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Kontroling w Polsce pojawił się stosunkowo niedawno, na początku lat dziewięćdziesiątych,
przede wszystkim w polskich oddziałach firm zagranicznych. W pierwszych dekadach swej
niedługiej historii umieszczany był w zespole narzędzi służących rachunkowości zarządczej.
Z czasem jego zadania uległy rozszerzeniu na sfery inne niż tylko finanse firmy. Kontroling drugiej
generacji potrafi określać znaczące odchylenia otrzymywanych wyników od planu, oceniać szanse
i zagrożenia. Jest także nastawiony na badanie otoczenia przedsiębiorstwa. Współtworzy warunki
do szybkiego reagowania na zmiany wewnątrz organizacji w celu zapewnienia pomyślnego
rozwoju przedsiębiorstwa.
Kontroling jako narzędzie diagnostyczne służy do kierowania przedsiębiorstwem
— do przewidywania opartego na analizie wskaźników, likwidowania najsłabszych ogniw,
uwzględniania wymagań rynku i rosnącej konkurencji. Staje się niezastąpiony przy określaniu
kondycji firmy, nowych koncepcji na przyszłość, miejsc powstawania nieuzasadnionych
kosztów oraz sposobów maksymalizacji zadowolenia klienta. Kontroling jest najważniejszym
instrumentem zapewniania racjonalności zarządzania przedsiębiorstwem. Książka, którą
trzymasz w ręku, ukazuje także nowe wcielenie kontrolingu — jako narzędzia zarządzania
ryzykiem.
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Uzależnij wynagrodzenia załogi od wyników firmy.
Spraw, by Twoi pracownicy działali maksymalnie efektywnie.
Sprawnie reaguj na zmianę — wewnątrz i na zewnątrz organizacji.
Popraw rentowność firmy.
Naucz się usuwać wąskie gardła i bariery rozwoju firmy.
Stwórz obiektywny i wiarygodny model informacyjny.
Wprowadź dyscyplinę i odpowiedzialność biznesową we wszystkich ośrodkach
decyzyjnych w firmie i ciesz się z oszczędności czasu, pracy i pieniędzy!
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Rozdzia 3.
Kontroling narzdziem
zarzdzania operacyjnego

Streszczenie
Zarzdzanie operacyjne przeywa renesans. Wyparte swego czasu przez duo
atrakcyjniejsze zarzdzanie strategiczne, powraca na nalene mu miejsce w systemie zarzdzania organizacjami, bogatsze o nowe wyzwania. W tym rozdziale
zwracamy uwag na ewolucj systemów zarzdzania produkcj, które od pewnego czasu s nazywane „zarzdzaniem operacjami”, a obecnie bardziej ogólnie — „zarzdzaniem dynamicznym”. Etapy rozwoju systemów zarzdzania
firm s opisywane przy uyciu trzech okrele: zarzdzanie produkcj, zarzdzanie operacjami i zarzdzanie dynamiczne. Wspóczesna literatura zajmujca
si zarzdzaniem operacyjnym w zdecydowanej mierze propaguje jego „statyczny”
wizerunek. Duo miejsca zajmuj rozwaania na tematy: co produkowa, ile,
jak, gdzie i przez kogo? Podkrela si znaczenie funkcji planowania i kontroli
w odniesieniu do zaprojektowanych i wdroonych systemów operacji. Te kwestie
zbliaj zarzdzanie operacyjne do kontrolingu. Znaczenie jego roli podkrela
wysokie prawdopodobiestwo konfliktu midzy trzema celami zarzdzania operacyjnego: maksymalizowaniem obsugi klientów, minimalizowaniem nakadów
na zapasy, maksymalizowaniem sprawnoci operacji systemu. Konflikt agodzony
jest przez sporzdzanie planów, które maj suy znalezieniu punktu równowagi midzy nimi. Wano zarzdzania operacyjnego podkrelaj cigle ywotne
kwestie zapasów, wydajnoci i jakoci. Dziki nowym wyzwaniom, zwaszcza
orientacji na tworzenie wartoci, zarzdzanie operacyjne przeksztaca si w uogólnione zarzdzanie dynamiczne. Pokazujemy zadania stojce przed kierownictwem i kontrolingiem w zakresie tworzenia acucha wartoci. Aby zdyskontowa zalety koncepcji modelu biznesu, czyli szybko i innowacyjno, a zarazem
ograniczy ryzyko, trzeba oprze proces budowy tego modelu na solidnej podstawie. Powstaje ona w rezultacie dobrego rozpoznania wewntrznych zdolnoci
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firmy i uruchomienia autonomicznych procesów staej rozbudowy oraz wzmacniania tych zdolnoci. Drugim wanym zadaniem jest koordynacja rozumiana
jako proces integrowania celów i dziaa odrbnych jednostek organizacyjnych,
tak aby bardziej efektywnie osiga cele organizacji. Bez koordynacji jednostki
i departamenty trac lub mog traci z pola widzenia swoj rol w organizacji.
Zaczynaj realizowa wasne, partykularne interesy, czsto kosztem szerszych
celów organizacyjnych. Koordynacja, o któr nam chodzi, polega na uzgadnianiu w poziomie. Jawi si wic moe jako sprzeczna z tradycyjn logik menedersk, opart na uzgodnieniach w pionie specjalizacji i kontroli. Jednak priorytet
maj szybko i elastyczno dziaania, które staj si warunkami przetrwania
i rozwoju firmy w otoczeniu zewntrznym. W ich zapewnianiu istotn rol moe
odegra kontroling. Dziki systemowi „wczesnego ostrzegania”, o którym
bdziemy pisa w dalszych czciach, kontroling moe zapewni reakcje na
wyzwania otoczenia w czasie rzeczywistym, a nawet z pewnym wyprzedzeniem,
co zwiksza margines bezpieczestwa w otoczeniu, które nie ma tolerancji dla
sabych, zapó nionych, bdzcych i zadufanych w sobie. Zrealizowanie tego
pomysu czyni zarzdzanie jeszcze bardziej dynamicznym.

3.1. Istota i zadania zarzdzania operacyjnego
(operacjami)
Do niepostrzeenie zarzdzanie produkcj zmienio si w zarzdzanie operacjami. Utrwalanie tej ostatniej nazwy dokonao si szybko, by moe za spraw
T. Petersa i J.B. Quinna, którzy sugerowali potrzeb odwrócenia „do góry nogami” tradycyjnego pogldu na operacje. Wspóczesna myl o operacjach i zarzdzaniu nimi urodzia si w fabrykach pod koniec XIX wieku w wyniku innowacji
wprowadzonych do nich przez pomysowo H. Forda. Tradycyjne podejcie
do operacji uwzgldniao proces transformacji nakadów w wyniki. W gruncie
rzeczy tak jest w dalszym cigu w produkcji stali, samochodów czy nawet
komputerów. Dla takiego ujcia nowym elementem jest zwrócenie uwagi na
podobiestwo midzy operacjami produkcyjnymi i operacjami usugowymi.
Wspomniani autorzy proponuj odrzucenie dziedzictwa przeszoci i spojrzenie
na operacje z nowego punktu widzenia. Ich rozumowanie jest proste. Operacje to
impulsy dowolne o duym adunku intelektu, wykonywane po to, aby dostarcza warto swoim klientom. Ma to uniwersalne zastosowanie.
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Kariera poj takich, jak „zasoby intelektualne” czy „inteligentne przedsibiorstwo” dowodzi, e wraz z coraz wikszym wyrafinowaniem gustów klientów
na caym wiecie powodzenie przynosz takie operacje, które zapewniaj inteligentne usugi1. W gruncie rzeczy szanse na przetrwanie i rozwój rosn proporcjonalnie do wielkoci wiadczenia profesjonalnych usug2. W tym pojciu
mieszcz si rosnce wymagania konsumentów co do ich jakoci, której zapewnienie wymaga wykorzystania zgromadzonej wiedzy w doskonaleniu procesów
produkcyjnych i rosncych nacisków na wydajno — jako podstawowego róda
bogactwa firmy. W duych organizacjach naciski zwielokrotniaj si poprzez
rosnce oczekiwania wartoci dodanej dla wacicieli, klientów i pracowników.
Systemy operacji mona rozwaa jako zbiór skadników, których funkcj
jest przetworzenie w przedsibiorstwie zbioru nakadów (na wejciu do systemu)
w jaki podany wynik (wyjcie z systemu). Do nakadów zalicza si wszystko
to, czym dysponujemy na wejciu: surowce, energi, wiedz, urzdzenia itd. Do
wyniku zalicza si z kolei wszystko, co znajduje si na wyjciu: wyroby lub usugi
finalne. Kierownicy operacji maj dwojakie zadanie: nadzór nad projektowaniem
systemu operacji i nadzór nad jego funkcjonowaniem. Oba zadania trzeba wykonywa zgodnie ze strategi organizacji, a take przygotowa strategi zarzdzania
operacjami.
Projektowanie systemu operacji oznacza podjcie decyzji dotyczcych:







wyrobu lub usugi, które naley wytwarza,
iloci, jak system ma wytwarza, czyli jego zdolnoci produkcyjnej,
procesów, które zastosuje si do wytworzenia wyrobu lub usugi,
miejsca wytwarzania,
rozmieszczenia,
struktury i przydziau zada.

Drugie zadanie zarzdzania operacjami — nadzorowanie funkcjonowania
systemu — nabiera znaczenia z chwil jego zaprojektowania. W ostatecznym
rozrachunku kierownicze decyzje operacyjne podejmowane s z miesica na
miesic, z dnia na dzie, a nawet z godziny na godzin. Kierownicy musz doprowadzi do równowagi midzy trzema gównymi celami:
1

J.B. Quinn, Intelligent Enterprise. A Knowledge and Service Based Paradigm for Industry,
The Free Press, New York 1992, s. 3 – 5.

2

T. Peters, Liberation Management, Alfred A. Knopf, New York 1992, s. 11.
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maksymalizacj obsugi klientów,
minimalizacj nakadów na zapasy,
maksymalizacj sprawnoci systemu operacji.

W zarzdzaniu operacjami podstawow rol odgrywaj róne rodzaje wyspecjalizowanych metod planowania i kontroli. Nale do nich: planowanie zaopatrzenia materiaowego, planowanie i kontrola zapasów, szczegóowe programowanie, kontrola jakoci.
Miar dobrego funkcjonowania systemu operacji jest wysoka wydajno.
Mierzy si j stosunkiem wyników do nakadów. Wska niki wydajnoci, nawet
w najlepszym razie nieprecyzyjne, porównywane w czasie wskazuj na poprawiajc si lub pogarszajc sytuacj firmy w stosunku do konkurencji. W skali
krajowej wydajno wpywa na poziom ycia, inflacj, wzrost gospodarczy i bilans
patniczy. Dla kadej firmy wydajno jest jednym z podstawowych warunków
przetrwania.
Przez cay okres naukowego zarzdzania wydajno znajduje si w centrum
uwagi. Ponad sto lat trwaj poszukiwania metod i technik zwikszania wydajnoci. W zalenoci od okresu zainteresowania koncentruj si one na organizacji
pracy, zmianach wyposaenia, zasadach postpowania wobec pracowników (systemy motywacyjne), wskich gardach strukturalnych czy cyzelowaniu procedur.
Chocia w niektórych rodzajach przemysu wzrost wydajnoci zapewniaj nowe
techniki (technologie), takie jak systemy komputerowo zintegrowanego wytwarzania (komputerowo wspomaganego projektowania i komputerowo wspomaganej produkcji), wielu obserwatorów nadal uwaa, e gównym czynnikiem
wzrostu wydajnoci jest sposób traktowania ludzi i kierowania nimi.
W dalszych czciach rozdziau pójdziemy tropem wyszczególnionych wtków,
pokazujc role i miejsce kontrolingu w zarzdzaniu operacyjnym.

3.2. Od zarzdzania produkcj
do zarzdzania operacyjnego
Bardzo trudno jest znale  zadowalajc definicj pojcia zarzdzanie operacyjne.
Autorzy, nie mogc ustali definiens tego pojcia, najczciej definiuj je przez
funkcje, np. D. Waters: „Zarzdzanie operacyjne zajmuje si sposobem wykonywania operacji” albo (ten sam autor): „Zarzdzanie operacyjne jest funkcj
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zarzdzania odpowiedzialn za wszystkie dziaania bezporednio dotyczce
wytwarzania produktu: za gromadzenie rozmaitych skadników wejciowych
i przetwarzanie ich w planowane produkty kocowe”3. S. Kasiewicz okrela
zarzdzanie operacyjne przez „trzy zasadnicze koncepcje” jego ujmowania: jako
jedn z podstawowych funkcji firmy, jako okrelony zawód i jako proces podejmowania specyficznych decyzji4. Wida z tego, e okrelenie istoty zarzdzania
operacyjnego przez odwoanie si do funkcji operacyjnej jest mao przekonujce.
Poza tym prowadzi moe do nieporozumie.
W podrcznikach z podstaw zarzdzania podkrela si dwumianowo pojcia „zarzdzanie produkcj” (operacjami), pokazujc w ten sposób pewn jego
ewolucj: od produkcji do operacji5. J.A.F. Stoner i Ch. Wankel pisz, e systemy wytwarzania oraz dostarczania dóbr i usug zawsze byy istotn czci
cywilizacji. Istniay na kadym etapie jej zaawansowanego rozwoju, od czasów, gdy
nasi prehistoryczni przodkowie udawali si na wyprawy myliwskie i zbierackie,
przez wszystkie okresy historii, a do powstania dzisiejszego miejsca spotka
plemiennych, czyli podmiejskiego centrum handlowego.
Ograniczono zasobów i potrzeba lepszego ich spoytkowania wywouj
zapotrzebowanie na zarzdzanie operacyjne. Na kadym etapie rozwoju cywilizacji pojawiaa si inaczej rozumiana konieczno ich efektywnego wykorzystania. Koniec XIX wieku wywoa zapotrzebowanie na naukowe zarzdzanie,
którego gównym celem by wzrost wydajnoci przy stale malejcych zasobach.
Dzi wiemy wicej ni wówczas, np. e o przetrwaniu kadej organizacji z osobna
decyduje to, jak sprawnie wytwarza dobra czy usugi. Do tego dochodz jako
i koszt wyrobów, które w gównej mierze zale od efektywnoci i sprawnoci
systemu produkcyjnego stosowanego do ich wytwarzania. Na nasz poziom ycia
i zadowolenie z pracy w niemaym stopniu oddziauj za systemy produkcyjne
naszego spoeczestwa.
Rewolucja przemysowa bya okresem przeomowym w dziejach zarzdzania
operacyjnego. Od jej czasów nagromadzi si spory zasób wiedzy o zastosowaniu
matematyki, komputerów, inynierii przemysowej i o metodach nauk behawioralnych w rodowiskach produkcyjnych. Skuteczne wykorzystanie tych metod
3

D. Waters, Zarzdzanie operacyjne. Towary i usugi, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2001, s. 31 – 32.

4

S. Kasiewicz, Zarzdzanie operacyjne w dobie globalizacji, Difin, Warszawa 2002, s. 13.

5

J.A.F. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie, op. cit., s. 169.
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w pierwszej poowie XX wieku przyczynio si do tego, e gospodarka Stanów
Zjednoczonych staa si najwydajniejsza na wiecie. Jednake od wczesnych lat
pidziesitych do niedawnej przeszoci wikszo amerykaskich kierowników, poszukujcych dynamicznych metod marketingu i coraz bardziej wyrafinowanych instrumentów finansowania, w znacznym stopniu pomijaa znaczenie
utrzymania przywództwa w dziaalnoci produkcyjnej. Porównujc postp osignity w tej dziedzinie przez przemys japoski, zwraca si uwag, e wspóczesne systemy produkcji przemysowej w Stanach Zjednoczonych wymagaj
ponownego oywienia, aby mona byo zachowa konkurencyjno na rynku
midzynarodowym6. Systemy produkcji, z których wikszo opracowano kilkadziesit lat temu, wymagaj równie dostosowania do najnowszych zmian spoecznych, ekonomicznych i technicznych.
Po raz pierwszy w ksice o kontrolingu temat zarzdzania operacyjnego rozwaany jest analitycznie. Zajmujc si tym zagadnieniem, chcemy zwróci uwag
na potrzeb nowego podejcia do zarzdzania produkcj i operacjami, aby znów
stay si ciekaw i stawiajc wyzwanie czci ycia organizacji. Stawiamy tez,
e specjalici od kontrolingu mog odegra w tym procesie zasadnicza rol.
J.A.F. Stoner i Ch. Wankel zwracaj uwag na wyaniajce si trzy kierunki
zmian, które w porównaniu z tendencjami ostatnich paru dziesicioleci nazywaj
niemal rewolucyjnymi:
1) zwikszenie zaangaowania i uczestnictwa pracowników na wszystkich
szczeblach organizacji,
2) znaczne zmiany w projektach procesów produkcyjnych; np. coraz
skuteczniejsze sposoby czenia wzorów wyrobów z wymaganiami
produkcji stwarzaj due moliwoci poprawy jakoci przy jednoczesnej
technologizacji tych procesów,
3) coraz powszechniejsze docenianie tego, e skupianie uwagi na wysokiej
jakoci czsto wie si z podnoszeniem wydajnoci. W istocie wydajno
i jako traktuje si obecnie jako cele komplementarne, a nie sprzeczne.
Trudno sobie wyobrazi bardziej klarowne zdefiniowanie wyzwa dla kontrolingu operacyjnego, tym bardziej e wspomniane tendencje i obszary ich
wystpowania nabieraj rewolucyjnego charakteru, gdy si je przeciwstawi tradycyjnym pogldom goszcym, e zarzdzanie produkcj (operacjami) ogranicza
6

Tame, s. 170.
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si do kwestii wytwórczoci. Pierwotnie byo ono nastawione na wytwarzanie
duych iloci dóbr materialnych po moliwie najniszym koszcie. Systemy produkcyjno-operacyjne istniej przecie nie tylko w organizacjach wytwórczych, ale
i usugowych. Mimo istotnych rónic wystpujcych midzy materialnymi wyrobami i usugami procesy zarzdzania operacyjnego w tych obszarach maj wiele
cech wspólnych. Niewiele produktów ma wycznie materialn form, jak i niewiele usug jest zupenie pozbawionych fizycznej emanacji. Przedstawiony poniej rysunek 3.1 prezentuje spektrum usug i produktów obrazujce stopie zespolenia tych dwóch form na rónych przykadach.

Rysunek 3.1. Zakres zarzdzania operacyjnego
ródo: D. Waters, Zarzdzanie operacyjne. Towary i usugi, op. cit., s. 46.

Wspólnym elementem systemów wytwórczych i usugowych jest wystpowanie uniwersalnej kategorii operacji i potrzeby zarzdzania operacjami. Z podrczników znika okrelenie „zarzdzanie produkcj”. W jego miejsce pojawiaj
si okrelenia „zarzdzanie operacjami” lub „zarzdzanie operacyjne”. Co si
skada na zarzdzanie operacyjne? W typowym przypadku obejmuje ono7:
1) planowanie systemu produkcji (operacji),
2) organizowanie niezbdnych zasobów ludzkich i kapitaowych,
3) prowadzenie operacji i kierowanie zaog,
4) kontrolowanie funkcjonowania systemu dla upewnienia si, e spenia on
cele organizacji.
W wyliczonych komponentach procesu zarzdzania wida wpyw „produkcyjnych systemów zarzdzania”. Jednak w ostatnich dziesicioleciach zwracano
szczególn uwag na kierowanie operacjami w takich dziedzinach, jak handel
detaliczny, suba zdrowia, transport i administracja pastwowa. Wracajc do
7

D. Waters, Zarzdzanie operacyjne. Towary i usugi, op. cit., s. 170.
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przedsibiorstwa i patrzc na nie z nieco innej perspektywy, dostrzegamy w nim
niezmiennie najwaniejszego wytwórc produktów i usug, które zaspokoj
potrzeby klientów. Utrzymanie cigoci produkcji wymaga aktywnoci na trzech
polach (rysunek 3.2):






zarzdzania operacyjnego, odnoszcego si do wytwarzania produktów
i wiadczenia usug,
ksigowoci i finansów, czyli zbierania informacji finansowych i zarzdzania
finansami,
marketingu i sprzeday, czyli rozpoznawania obecnych i kreowania nowych
potrzeb klientów oraz zapewniania dotarcia produktów do klientów.

Rysunek 3.2. Utrzymanie cigoci produkcji
ródo: D. Waters, Zarzdzanie operacyjne. Towary i usugi, op. cit., s. 38.

Zarzdzanie operacyjne jest odpowiedzialne za wszystkie dziaania dotyczce
wytwarzania produktu, którym mog by zarówno dobra, jak i usugi. Jest ono
odpowiedzialne za:



gromadzenie rozmaitych skadników wejciowych,
przetwarzanie ich w produkty kocowe.

Powysza bardzo szeroka definicja wskazuje na olbrzymi zakres zarzdzania
operacyjnego, obejmujcy takie elementy, jak planowanie zasobów i rodków,
organizowanie, alokowanie zasobów itp. Istot kadego rodzaju zarzdzania jest
zbieranie informacji oraz podejmowanie na ich podstawie decyzji. To twierdzenie odnosi si równie do zarzdzania operacyjnego. W najogólniejszym ksztacie
zostao to zaprezentowane na poniszym rysunku 3.3, gdzie zwrócono uwag
na zakres zbieranych informacji i kierunki przepywu decyzji. Intencj decyzji
jest natychmiastowe wypenienie luki informacyjnej w zakresie niezbdnym do
podjcia dziaa.
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Rysunek 3.3. Istota zarzdzania operacyjnego
ródo: D. Waters, Zarzdzanie operacyjne. Towary i usugi, op. cit., s. 33.

Decyzje podejmowane przez menederów na szczeblu operacyjnym dotycz
realnych zakresów dziaania organizacji. Zdaniem D. Watersa obejmuj one:














planowanie, obejmujce ustalanie celów i sposobów ich osignicia,
organizowanie, dotyczce tworzenia struktury organizacji najlepszej
do osignicia zamierzonych celów,
zatrudnianie, zmierzajce do zapewnienia odpowiedniego personelu
do wykonania wszystkich zamierzonych prac,
kierowanie, polegajce na przekazaniu pracownikom odpowiednich zada,
motywowanie, czyli zachcanie pracowników do tego, aby dobrze
wykonywali swoj prac,
alokacj, tj. przypisywanie zasobów do poszczególnych prac,
monitorowanie, czyli biece sprawdzanie przebiegu wszystkich procesów,
kontrolowanie, obejmujce ocenianie i wyznaczanie dziaa korekcyjnych,
naprowadzajcych organizacj na realizacj zamierzonych celów i zada,
informowanie, czyli powiadamianie o postpach organizacji.

Wyliczone obszary mona poszerza o funkcje reprezentacyjne, negocjacyjne
i inne. Praca menederów operacyjnych jest rozlega, wieloaspektowa, a nawet
pod pewnymi wzgldami uniwersalna. Oczekiwania wobec ich sprawnoci zawodowej zmieniaj si, a charakter wykonywanej pracy ulega skomplikowaniu.
Napór otoczenia, zwaszcza wymaga rynku i klientów, znajduje swoje odbicie
w kadym produkcie. Ramy szerszego kontekstu, obejmujcego klientów oraz
otoczenie blisze i dalsze, mona przedstawi za pomoc schematu uwzgldniajcego równie sprzenia zwrotne oraz etapy wytwarzania czce si w acuch
powstawania wartoci.
Wszdzie tam, gdzie generowane s informacje i podejmowane decyzje, jest
miejsce na kontroling menederski. Analizujc sposoby funkcjonowania systemów
produkcji (operacji), pragniemy zwróci uwag na rol kontrolingu w osiganiu
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sprawnoci. Dla uproszczenia posuymy si terminem „system operacji” na okrelenie systemów zarówno wytwórczych, jak i usugowych. Organizacj, która
produkuje dobra lub usugi, moemy traktowa jako system, zbiór wspózalenych
i wspódziaajcych skadników penicych funkcje i realizujcych cele odnoszce
si do caoci. Te powizane skadniki nosz nazw podsystemów, a jednym
z nich s operacje. Decyzje podejmowane w odniesieniu do jednego podsystemu
zazwyczaj maj wpyw na pozostae. Jeli na przykad podsystem kadrowy ogosi
szeciomiesiczne moratorium na zatrudnianie nowych pracowników, podsystem
operacji z pewnoci odczuje tego skutki, gdy nie zastpi si odchodzcych
nowymi pracownikami (rysunek 3.4).
Otoczenie:
• konkurenci
• rząd
• priorytety
• społeczność
• inne

decyzje

decyzje
Menedżerowie

informacje

informacje

Wejście:
• ludzie
• kapitał
• nieruchomości
• wyposażenie
• materiały
• energia
• informacje
• inne

Wyjście:

Wytwarzanie
etapy przetwarzania

• produkty
• usługi
• informacje
• inne

opinie
i komentarze

produkty
Klienci

Rysunek 3.4. Komponenty i mechanizmy zarzdzania operacyjnego
ródo: D. Waters, Zarzdzanie operacyjne. Towary i usugi, op. cit., s. 34.

Najwaniejszy z punktu widzenia zarzdzania operacyjnego podsystem operacji mona zdefiniowa jako zbiór skadników, którego funkcj jest przeksztacenie zbioru nakadów w jaki podany efekt. W literaturze utrwali si uniwersalny schemat analizy procesów konwergencji. Na zewntrz firmy wyrónia si:
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1) klientów, którzy otrzymuj produkty kocowe, wyraaj swoje opinie
i uwagi, kreuj popyt itp.,
2) regulacje pastwowe, procesy spoeczne, a take rozwój nauki, techniki
i technologii.
Wymienione obszary stanowi wane pola nieustannie zachodzcych zmian,
nad którymi przedsibiorstwa nie maj adnej kontroli. Generuj one niepewno nie tylko decydentów strategicznych, lecz take zarzdzajcych na niszych
poziomach rónymi obszarami funkcjonalnymi przedsibiorstwa.
Wewntrz przedsibiorstwa gromadzone s nakady (robotnicy, wyposaenie,
wiedza techniczna), które zapewniaj energi i zasoby potrzebne do wytworzenia
efektu. Efekty obejmuj podane dobra i usugi organizacji, a take niepodane skutki uboczne, jak zanieczyszczenie atmosfery czy toksyczne odpady.
Procesy transformacji czy konwersji nakadów w efekty s zrónicowane.
W produkcji nastpuj transformacje materialne, w transporcie lokalizacyjne,
w handlu detalicznym wymienne. W magazynowaniu transformacja polega na
skadowaniu, w firmie prawniczej ma charakter informacyjny, w medycynie —
fizjologiczny, a w przemyle rozrywkowym transformacja prowadzi do przyjemnoci. Otoczenie obejmuje takie czynniki, jak regulacje prawne, inflacja, polityka
gospodarcza, poda siy roboczej, negocjacje ze zwizkami zawodowymi, warunki
klimatyczne, stosunki midzynarodowe, dostawcy, odbiorcy oraz wiele innych
elementów wpywajcych na zasoby i operacje. Ptla sprzenia zwrotnego, uwypuklona na rysunku 3.5, przedstawia informacje uzyskiwane w trakcie caego
procesu. Informacje te umoliwiaj podjcie decyzji o tym, czy potrzebne s
zmiany.
Za pomoc tego modelu mona opisa i analizowa dowolny system operacji.
Na przykad w przypadku szpitala moemy mie do czynienia z nastpujcymi
skadnikami:







nakady: pacjenci, pielgniarki, lekarze, farmaceutyki, sprzt medyczny,
transformacje: postpowanie lecznicze,
efekt: wyleczeni pacjenci,
sprzenia zwrotne: koszty szpitala, liczba leczonych pacjentów, jako
opieki medycznej,
otoczenie: przepisy prawne, ubezpieczenia spoeczne, inflacja, problemy
z si robocz, wypadki.
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OTOCZENIE

NAKŁADY (ZASOBY)
- ludzkie
- kapitałowe
- ziemia
- wyposażenie
- budynki
- technologia
- informacja

PROCES
PRZETWORZENIA
LUB
TRANSFORMACJI

EFEKTY
- dobra
- usługi
- inne

SPRZĘŻENIE ZWROTNE

Rysunek 3.5. Koncepcyjny model systemu operacyjnego
ródo: J.A.F. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie, op. cit., s. 171.

Zarzdzanie operacjami obejmuje decyzje dotyczce projektu systemu operacji oraz funkcjonowania i kontroli systemu. Do pierwszej kategorii nale
decyzje odnoszce si do: wzoru wyrobu, projektowania procesu produkcyjnego,
projektu zakresów zada, planowania zdolnoci produkcyjnej, projektowania rozmieszczenia i wyboru lokalizacji. S to decyzje strategiczne, dugofalowe. Decyzje
w sprawach funkcjonowania i kontroli dotycz planowania i kontroli produkcji
oraz zapasów, a take zaopatrzenia i kontroli jakoci. Decyzje w tych dziedzinach
trzeba podejmowa czsto i nieprzerwanie dla utrzymania systemu w ruchu.
Efektywno systemu operacji ma olbrzymie znaczenie dla powodzenia organizacji. Trzeba go zatem zaprojektowa tak, aby by zgodny ze strategi organizacji. I na odwrót, przy formuowaniu strategii organizacji naley bra pod
uwag zdolnoci istniejcego i przyszego systemu operacji. Niebezpieczestwa
zwizane z niedostrzeganiem znaczenia operacji jako wanego skadnika rozwijania strategii uwidoczniy si w narastajcych problemach konkurencyjnoci
amerykaskich przedsibiorstw w takich gaziach przemysu wiatowego, jak
samochodowy, maszynowy i elektronika uytkowa. Przedsibiorstwa japoskie
zdecydowanie wczeniej zauwayy znaczenie zarzdzania operacjami i potrafiy
lepiej wykorzystywa atuty systemów produkcyjnych.
Rozprzestrzenianie si produkcji masowej na wszystkie brane przemysowe
i wszystkie kraje uprzemysowione trwao okoo pidziesiciu lat. System ten
osign apogeum rozwoju w 1955 roku w Stanach Zjednoczonych. Europa opa-
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nowaa go w peni w 1965 roku, a wic wtedy, kiedy firma Toyota wanie si
z nim rozstawaa. Europejskie zapó nienie we wprowadzaniu tego systemu wyniko w duym stopniu z rozpowszechnionych na kontynencie w latach pidziesitych i szedziesitych iluzji ekonomicznych.
Trzeba byo trzydziestu lat (1945 – 1975) wytonych stara T. Ohno zatrudnionego przez E. Toyod, by wprowadzi (równie u dostawców firmy) seri
nowych pomysów skadajcych si na system just-in-time (kart, zwanych kanbanami, szybkich zmian oprzyrzdowania, koncepcji „zero defektów” i „zero
zapasów” itp.). Jednoczenie przemys japoski skorzysta z nauk goszonych
od 1950 roku przez W.E. Deminga i wskazówek J.M. Jurana na temat jakoci
produktów i procesów. Okazay si one niezbdne do sprawnego funkcjonowania systemu just-in-time. Równie Japoczycy jako pierwsi wprowadzili wymylon
przez J. Jurana koncepcj zarzdzania jakoci totaln (TQM), któr nazwali
z angielska Company Wide Quality Management. Oni te byli pomysodawcami
utworzenia nagrody imienia Deminga.
Zachodnie przedsibiorstwa samochodowe dopiero na pocztku lat osiemdziesitych zaczy naprawd rozumie i wdraa u siebie system just-in-time.
Jego upowszechnianie si w innych branach przemysowych trwa do dzisiaj.
Równie dopiero na pocztku tej dekady przedsibiorstwa zachodnie, a zwaszcza amerykaskie, zaczy si interesowa metod TQM, czego wyrazem byo
rozpoczcie przyznawania nagrody przez Malcolm Baldrige National Quality
Award, co z kolei stao si silnym bod cem do rozwoju TQM.
Kady system operacji funkcjonuje w szerszych ramach strategii organizacji.
Strategiczny plan organizacji powinien suy jako jasna i konsekwentna wytyczna
dotyczca zasad postpowania w operacjach. Wymagania stawiane systemowi
operacji z punktu widzenia strategii organizacji powinny by zgodne z projektem i zasadami funkcjonowania tego systemu. Pocztek zawsze daje strategia.
Przy jej formuowaniu stawiane s cele, które s nastpnie przetwarzane na
zbiór decyzji i zasad dotyczcych systemu operacji. Jak susznie zauwaaj
J.A.F. Stoner i Ch. Wankel, system operacji, którego nie da si atwo przestawi
na produkcj nowych wyrobów, nie odpowiada strategii organizacyjnej firmy,
która dostosowuje si do szybko zmieniajcego si popytu klientów8 (rysunek 3.6).

8

J.A.F. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie, op. cit., s. 172.
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CELE
KORPORACJI

Wymagania związane
ze sprostaniem konkurencji
STRATEGIE
GOSPODARCZE

Silne i słabe strony

CELE
OPERACYJNE

Dziedziny funkcjonalne
Operacje
Marketing
Finanse - rachunkowość
Technika
Inne

STRATEGIE
OPERACYJNE

Długofalowe decyzje dotyczące wyrobów,
procesów i zdolności produkcyjnej
Wzory wyrobów
Projekty technologiczne
Podział zasobów w ramach operacji
Plany zdolności produkcyjnej i lokalizacja obiektów
Inne pokrewne decyzje

Rysunek 3.6. Decyzje zwizane ze strategiami operacyjnymi
ródo: J.A.F. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie, op. cit., s. 173.

Zaprojektowanie i wdroenie systemu operacji moe mie przeomowe znaczenie dla utrzymania przewagi konkurencyjnej na rynku. Dlatego te kierownictwo stara si dobra waciwy system do wczeniej przyjtej strategii. Systemy
operacji mona dzieli wzdu skali, której jeden koniec oznacza produkcj
cig i liniow, a drugi — produkcj partiami. Systemy cige i liniowe wytwarzaj znormalizowane wyroby wedug okrelonego wzoru, czsto w duych ilociach. Przykadami s tu rafinerie naftowe, linie montaowe samochodów, bary
szybkiej obsugi. Natomiast systemy produkcji partiami wytwarzaj mae iloci
wyrobów wedug wzorów zamówionych przez odbiorców po uzyskaniu odpowiedniego zlecenia. Przykadem moe by producent mebli na zamówienie lub
warsztat naprawy samochodów.
W planowaniu przyjty system — produkcji cigej czy partiami — powinien by zgodny z istot wyrobu lub usug wiadczonych przez przedsibiorstwo
i z jego celami strategicznymi. Poniewa za wyroby maj swoje cykle ywotnoci,
organizacja musi od czasu do czasu zaplanowa nowe wyroby, aby nadal realizowa swoje cele dotyczce wzrostu i sprawnoci dziaania.

