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S t r e s z c z e n i e: Koncepcja QRM d¹¿y do permanentnej restrukturyzacji procesów wytwórczych i ci¹g³ego dostosowania dzia³añ do zachodz¹cych zmian zarówno wewnêtrznych, jak
równie¿ zewnêtrznych. W artykule przedstawiono przegl¹d zasad kieruj¹cych QRM. Podano
powody, dlaczego w przypadku niektórych zasad strategia QRM ma du¿y potencja³ w tworzeniu przewagi konkurencyjnej. Zaprezentowano tak¿e syntetyczne zestawienie za³o¿eñ tradycyjnych, regu³ QRM oraz opis i porównanie tych dwóch podejœæ. Quick Response Manufacturing pojawi³ siê wraz z wymogiem szybkiego i elastycznego reagowania na zmieniaj¹cy siê
popyt. Lean Management oraz Quick Response Manufacturing uwzglêdniaj¹ koniecznoœæ kooperacji z partnerami z ³añcucha dostaw w celu dalszej obni¿ki kosztów, podniesienia jakoœci
oraz skrócenia czasów reakcji. W Quick Response Manufacturing pojawi³ siê dodatkowy postulat d¹¿enia do kompresji czasu oraz elastycznoœci przedsiêbiorstwa.

1. Uwagi wstêpne
Koncepcja szybkiego wdra¿ania QRM pozwala znacznie skróciæ czas realizacji
dostaw produktu na rynek, poprawiaj¹c jego jakoœæ i redukuj¹c koszty. W okresie
gdy firmy produkcyjne próbuj¹ skróciæ czasy wprowadzania produktów na rynek,
wiêkszoœæ mened¿erów wci¹¿ sprzyja dzia³aniom, które wyd³u¿aj¹ te procesy.
* Mgr Rados³aw Pyrek jest zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Zarz¹dzania
Ma³opolskiej Wy¿szej Szko³y Ekonomicznej w Tarnowie, kontakt tel. (14) 688 00 10 w. 535, e-mail:
pyrekr@mwse.edu.pl; prof. dr hab. Zenon Muszyñski – profesor zwyczajny w Katedrze Zarz¹dzania
Ma³opolskiej Wy¿szej Szko³y Ekonomicznej w Tarnowie, kontakt tel. (14) 688 00 19.
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W artykule przedstawiono przegl¹d zasad kieruj¹cych QRM. Podano powody,
dlaczego w przypadku niektórych zasad strategia QRM ma du¿y potencja³ w tworzeniu przewagi konkurencyjnej. Zaprezentowano syntetyczne zestawienie za³o¿eñ
tradycyjnych, regu³ QRM oraz opis i porównanie tych dwóch podejœæ.
Artyku³ adresowany jest w g³ównej mierze do praktyków, ale równie¿ teoretyków zajmuj¹cych siê zagadnieniami zwi¹zanymi z zarz¹dzaniem procesami wytwórczymi. Mo¿e on równie¿ zainteresowaæ studentów niemal wszystkich kierunków ekonomicznych, a w szczególnoœci kierunku zarz¹dzanie produkcj¹.

2. Istota koncepcji Quick Response Manufacturing
Najnowsz¹ koncepcj¹ wytwarzania wykazuj¹c¹ siln¹ orientacjê czasow¹ jest
QRM, Quick Response Manufacturing – koncepcja szybkiego wytwarzania (Laskowska, 2002, s. 116). Przejmuje ona elementy wszystkich podejœæ uprzednich,
np. takich jak JIT, elastycznego wytwarzania czy wyszczuplonej produkcji (lean
production). QRM koncentruje siê na redukcji czasu we wszystkich operacjach
przedsiêbiorstwa. Mo¿na wyró¿niæ dwa aspekty stosowania QRM: zewnêtrzny
i wewnêtrzny. Aspekt zewnêtrzny QRM polega na szybkiej reakcji na potrzeby
klientów poprzez projektowanie i wytwarzanie produktów dostosowanych do ich
potrzeb, natomiast aspekt wewnêtrzny QRM przejawia siê w strukturze organizacyjnej przedsiêbiorstwa, systemach wytwarzania, polityce zakupów, planowaniu
wykorzystania zasobów, decyzji dotycz¹cych wielkoœci serii produkcyjnych i wielu
innych. Wszystko to ma s³u¿yæ redukcji czasu w operacjach przedsiêbiorstwa.
Zestawienie g³ównych cech QRM przekonuje, ¿e jest ono kombinacj¹ osi¹gniêæ
wczeœniejszych strategii czasowych. Zagadnienia dotycz¹ce systemu POLCA mo¿na potraktowaæ jako przynale¿ne wy³¹cznie do QRM (Suri, 2003, s. 3). Wœród
podstawowych cech QRM nale¿y wymieniæ (Laskowska, 2002, s. 118):
– Poszukiwanie nowych metod wykonywania operacji, koncentruj¹ce siê na redukcji czasu. Systemy zarz¹dzania, które ukszta³towa³y siê w okresie stosowania
strategii skali oraz strategii kosztowych, nie przystaj¹ do rozwi¹zañ, które nios¹ ze
sob¹ strategie czasowe. Kompresja czasu wymaga przebudowania dotychczasowych systemów wytwarzania, zaopatrzenia oraz sfery nieprodukcyjnej.
– Akceptacja niepe³nego wykorzystania zasobów przedsiêbiorstwa. QRM odchodzi od wymogu wykorzystania zasobów przedsiêbiorstwa, np. ludzi czy maszyn
w stu procentach. D¹¿enie do osi¹gniêcia owych stu procent oznacza niejednokrotnie wyd³u¿one czasy reakcji, powstawanie „w¹skich garde³” produkcyjnych, oczekiwanie produktów na dalsze przetwarzanie. Dzieje siê tak dlatego, ¿e w systemie
zawsze mog¹ pojawiæ siê pewne zak³ócenia (np. potrzebna czêœæ mo¿e nie dotrzeæ
na czas, pracownik mo¿e zachorowaæ). Dlatego potrzebna jest pewna rezerwa zasobów, s³u¿¹ca za swoisty bufor bezpieczeñstwa. Stanowi to swego rodzaju inwestycjê strategiczn¹ zwracaj¹c¹ siê w postaci wy¿szej jakoœci, zwiêkszonej sprzeda¿y oraz ni¿szych kosztów.
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– Mierzenie redukcji czasu oraz uznanie tej miary za g³ówny wskaŸnik
osi¹gniêæ przedsiêbiorstwa. O efektywnoœci przedsiêbiorstwa decyduje w du¿ej
mierze jego elastycznoœæ, przejawiaj¹ca siê przede wszystkim w zdolnoœci do
szybkiej reakcji na potrzeby klientów. Z tego wzglêdu wa¿ne jest dokonywanie pomiarów czasu trwania poszczególnych operacji w przedsiêbiorstwie.
– Zaanga¿owanie dostawców i odbiorców w program QRM. Pe³ne wykorzystanie korzyœci p³yn¹cych z QRM jest mo¿liwe dopiero przy zaanga¿owaniu dostawców i odbiorców w ten program. Dostawcy powinni realizowaæ dostawy w ma³ych
partiach, reagowaæ szybciej, obni¿aæ koszty oraz podnosiæ jakoœæ swoich produktów. Odbiorcy z kolei powinni zaakceptowaæ dostawy mniejszych partii po akceptowalnych cenach.
– Stosowanie QRM w celu poprawy konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa
w d³ugim okresie i anga¿owanie pracowników w proces zmian. Zasada ta, podobnie
jak poprzednie, odnosi siê w równej mierze do wszystkich produkcyjnych strategii
czasowych. Ich celem jest zapewnienie przedsiêbiorstwu konkurencyjnoœci
w d³ugim okresie. Wdro¿enie wszelkich strategii czasowych wymaga wiêc uprzedniego przygotowania pracowników, wskazane jest tak¿e mo¿liwie g³êbokie anga¿owanie ich w proces zmian.
– Nadanie systemom wytwarzania struktury komórkowej oraz uzupe³nienie ich
metod¹ kontroli przep³ywu materia³ów zawieraj¹c¹ elementy „push” i „pull” –
POLCA (Paired – Cell Overlapping Loops of Cards with Authorization) (Suri,
2003, s. 22).
Jak wspomniano wczeœniej, kluczowym aspektem podejœcia QRM jest to, jak
zredukowaæ czas pomiêdzy zamówieniem a dostaw¹. Niektóre popularne podejœcia
zarz¹dzania produkcj¹ wygl¹daj¹ – przynajmniej na pierwszy rzut oka – jak zbiór
niesk³adnych pojêæ; kierownicy i pracownicy musz¹ pamiêtaæ listê regu³ takich, jak
np. „Piêæ S”. Natomiast ca³y zbiór regu³ w strategii QRM pochodzi z jednego obszaru, a mimo to te regu³y s¹ na tyle uniwersalne, ¿e mo¿na nimi obj¹æ ca³¹ organizacjê, od pracowników produkcyjnych do administracyjnych, od przyjêcia zamówienia do ksiêgowania, od zakupu do sprzeda¿y, a wiêc s¹ kompleksowe. Takie
podejœcie jest bardziej zasadne dla zarz¹dzaj¹cych ni¿ zbiór odmiennych pomys³ów, poniewa¿ daje to mo¿liwoœæ przyporz¹dkowania logicznego przekazu do
organizacji.
Kolejny fakt wynikaj¹cy z wdro¿enia QRM to to, ¿e czas pomiêdzy zamówieniem a dostaw¹ nie mo¿e byæ zredukowany do taktyki dzia³ania. QRM musi byæ
strategi¹ organizacyjn¹ prowadzon¹ przez zarz¹d. Aby znacznie oddzia³ywaæ na
wymieniony czas, firmy musz¹ zmieniæ sposób dzia³ania oraz zmieniæ struktury organizacyjne. Takie zmiany nie mog¹ zaistnieæ bez zaanga¿owania naczelnego kierownictwa przedsiêbiorstwa. Dlatego szkolenie wy¿szej kadry kierowniczej dotycz¹ce strategii QRM oraz spowodowanie, aby zaakceptowa³a ona procedurê
implementacji tego systemu, jest pierwszym krokiem w programie QRM.
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Wdra¿aj¹c QRM, przedsiêbiorstwo stanie siê bardziej efektywne obs³uguj¹c
rynki XXI wieku. Firma, stosuj¹ca po³¹czenie programów QRM i POLCA, nie tylko usatysfakcjonuje tych klientów, ale zrobi to osi¹gaj¹c wy¿sz¹ jakoœæ, ni¿sz¹
cenê i krótszy czas realizacji zamówienia ni¿ konkurencja. Postêpuj¹c w ten sposób, firma taka bêdzie mog³a istotnie zwiêkszaæ swój udzia³ w rynku i zyska przewagê konkurencyjn¹ w d³u¿szym okresie.
W przedsiêbiorstwie musi znajdowaæ siê szerokie zrozumienie dla podstaw
QRM. Taka wiedza musi byæ przekazana ka¿demu w przedsiêbiorstwie, nie tylko
pracownikom produkcyjnym, ale tak¿e kierownikom funkcjonalnym
Konieczne jest, aby pracownicy i kierownicy zrozumieli podstawow¹ dynamikê
systemów produkcji. Zasadniczym celem jest wiêc uœwiadomienie personelowi, jakie s¹ za³o¿enia planowania zdolnoœci produkcyjnej, utylizacji surowców oraz jakie s¹ sposoby ustalania partii dostaw i jak wp³ywaj¹ na czas realizacji dostawy od
momentu zamówienia do momentu realizacji. Bez tego nie bêdzie mo¿liwe pe³ne
zrozumienie kluczowych technik i za³o¿eñ QRM.
Program QRM musi zostaæ wdro¿ony zarówno wœród pracowników produkcyjnych, jak równie¿ na poziomie administracyjnym. Czynnoœci biurowe, czyli administracyjne, stanowi¹ znaczn¹ czêœæ ca³oœci procesu od momentu zamówienia produktu do jego dostawy, co wiêcej, s¹ one czêsto niedostrzegane jako szansa
skrócenia tego procesu.
Firmy musz¹ ostatecznie wdro¿yæ za³o¿enia QRM we wszystkich obszarach
dzia³alnoœci. Powinno to pobudziæ do przemyœleñ na temat funkcjonowania firmy
w ka¿dym z obszarów, nie tylko w tych oczywistych, jak produkcja i zarz¹dzanie
zaopatrzeniem, ale równie¿ tych obejmuj¹cych transport, zakup wyposa¿enia, zatrudnianie pracowników, ksiêgowoœæ i ocenê osi¹gniêæ. Aby zredukowaæ maksymalnie czas od zamówienia produktu do jego dostawy oraz osi¹gn¹æ najwiêksze
profity z programu QRM, wszystkie powy¿sze za³o¿enia musz¹ zostaæ spe³nione
zgodnie z idea³em QRM. Jakkolwiek ich implementacja powinna byæ osi¹gniêta
stopniowo, a nie jednorazowo.
Pracownicy produkcyjni i administracyjni, jak równie¿ kierownicy, musz¹
dok³adnie zrozumieæ koncepcjê komórek (zespo³ów) roboczych. Podczas gdy koncepcja produkcji komórkowej (zespo³owej) jest znana od ponad dwóch dekad, to
nie sta³a siê koncepcj¹ przestarza³¹.
Przeszkody w implementacji powinny byæ przewidywane w miarê mo¿liwoœci,
tak aby ka¿dy by³ przygotowany, by je wyeliminowaæ. Nawet jeœli kierownictwo zapewni odpowiednie przeszkolenie i œwiadomoœæ korzyœci QRM wœród za³ogi, to jednak nie powinno próbowaæ reorganizowaæ ca³ej firmy w kierunku QRM od razu. Implementacja QRM powinna zacz¹æ siê od skupienia uwagi na segmencie rynku, na
którym istnieje szansa uzyskania korzyœci. W ten sposób, próbuj¹c wykorzystaæ
QRM w jednym lub dwóch obszarach, kierownictwo mo¿e zminimalizowaæ
zwi¹zane z tym ryzyko oraz nak³ady inwestycyjne, podczas gdy strategia ta udowodni ca³ej organizacji, ¿e podejœcie takie jest efektywne – przynosi korzyœci. Po naby-
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ciu wiedzy wynikaj¹cej z tego doœwiadczenia, dodatkowe czêœci przedsiêbiorstwa
powinny zostaæ zreorganizowane w kierunku programu QRM (Suri, 2003, s. 5).
Konkretne kroki zmierzaj¹ce do implementacji QRM powinny zostaæ zidentyfikowane na pocz¹tku tej inicjatywy. Wa¿ne dla kierownictwa jest przegl¹dniêcie
ca³ej mapy dzia³añ zwi¹zanych z implementacj¹ QRM, pocz¹wszy od fazy
pocz¹tkowej, tak aby pozyska³o ono wiedzê na temat ca³ego planu.

3. Podejœcie tradycyjne a zasady Quick Response Manufacturing
Tablica 1 ilustruje syntetyczne zestawienie za³o¿eñ tradycyjnych oraz regu³
QRM, a opis i porównanie tych dwóch podejœæ zostanie zamieszczone w dalszej
czêœci pracy.
Ta b l i c a 1
Przegl¹d za³o¿eñ tradycyjnych oraz zasad QRM
Podejœcie
/ zasada

Podejœcie tradycyjne

Zasada QRM

1

Wszyscy pracownicy musz¹ pracowaæ Nale¿y znaleŸæ nowe sposoby wykonania
szybciej, ciê¿ej i d³u¿ej, aby ukoñczyæ pracy, skupiaj¹c siê na minimalizacji czapracê w krótszym czasie
su „lead time”

2

Aby szybko ukoñczyæ zadania, nale¿y Powinno siê strategicznie planowaæ rezerutrzymywaæ maszyny i ludzi w ci¹g³ej wowe mo¿liwoœci produkcyjne – dzia³apracy
nia powinny byæ planowane na poziomie
80% lub nawet 70% mo¿liwoœci przy krytycznych surowcach

3

W celu skrócenia czasów realizacji po- Przez mierzenie skracania czasów wykonywania zadañ nale¿y uzyskaæ wskaŸnik
winno siê poprawiæ wydajnoœæ
wydajnoœci. Powinno siê wyeliminowaæ
tradycyjne mierniki wykorzystania surowców i wydajnoœci

4

Nale¿y przyk³adaæ wiêksz¹ uwagê do re- Powinno siê trzymaæ mierzalnego i op³aalizacji dostaw na czas, przez ka¿dy wy- calnego skrócenia czasu realizacji zadañ
dzia³ i dostawcê

5

Instalacja systemu planowania zapotrze- Nale¿y wykorzystywaæ MRP dla planobowania na materia³y (MRP) pomo¿e wania na wysokim poziomie i koordynaskróciæ czasy realizacji zadañ
cji materia³owej. Jednoczeœnie powinno
siê restrukturyzowaæ organizacjê produkcji w prostsze komórki zorientowane na
produkt, a nastêpnie uzupe³niæ powy¿sze
now¹ metod¹ kontroli materia³owej
POLCA, która ³¹czy w sobie zalety strategii push i pull
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cd. tabl. 1

Podejœcie
/ zasada

Podejœcie tradycyjne

Zasada QRM

6

Poniewa¿ surowce sk³adaj¹ce siê na zadania o d³ugim czasie realizacji musz¹ byæ
zamawiane w du¿ych iloœciach, powinno
siê negocjowaæ zni¿ki z dostawc¹

Motywowanie dostawców do wdro¿enia
QRM, czego rezultatem s¹ dostawy
ma³ych partii przy ni¿szych kosztach, lepsza jakoœæ i krótsze czasy realizacji zadañ

7

Powinno siê zachêcaæ klientów, aby kupowali produkty w du¿ych iloœciach poprzez
oferowanie im obni¿ek cen, rabatów i bonusów przy zakupie wiêkszych iloœci

Edukacja klientów dotycz¹ca programu
QRM oraz negocjacje harmonogramu,
zgodnie z którym realizowane bêd¹
mniejsze partie dostaw przy rozs¹dnych
cenach

8

Mo¿na wdro¿yæ QRM przez utworzenie Pokonaæ granice funkcjonalne przez stwogrup zadaniowych w ka¿dym wydziale
rzenie Quick Response Office Cell
(Q-ROC) – Komórki biurowej szybkiej
reakcji, która jest zamkniêtym w pêtlê,
po³¹czonym, multifunkcjonalnym, szeroko
wyszkolonym zespo³em odpowiedzialnym
za grupê produktów, skupionym na docelowym segmencie rynku, a tak¿e upowa¿nionym do podejmowania niezbêdnych decyzji

9

Powodem implementacji QRM jest to, ¿e Powodem zastosowania metodyki QRM
bêdzie mo¿na obci¹¿aæ klientów wy¿szy- jest to, ¿e prowadzi ona do bardziej efekmi op³atami za szybciej wykonane prace tywnej firmy z lepiej zabezpieczon¹
przysz³oœci¹. Dodatkowo na wysokie zadowolenie klientów wp³ywaj¹: ni¿szy
koszt/cena, lepsza jakoœæ oraz krótsze
czasy realizacji zadañ

10

Wdro¿enie QRM wymagaæ bêdzie du¿ych Najwiêksz¹ barier¹ przy wdro¿eniu QRM
inwestycji w technologiê.
nie jest technologia, ale „mentalnoœæ”.
Kierownictwo powinno zrozumieæ ten
fakt poprzez szkolenia. Nastêpnie przedsiêbiorstwa powinny zaanga¿owaæ siê w
skracanie czasu realizacji zadañ przy niskich kosztach oraz bezkosztowo, pozostawiaj¹c drogie rozwi¹zania technologiczne na póŸniejszy etap

 r ó d ³ o: opracowanie w³asne na podstawie: Suri, 2003, s. 8–16.

Zasada QRM nr 1 (Suri 2003, s. 8–17): Nale¿y znaleŸæ nowe sposoby wykonania pracy, skupiaj¹c siê na minimalizacji czasu „lead time”.
Organizacje tak zaprojektowane trudno radz¹ sobie z zarz¹dzaniem czasem realizacji zadania. Powodem tego stanu rzeczy jest m.in. to, ¿e struktury organizacyjne, systemy ksiêgowe oraz systemy wynagrodzeñ bazuj¹ na zarz¹dzaniu operacja-
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mi oraz na minimalizowaniu kosztów, a nie na analizowaniu pracoch³onnoœci
zadañ.
W istocie, struktura funkcjonalna wymaga od organizacji planowania dostatecznego czasu realizacji dla prac, aby umo¿liwiæ im przemieszczanie siê przez poszczególne stanowiska pracy w firmie. Poniewa¿ „lead time” jest zwykle d³ugi,
zawsze znajduj¹ siê bardzo istotne do wykonania prace „hot jobs”, które nale¿y
ukoñczyæ szybciej. Prace te odsuwaj¹ na bok zwyk³e zadania, które zostaj¹ opóŸnione, tak ¿e organizacja planuj¹ca decyduje rozci¹gn¹æ czas realizacji prac „lead
time” w swoich planach. I tak spirala roœnie.
Dzia³y planuj¹ realizacjê
procesów z wyprzedzeniem

Organizacja planuj¹ca decyduje
wyd³u¿yæ czasy realizacji zadañ
D³ugie czasy
realizacji zadañ

Zwyk³e zadania
– opóŸnione

Niedok³adnoœæ
planowania

Utrata koncentracji
na zwyk³ych pracach

Problemy z wczeœniejsz¹
wydajnoœci¹

Oczekuj¹ce istotne
zadania „hot jobs”

Ustalanie rezerw
czasowych

Wysoki poziom
zapasów
i produkcji w toku
Nieakceptowane „lead times”
lub b³êdy w planowaniu

Prace zaczynane du¿o
wczeœniej przed terminem
ukoñczenia, ale równie¿
niektóre czêœci wytworzone
i nieu¿ywane przez d³u¿szy czas

Rys. 1. Spirala czasu reakcji dla firmy produkuj¹cej na zamówienie
 r ó d ³ o: opracowanie w³asne na podstawie: Suri, 2003, s. 10.

Zasada QRM nr 2 (Suri, 2003, s. 8–17): Powinno siê uwzglêdniæ w strategii
firmy rezerwy zdolnoœci wytwórczej. Dzia³ania wytwórcze powinny byæ planowane na poziomie wykorzystania 80% lub nawet 70% zdolnoœci produkcyjnej.
Reakcja wiêkszoœci mened¿erów na tê zasadê jest raczej negatywna, gdy¿ obawiaj¹ siê oni nadmiernych zapasów surowców i wzrostu kosztów z tym zwi¹za-
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nych. QRM eliminuje ci¹g wielu dysfunkcjonalnych dzia³añ wynikaj¹cych
z pe³nego wykorzystania mocy wytwórczych.
Zasada QRM nr 3 (Suri, 2003, s. 8–17): Przez mierzenie skracania czasów wykonywania zadañ nale¿y uzyskaæ wskaŸnik wydajnoœci. Powinno siê wyeliminowaæ tradycyjne mierniki wykorzystania surowców i wydajnoœci.
Dla mened¿erów zasada nr 3 QRM wydaje siê zbyt œmia³ym krokiem. Wœród
kierowników pojawia siê jednak obawa o koszty operacyjne, które mog¹ siê zwiêkszyæ w przypadku wyeliminowania wskaŸnika wykorzystania surowców i wydajnoœci.
Zasada QRM nr 4 (Suri, 2003, s. 8–17): Powinno siê trzymaæ mierzalnego
i op³acalnego skrócenia czasu realizacji zadañ.
Wielu praktyków, jak i teoretyków zajmuje siê zagadnieniem dostaw na czas,
traktuj¹c je jako podstawê strategii JIT1 (Just in Time). Jednak dostawy na czas s¹
po¿¹dane jako wynik koñcowy. Wyolbrzymianie tego aspektu jako wskaŸnika wydajnoœci jest dysfunkcjonalne.
W rezultacie, spirala czasu reakcji przejmuje organizacjê, czasy realizacji zadañ
wyd³u¿aj¹ siê, a dostawy na czas w rzeczywistoœci pogarszaj¹ siê.
Zasada QRM nr 5 (Suri, 2003, s. 8–17): Nale¿y wykorzystywaæ MRP dla planowania na wysokim poziomie i koordynacji materia³owej (HL/MRP). Jednoczeœnie powinno siê restrukturyzowaæ organizacjê produkcji w prostsze komórki
zorientowane na produkt, a nastêpnie wprowadziæ now¹ metodê kontroli materia³owej POLCA (Suri, 2003, s. 8–17).
Ten wysokiego poziomu system planowania zapotrzebowania materia³owego
High Level Materials Requirements Planning (HL/MRP)2 u¿ywany jest w celu
ustalenia ogólnego czasu realizacji zadañ dla ka¿dej komórki. Zespo³y powinny
prowadziæ swoje w³asne komórki oraz powinny byæ zaopatrzone w proste narzêdzia do zarz¹dzania w³asnymi mocami produkcyjnymi i nieustannego poprawiania
swojej pracy.
Zasada QRM nr 6 (Suri, 2003, s. 8–17): Motywowanie dostawców do wdro¿enia QRM, czego rezultatem s¹ dostawy ma³ych partii przy ni¿szych kosztach, lepsza jakoœæ i krótsze czasy realizacji zadañ.
Je¿eli przedsiêbiorstwo zamawia du¿e partie produktów, to znacznie wiêcej czasu dostawca musi poœwiêciæ na wyprodukowanie owych produktów, a co za tym
1

Just in Time zastosowany w praktyce eliminuje zapasy magazynowe, miêdzyoperacyjne
i wszystkie inne rodzaje zapasów produkcji w toku. Stosuje siê go zazwyczaj w produkcji potokowej
konwencjonalnej i w zautomatyzowanych elastycznych liniach i gniazdach produkcyjnych (Durlik,
2000, s. 225–229).
2
HL/MRP jest systemem podobnym do MRP, ale nie pracuje on na poziomie operacyjnym. Raczej traktuje on ka¿d¹ komórkê jako czarn¹ skrzynkê i tylko pomaga planowaæ przep³yw materia³u
przez komórki. Dla ka¿dego zamówienia HL/MRP najpierw tworzy czasy wydawania autoryzacji dla
ka¿dej komórki. S¹ to czasy, kiedy ka¿da komórka mo¿e rozpocz¹æ pracê nad poszczególnym zamówieniem (Suri, 2003, s. 22).
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idzie, wymusza w ten sposób na zamawiaj¹cej firmie sk³adanie zamówieñ na wiêksze partie produktów.
Zasada QRM nr 7 (Suri, 2003, s. 8–17): Edukacja klientów dotycz¹ca programu QRM oraz negocjacje harmonogramu, zgodnie z którym realizowane bêd¹
mniejsze partie dostaw przy rozs¹dnych cenach.
Zasada ta jest odwrotnoœci¹ punktu 6. Dzia³ sprzeda¿y przedsiêbiorstwa
nak³aniany jest do oferowania zni¿ek przy wiêkszej iloœci zakupionego towaru.
Klient, który zamawia z du¿ym wyprzedzeniem, pogarsza sytuacjê firmy w zakresie dostaw. Z QRM przedsiêbiorstwa tworz¹ strategiczne partnerstwo z klientami
i pokazuj¹, jak QRM pozwoli im na zamawianie mniejszych partii przy krótszych
czasach realizacji i przy ni¿szych cenach.
Zasada QRM nr 8 (Suri, 2003, s. 8–17): Pokonaæ granice funkcjonalne przez
stworzenie Quick Response Office Cell (Q-ROC) – Komórki biurowej szybkiej reakcji, która jest zamkniêtym w pêtlê, po³¹czonym, multifunkcjonalnym, szeroko
wyszkolonym zespo³em odpowiedzialnym za grupê produktów, skupionym na docelowym segmencie rynku, a tak¿e upowa¿nionym do podejmowania niezbêdnych
decyzji.
Zasada QRM nr 9 (Suri, 2003, s. 8–17): Powodem zastosowania metodyki
QRM jest to, ¿e prowadzi ona do bardziej efektywnej firmy. Dodatkowo, na wysokie zadowolenie klientów wp³ywaj¹: ni¿szy koszt/cena, lepsza jakoœæ oraz krótsze
czasy realizacji zadañ.
Mimo i¿ klienci s¹ w stanie p³aciæ wiêcej za szybsze dostawy i mo¿e to byæ
dobrym krótkoterminowym rezultatem, nie powinno byæ to g³ównym powodem zastosowania QRM w przedsiêbiorstwie. Ponadto jest to ryzykowne, poniewa¿ naliczanie wiêkszych op³at mo¿e motywowaæ klientów do poszukiwania alternatywnych Ÿróde³ dostaw. G³ównym powodem wdro¿enia QRM jest to, ¿e poszukiwanie
sposobów skrócenia czasu przestoju uwidacznia problemy z jakoœci¹. Naprawa
tych problemów skutkuje wy¿sz¹ jakoœci¹, mniejsz¹ produkcj¹ w toku, ni¿szymi
kosztami ogólnymi oraz operacyjnymi, jak równie¿ wiêksz¹ sprzeda¿¹. Podczas
gdy metody „Lean Production”3 k³ad¹ du¿y nacisk na eliminowanie strat, niektóre
typy strat spowodowane d³ugim czasem realizacji zadañ s¹ przez te metody ignorowane.
Zasada QRM nr 10 (Suri, 2003, s. 8–17): Najwiêksz¹ barier¹ przy wdro¿eniu
QRM nie jest technologia, ale „mentalnoœæ”. Kierownictwo powinno zrozumieæ
ten fakt poprzez szkolenia. Nastêpnie przedsiêbiorstwa powinny zaanga¿owaæ siê
3

Lean Production – Wyszczuplona produkcja jest jednym z podejœæ wskazuj¹cych znaczne uwra¿liwienie na kwestie czasu. Koncepcja ta bazuje na wczeœniejszych rozwi¹zaniach, takich jak: JIT,
TQM czy te¿ koncepcji elastycznego wytwarzania. Nazywana jest mianem du¿ego JIT (big JIT). Jest
zarz¹dzaniem operacjami ukierunkowanymi na eliminowanie marnotrawstwa we wszystkich sferach
funkcjonowania przedsiêbiorstwa. Odnosi siê do relacji pomiêdzy ludŸmi, stosunków z dostawcami,
technologii oraz zarz¹dzania przep³ywami materia³owymi i zapasami (Laskowska, 2002, s. 112–116).
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w skracanie czasu realizacji zadañ przy niskich kosztach oraz bezkosztowo, pozostawiaj¹c drogie rozwi¹zania technologiczne na póŸniejszy etap.
Nowe technologie, takie jak szybkie tworzenie prototypów produktów oraz
CAD/CAM4 (Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing) oferuj¹
ogromne mo¿liwoœci do skracania czasu. Podczas gdy istnieje kilka kroków poprzedzaj¹cych te rozwi¹zania, takich jak edukacja. To w³aœnie szkolenia powinny
byæ pierwszym krokiem przedsiêbiorstwa, albo ¿adne wysi³ki nie przynios¹ skutku.

4. Zakoñczenie
Quick Response Manufacturing wypracowa³o konkretne i szczegó³owe zasady
dla przedsiêbiorstw produkcyjnych. Rzeczywiœcie, QRM zapewnia zintegrowan¹
strategiê poprzez dostarczanie zasad obejmuj¹cych wszystkie g³ówne aspekty organizacji produkcyjnej. Jednoczeœnie d¹¿y do bezwzglêdnego skracania czasu wprowadzania produktu na rynek – wszystkie zasady tej strategii wywodz¹ siê z tego
za³o¿enia. QRM pozwala kierownictwu przedstawiæ jedno ujednolicone przes³anie
dla organizacji, zamiast og³aszania wielu programów i skrótów, nastêpnie wszystkie dzia³ania wywodziæ siê bêd¹ z przewodniej strategii.
Koncepcja szybkiego wytwarzania wykorzystuje fundamentalne zasady dynamiki systemu produkcji, aby zapewniæ rozeznanie, jak najlepiej zreorganizowaæ
przedsiêbiorstwo, aby osi¹gn¹æ szybkie efekty.
Koncepcja QRM d¹¿y do permanentnej restrukturyzacji procesów wytwórczych
i ci¹g³ego dostosowania dzia³añ do zachodz¹cych zmian zarówno wewnêtrznych,
jak równie¿ zewnêtrznych.
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Description of the Quick Response Manufacturing Principles
S u m m a r y: QRM concept aims at permanent restructuring generation processes and continuous adjustment of operations to changes taking place, both internal and external. The article
presents an overview of principles directing QRM. It also provides the reasons, why in case of
certain principles QRM strategy has big potential in creating the competitive advantage. Moreover, the study present a synthetic juxtaposition of traditional assumptions, QRM rules as well
as a description and comparison of these two approaches.
Quick Response Manufacturing appeared along with the requirement of quick and flexible response to volatile demand. Lean Management and Quick Response Manufacturing consider
the necessity to cooperate with partners from the supply chain in order to continue lowering
costs, increase quality and reduce response time. An additional demand for attempting at time
compression and enterprise flexibility has appeared in the Quick Response Manufacturing.
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