 
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operacji równoległych, wykorzystanie zacisków mocujących - wyeliminowanie 

regulacji, mechanizacja
3
.  

 

3. Wdrażanie metody SMED na stanowisku wytłaczania  

Badane przedsiębiorstwo z branży motoryzacyjnej podjęło się wdrożenia metody 

SMED na linii wytłaczania wyrobów z tworzyw sztucznych. Projekt SMED 

przeprowadzono w odniesieniu do jednego z urządzeń - wytłaczarka jednoślimakowa - 

wykorzystywanego do produkcji gładkich i korugowanych rurek z tworzyw 

sztucznych. Na podstawie wstępnych analiz zauważono mnogość i czasochłonność 

czynności wykonywanych przez operatora podczas przezbrajania podstawowego 

oprzyrządowania wytłaczarki tj. głowicy krzyżowej (rys. 3). Głowica krzyżowa to 

narzędzie przetwórcze układu uplastyczniającego wytłaczarki odpowiedzialne za 

proces uplastyczniania tworzywa. W głowicy wytłaczarki znajdują się ułożone 

szeregowo grzejniki, którymi steruje się przy pomocy regulatora temperatury; 

umieszczony jest także zabezpieczający czujnik ciśnienia, który nie pozwala na jego 

nadmierny wzrost w głowicy, a także w cylindrze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3. Głowica wytłaczarki jako przedmiot analizy 

przezbrojenia 

Źródło: materiały firmy 

 

Stwierdzono potrzebę podjęcia działań doskonalących proces przezbrojenia 

tego oprzyrządowania wytłaczarki. 

Średnia efektywność wykorzystania wytłaczarki rurek gładkich to OEE = 83%. 

Jest to względnie wysoki poziom efektywnego wykorzystania tej maszyny, bliski 
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poziomowi World Class OEE (85%), przy czym występuje nadal obszar do 

usprawnień i zwiększenia efektywności.  

Wdrożenie metody SMED w analizowanym przedsiębiorstwie w odniesieniu do 

badanego urządzenia i jego oprzyrządowania, przebiegało zgodnie z zasadami 

czterech stadiów zaproponowanych przez Shiego Shingo. Stadia te przedstawiono 

poniżej ze względu na działania jakie podjęto oraz efekty tych działań. 

Stadium 0. Analiza stanu obecnego. Wprowadzanie projektu SMED 

rozpoczęło się od zarejestrowania kamerą przebiegu procesu przezbrajania głowicy. 

Materiał ten stanowił źródło informacji do dalszych analiz. Analizując film, 

sporządzono diagram spaghetti w celu zobrazowania wszystkich wykonywanych 

przez operatora czynności podczas przezbrojenia głowicy maszyny. Opracowany 

w sposób odręczny diagram spaghetti przedstawia rys. 4.  

Zaobserwowano, że operator podczas wykonywania przezbrojenia maszyny 

wykonywał wielokrotnie te same czynności: 

 pójście do regału i powrót do głowicy –  (krotność, przebyta odległość 

w metrach) 2x, 48 metrów, 

 przejście wzdłuż całej linii –  5x, 100 metrów, 

 przejście do drukarki –  2x, 16 metrów, 

 przejście do odciągu  – 4x, 64 metrów, 

 pójście do laboratorium – 20 metrów. 

 

 
Rys. 4. Analizy stanu obecnego - diagram spaghetti obrazujący ruchy operatora 

Źródło: materiały firmy 

 

Zmierzono, że droga pokonywana przez operatora liczyła w sumie 248 metrów. 

Poruszanie się operatora polegało na zawiłych i częstych ruchach z jednego miejsca na 
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drugie, co uznano za wynik złej organizacji pracy. Na potrzeby dalszej analizy 

opracowano formularze, w celu gromadzenia wszystkich informacji z przebiegu prac 

przezbrajania. 

Stadium 1. Zmiana czynności wewnętrznych na zewnętrzne. Dokonano 

analizy czynności wykonywanych przy uzbrajaniu maszyny. Wyróżniono aż 53 

czynności przygotowawczo-zakończeniowych, które zajęły łącznie 90 minut. 

Rozpoznano, że wszystkie te czynności były czynnościami wewnętrznymi. 

wykonywanymi przy wyłączonej maszynie, przez jednego operatora. Podjęto decyzję, 

aby na dalszych etapach realizacji projektu SMED dodać drugiego operatora. Po 

zidentyfikowaniu i analizie wszystkich czynności w procesie przezbrojenia maszyny 

stwierdzono, że 10 z nich może być wykonywana podczas pracy maszyny (czynności 

zewnętrzne). 

Studium 2. Zmiana czynności wewnętrznych na zewnętrzne oraz dodanie 

drugiego operatora. Określono czas trwania każdej czynności realizowanej w ramach 

przezbrojenia, celem ograniczenia czynności o najdłuższym czasie trwania. Rys. 5 

przedstawia zestawienie czasów trwania wszystkich 53 czynności w minutach. 

 

 

Rys. 5. Analizy czasu trwania czynności wewnętrznych i zewnętrznych podczas przezbrojenia 

głowicy wytłaczarki 

Źródło: opracowanie własne  

 

Zakres czasu trwania czynności wyniósł od 6 sekund do 446 sekund (tj. 7 minut 

i 44 sekund). Najdłuższy czas spośród czynności wewnętrznych odnotowano dla 

czynności oznaczonej nr 48 – ustawianie grubości i średnicy rurki – 7,7 minut. Drugą, 

co do długości trwania czynnością tego rodzaju była czynność wstępnego czyszczenia 

trzpienia za pomocą powietrza i szczypiec (nr 15) – 3,9 minut. Kolejnymi 

czynnościami o najdłuższym czasie były czynności nr 33 i 36, tj. odpowiednio 

wymiana osuszaczy oraz ustawienie parametrów drukarki – po 3,7 minut. Wśród 

czynności zewnętrznych najdłuższe czasy trwania odnotowano dla czynności nr: 26, 
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tj. usuwanie awarii drukarki – 5 minut, nr 14 – usuwanie problemu na garbowaniu – 

3,6 minut oraz nr 7 – zaciągnięcie surowca – 3,2 minuty. 

Zmiana 10 czynności wewnętrznych na zewnętrzne pozwoliła uzyskać 

oszczędności czasu. Proces przezbrajania po tych zmianach wyniósł 73 minuty – 

skrócono czas przezbrojeń o 17 minut. Transformacja czynności wewnętrznych na 

zewnętrzne umożliwiła skrócenie czasu przezbrojenia maszyny o 18,9% (z 90 minut 

na 73 minut), przy czym tego wyniku nie uznano jeszcze za zadowalającego... 

Stadium 3. Zmiana czynności wewnętrznych na zewnętrzne, dodanie 

drugiego operatora oraz optymalizacja. W stadium 3. dokonano usprawnień 

wszystkich czynności wykonywanych w procesie przezbrajania. Podjęto próby 

redukcji czasu przezbrojenia obejmującą usprawnienie procesu poprzez dodanie 

drugiego operatora oraz dokonano optymalizacji czasów czynności 

przygotowawczych. 

Zaangażowanie drugiego operatora umożliwiło wykonywanie przez operatorów 

czynności równolegle. Każdemu operatorowi do obsługi przydzielono wybrane 

oprzyrządowanie głowicy wytłaczarki. Na tym etapie skrócono czas przezbrojenia do 

53 minut. Wprowadzenie drugiego operatora pozwoliło zredukować czas 

przezbrojenia o 20 minut, razem z zmianą czynności wewnętrznych na zewnętrzne, 

spowodowało to zmniejszenie czasu przezbrojenia o 41,1%. Dokonano dalszej próby 

usprawniania procesu przezbrojenia w odniesieniu do łącznie 20 czynności 

wewnętrznych. Działania te pozwoliły na skrócenie czasu przezbrojenia z 53 minut do 

46 minut. W rezultacie zredukowano czas przezbrajania o 50%.  

 

4. Wnioski. Korzyści z wdrożenia metody SMED 

 

Najważniejszym celem projektu SMED było skrócenie czasu przezbrajania 

i tym samym zwiększenie efektywności wykorzystania czasu pracy wytłaczarki. 

Porównanie uzyskanych wyników na poszczególnych etapach wdrażania SMED 

przedstawiono na rys. 6.  

Graficzna prezentacja wyników w łatwy sposób pozwala dostrzec różnice przed 

i po wdrożeniu metody SMED – z procesu przezbrajania trwającego 90 min uzyskano 

wynik 46 min, czyli w efekcie skrócono czas przezbrojenia maszyny o 50%. Ze 

względu na mnogość operacji występujących w procesie przezbrajania maszyny 

uznano za niemożliwe skrócenie tego czasu do jednocyfrowej wartości czasu. 
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Rys. 6. Porównanie efektów redukcji czasów przezbrojeń na poszczególnych stadiach 

wdrażania metody SMED 

Źródło: opracowanie własne  

 

Wdrożenie SMED w badanym przedsiębiorstwie na wytłaczarce rurek gładkich 

przyczyniło się do następujących korzyści: 

 redukcja surowca do czyszczenia układu uplastyczniającego - odzyskano 25% 

stosowanego tworzywa, czyli 1940 kg w ciągu roku, co pozwoliło zaoszczędzić 

kilkadziesiąt tysięcy złoty na rok,  

 skrócenie czasu czyszczenia układu uplastyczniającego - zmniejszenie czasu 

w stosunku rocznym o 50 godzin, co pozwoliło zaoszczędzić kilka tysięcy zł, 

 skrócenie czasu przezbrajania głowicy wytłaczarki bez wymiany tworzywa – 

redukcja czasu o 190 godzin w ciągu roku, co pozwoliło zaoszczędzić 

kilkadziesiąt tysięcy złoty.  

Po wdrożeniu SMED ponownie narysowano diagram spaghetti w celu 

zobrazowania drogi, jaką pokonuje pracownik wprowadzeniu zmian (rys. 7).  

Obecnie operator pracujący na linii wytłaczania porusza się w sposób 

zorganizowany, bez zbędnych przemieszczeń. Droga po wdrożeniu SMED obejmuje: 

 przejście wzdłuż całej linii wytłaczania – 5x, 100 metrów, 

 pójście do laboratorium – dystans 20 metrów. 

Droga pokonywana przez pracowników wykonujących przezbrojenie wynosiła 

przez wdrożeniem metody SMED – 248 metrów, a po jej wdrożeniu zredukowano ją 

do 120 metrów, czyli skrócono o ponad 50%. Wynik ten osiągnięto dzięki 

wprowadzeniu na stanowisko pracy wózka, na którym odkłada się m.in. tuleje oraz 

wprowadzeniu niewielkich zmian w organizacji stanowiska pracy – w pobliżu głowicy 

wytłaczarki umieszczono narzędzia potrzebne do przezbrajania oraz okulary ochronne. 
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Rys. 7. Diagram spaghetti przemieszczania się operatora po wdrożeniu metody SMED 

Źródło: materiały firmy 

 

Bibliografia 

1. BORKOWSKI S., SALEJDAK J., SALAMON S. 2006. Efektywność eksploatacji maszyn 

i urządzeń. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. 

Częstochowa. 

2. BORKOWSKI S., ULEWICZ R. 2008. Zarządzanie produkcją. Systemy Produkcyjne. 

Wydanie II. Oficyna Wydawnicza Humanitas. Sosnowiec. 

3. BRZESKI J., FIGAS M. 2006. Focused Improvement. Dostęp na: 

http://www.utrzymanieruchu.pl/index.php?id=47 

&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2578&cHash=f9fea16206&type=98 (dostęp 

15.04.2017). 

4. CZERSKA J. 2014. Podstawowe narzędzia lean manufacturing. LeanQ Team, Gdańsk. 

5. CHABOWSKI P., TROJANOWSKA J., BRINK D. 2014. Skrócenie czasu przezbrojeń poprzez 

działania smed – studium przypadku.  

6. DRUCKER P. 1994. Menedżer skuteczny. AE Kraków, Kraków. 

7. DZIUBA SZ., SZOŁTYSEK K., KOZYRA C. 2011. Application of FAM- Fail Assessment 

Method- to optimization of unit costs of producing flours for special purposes. W: 

Improvement of Production Processes. Borkowski S., Krynke M. (red.). TRIPSOFT. 

Trnava. 

8. KRUCZEK M., ŻEBRUCKI Z. 2012. Wykorzystanie techniki SMED w usprawnieniu procesu 

produkcyjnego. Logistyka 2/2012. 

9. KRUCZEK M., PAŁUCHA K., ŻEBRUCKI Z. 2009. Wykorzystanie narzędzi Lean Managment  

w usprawnieniu przepływu materiałów i informacji. W: Bendkowki J. (red.): Wybrane 

problemy zarządzania łańcuchem dostaw. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.  

10. KUBIK SZ. (RED.) 2010. Szybkie przezbrojenie dla operatorów: system SMED. 
ProdPublishing. 

11. KUBIK SZ. (RED.) 2011. Zapobieganie błędom dla operatorów: system ZQC. 
ProdPublishing. 



Zeszyty Naukowe 
Quality. Production. Improvement 

No 2(7) 2017 
s. 94-105 

 

 - 105 -  

12. LASZKIEWICZ M. 2005. Utrzymanie ruchu to strategiczne aktywa firmy. Inżynieria & 

Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych, Trade Media Internationial, Warszawa, 

Marzec. 

13. MACIAK J. 2011. Redukcja czasu przezbrojenia maszyny przy użyciu techniki SMED. W: 

Konsala R. (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, tom II, Zakopane, s. 188-

195. 

14. MARTYNIAK Z. 1997. Shiego Shingo i założenia metody SMED. „Organizacja i 

kierowanie”, nr 2. 

15. MATCZEWSKI A. 1990. Zarządzanie produkcją przemysłową. PWE. Warszawa. 

16. SAYER N. J., WILLIAMS B. 2015. Lean dla bystrzaków. Wydanie II. Septem. 

17. SHINGO S. 1985. A revolution in manufacturing: the SMED system. Productivity Press, 

Portland –Oregon. 

18. WOLNIAK R. 2013. Metody i narzędzia lean production i ich rola w kształtowaniu 

innowacji w przemyśle. Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, 

Zakopane. 

19. www.leanmanufacturing.pl/-artykuly/lean-w-teorii/skrocenie-czasow-przezbrojen.html 

(dostęp 08.02.2017). 



Zeszyty Naukowe 
Quality. Production. Improvement 

No 2(7) 2017 
s. 106-118 

 

 

- 106 - 

Manuela Ingaldi
1
, Szymon T. Dziuba

2 

 

 

POSTRZEGANIE BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI PRZEZ 

POLSKICH KONSUMENTÓW 
 
 

Streszczenie: Bezpieczeństwo żywności to ogół koniecznych do spełnienia warunków  

i działań, które muszą być podjęte podczas wszystkich etapów procesu produkcji żywności  

i obrotu handlowego żywnością, celem zapewnienia życia i zdrowia ludzi. Wiele osób nie 

zastanawia się nad tym, skąd pochodzi kupowana przez nich żywność, gdzie została 

wyprodukowana, w jakich warunkach. Duża cześć konsumentów nie czyta etykiet, aby 

sprawdzić, jakie polepszacze czy konserwanty zostały użyte. A to, co jemy wpływa na nasze 

zdrowie, życie. Żywność, która nie spełnia odpowiednich wymagań, może powodować 

różnorodne choroby, w tym nawet nowotwory. W artykule przedstawiono wyniki badań 

dotyczących postrzegania bezpieczeństwa żywności przez polskich konsumentów. 

Konsumenci mogli przedstawić swoją opinię na temat bezpieczeństwa żywności, ich 

przyzwyczajeń zakupowych, wiedzy na temat konserwowania żywności czy opakowań 

żywności. Badanie miało charakter ankietowy. 

 

Słowa kluczowe: produkt ekologiczny, opakowania, bezpieczeństwo żywności 

 

1. Wstęp 

W ostatnich latach często mówi się o bezpieczeństwie żywności. Można je 

zdefiniować jako ogół koniecznych do spełnienia warunków i działań, które muszą 

być podjęte podczas wszystkich etapów procesu produkcji żywności i obrotu 

handlowego żywnością, celem zapewnienia życia i zdrowia ludzi (RUTKOWSKI A., 

GASPARSKA R., PIESIEWICZ H. 2006). Problematyka bezpieczeństwa żywności  

i bezpieczeństwa żywnościowego cieszy się ogromnym zainteresowaniem  

w literaturze prawa rolnego oraz z dziedziny ekonomii rolnictwa, zarówno krajowej, 

jak i zagranicznej. 

Wszelkie warunki i działania muszą być spełnione, aby zapobiec zatruciom  

i chorobom pokarmowym. Należy pamiętać, że żywność ma kluczowe znaczenie dla 

naszego życia i dobrego stanu zdrowia. Z drugiej strony przenoszone drogą 
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pokarmową choroby są zwykle zakaźne. Wywoływane są przez bakterie, wirusy, 

pasożyty lub substancje chemiczne dostające się do organizmu wraz ze skażoną 

żywnością lub wodą (ROSSI M.D.C., STEDEFELDT E., DA CUNHA D.T., DE ROSSO V.V.  

2017). 

Dlatego właśnie ważne jest stosowanie przez przedsiębiorstwa różnego rodzaju 

systemów bezpieczeństwa żywności. Ze strony konsumentów ważnym krokiem przy 

zakupie żywności jest czytanie etykiet towarów żywnościowych ze składem oraz 

miejscem pochodzenia danego towaru (KIJOWSKI J., SIKORA T. 2003). 

Duży wpływ na bezpieczeństwo żywności mają konsumenci. Wiele osób nie 

zastanawia się nad tym, skąd pochodzi kupowana przez nich żywność, gdzie została 

wyprodukowana, w jakich warunkach. Duża cześć konsumentów nie czyta etykiet, 

aby sprawdzić, jakie polepszacze czy konserwanty zostały użyte. A to, co jemy 

wpływa na nasze zdrowie, życie. Żywność, która nie spełnia odpowiednich wymagań, 

może powodować różnorodne choroby, w tym nawet nowotwory (SOMAN R., RAMAN 

M., 2016). 

Celem artykułu jest ocena postrzegania bezpieczeństwa żywności przez polskich 

konsumentów. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących postrzegania 

bezpieczeństwa żywności przez polskich konsumentów. Konsumenci mogli 

przedstawić swoją opinię na temat bezpieczeństwa żywności, ich przyzwyczajeń 

zakupowych, wiedzy na temat konserwowania żywności czy opakowań żywności. 

Badanie miało charakter ankietowy. 

 

2. Metodologia 

Badanie miało formę ankiety internetowej. O jej wypełnienie poproszono ludzi 

mieszkających w południowej Polsce. Ankieta składała się z dwóch części: głównej, 

złożonej z 24 pytań oraz metryczki. W metryczce zapytano respondentów o płeć, 

wiek, pracę, wykształcenie oraz miejsce zamieszkania. 

Pierwsze pytanie bardziej dotyczyło patriotyzmu zakupowego polskich 

konsumentów. Zapytano, czy dokonując zakupów artykułów spożywczych, 

respondenci kupują produkty polskie. Należy pamiętać, że im krótsza droga od 

producenta do klienta, tym mniej konserwantów potrzeba. Niestety u nas nie wszyscy 

mają przekonanie "dobre, bo polski". A kupowanie polskich produktów to także 

utrzymanie miejsc pracy dla mieszkańców naszego kraju. 

W drugim pytaniu zapytano, czy kierują się klienci, kupując produkty spożywcze. 

Chciano sprawdzić, czy tylko cena jest dla klientów ważna. Następnie zapytano, gdzie 

dokonywane są te zakupy, aby zobaczyć, czy klienci chętniej korzystają z małych 

http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=V11BPCPIhDoTIoBDakj&author_name=Rossi,%20MDC&dais_id=2008168435&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=V11BPCPIhDoTIoBDakj&author_name=Stedefeldt,%20E&dais_id=2008384270&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=V11BPCPIhDoTIoBDakj&author_name=da%20Cunha,%20DT&dais_id=2008184631&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=V11BPCPIhDoTIoBDakj&author_name=de%20Rosso,%20VV&dais_id=2008190481&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=V11BPCPIhDoTIoBDakj&author_name=Soman,%20R&dais_id=2002335396&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=V11BPCPIhDoTIoBDakj&author_name=Raman,%20M&dais_id=2002254800&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=V11BPCPIhDoTIoBDakj&author_name=Raman,%20M&dais_id=2002254800&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
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sklepików, targowisk, sklepów z żywnością ekologiczną, czy też z dużych sklepów 

typu supermarket. 

Respondenci mieli także ocenić, artykuły spożywcze dostępne na polskim rynku 

oraz wytłumaczyć, co dla nich oznacza że produkt spożywczy jest wysokiej jakości. 

Osoby, które nie kierują się pochodzeniem i jakością artykułów spożywczych podczas 

zakupów, być może podczas ankiety mogły zobaczyć, na co zwracać szczególną 

uwagę i przekonały się, że warto kierować się także innymi przesłankami niż tylko 

cena. 

Klienci poproszenia byli opinię, co według nich powoduje, że dany produkt 

spożywczy jest bezpieczny dla zdrowia oraz jakie systemy/standardy gwarantują, że 

wyprodukowane artykuły spożywcze są bezpieczny dla zdrowia. Mieli także wskazać, 

skąd czerpią wiedzę na temat bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Dzięki tym 

pytaniom można było stwierdzić, kiedy według klientów produkt jest bezpieczny i co 

o tym decyduje. Przy okazji klienci mogli wskazać to, czego obawiają się znaleźć  

w artykułach spożywczych. 

Kolejna grupa pytań dotyczyła konserwantów w żywności. A należy pamiętać, że 

jedzenie wpływa na to, jak się czujemy, jak pracujemy, a nawet na to, jak wyglądamy. 

Konserwanty stosowane w żywności mogą mieć więc wpływ na środowisko 

naturalne. Zapytano o rodzaje konserwantów, które są znane respondentom. Klienci 

mieli także powiedzieć, czy znają powody stosowania konserwantów w żywności i 

jeśli tak, to jakie. Zapytano także o skutki stosowania konserwantów, a także, czy są 

one szkodliwe dla zdrowia człowieka. Klienci mieli także wskazać, które konserwanty 

żywności są przez nich akceptowalne, a których unikają. 

Wielu klientów jest wzrokowcami, kierują się często wyglądem produktów. 

Pierwszym elementem wyrobu, z jakim klienci mają do czynienia, są ich opakowania. 

Dlatego zadano także pytania dotyczące opakowań produktów spożywczych. Pierwsze 

pytanie dotyczyło decyzji o zakupie na podstawie opakowania. Zapytano więc, czy 

sposób pakowania żywności wpływa na jej jakość i świeżość. 

Należy pamiętać, że opakowanie ma spełnić wiele funkcji. Oprócz funkcji 

ochronnej, ważną funkcję jest funkcja informacyjna. Dlatego zapytano, czy klienci 

czytają etykiety i zwracają uwagę na podstawowe informacje o produkcie, znaki 

umieszczone na opakowaniu czy datę ważności. 

Zapytano także o znajomość opakowań aktywnych i inteligentnych przez 

klientów. Opakowania aktywne i opakowania inteligentne oprócz funkcji 

konwencjonalnych opakowań, czyli na przykład zabezpieczenia produktu przed 

zanieczyszczeniem, ułatwienia transportu, posiadają dodatkowe właściwości.  

W opakowaniach aktywnych produkt, otoczenie i opakowanie wzajemnie na siebie 

oddziaływają, przez co zwiększa się jakość produktu, okres przydatności i trwałości. 

Jest to na przykład pochłaniacz wilgotności czy CO2. Opakowanie inteligentne 
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zawierają tzw. interaktywny wskaźnik, który ma za zadanie monitorować warunki 

znajdujące się w opakowaniu. Interaktywnym wskaźnikiem najczęściej jest barwnik, 

który pod wpływem zmian warunków panujących w opakowaniu zmienia swą barwę. 

Ostatnie pytanie dotyczyło skłonności do zapłacenia więcej za artykuł spożywczy 

typu premium (wysoki poziom jakości + bezpieczeństwo zdrowotne). Niektóre osoby, 

dla których zdrowe odżywanie jest najważniejsze, podążają za modą na życie fit, są 

gotowe zapłacić więcej za towar, który będzie spełniał takie oczekiwania. 

 

3. Charakterystyka respondentów 

W badaniu wzięło udział 429 osób z południowej Polski. Badanie miało formę 

ankiety internetowej. Ankieta była udostępniana na różnych formach internetowych 

oraz portalach społecznościowych. Na rysunkach 1-5 przedstawiono strukturę 

respondentów. 

 

kobieta; 89,1

mężczyzna; 

10,9

 

do 20 lat; 3

21-30 lat; 

15,1

31-40 lat; 
45,2

41-50 lat; 
33,1

51-60 lat; 1,8

ponad 60 lat; 

1,8

 
Rys. 1. Płeć respondentów, % 

Źródło: opracowanie własne 

Rys. 2. Wiek respondentów, % 

Źródło: opracowanie własne 

 

W badaniu wzięły udział przede wszystkim kobiety (89,1%). Należy 

wspomnieć, że w Polsce najczęściej zakupów żywności dokonują kobiety, stąd byś 

może taka struktura płci respondentów. W ankiecie wzięły udział przede wszystkim 

osoby w wieku 31-30 lat (45,2%) oraz 41-10 lat (33,1%). Znowu należy odnieść się 

do przyzwyczajeń Polaków, najczęściej w rodzinie to rodzicie robią większe zakupy 

spożywcze (niski udział procentowy osób młodych). Ze względu na to, że ankieta była 

dostępna online, odnotowano jej mały odbiór wśród osób powyżej 50 roku życia. 
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studiuję/uczę 
się; 15,3

pracuję na 
pełny etat; 

69,5

pracuję na 
pół etatu; 3,7

jestem na 
rencie/emery

turze; 1,8

nie pracuję; 

1,5

mam swoją 

firmę; 8,2

 

Rys. 3. Praca respondentów, % 

Źródło: opracowanie własne 

Jeśli chodzi o pracę, to 69,5% respondentów odpowiedziało, że pracują na pełny 

etat. 15,3% osób to studenci, a 8,2% respondentów ma swoją firmę.  

 

zawodowe; 
11,2

średnie; 23,4

wyższe I 
stopnia; 18,5

wyższe II 

stopnia; 45,1

doktorat; 1,8

 

wieś; 9,1

miasto do 50 
tysięcy 

mieszkańców; 
20

miasto od 50 
do 250 tysięcy 
mieszkańców; 

10,9

miasto od 250 
do 500 tysięcy 
mieszkańców; 

34,5

miasto ponad 
500 tysięcy 

mieszkańców; 
25,5

 

Rys. 4. Wykształcenie respondentów, % 

Źródło: opracowanie własne 

Rys. 5. Miejsce zamieszkania respondentów, 

% 

Źródło: opracowanie własne 
 

Większość respondentów to osoby z wykształceniem wyższym pełnym (wyższe 

II stopnia, 45,1%) oraz średnie 23,4%. Nikt nie zadeklarował wykształcenia 

podstawowego, czy gimnazjalnego. Być może taka struktura wykształcenia ma 

związek z tematyką ankiety. Osoby wykształcone zdają sobie sprawę z tego, jak 

ważne jest bezpieczeństwo żywności, że żywność wpływa na nasze zdrowie i życie,  

a także na środowisko naturalne. 

Analizując miejsce zamieszkania można zauważyć, że najwięcej respondentów 

jest z miast od 250 do 500 tysięcy mieszkańców (34,5%), na drugim miejscu z miast 

powyżej 500 tysięcy mieszkańców (25,5%). Często osoby z większych miast podążają 

za modą, za życiem fit, a tym samym zdają sobie sprawę, jak ważne jest zdrowe 

odżywianie i kupowanie bezpiecznej żywności. 



Zeszyty Naukowe 
Quality. Production. Improvement 

No 2(7) 2017 
s. 106-118 

 

 

- 111 - 

4. Wyniki badań ankietowych 

Przedstawiono tylko wybrane wyniki badań. W artykule na początku poddano 

analizie pytanie dotyczące przesłanek kupowania produktów spożywczych (rys. 6). 

Klienci mogli wybrać kilka odpowiedzi. Kliencie wypełniający ankietę odpowiedzieli, 

że najczęściej kierują się składem produktu, a zaraz potem jego ceną. Cieszy skład, 

jednak ponad 60% udział ceny już niepokoi. Ważna jest dla nich jakość produktu. 

Rzadko biorą pod uwagę kraj czy region pochodzenia, oraz zapach czy wygląd 

opakowania. 

 

0 20 40 60 80

kraj pochodzenia

skład

marka produktu

wygląd opakowania

smak

zapach

wygląd produktu

producent

jakość

region z którego pochodzi produkt

cena

inne

Odsetek respondentów  

Rys. 6. Czym się Pan/Pani kieruje, kupując produkty spożywcze?, % 

Źródło: opracowanie własne 

Drugie pytanie dotyczyła miejsca zakupu artykułów spożywczych (rys. 7), 

ponownie istniała możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi. Ponad 90% osób 

jako główne miejsce zakupów wskazało supermarkety i hipermarkety. Ok. 75% 

zadeklarowało, że zakupów dokonuje w osiedlowych sklepach spożywczych. Są to 

najczęściej średnie lub małe sklepy, gdzie towar można dotknąć, obejrzeć, sprawdzić 

jego skład. A zakupy w takim miejscu nie wymagają pośpiechu. Sklepy ze zdrową 

żywnością oraz specjalistyczne nie cieszą się dużą popularnością, a często tam można 

kupić zdrową, ekologiczną żywność. 
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0 20 40 60 80 100

supermarkety/hipermarkety

osiedlowe sklepy spożywcze

specjalistyczne sklepy

targowiska

przez internet

sklep ze zdrową żywnością

inne

Odsetek respondentów  

Rys. 7. Gdzie przede wszystkim kupuje Pan/Pani artykuły spożywcze?, % 

Źródło: opracowanie własne 

Kolejne pytanie dotyczyło postrzegania artykułów spożywczych na polskim 

rynku (rys. 8) i klient mógł wskazać więcej odpowiedzi. Ponad 80% respondentów 

odpowiedziało, że artykuły te są smaczne. Pozostałe cechy nie były już tak wysoko 

oceniane. Poniżej 20% respondentów uważa, że artykuły te są bezpieczne dla zdrowia, 

ponad 25% zdrowe. Oznacza to, że respondenci nie do końca dobrze oceniają 

żywność dostępną na polskim rynku pod kątem jej jakości czy bezpieczeństwa. 

 

0 20 40 60 80 100

smaczne

zdrowe

tanie

drogie

wysokiej jakości

o wysokiej wartości odżywczej

świeże

bezpieczne dla zdrowia

bez substancji dodatkowych

inne

Odsetek respondentów  

Rys. 8. Jak ocenia Pan/Pani artykuły spożywcze dostępne na polskim rynku?, % 

Źródło: opracowanie własne 
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Respondenci mieli także wskazać, co powoduje, że dany produkt spożywczy 

jest bezpieczny dla zdrowia (Tabela 1). Klient miał do dyspozycji kolka odpowiedzi. 

Jako najważniejszy czynnik wskazano datę ważności do spożycia. Dopiero na drugim 

miejscu fakt, że produkt był wyprodukowany zgodnie z systemami jakości  

i posiadający certyfikat oraz bez użycia konserwantów. Nikt nie zaznaczył dodatkowej 

odpowiedzi „inne” i nie wskazał jego składu. A autorzy specjalnie pominęli tą 

odpowiedź w pytaniu, mając nadzieję, że respondenci sami podkreślą ten problem. 

 
Tabela 1. Co według Pani/Pana powoduje, że dany produkt spożywczy jest bezpieczny dla 

zdrowia?, % 

Kiedy produkt jest bezpieczny 

Udział 

procentowy 

wyprodukowany zgodnie z systemami jakości i 

posiadający certyfikat 61,1 

znak jakości lub nagroda jakości 25,9 

data ważności do spożycia 68,5 

marka 5,6 

rodzaj opakowania 13,1 

miejsce zakupu 12,6 

wyprodukowany bez użycia konserwantów 57,4 

wyprodukowany w sterylnych warunkach 33,7 

inne 0 

Źródło: opracowanie własne 

Respondenci wskazali także źródła ich wiedzy na temat bezpieczeństwa 

zdrowotnego żywności (rys. 9), mieli do dyspozycji więcej niż jedną odpowiedź. 

Najczęściej informacje te pochodzą z Internetu (ponad 80%). Należy pamiętać, że 

takie informacje są tam często zamieszczane przez przypadkowe osoby, które nie mają 

odpowiedniej wiedzy w tym zakresie. Często informacje są powielane na wielu 

stronach, są sprzeczne ze sobą, nie ma na stronie źródła pochodzenia tych informacji. 

Fachowe czasopisma i ulotki, z których można dowiedzieć się wiele interesujących 

rzeczy na badany temat, wskazało mniej niż 20% respondentów. 
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Rys. 9. Skąd Pani/Pana czerpie wiedzę na temat bezpieczeństwa zdrowotnego żywności?, % 

Źródło: opracowanie własne 

Zapytano także, czego konsumenci obawiają się znaleźć w artykułach 

spożywczych (Tabela 2). Najwięcej odpowiedzi dotyczyło zanieczyszczeń 

chemicznych (ponad 80%) oraz zanieczyszczeń mikrobiologicznych (prawie 80%). 

Konserwantów obawia się tylko nieco ponad 30% respondentów. A należy podkreślić, 

że warunki, w których przebiega proces produkcji żywnością, są bardzo restrykcyjne, 

więc prawdopodobieństwo zanieczyszczeń różnego typu jest małe. A konserwanty  

w artykułach spożywczych są na porządku dziennym, nie są zakazane. 

 
Tabela 2. Czego Pani/Pan najbardziej obawia się znaleźć w artykułach spożywczych?, % 

Co można znaleźć w artykułach spożywczych, czego konsument się 

obawia 

Udział 

procentowy 

zanieczyszczeń fizycznych (papier, drewno, kamienie, metal itd) 43,4 

zanieczyszczeń chemiczne (dioksyny, pozostałości po opryskach itd) 81,1 

konserwanty 32,1 

organizmy genetycznie modyfikowane 41,5 

zanieczyszczeń mikrobiologiczne (pleśnie, grzyby itd) 79,2 

inne 0 

Źródło: opracowanie własne 

Zapytano respondentów, jakie znają konserwanty, które są stosowane  

w żywności (Tabela 3). Najwięcej osób wskazało benzoesan sodu E211 oraz 

glutaminian sodu E621 (ponad 75%). Takie konserwanty jak kwas sorbowy E200 oraz 
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jego sole, siarczan sodu E221, dwutlenek siarki E220 są znane niewielkiej grupie 

respondentów, a pozostałe prawie wcale. 

 
Tabela 3. Jakie konserwanty stosowane w żywności są Panu/Pani znane?, % 

Konserwant Udział procentowy 

kwas sorbowy E200 oraz jego sole 24,1 

benzoesan sodu E211 77,8 

ester etylowy kwasu p-

hydroksybenzoesowego i jego sole 

5,6 

dwutlenek siarki E220 24,1 

glutaminian sodu E621 75,9 

siarczan sodu E221 38,9 

bifenyl E230 1,9 

tiabendazol E233 0,0 

nizyna E234 2,5 

kwas mrówkowy E236 14,8 

azotyn potasu E252 13,0 

azotyn sodu E250 18,5 

kwas propionowy E280 i jego sole 9,5 

kwas askorbinowy- witamina C E300 29,6 

nie znam żadnych konserwantów 5,2 

Źródło: opracowanie własne 

Badania pokazały, że 66,7% respondentów unika kupowania artykułów 

spożywczych, w których znajdują się konserwanty. 24,1% osób zaprzeczyła takiej 

sytuacji, a 9,3% respondentów odpowiedziało, że nie przywiązuje uwagi do składu 

produktów żywnościowych. 94,4% respondentów zadeklarowało, że zna powody 

stosowania konserwantów żywności.  

Zapytano więc ich o funkcje ich stosowania. Wyniki przedstawiono w tabeli 4. 

Jako najważniejszą wskazano przedłużenie świeżości i czasu przechowywania 

artykułów spożywczych (ponad 90% odpowiedzi). Dla wielu osób konserwanty są 

używane, aby zatrzymać zmiany fizyczne, np. zmiany struktury i konsystencji: 

rozwarstwianie, żelowanie czy twardnienie, a także by nie dopuścić do rozwoju  

i działania mikroorganizmów chorobotwórczych poprzez ich zniszczenie lub usunięcie 

wraz z ochroną przed możliwością wystąpienia zakażenia wtórnego. 
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Tabela 4. Jakie są znane Panu/Pani funkcje konserwantów żywności?, % 

Funkcje konserwantów żywności Udział procentowy 

przedłużenie świeżości i czasu przechowywania artykułów 

spożywczych 

90,7 

niedopuszczenie do rozwoju i działania mikroorganizmów 

chorobotwórczych poprzez ich zniszczenie lub usunięcie wraz z 

ochroną przed możliwością wystąpienia zakażenia wtórnego 

46,3 

wstrzymanie tkankowych procesów biochemicznych takich jak: 

fermentacja, utlenienie biologiczne, rozpad związków organicznych 

czy brunatnienie 

33,7 

zatrzymanie zmian fizycznych, np. zmian struktury i konsystencji: 

rozwarstwianie, żelowanie czy twardnienie 

48,1 

opóźnienie zmian chemicznych, do których należą: 

nieenzymatyczne brązowienie, autooksydacja tłuszczu oraz 

utlenianie witamin 

20,4 

ochrona przed atakiem i wzrostem różnych szkodników, np. 

magazynowych (roztoczy,gryzoni, owadów, etc.) 

5,9 

prewencja przed różnego rodzaju zanieczyszczeniami: fizycznymi, 

chemicznymi orazorganicznymi 

0,0 

Źródło: opracowanie własne 

67,9% respondentów zadeklarowało, że zna skutki stosowania konserwantów 

żywności. Zapytano więc, czy uważają, że ich stosowanie jest szkodliwe dla zdrowia. 

Wyniki przedstawiono na rysunku 10. Prawie 60% odpowiedziało, że tak. Nie całe 

20% odpowiedziało, że to zależy od konkretnego konserwantu i stosowanej jego ilości 

w produkcji. 

 

tak; 58,5

nie; 9,2

nie wiem; 13,4

zależy to od 
konkretnego 
konserwanta i 

stosowanej 
jego ilości w 
produkcie; 

18,9

 

Rys. 10. Czy uważa Pan/Pani, że stosowanie konserwantów w żywności jest szkodliwe dla 

zdrowia człowieka?, % 

Źródło: opracowanie własne 
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Ostatnie pytanie dotyczyło akceptowania i nieakceptowania poszczególnych 

sposobów konserwowania żywności (Tabela 5). Ponad 85% respondentów akceptuje 

utrwalanie niskimi temperaturami (np. chłodzenie, mrożenie), a ponad 70% utrwalanie 

wysokimi temperaturami (np. pasteryzacja, sterylizacja). Prawie 50% uważa również, 

że utrwalanie przez zakwaszanie (np. fermentacja). Należy podkreślić, że wiele 

produktów utrwalanych w ten sposób jest w Polsce dość popularnych, zwłaszcza 

kapusta czy ogórki kiszone. 

Prawie 75% respondentów nie akceptuje utrwalania chemicznego (np. 

dodawanie substancji konserwujących), a prawie 60% utrwalania niekonwencjonalne 

(np. za pomocą promieniowania jonizującego, pulsacyjnego pola 

elektromagnetycznego, pulsującego światła, promieniowania mikrofalowego, 

ultradźwięków). 

 
Tabela 5. Który ze sposobów konserwowania żywności jest przez Pana/Panią akceptowalny, a 

których zdecydowanie Pan/Pani unika?, % 

 Udział procentowy 

Sposoby konserwowania żywności Akceptowalne Nieakceptowalne 

utrwalanie niskimi temperaturami (np. chłodzenie, 

mrożenie) 

85,2 1,9 

utrwalanie wysokimi temperaturami (np. 

pasteryzacja, sterylizacja) 

70,4 9,3 

utrwalanie przez zakwaszanie (np. fermentacja) 48,1 14,8 

utrwalanie chemiczne (np. dodawanie substancji 

konserwujących) 

3,7 74,1 

utrwalanie przez odwadnianie (np. zagęszczanie, 

odparowywanie, suszenie, cukrzenie, solenie) 

22,3 18,5 

utrwalanie niekonwencjonalne (np. za pomocą 

promieniowania jonizującego, pulsacyjnego pola 

elektromagnetycznego, pulsującego światła, 

promieniowania mikrofalowego, ultradźwięków) 

0,0 59,1 

żaden 1,9 5,6 

Źródło: opracowanie własne 

5. Podsumowanie 

Wiele osób dokonuje zakupów żywności codziennie lub prawie codziennie. To, 

co kupujemy i jemy, wpływa na nasze zdrowie i życie. 

W artykule przedstawiono wybrane wyniki ankiety dotyczącej postrzegania 

bezpieczeństwa żywności przez polskich konsumentów. Konsumenci mogli 
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wypowiedzieć się na temat swoich doświadczeń i przyzwyczajeń zakupowych, a także 

żywieniowych.  

Wiele osób nie zastanawia się nad tym, skąd pochodzi kupowana przez nich 

żywność, gdzie została wyprodukowana, w jakich warunkach. Duża cześć 

konsumentów nie czyta etykiet, aby sprawdzić, jakie polepszacze czy konserwanty 

zostały użyte. Żywność, która nie spełnia odpowiednich wymagań, może powodować 

różnorodne choroby, w tym nawet nowotwory. Często informacje na temat 

bezpieczeństwa żywności czerpane są wyłącznie z Internetu, gdzie można znaleźć 

również wiele stron, gdzie opisywane są rzeczy nieprawdziwe lub powielane są stare 

legendy na temat żywności. 

Należy jednak podkreślić, że samo prowadzenie badań wśród konsumentów 

może podnieść ich świadomość na badany temat. Często wypełniając taka ankietę 

zastanawiamy się, czy postępujemy dobrze, czy może powinniśmy zmienić w jakiś 

sposób nasze nawyki. Jest to szczególnie ważne w przypadku zdrowego odżywiania  

i ekologii. Ankieta stanowi więc instrument edukacyjny dla społeczeństwa. Dlatego 

takie badania należy prowadzić i powtarzać. 
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ANALIZA I DOSKONALENIE PRZEBIEGU PROCESU 

WYTWARZANIA I JAKOŚCI WYROBU Z TWORZYWA 

SZTUCZENGO 

 

 
Streszczenie: W rozdziale przedstawiono wyniki z zakresu analizy poziomu jakości wyrobu 

z tworzywa sztucznego – rurki gładkiej – wykorzystywanego w przemyśle motoryzacyjnym. 

Dokonano także analizy przebiegu procesu wytwórczego wyrobu, jej graficznej prezentacji 

z wykorzystaniem ujęcia technologicznego wraz z analizą operacji tworzących i nie 

tworzących wartości dodanej. W oparciu o technikę Big Picture opracowano mapę stanu 

obecnego, mapę stanu obecnego z propozycjami doskonalenia oraz mapę stanu przyszłego. 
Przeprowadzona analiza Big Picture wskazała na źródła strat w procesie produkcyjnym 

a następnie umożliwiła podjęcie trafnych działań je ograniczających, co w efekcie udoskonaliło 

przebieg procesu i skróciło czas jego realizacji.  

 

Słowa kluczowe:  ujęcie technologiczne, niezgodności, diagram Pareto-Lorenza, analiza Big 

Picture 

 

1. Charakterystyka przedmiotu badań 

Badanym wyrobem z przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej jest rurka 

gładka z tworzywa sztucznego - polipropylenu (rys. 1) wytwarzana na linii 

wytłaczania.  

 

 
Rys. 1. Badany wyrób z tworzywa sztucznego - rurka gładka 

Źródło: opracowanie własne 

Rurka posiada wymiary: długość - 600 mm, średnica zewnętrzna - 6 mm oraz 

grubość ścianki - 1 mm. Jest ona półwyrobem, przeznaczonym do montażu z innymi 

                                                 
1  dr inż., Katedra Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa, Wydział Zarządzania, Politechnika 

Częstochowska, e-mail: kknop@poczta.fm  
2  mgr inż., doktorant, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska, e-mail: 

sylwia.kowal09@gmail.com 
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elementami. Jako wyrób gotowy trafia do klienta zewnętrznego, jako część 

przepływowa.  

 

2. Proces wytwórczy wyrobu w ujęciu technologicznym 

Dokonano przedstawienia procesu wytwórczego rurki gładkiej w ujęciu 

technologicznym mikroorganizacyjnym (DURLIK I. 2015) oraz podziału wszystkich 

operacji w procesie na operacje tworzące wartość dodaną, nietworzące wartości 

dodanej oraz nietworzące wartości dodanej, ale niezbędne (BORKOWSKI S., ULEWICZ 

R. 2008) (tablica 1). 

 

Tablica 1. Proces technologiczny wytwarzania rurki gładkiej 
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1  -  

2. 
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3h 
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magazynowa   -  

3. Transport granulatu  
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min 
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1   - 

4. Suszenie granulatu  
 

4h 
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 +   

5. 
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Zasyp tworzywa 
   - 
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Wytłaczarka 

 +   

9. Chłodzenie  
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14. 

Kontrola 

międzyoperacyjna 

rurek  

 
10s 

Ultrasonograf 

 +   

15. Suszenie 
 

10s 
Osuszacz 

 +   
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1. 
Transport granulatu 

na halę produkcyjną 

 30 

min 

Wózek widłowy 
1  -  

2. 

Magazynowanie 

międzyoperacyjne 

granulatu 

 
3h 

Przestrzeń 

magazynowa   -  

3. Transport granulatu  
 10 

min 
Wąż ssący 

1   - 

4. Suszenie granulatu  
 

4h 
Zasobnik 

suszący 
 +   

5. 
Transport do 

podajnika tworzywa  

 
20s 

Zasyp tworzywa 
   - 

6. Uplastycznianie   40s Wytłaczarka  +   

7. 
Formowanie 

tworzywa  

 
15s 

Wytłaczarka 
 +   

8. Kalibracja kształtu 
 

10s 
Wytłaczarka 

 +   

9. Chłodzenie  
 

20s 
Wanna 

chłodząca 
 +   

10. Suszenie 
 

5s 
Osuszacz 

 +   

11. Opalanie gazem  
 

4s 
Palnik 

 +   

12. 
Nadruk informacji na 

rurce 

 
2s 

Drukarka 
 +   

13. Chłodzenie rurki 
 

20s 
Wanna 

chłodząca 
 +   

14. 

Kontrola 

międzyoperacyjna 

rurek  

 
10s 

Ultrasonograf 

 +   

15. Suszenie 
 

10s 
Osuszacz 

 +   

 



Zeszyty Naukowe 
Quality. Production. Improvement 

No 2(7) 2017 
s. 119-128 

 

 - 121 -  

 
 

Źródło: opracowanie własne 

 

Przeanalizowano proces produkcji badanego wyrobu pod względem czasu 

trwania operacji, niezbędnych zasobów, ilości pracowników obsługujących proces. 

Wyniki analizy wykazały, że proces wytwórczy rurki gładkiej składa się z 22 operacji, 

których łączny czas wynosi 15 godzin, 53 minuty i 53 sekundy. Proces ten zaczyna się 

od pobrania surowca z magazynu i jego transportu do magazynu na hali produkcyjnej. 

Spośród wszystkich operacji tylko 14 to operacje „dodające wartość”. Suma czasów 

tych operacji wynosi 4 godziny, 2 minuty i 33 sekundy. Najdłuższą operacją 

technologiczną „dodającą wartość” jest suszenie granulatu do produkcji całej partii (4 

godziny). Czas ten zależny jest od specyfikacji użytego granulatu - ile potrzebuje ono 

czasu, aby oddać wilgoć, a także od wydajności urządzenia suszącego oraz jego 

pojemności. Najkrótsze operacje wynoszą 2 sekundy, są to takie operacje jak: nadruk 

informacji na wyrobie oraz pakowanie gotowego wyrobu (1 sztuka). 

Wśród operacji niedodających wartości, trzy z nich są konieczne. Są to operacje 

związane z dostarczeniem granulatu do zbiornika suszącego, z transportem do 

podajnika tworzywa po etapie suszenia wstępnego oraz przekazanie do laboratorium 

próbek. Pozostałe pięć operacji nie tworzą „wartości dodanej” do wyrobu. Najdłuższą 

operacją wśród nich jest magazynowanie gotowych wyrobów. Związana jest ona z 

czasem, po jakim zostanie odebrany przez klienta wewnętrznego lub zewnętrznego. 

Suma czasów trwania operacji nie tworzących „wartości dodanej” wynosi 11 godzin, 

51 minut i 20 sekund. 

 

16. 
Pomiar grubości 

ścianki 

 
5 s 

Urządzenie 

pomiarowe 
 +   

17. Odciąganie i cięcie 
 

5 s 
Odciąg i 

narzędzie tnące  +   

18. 
Separacja rurek na 

zgodne i niezgodne 

 
5 s 

Separator 
  -  

19. 

Transport 5 sztuk 

rurek do 

laboratorium 

 
300 

s 

Operator 

1   - 

20. 
Pakowanie gotowych 

rurek 

 
2s 

Dwa pojemniki, 

kartony , 

naklejka, taśma 

1 +   

21. 

Transport na 

magazyn wyrobów 

gotowych 

 
360

s 

Wózek paletowy 

1  -  

22. 
Składowanie 

gotowych rurek 

 
8h 

Przestrzeń 

magazynowa, 

paleta 

  -  

Współczynnik czasu tworzący wartość dodaną = 
∑czas ów tworz ących  warto ść dodan ą

∑ czas ów nietworz ących  warto ści  dodanej
 

0,34 =
14548 s

42685 s
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3.  Analiza problemów jakościowych podczas produkcji badanego 

wyrobu 

Dokonano analizy problemów jakościowych występujących podczas produkcji 

badanego wyrobu za pomocą diagramu Pareto-Lorenza. Wskazano na niezgodności 

krytyczne badanego wyrobu opierając się na zasadzie 80-20. Stwierdzono następujące 

niezgodności (w oparciu o wyniki z 50 000 wyprodukowanych sztuk badanego 

wyrobu): nieprawidłowy wymiar ścianki (N1), nieprawidłowy wymiar średnicy (N2), 

wypływka (N3), błąd w nadruku (N4), brak nadruku (N5), uszkodzona powierzchnia 

(N6), nieprawidłowa długość (N7), nieprawidłowe cięcie (N8). Dokonano analizy 

struktury zidentyfikowanych niezgodności. Wyniki w tym zakresie przedstawiono 

w tablicy 2. 

 
Tablica 2. Analiza struktury niezgodności badanego wyrobu 

Symbol Nazwa niezgodności 
Udział 

procentowy %] 

Skumulowana 

wartość [%] 

N7 Nieprawidłowa długość 31,0 31,0 

N1 Nieprawidłowy wymiar ścianki 25,0 56,0 

N3 Wypływka 17,0 73,0 

N8 Nieprawidłowe cięcie 14,5 87,5 

N6 Uszkodzona powierzchnia 6,0 93,5 

N2 Nieprawidłowy wymiar średnicy 4,0 97,5 

N4 Błąd w nadruku 2,0 99,5 

N5 Brak nadruku 0,5 100 

Razem 100 x 

Źródło: opracowanie własne 

 

W oparciu o wyniki z tablicy 1 opracowano diagram Pareto-Lorenza (rys. 9.2). 

Z analizy diagramu wynika, że 3 rodzaje niezgodności z 8, tj. 37,5% 

spowodowały 73% problemów jakościowych w całej partii. Pozostałe 5 niezgodności 

z 8 (62,5%) odpowiadało jedynie za 27% problemów  jakościowych. Niezgodności 

o największym udziale procentowym to nieprawidłowa długość (N7), nieprawidłowy 

wymiar ścianki (N1) oraz wypływka (N3). To w odniesieniu do nich należy w pierwszej 

kolejności podjąć działania korygujące i zapobiegawcze. Aby wyeliminować 

niezgodność typu nieprawidłowa długość (N7) można skorzystać z monitoringu 

podczas pracy, co pozwoli skutecznie identyfikować a następnie przeciwdziałać 

występowaniu nieprawidłowych cyklów pracy narzędzia tnącego.  
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Rys. 2. Diagram Pareto-Lorenza dla niezgodności rurki gładkiej 

Źródło: opracowanie własne 

 

W przypadku nieprawidłowego wymiaru ścianki oraz wypływki – niezgodności 

te występują podczas rozruchu procesu i związane są z nieodpowiednim ustawieniem 

linii wytłaczania. Kompetencje operatorów są w tym względzie bardzo istotne i należy 

je cały czas zwiększać. Tylko operator o wysokich kompetencjach zagwarantuje 

efektywną i zgodną z zasadami technologii oraz możliwościami technicznymi 

eksploatację maszyny. Opracowanie matrycy kompetencji da przedsiębiorstwu 

odpowiedź, które kwalifikacje i na jakim poziomie operatorzy posiadają oraz w 

których obszarach należy je zwiększać. Należy prowadzić szkolenia doskonalące 

umiejętności pracowników w zakresie przezbrojenia maszyny. Okresowe kontrole 

wykonywane przez przełożonych powinny także dać odpowiedź czy pracownicy 

dobrze wykonują powierzone im czynności. Jednym z narzędzi, które można 

wykorzystać celem usprawnia czynności przygotowawczo-zakończeniowych na linii 

wytłaczania może być wykorzystanie w tym celu tzw. tablic kamashibai. Kamishibai 

to zespół prostych audytów, mających na celu kontrolę wykonywanej pracy, 

stosowania narzędzi Lean, w celu nauczenie osoby przeprowadzającej audyt 

obserwacji i znajdywania możliwych usprawnień procesu (FIRLIK K. 2016). 

Audytorem w takim przypadku może być każda osoba pracująca w zakładzie. Takie 

audyty w firmie nieplanowanej mogą wychwycić wiele nieprawidłowości związanych 

z przygotowanie linii do pracy, co pozwoli usprawnić ten proces. 

 

4. Analiza Big Picture  

4.1. Analiza stanu obecnego  

Analizie Big Picture (HENKE P. 2010; CZERSKA J. 2002; DOHN K. 2004; DOHN 

K., KWIOTKOWSKA A. 2008) poddano proces wytwórczy rurki gładkiej z tworzywa 

31,0 
25,0 

17,0 14,5 
6,0 4,0 2,0 0,5 

56,0 

73,0 

87,5 
93,5 

97,5 99,5 100,0 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

N7 N1 N3 N8 N6 N2 N4 N5 

W
a

r
to

ść
 s

k
u

m
u

lo
w

a
n

a
 [

%
] 

Oznaczenia niezgodności 



Zeszyty Naukowe 
Quality. Production. Improvement 

No 2(7) 2017 
s. 119-128 

 

 - 124 -  

sztucznego. Dokonano analizy w formie graficznej procesów odbywających się 

podczas wytwarzania badanego wyrobu oraz przedstawiono występujące między tymi 

procesami zależności (CZERSKA J. 2009, www.zie.pg.gda.pl/~jcz/big_picture.pdf). 

Przepływy informacyjne w firmie odbywają się drogą elektroniczną. Dział 

logistyczny odpowiada za kontakt z dostawcami i z klientami. W celu uruchomienia 

produkcji badanego wyrobu, dział logistyczny przekazuje informacje do 

zarządzających produkcją, którzy zlecają następnie harmonogram produkcji detalu.  

Ze względu na mnogość operacji technologicznych w procesie wytwarzania 

rurki gładkiej operacje od numeru 6 do 17, przedstawione w tablicy 1, określono za 

pomocą wspólnej nazwy „proces produkcji rurki gładkiej”. Wszystkie te operacje 

wnoszą wartość dodaną do procesu (przebiegają one na automatycznej linii 

wytłaczania). Graficzną analizę przebiegu procesu przedstawiono na rys. 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3. Analiza przepływu strumienia wartości - mapa stanu obecnego 

Źródło: opracowanie własne  

 

4.2. Analiza stanu obecnego z propozycjami doskonalenia 

 

Na mapie stanu obecnego w postaci „chmurek kaizen” wskazano na propozycje 

doskonalenia procesu produkcyjnego detalu (rys. 4). 
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Rys. 9.4. Analiza przepływu strumienia wartości - mapa stanu obecnego z propozycjami 

doskonalenia 

Źródło: opracowanie własne 

 

4.3. Analiza stanu przyszłego 

 

Po dokonanej analizie stanu obecnego opracowano mapę stanu przyszłego (rys. 

5). Mapa stanu przyszłego przedstawia wyniki zastosowanych usprawnień, co ułatwia 

porównanie stanów przed i po udoskonaleniu przebiegu procesu.  
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Rys. 5. Analiza przepływu strumienia wartości - mapa stanu przyszłego 

Źródło: opracowanie własne 

 

5. Analiza i podsumowanie 

Opracowanie mapy stanu obecnego pozwoliło dostrzec marnotrawstwo czasu 

związane z dostawami granulatu tworzywa sztucznego. W celu zredukowania czasu 

magazynowania surowca zaproponowano zmianę ilości dostaw z 2 ton przywożonych 

3 razy w tygodniu do 1 tony 200 kilogramów dostarczanej codziennie. Nowy, częstszy 

sposób dostaw pozwolił wyeliminować czasy składowania w magazynie surowców 

i magazynie międzyoperacyjnym. Materiał odbierany od dostawcy trafia od razu na 

halę produkcyjną. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskano oszczędności miejsca 

magazynowego i zredukowano drogę transportową, jaką wykonywał pracownik 

magazynu.  

Kolejnym zaproponowanym działaniem doskonalącym przebieg badanego 

procesu była zmiana dostawcy granulatu, w celu zmniejszenia czasu podczas jego 

suszenia. Operacja suszenia jest operacją tworzącą wartość dodaną do procesu, lecz 

obecny czas 4 godzin był wynikiem wysokiej wilgotności nabywanego surowca. 

Kupno granulatu o mniejszej wilgotności pozwoli skrócić czas jego suszenia o ok. 

50%, co wpłynie na zmniejszenie długości cyklu procesu wytwórczego. 
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Wprowadzono kolejne udoskonalenia. Przed zmianą gotowe rurki trafiały do 

jednego pojemnika. Z ostatnią wpadającą do niego sztuką detalu, operator musiał 

szybko wymienić zapełniony pojemnik na następny pusty. Rozwiązanie powodowało 

wydłużenie czasu trwania czynności. Zaproponowano, aby gotowe wyroby wpadały 

do trzech pojemników zamiast do jednego. W ten sposób usprawniony został proces 

pakowania. Zmiana ta wpłynęła na poprawę ergonomii podczas pracy operatora na 

stanowiska. Dzięki tej zmianie zwiększono bezpieczeństwo podczas wykonania 

czynności przy pakowaniu wyrobów, operator jest także w stanie wykonać dodatkowy 

pomiar kontrolny, co zmniejsza szansę na przedostanie się do kolejnego etapu wyrobu 

niezgodnego. 

Obliczony czas trwania całego cyklu produkcyjnego, tzw. Lead Time - L/T, 

przed wprowadzeniem udoskonaleń, tj. na mapie stanu obecnego czas wyniósł 27 

godzin, 51 minut i 20 sekund. Po wprowadzeniu zmian doskonalących czas ten skrócił 

się do 8 godzin, 51 minut i 20 sekund. Czas operacji tworzących wartość dodaną, tzw. 

A/V, także się skrócił - z 4 godzin, 2 minut i 33 sekund do 2 godzin.  

Proces wytwórczy rurek zorganizowano tak, aby marnotrawstwo było jak 

najmniejsze. Przedstawione udoskonalenia pozwoliły zaoszczędzić przestrzeń 

magazynową, zmniejszyć koszty składowania oraz tym samym podniosły 

konkurencyjność technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych w badanym 

przedsiębiorstwie.  

Przeprowadzona analiza Big Picture pozwoliła zapoznać się z aktualnym 

przepływem materiałów i informacji w procesie, zrozumieć źródła strat oraz podjąć 

działania je eliminujące. Pozwoliło to w efekcie udoskonalić przebieg procesu 

i skrócić czas jego realizacji.  
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WYKORZYSTANIE NARZĘDZI ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ 
W PROCESIE PRODUKCJI POLIGRAFICZNEJ WYBRANEGO 

OPAKOWANIA 

 

 
Streszczenie: W rozdziale badaniu zostały poddane etapy procesu produkcji wybranego 

opakowania w przedsiębiorstwie branży poligraficznej. W analizie skupiono się na 

identyfikacji niezgodności występujących podczas produkcji. Do określenia struktury 

niezgodności wykorzystano diagram Ishikawy i diagram Pareto- Lorenza. W analizie 

uzyskanych wyników skupiono się na metodach doskonalenia jakości wybranych opakowań 

w celu zrealizowania procesu doskonalenia w oparciu o wymagania klienta. 

 

Słowa kluczowe: jakość, doskonalenie, diagram Ishikawy, diagram Pareto- Lorenza, Just In 

Time, system push, opakowania 

 

1. Wprowadzenie 

W realiach gospodarki wolnorynkowej zdecydowana większość dostępnych 

towarów wymaga opakowania, którego funkcja sprowadza się już nie tylko do 

zabezpieczenia przed zepsuciem, zanieczyszczeniem, obniżeniem jego zawartości, 

ułatwiania procesów logistycznych i składowania. Opakowanie odgrywa również 

ważną rolę w identyfikowaniu i odróżnianiu produktów, oddziałując na emocje 

odbiorców, tworząc wizerunek produktu i marki. Trafne staje się określenie, że 

„chroni to, co sprzedaje, i sprzedaje to, co chroni”  (SZYMCZAK J. 1998). Jednym 

z najbardziej upowszechnionych surowców używanych w produkcji opakowań jest 

papier.  

Przedmiotem badań są pudełka jednostkowe z tektury litej GC1 350 g/m
2
, 

zadrukowane w kolorze CMYK+0, laminowane folią matt, uszlachetniane lakierem 

UV wybiórczo oraz termodrukiem w kolorze złotym. Pudełko jest sklejane w trzech 

punktach. 

 

2. Prezentacja przedsiębiorstwa branży poligraficznej 

Drukarnia, w której analizie poddano proces produkcyjny jest producentem 

opakowań kartonowych dla wiodących marek w Polsce i Europie. Przedsiębiorstwo 

od ponad 30 lat inwestuje w nowoczesne technologie, proponując szeroki wachlarz 
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2  mgr inż., Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Katedra Inżynierii Produkcji 
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uszlachetnień druku. Jest jedną z nielicznych drukarń w Polsce drukujących 

w najnowszej technologii LED UV na maszynie Heidelberg CD75-5+LX (rysunek 1).  

 

 

Rys. 1.  Maszyna Heidelberg CD75-5+LX” 

Źródło: opracowanie własne  

 

Produkcję drukarni charakteryzuje wysoka jakość potwierdzona certyfikatem 

zgodności z normą ISO 9001:2008 oraz zaangażowanie w ochronę środowiska 

naturalnego potwierdzona certyfikatem Systemu Kontroli Pochodzenia Produktu FSC 

(PN- EN ISO 9001:2009). Przedsiębiorstwo świadczy usługi: introligatorskie 

(kaszerowanie, cięcie, wykrawanie, falcowanie), lakierowanie UV (również 

wybiórczo), druk na metalizie, druk na folii i PCV, tłoczenie (także pisma Braille’a), 

termodruk (złocenie), klejenie pudełek do 4 punktów klejowych, laminowanie folią, 

oprawę zeszytową, naświetlanie matryc CTP orazwydruk certyfikowanego proof’a 

cyfrowego. Drukarnia produkuje pełen wachlarz opakowań takich jak: pudełka 

jednostkowe z tektur litych i falistych, kartoniki pod blistry (blistercards), opakowania 

spożywcze z atestem do kontaktu z żywnością, pudełka na obuwie, pudełka oklejane 

(rigid boxes), etykiety. 

 

3. Proces produkcyjny wybranego opakowania 

Przedmiotem badań jest pudełko jednostkowe z tektury litej GC1 350 g/m
2
, 

zadrukowane w kolorze CMYK+0, laminowane folią matową, uszlachetniane 

lakierem UV wybiórczo oraz termodrukiem w kolorze złotym (rysunek 2). Pudełko 

jest sklejane w trzech punktach. Proces wytwórczy pudełka jednostkowego będącego 

przedmiotem badań, w zależności od potrzeb, realizowany jest w systemie jedno-, 

dwu- lub trzyzmianowym. Jest to proces wieloetapowy, złożony, szeregowo 
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równoległy, realizowany jednocześnie na kilku działach. Obejmuje takie procesy jak: 

przygotowanie do druku, skład, naświetlanie płyt CTP, wydanie arkuszy papieru 

z magazynu, krojenie arkuszy papieru do formatu druku, drukowanie, laminowanie 

folią matt, termodruk, lakierowanie UV, sztancowanie, obieranie z ażuru, klejenie, 

konfekcjonowanie, dystrybucja. 

Zwolnienie półproduktu/produktu i przekazanie na kolejny etap procesu 

produkcyjnego następuje, jeśli w wyniku zaplanowanego procesu technologicznego 

zwolniony do następnego etapu półprodukt/produkt jest zgodny z parametrami 

określonymi w Karcie Technologicznej oraz jest zgodny ze sztuką drukarską. 

Zgodność półproduktu/produktu z wymaganiami weryfikowana jest na każdym etapie 

procesu produkcyjnego poprzez samokontrolę realizujących dany etap procesu oraz 

potwierdzana pieczęcią Kontroli Jakości. 

 

 

Rys. 2. Przykładowy wyrób gotowy - pudełko z tektury litej 

Źródło: opracowanie własne 

 

Materiały oraz środki do produkcji wydawane są z magazynu na stanowiska 

produkcyjne do poszczególnych etapów procesu produkcyjnego zgodnie z Just In 

Time. Prowadzi to do takiej organizacji produkcji, by operacje miały miejsce 

dokładnie w momencie, kiedy są potrzebne. Półprodukt przekazywany jest do 

następnego etapu procesu produkcyjnego systemem push. Kontrola i utrzymanie 

sprawność narzędzi i urządzeń poligraficznych realizowana jest zgodnie z instrukcją I-

6.3-01 „Nadzór nad utrzymaniem ruchu”. Przedsiębiorstwo nie posiada własnego 

działu dystrybucji. Logistyka produktu gotowego odbywa się za pośrednictwem 
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zewnętrznych firm kurierskich i przewozowych. Produkcja realizowana jest na 

indywidualne zamówienie klienta. Przedsiębiorstwo nie produkuje na magazyn oraz 

nie prowadzi sprzedaży B2C. Na rysunku 3. przedstawiono schemat procesu 

wytwórczego pudełka jednostkowego z tektury litej w ujęciu technologicznym. 

 

 
Rys. .3. Proces wytwórczy pudełka jednostkowego z tektury litej w ujęciu  

technologicznym 

Źródło: Opracowanie własne 

Proces technologiczny pudełka jednostkowego z tektury litej składa się 

z następujących etapów: 1. Przygotowanie do druku materiałów elektronicznych 

przesłanych przez klienta, 1a. Magazynowanie papieru i farb, 1b. Magazynowanie 

folii matt do laminacji, 1c. Magazynowania folii złotej do termodruku, 1d. 

Magazynowanie lakieru UV, 1e. Przygotowanie wykrojnika, 2. Sprawdzenie 

poprawności przygotowanych materiałów, 2a. Kontrola jakości papieru i farb, 2b. 

Kontrola jakości folii, 2c. Kontrola jakości folii złotej do termodruku, 2d.  Kontrola 

jakości lakieru UV, 2e. Sprawdzenie poprawności wykonania wykrojnika, 
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3. Nanoszenie ewentualnych poprawek w materiale elektronicznym przesłanym przez 

klienta, 3a. Wydanie papieru i farb z magazynu oraz transport do działu maszyn 

drukujących, 3b. Wydanie folii do laminacji z magazynu oraz transport do działu 

uszlachetniania, 3c. Wydanie folii do termodruku z magazynu oraz transport do działu 

uszlachetniania, 3d. Wydanie lakieru UV z magazynu oraz transport do działu 

uszlachetniania, 3e. Transport wykrojnika do działu introligatorni, 4. Ostateczne 

sprawdzenie przygotowanych elektronicznych materiałów klienta, 5. Wykonanie 

montaży, 6. Sprawdzenie montaży, 7. Przekazanie plików z montażami do działu CTP, 

8. Naświetlanie i trawienie płyt offsetowych CTP, 9. Przekazanie płyt offsetowych do 

działu maszyn drukujących, 10. Drukowanie arkuszy, 11. Kontrola jakości, 12. 

Transport międzyoperacyjny, 13. Laminowanie folią matt wydrukowanych arkuszy, 

14. Kontrola jakości, 15. Transport międzyoperacyjny, 16. Termodruk 

zalaminowanych arkuszy drukarskich, 17. Kontrola jakości, 18. Transport 

międzyoperacyjny, 19. Lakierowanie wybiórcze lakierem UV, 20. Kontrola jakości, 

21. Transport międzyoperacyjny, 22. Sztancowanie arkuszy, 23. Kontrola jakości, 24. 

Transport międzyoperacyjny, 25. Obieranie użytków z ażuru, 26. Kontrola jakości, 27. 

Transport międzyoperacyjny, 28. Klejenie i pakowanie pudełek jednostkowych, 29. 

Kontrola jakości, 30. Transport sklejonych pudełek do magazynu wyrobów gotowych, 

31. Magazynowanie gotowych wyrobów. 

 

4. Struktura niezgodności wybranych opakowań jednostkowych 

z tektury litej 

W celu identyfikacji najczęściej występujących niezgodności mających 

negatywny wpływ na jakość produkowanych opakowań jednostkowych z tektury litej 

w badanym przedsiębiorstwie zastosowano diagram Pareto-Lorenza (DZIUBA S.T., 

PIEKARA A., MAŁAS W., KOZIOŁ P. 2013). Metoda ta należy do technik prowadzących 

do zidentyfikowania najważniejszych cech (zdarzeń, przyczyn) mających 

najistotniejszy wpływ na proces produkcji i jakość, a przez to umożliwiających 

określenie działań zmierzających do poprawy poziomu jakości procesów lub 

wybranych cech jakościowych wyrobów materialnych i usług (BORKOWSKI S., 

ULEWICZ R. 2008). Diagram sporządzono dla niezgodności występujących w okresie 

12 miesięcy (tabela 1). 

Na podstawie danych z tabeli 1 sporządzono diagram Pareto-Lorenza (rysunek 

4). Wynika z niego, że za 71,43% wad powstałych przy produkcji pudełka 

jednostkowego odpowiadają trzy niezgodności: 

- N8- nadmierny przyrost punktu rastrowego na odbitce, 

- N5- brak pasowania kolorów, 

- N1- odciąganie druków w stosie. 
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Przedsiębiorstwo powinno zwrócić uwagę na przebieg procesu drukowania na 

wydziale maszyn drukujących, ponieważ wyeliminowanie przyczyn niezgodności tam 

powstałych pozwoli na znaczące obniżenie wskaźnika 71,43% niezgodności 

powstałych przy produkcji  pudełka jednostkowego z tektury litej. 

 
Tabela 1. Niezgodności występujące podczas produkcji opakowań  

jednostkowych z tektury litej 

Symbol 

niezgodności 

Częstotliwość 

wystąpienia niezgodności 

Udział procentowy 

niezgodności (%) 

Udział skumulowany 

niezgodności (%) 

N8 42 27,27 27,27 

N5 35 22,73 50,00 

N1 33 21,43 71,43 

N2 11 7,14 78,57 

N6 11 7,14 85,71 

N3 10 6,50 92,21 

N7 7 4,54 96,75 

N4 5 3,25 100 

 Razem 100 ------ 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

Rys. 4. Diagram Pareto-Lorenza dla niezgodności występujących  

w procesie produkcji opakowania jednostkowego z tektury litej 

Źródło: opracowanie własne 
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5. Identyfikacja obszarów krytycznych w produkcji wybranych 

opakowań jednostkowych 

Realizując założenia Politykę Jakości przedsiębiorstwo zapewnia klientom 

rzetelność i profesjonalizm w zakresie świadczonych usług poligraficznych mając na 

uwadze ciągły proces doskonalenia wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością 

zgodnego z normą ISO 9001:2008. System ten jest podstawowym narzędziem do 

planowania i koordynacji działań w obszarach jakości świadczonych usług. 

Do zbierania, przetwarzania i analizy danych związanych z aspektem jakości 

służą  narzędzia zarządzania jakością, które są instrumentami nadzorowania 

i diagnozowania procesów produkcyjnych występujących w cyklu wytwarzania 

wyrobu. Analiza problemów jakościowych produkcji opakowań jednostkowych 

dotyczy identyfikacji obszarów powstawania niezgodności i określenia ich struktury 

oraz ważności z punktu widzenia klienta. Znaczące przyczyny wpływające na 

niezgodności w produkcji wybranych opakowań jednostkowych zostaną wytypowane 

i przedstawione za pomocą diagramu Ishikawy. Jest  on jednym z częściej 

stosowanych narzędzi w zarządzaniu jakością (BRAJER-MARCZAK R. 2015). 

W analizowanym przedsiębiorstwie wyodrębniono pięć grup powstawania 

niezgodności: metoda, materiał, zarządzanie, maszyna, człowiek. Rysunek 5. 

przedstawia diagram Ishikawy opracowany dla powstawania niezgodności 

w produkcji wybranych opakowań jednostkowych. 

Analizowanie diagramu pozwala wyodrębnić najważniejsze przyczyny, które 

maja wpływ na poziom jakości, a co za tym idzie dzięki niemu można określić dla 

tych przyczyn działania korygująco- zapobiegawcze (BORKOWSKI S. 2004). 

Największy wpływ na jakość w produkcji wybranych opakowań jednostkowych 

w badanym przedsiębiorstwie mają dwie grupy przyczyn: metoda (40%) i człowiek 

(30%). Nie bez znaczenia w badanym przedsiębiorstwie pozostaje również 

zarządzanie (15%) jako trzecia z kolei grupa przyczyn mająca wpływ na jakość 

produkcji badanych wybranych opakowań jednostkowych. Dla zidentyfikowanego 

problemu poprawy jakości pudełek jednostkowych z tektury litej w badanym 

przedsiębiorstwie, zgodnie z ideą od ogółu do szczegółu, określono przyczyny 

odpowiedzialne za powstawanie tych problemów. Identyfikacja tych przyczyn 

umożliwia opracowanie planu działań, który pozwoli zniwelować najbardziej istotne 

przyczyny mające negatywny wpływ na  jakość produkcji badanych wybranych 

opakowań jednostkowych. 
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Rys. 5. Diagram Ishikawy - obszary powstawania niezgodności w produkcji wybranych 

opakowań jednostkowych z tektury litej 
Źródło: opracowanie własne 

 

W przedsiębiorstwie zaproponowano następujące działania korygująco- 

zapobiegawcze: 
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 weryfikacja i aktualizacja przez kierownictwo obowiązujących procedur 

dostosowanych do zmieniającego się otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego 

przedsiębiorstwa, 

 opracowanie przez kierownictwo systemu rekrutacji i szkoleń pracowników, 

 opracowanie i wdrożenie przez kierownictwo przejrzystego systemu premiowania 

i motywowania, 

 pobudzanie inicjatyw oddolnych doskonalenia procesów przez pracowników, 

 standaryzacja stanowisk i organizacji pracy, 

 audyty procesów.  

 

6. Podsumowanie 

Złożoność otoczenia i dynamicznie zachodzące w nim zmiany powodują, że 

przedsiębiorstwa, żeby zrealizować potrzeby klienta, budują łańcuchy dostaw, które 

wzajemnie się przenikają. Kluczem do sukcesu organizacji stają się czas, elastyczność, 

zapasy i koszty, zarządzanie wiedzą, kompetencje organizacji jako całości oraz jakość 

oferowanych wyrobów i usług. Realizacji tego celu służą różne koncepcje, metody 

i narzędzia kontrolujące i wspomagające procesy zachodzące w przedsiębiorstwie, 

w tym procesy produkcyjne. Rola opakowania  nie sprowadza się już tylko do 

zabezpieczenia przed zepsuciem, zanieczyszczeniem, obniżeniem jego zawartości. 

Opakowanie  oddziałuje również na emocje odbiorców tworząc wizerunek produktu 

i marki. Kluczowym staje się zidentyfikowanie przyczyn powstania niezgodności 

w produkcji opakowań jednostkowych z tektury litej w badanym przedsiębiorstwie 

poligraficznym oraz podjęcie działań korygująco- naprawczych w celu 

zminimalizowania i wyeliminowania potencjalnych przyczyn występowania tych 

niezgodności. 

Diagram Pareto - Lorenza wskazał, że w trakcie procesu drukowania na 

wydziale maszyn drukujących wyeliminowanie przyczyn niezgodności tam 

powstałych pozwoli na znaczące obniżenie wskaźnika 71,43% wad powstałych przy 

produkcji  pudełka jednostkowego z tektury litej. Wyniki uzyskane na podstawie 

diagramu Ishikawy wskazują, iż największy wpływ na jakość w produkcji wybranych 

opakowań mają dwie grupy przyczyn: metoda (40%) i człowiek (30%). 

Na podstawie uzyskanych danych należy opracować oraz wdrożyć odpowiedni 

system kontroli jakości weryfikując i aktualizując obowiązujące procedury 

dostosowując je do zmieniającego się otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego 

przedsiębiorstwa. Standaryzacja druku wg normy ISO 12647-2 oraz podjęcie kroków 

w celu stosowania elementów filozofii Kaizen to jedne z najważniejszych działań, na 

które przedsiębiorstwo powinno skierować swą uwagę. 
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