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Streszczenie

Sieciowa forma organizacji produkcji jest koncepcj¹ w³aœciw¹ dla przedsiêbiorstwa przysz³oœci. Koncepcj¹, która podniesie
efektywnoœæ wytwarzania poprzez obni¿anie kosztów, zwiêkszenie nacisku na koncentracjê na kliencie, zredukowanie czasu
realizacji zadañ, wykorzystanie kompetentnych jednostek na ka¿dym etapie ³añcucha dostaw, poprawê konkurencyjnoœci oraz
zmniejszenie ryzyka dzia³ania na rynku globalnym. Organizacja sieciowa rozwijana jest nie tylko w teorii, ale coraz czêœciej tak¿e
w praktyce, o czym stanowi niniejsze opracowanie. Zaprezentowano w nim autorsk¹ koncepcjê sieciowej formy wytwarzania na
przyk³adzie konkretnego wyrobu, tj. przek³adni przenoœnika rozrzutnika obornika.

organizacja sieciowa, sieæ kooperantów strategicznych, przek³adnia przenoœnika, rozrzutnik obornikaS³owa kluczowe:

SIECIOWA FORMA ORGANIZACJI PRODUKCJI
PRZEK£ADNI NAPÊDU ROZRZUTNIKA OBORNIKA

Wprowadzenie

Model kooperantów w procesie produkcji - za³o¿enia
badawcze

Sieæ przedsiêbiorstwa rozumiana jest jako system stwo-
rzony dobrowolnie przez wiele organizacji celem wspó³pracy
w perspektywie strategicznej [6]. Struktury sieciowe powstaj¹
pomiêdzy samodzielnymi podmiotami gospodarczymi jako
wynik g³êbokiego realizowanego indywidualnie
dla poszczególnych kontraktów handlowych [5].
Istot¹ zewnêtrznych modeli sieciowych jest koncentracja na
w³aœciwym doborze kooperantów, z którymi integrator tworzy
³añcuch, b¹dŸ sieæ dzia³alnoœci. Dobór kooperantów do sieci
odbywa siê w oparciu o kryteria przyjête przez jej inicjatora.
Z obserwacji autorów opracowania wynika, i¿ kryterium, które
kooperanci musz¹ spe³niæ, by móc funkcjonowaæ w sieci
stanowi¹ przede wszystkim: terminowoœæ, jakoœæ oraz cena.

Sieci powi¹zañ kooperantów strategicznych przedsiê-
biorstw wytwórczych ogniskuj¹ dzia³ania w zakresie diagno-
zowania, analizowania i projektowania rozwoju przedsiê-
biorstwa na konkretnych czynnikach sukcesu. S¹ one bardzo
pomocne i u¿yteczne w kontekœcie formu³owania punktów
wyjœciowych przedsiêbiorstwa i istoty jego rozwoju.

Skromna objêtoœæ opracowania wymusi³a selekcjê, hierar-
chizacjê oraz systematyzacjê teoretycznych zagadnieñ z siecio-
w¹ organizacj¹ zwi¹zanych, co mia³o na celu uwydatniæ walory
praktyczne opracowania [1-3].

Proponowany w niniejszej publikacji, autorski model sieci
powi¹zañ kooperantów strategicznych przedsiêbiorstw wy-
twórczych jest zbiorem zale¿noœci miêdzy ró¿nymi podmio-
tami, maj¹cymi wspólne interesy. W modelu tym wyodrê-
bniono wiod¹ce przedsiêbiorstwo (integratora, lidera), który
decyduje o wyborze kooperantów do tworzonej sieci, w zale-
¿noœci od wymagañ technologicznych, jakie stawia implemen-
towany produkt (w omawianym przypadku przek³adnia napêdu
przenoœnika rozrzutnika obornika). Partnerzy w sieci to przede
wszystkim g³ówni dostawcy, zarówno œrodków pracy,
przedmiotów pracy, technologii jak i wiedzy. W propono-
wanym modelu lider kieruje wszystkimi dzia³aniami
zwi¹zanymi z procesem produkcji wyrobu gotowego. Nie kto
inny jak lider posiada kluczow¹ wiedzê i zasoby, dziêki którym
mo¿e tworzyæ dany wyrób. Autorzy zak³adaj¹, ¿e to w³aœnie

outsourcingu

integrator jest kluczow¹ jednostk¹, ma pozycjê dominuj¹c¹
z zakresie kompetencji, st¹d to w³aœnie na nim spoczywa odpo-
wiedzialnoœæ za planowanie i realizacjê wszelkich dzia³añ. To
lider utrzymuje sieæ relacji z rozrzuconymi terytorialnie
kooperantami, o mniejszym obszarze aktywnoœci.

Kooperanci, uczestnicy sieci charakteryzuj¹ siê wysokim
stopniem substytucyjnoœci. Wobec tego przedsiêbiorstwa
„satelity” mog¹ byæ zastêpowane przez inne organizacje, o po-
dobnych kompetencjach kluczowych, które realizuj¹ komple-
mentarne funkcje. Niemniej jednak „satelity” s¹ jednostkami
integralnymi, kreatorami w³asnych planów i strategii, jedno-
stkami, które w ramach sieci realizuj¹ przyjête wewnêtrzne cele
strategiczne. Autorzy przyjmuj¹, i¿ wszystkie organizacje
„satelity” pe³ni¹ podobn¹ funkcjê - produkcja dóbr
(podzespo³ów) lub us³ug, sk³adaj¹cych siê na wyrób gotowy
implementowany przez kreatora.

Ogólny model sieci kooperantów strategicznych,
przedsiêbiorstw wytwórczych na rynku maszyn rolniczych,
przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1 przedstawia formê organizacji, w której zak³ad
wytwórczy (integrator) zleca wykonanie (linia ci¹g³a)
poszczególnych podzespo³ów „satelitom” - kooperantom sieci
(odlewnia, zak³ady œwiadcz¹ce us³ugi obróbcze w zakresie
wyrobów metalowych). Zak³ad odlewniczy jest dostawc¹
pó³fabrykatów, które wed³ug uznania integratora s¹ przeka-
zywane poszczególnym satelitom (tu nastêpuje obróbka), te zaœ
s¹ elementem wyrobu gotowego, który jest oferowany przez
integratora na rynku.

Rys. 1. Ogólny model powi¹zañ kooperantów strategicznych
przedsiêbiorstw wytwórczych
Fig. 1. General model of business relationships of strategic
cooperators between manufacturing companies

�ród³o: Opracowanie w³asne / Source: Own development
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Koncepcja powi¹zañ w procesie produkcji przek³adni
przenoœnika rozrzutnika obornika

Badania, o których mowa w dalszej czêœci opracowania,
prowadzono w Zak³adzie Produkcji Czêœci Zamiennych
i Maszyn Rolniczych z siedzib¹ we Wrzeœni. G³ówn¹ form¹
dzia³alnoœci badanego przedsiêbiorstwa jest proces produkcji
podzespo³ów oraz czêœci zamiennych wykorzystywanych
w procesie produkcji gotowych maszyn. Asortyment czêœci
zamiennych obejmuje zamienniki do kombajnów zbo¿owych,
sieczkarni, kosiarek, rozrzutników obornika, p³ugów, pras
i przyczep rolniczych.

Oferta zak³adu to obszerny pakiet systemów i rozwi¹zañ dla
nowoczesnego rolnictwa, który zosta³ zaprojektowany z myœl¹
o najbardziej wymagaj¹cych klientach, poszukuj¹cych naj-
wy¿szej jakoœci czêœci maszyn charakteryzuj¹cych siê nieza-
wodnoœci¹ pracy.

Badaniami objêto wyrób, który stanowi³a przek³adnia
napêdu przenoœnika taœmy zgrzeb³owej, produkowanego przez
zak³ad rozrzutnika obornika (rys. 2).

Na podstawie wywiadu kierowanego z w³aœcicielem firmy,
kierownikiem produkcji, oraz na podstawie analizy
dokumentacji (Karta Materia³owa, Karty Procesu, Karty
Przebiegu Czynnoœci, Karta Pracy, Rysunki Techniczne), jak
równie¿ w wyniku obserwacji uczestnicz¹cej, odtworzono
szczegó³owy harmonogram procesu obróbki przek³adni
przenoœnika przyczepy rolniczej, podzielono go na operacje,
a te na czynnoœci technologiczne i pomocnicze. Ponadto wy-
odrêbniono wszystkie podzespo³y sk³adaj¹ce siê na wyrób
gotowy. Takie zabiegi pozwoli³y na zasymulowanie sieci
uczestników niezbêdnych w procesie produkcji przek³adni
przenoœnika. Wyniki badañ obrazuje tab. 1.

Rys. 2. Przek³adnia napêdu przenoœnika rozrzutnika obornika
Fortschritt T-088
Fig. 2. Fortschritt T-088 manure spreader drive transmission

Badany proces produkcji przek³adni, przedstawiony za
pomoc¹ niezbêdnych zasobów i czynnoœci, zosta³ przeana-
lizowany pod k¹tem jego sieciowego zorganizowania. Podzia³
procesu na czynnoœci technologiczne i pomocnicze wraz z po-
dzia³em pracy wykonawcy zadania umo¿liwi³ opracowanie
listy potencjalnych kooperantów („satelitów”) co wykorzy-
stano na dalszym etapie badania.

Produkcja poszczególnych podzespo³ów przek³adni
przenoœnika wymaga zastosowania wielu bardzo ró¿nych
technologii. S¹ to m. in. technologie odlewania ¿eliwa
sferoidalnego czy wykonania odlewu z br¹zu, obróbki

Satelita Surowiec Podstawowe przedmioty i œrodki pracy
Czynnoœci

technologiczne Pó³fabrykat

DOBÓR ZAKUP KOOPERACJA ODBIÓR

A
Odlew ¿eliwny

korpusu
przek³adni

- tokarka uniwersalna
- wiertarka s³upowa
- frezarka
- narzêdzia (no¿e, p³ytki,
uchwyty, frezy)

toczenie
frezowanie
wiercenie

B
Odlew z br¹zu

ko³a œlimakowego

- tokarka uniwersalna
- wiertarka s³upowa
- frezarka obwiedniowa
- narzêdzia

toczenie
frezowanie
wiercenie

C
Prêt

walcowany gat. 45,
Fi 75 - L - 260

- tokarka uniwersalna
- wiertarka s³upowa
- frezarka
- pi³a taœmowa
- narzêdzia (no¿e, p³ytki,
uchwyty, frezy)

ciêcie
toczenie

frezowanie
wiercenie

D
Odlew ¿eliwny

pokrywa

- tokarka uniwersalna
- wiertarka s³upowa
- frezarka
- narzêdzia (no¿e, p³ytki, uchwyty)

toczenie
frezowanie
wiercenie

E

Prêt
walcowany gat. 45,

Fi 160 - L - 20
Fi 90 - L- 165

- tokarka uniwersalna
- wiertarka s³upowa
- pi³a taœmowa
- frezarka
- narzêdzia (no¿e, p³ytki, uchwyty)

ciêcie
toczenie

frezowanie
wiercenie

A
Odlew ¿eliwny -
pokrywa ma³a

- tokarka uniwersalna
- wiertarka s³upowa
- frezarka
- narzêdzia (no¿e, p³ytki, uchwyty)

toczenie
frezowanie
wiercenie

F
Normalia (³o¿yska,

korki, œruby,
zabezpieczenia)

ZAKUP

Tab. 1. Zasoby wykorzystywane w procesie produkcji przek³adni przenoœnika przyczepy rolniczej - kryteria dopasowania
uczestników sieci
Table 1. Resources used in the production process of an agricultural trailer conveyor gear - network participants matching criteria

�ród³o: www.zpcz.pl / Source: www.zpcz.pl

�ród³o: Opracowanie w³asne / Source: Own study
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skrawaniem, lakiernictwa, monta¿u. Organizacja ca³oœci
produkcji w ramach w³asnego zak³adu wytwórczego zajê³aby
ok. 3-4 miesiêcy i by³aby du¿ym przedsiêwziêciem organi-
zacyjnym obarczonym du¿ym ryzykiem w zakresie kosztów,
terminowoœci i jakoœci.

W przypadku organizacji produkcji w ramach w³asnego
zak³adu wytwórczego konieczne jest szczegó³owe opraco-
wanie procesów technologicznych i na tej podstawie dobranie
odpowiednich maszyn, oprzyrz¹dowania czy wykonanie
narzêdzi wykorzystywanych w procesach produkcyjnych.
Niezbêdne jest równie¿ zaplanowanie powierzchni produ-
kcyjnej, na której realizowany bêdzie ów proces, a przede
wszystkim dobranie kompetentnych pracowników, bêd¹cych
gwarantem wykonania wysokiej jakoœci produktu. Organizacja
produkcji w ramach w³asnego zak³adu wytwórczego jest
uzasadniona w przypadku produktu masowego, obarczonego
mniejszym ryzykiem co do mo¿liwoœci jego powodzenia na
rynku.

W przypadku organizacji wytwarzania w formie sieciowej
(rys. 3), proces opracowywania technologii sprowadza siê
wy³¹cznie do okreœlenia za pomoc¹, jakich kooperantów
„satelitów”, kreator mo¿e osi¹gn¹æ po¿¹dany efekt po¿¹dany
produkt. Po okreœleniu zasobów niezbêdnych do produkcji
przek³adni, kreator (integrator) wybiera w³aœciwych koo-
perantów („satelitów”). W wyniku negocjacji wy³onieni
zostaj¹ kooperanci tworz¹cy sieciowy proces wytwarzania.
Autorzy zwracaj¹ uwagê, ¿e dla dobra kreatora, w³aœciwym
jest przekazanie poszczególnym „satelitom” minimum wiedzy
(niezbêdnej dla w³aœciwego wykonania danego procesu) na
temat implementowanego dobra. Ograniczaj¹c dostêp do
wiedzy o produkcie, kreator zabezpiecza siê przed
ewentualnym wejœciem kooperanta na rynek i oferowanie
wytwarzanego dobra.

Rys. 3. Koncepcja sieciowego wytwarzania przek³adni
przenoœnika
Fig. 3. The concept of network production of a conveyor
gearbox

Reasumuj¹c, rozcz³onkowanie wytwarzania pomiêdzy
kooperantów obni¿a koszty zwi¹zane z produkcj¹ nowego
wyrobu. Ponadto w przypadku produktu niszowego, gdy
bardzo czêsto nieodzownym staje siê zastosowanie
skomplikowanych technologii, przyswojenie specjalistycznej
wiedzy, wówczas sieciowe wytwarzanie jest sposobem na ich
pozyskanie i zaimplementowanie wyrobu daj¹cego
ponadprzeciêtne mar¿e.

W ¿yciu codziennym spotykamy siê z coraz nowszymi
wyrobami o coraz doskonalszych parametrach technicznych.
Jednak¿e nowe rozwi¹zania techniczne to nie zawsze nowa
koncepcja, lecz czêsto rozwiniêcie znanych ju¿ wczeœniej
pomys³ów, których nie zrealizowano uprzednio lub zrealizo-
wano fragmentarycznie [4]. Wykorzystuj¹c nowe materia³y
konstrukcyjne, stosuj¹c nowe procesy obróbcze, techniki infor-
matyczne, tworzy siê now¹ jakoœæ now¹ generacjê wyrobów.
Wspó³czesny system produkcyjny wymaga zastosowania no-
wych metod wytwarzania i zwi¹zanych z nimi nowych techno-
logii, które umo¿liwi¹ efektywne wykonanie innowacyjnych
wyrobów.

St¹d do realizacji wymienionych celów, które w warunkach
gospodarki rynkowej stanowi¹ rozwiniêcie celu nadrzêdnego,
jakim jest zaspokajanie materialnych i kulturowych potrzeb
spo³eczeñstwa, autorzy sugeruj¹ jego zrealizowanie dziêki
zastosowaniu sieciowych form produkcji.

Zaprezentowane treœci dotycz¹ podstawowych kwestii
zwi¹zanych z sieciow¹ form¹ organizacji. Przedstawione roz-
wi¹zania dotycz¹ zasad tworzenia i implementacji wyrobu
w oparciu o organizacjê sieci procesów wytwórczych. Przyjêty
przez autorów uk³ad opracowania pozwoli³ na zaprezento-
wanie praktycznej wiedzy na temat sieciowych form
organizacji. Koncepcja przedstawionego opracowania odpo-
wiada podmiotowemu ujêciu bran¿owemu omawianego zakre-
su zagadnieñ.
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NETWORK FORM OF THE PRODUCTION ORGANIZATION FOR A MANURE SPREADER

DRIVE TRANSMISSION

Summary

A network form of the production organization is a specific concept of the enterprises of the future. A concept, which will increase
business efficiency by reducing costs, increasing the emphasis on focusing on the customer, reducing the execution time of tasks, the
use of competent individuals at every stage of the supply chain, the improvement of competitiveness, the reduction of the risk of the
global market. A network organization is developed not only in theory, but increasingly also in practice, as evidenced in this paper.
An original concept of a production network form based on an example of particular product, i.e. a gearbox for a manure conveyor
of a manure spreader.

network organization, network of strategic business partners, conveyor gearbox, manure spreaderKeywords:
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