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INTERAKCJE SYSTEMU ZAOPATRZENIA MATERIAŁOWEGO
PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH

Streszczenie. Występującemu podziałowi zadań między poszozególno
jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa, związanemu z
zaopatrze
niem i gospodarowaniem materiałami, poświęcony Jest ten artykuł.
Potęgujące się trudności surowcowe i materiałowe zmuszają do opty
malnego wykorzystywania ich zasobów. Wymaga to podjęcia wielu dzia
łań, w tym także nakierowanych na reorganizację systemu zaopatrze
nia przedsiębiorstw pro'dukoyjnyoh.

1. Wprowadzenie
0 niedoskonałości funkcjonującego w przedsiębiorstwach
produkoyjnyoh
systemu zaopatrzenia materiałowego informują liozne publikacje ukazujące
Się w literaturze faobowej, jak i powszechnie dostępnych dziennikach ozy
tygodnikaoh- Ostatnio modnym hasłem, zaozerpniętym z podręozników ekonomii
politycznej, mająoym - i słusznie - uzdrowić cytowany w tytule układ,jest
... dostosowanie produkcji do zmioniającyoh się potrzeb odbiorców arty
kułów zaopatrzenia materiałowego, a więc synchronizacja popytu z podażą,
uzyskana dzięki uruchomieniu regulatorów przede wszystkim po stronie po
daży. Wiadomo bowiem, że równowagę rynkową uzyskać można również poprzez
dostosowanie popytu do istniejąoej podaży, np.: poprzez zmianę struktury
cen, produkoję towarów zastępozyoh, racjonalizację zużycia towarów itp.
W praktyce najozęśoiej równowagę oząstkową uzyskuje się zarówno poprzez
kształtowanie popytu,, jak i podaży.
Teoretyoznie rzecz biorąc, utrzymanie równowagi na rynku środków produkoji Jest łatwiejsze, niż na rynku środków konsumpoJi. Wynika to z mniej
szej ilości podmiotów uczestniczących w obrooie towarowym, Jak również bar
dziej równomiernym i łatwiejszym - jak się powszechnie uznaje oszaco
waniem ioh potrzeb, prezentowanyoh w formie planów zaopatrzenia materiało
wo-technicznego. Przyozy», dla któryoh opracowane plany odbiegają, i to
znacznia od rzeczywistych potrzeb odbiorców, szukać należy tykże w wadli
wej organizaoji procesów zaopatrzenia w tych
jednostkach.
WystępuJąoym
wspólzależnośoiom między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi przed
siębiorstwa a efektywnośoią prooesów zaopatrzenia-w nim realizowanych po
święcony jest ten artykuł.
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2. Rola 1 zadania komórek organizacyjnyoh przedsiębiorstw produkoyjnyoh
w procesach zaopatrzenia 1 gospodarowania materiałami
Rozwojowi wepółozesnyoh poglądów aa organizaoję zaopatrzenia materiało
wego jednostek gospodarczych towarzyszą postulaty zmierzająoe do:
- zaliczania kierownictwa służb zaopatrzenia 1 gospodarki materiałowej do
śoisłego zarządu tych jednostek, co ma ułatwić skuteczną kontrolę 1 koor
dynację działań związanych z tą sferą działalność1 przedsiębiorstwa,
- zapewnienie odpowiedniego udziału wszystkioh pionów, służb,wydziałów i
innych jednostek organizacyjnych w działaniach nakierowanych na racjo
nalizację procesów zaopatrzenia i gospodarowania materiałami.
Postulaty te wynikają z przekonania, że sprawny przebieg tyoh procesów za
leży w dużym stopniu od właśoiwego wykonywania zadań związanych z ich przy
gotowywaniem i realizaoją w poszozególnych Jednostkach organizacyjnych, w
szczególności zaś:
s
2.1. Przez służby technicznego przygotowania produkcji, które uozestniozą w przygotowaniu i realizacji procesu zaopatrzenia, w zakresie:
- unifikaoji materiałów,
- właściwego wyboru materiałów, stosowania się do istniejącyoh norm żużye
cia,
- wprowadzania materiałooszczędnyoh procesów tedhnologioznyoh, przy jed
noczesnej bieżąoej analizie wielkości strat materiałowyoh powstających
w toku tyoh procesów,
- opracowywania dokumentacji określającej potrzeby materiałowe na Jednost
kę produkcji, przy zapewnieniu właściwych podstaw technicznego normowa
nia zużyoia materiałów, uzyskania progresywnego zmniejszania
nakładów
materiałowych na jednostkę produkcji oraz kontroli wykonania norm zuży
cia materiałów,
- planowania i organizacji technicznych przedsięwzięć, mającyoh na celu
oszczędzanie materiałów i racjonalizację zużyoia, rozwijanie w tym kie
runku inicjatywy załóg.
2.2. Komórki planowania produkojl
Wpływ działalnośoi tyoh komórek na gospodarkę materiałową nie Jest do
ceniany, ohoć bywa bardzo znaczny, a nawet deoydująoy. Należy zwrócić uwa
gę, że również wpływ zaopatrzenia materiałowego na planowanie produkcji,a
zwlaszoza na planowanie operatywne, Jest bardzo znaczny. Warunki
raejonalnej gospodarki materiałowej, a zwlaszoza zaopatrzenia
materiałowego,
zapewnione są przez odpowiednie działania komórek planowania
produkoji,
takie jak:
- określenie zadań planowyoh w torminaoh ułatwiających służbie zaopatrze
nia właściwą ocenę potrzeb podczas przygotowywania własnych planów do
staw materiałowych,
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- dążenie do zapewnienia stabilizacji zadań planowych; jeżeli nie jest to
możliwe dla całego planowanego okresu, to należy dążyć do stabilizacji
planu w poszczególnych odcinkach tego okrosu, przy jednoczesnym wprowa
dzaniu zmian w następnyoh odcinkach okresu planowanego,
- odpowiednio wczesne przedstawienie służbie zaopatrzenia planów
opera
tywnych na poszozególne odo inki okresu planowanego,
- wprowadzanie zmian w planach produkojt z udziałem przedstawicieli służ
by zaopatrzenia oraz przy uwzględnieniu stanu posiadanych zapasów mate
riałów.
2.3. Służby narzędziowe 1 remontowe
W większości przedsiębiorstw służby te samodzielnie planują
wielkość
swoich potrzeb materiałowych. Udział zużywanych przez nie materiałów w o—
gólnej wartości zapasów zbędnych, pozaplanowych oraz zapasów przeznaczo
nych na produkcję podstawową jest bardzo znaczny. Postulaty wysuwane wo
bec tych służb, w celu usprawnienia gospodarki materiałowej przedsiębior
stwa, dotyczą przede wszystkim następujących zagadnień:
- doskonalenia w służbach produkcji pomocniczej organizaoji i
warunków
planowania potrzeb materiałowych,
- raojonalizaoJi zużycia materiałów, narzędzi, ozęści zamiennych, między
innymi przez odpowiedni ich dobór, zapewnienie właściwych warunków eks
ploatacji, regeneracje i inne czynności, takie jak: kontrola
zużycia,
właściwie zorganizowana zbiórka odpadów i złomu itp.
2.4. Służba finansowo-księgowa
D° j®j zadań, wykonywanych w śoisłyra powiązaniu ze wszystkimi jednost-kami organizacyjnymi przedsiębiorstwa uczestniczącymi w prooesie gospoda
rowania materiałami, należą:
- planowanie wielkości zapasów materiałowych (przy współudziale służby zao
patrzenia) oraz ich finansowanie,
- ewidencja materiałów w formie syntetycznej i analitycznej, obrotów i za
pasów materiałowych; ewidencja ta jest źródłem danych potrzebnych do po
dejmowania operatywnych deoyzji związanych z gospodarowaniem materiała
mi, do sporządzali analiz i bilansów przedsiębiorstwa oraz sprawozdań
statystycznych z gospodarki materiałowej,
- rozliczanie dostaw materiałowych, obejmujące między innymi: akceptowa
nie faktur, rozliozanie wpływów i wypłat z tytułu kar umownych i rekla
macji ,
- rozliozanie zużycia materiałów w ramach rachunku kosztów oraz

analiza

wyników zużycia,
- rozliczanie poszczególnych jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa w
ramaoh systemu rożraohunku wewnętrznego z wyników osiągniętych w dzie
dzinie gospodarki materiałowej,
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- kontrola operacji gospodarczych w systemie gospodarki materiałowej i za
opatrzenia materiałowego, dotyczy to np. zamówień na materiały, umów z
jednostkami gospodarki nieifspolecznionej, ewidencji i obiegu dokumenta
cji, zabezpieczenia mienia społecznego itp.
2.5. Komórki organizacji i zarządzania
Do zadań tych komórek należą:
- przekazywanie do poszczególnych jednostek organizacyjnych przedsiębior
stwa informacji o przepisach obowiązujących w zakresie gospodarki mate
riałowej,
- opracowanie, przy współudziale odpowiednioh komórek" organizacyjnych,za—
rząozeń dyrektora przedsiębiorstwa dotyczących gospodarki materiałowej,
- kontrola wykonania zarządzeń,
- działanie na rzecz doskonalenia systemu gospodarki materiałowej w przed
siębiorstwie.
Rola komórek organizacyjnych jest obecnie zróżnicowana. W przedsiębior
stwach istnieją bo am bądź mała liczebnie zespoły zajmująco się głównie
zagadnieniami zarządzania, bądź zespoły liczniejsze, specjalizujące się w
projektowaniu zmian w Istniejąoej organizaoji. Należy dążyć do tego, aby
sprawy związano z doskonaleniem systemu zaopatrzenia materiałowego były w
odpowiednio szerokim zakresie uwzględniane w praoaoh tych komórek.
2.6. Oddziały produkcyjne
Dc najważniejszych zadań służb
leżą:

produkoji i oddziałów produkcyjnyoh na

- planowanie krótkookresowe zadań produkcyjnych, a tym samym wyznaozenio
szozegółowyoh terminów dostaw i zużycia określonyoh materiałów,
- wystawianie dokumentacji uprawniającej do pobierania materiałów z maga
zynu,
- rozliczanie zużycia materiałów, wstępne - w toku produkoji i końcowe,
- gospodarowanie urządzeniami do regeneraoji na terenie oddziałów produk*cy Jnyoh,
- zapewnienie warunków do prawidłowoj gospodarki materiałami, a szozególnie oszczędnego zużycia materiałów i utrzymania zapasów o odpowiedniej
wieikoźoi i strukturze.
Służba produkoji ma szerokie możliwoóoi działania na rzecz poprawy go
spodarki materiałowej przedsiębiorstwa. Odnosi się to zarówno do uspra
wnienia procesów zaopatrzenia i gospodarowania zapasami, jak również
do
oddziaływania na oszczędne zużycie materiałów w procesach produkcyjnych.
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2.7. Radca prawny
Do jego zadań należy udzielanie pomocy prawnej w toku zawierania umów
z dostawcami materiałów, prowadzenie spraw związanych z postępowaniem ar
bitrażowym, dotycząoym zawierania umów o dostawy materiałowe lub nieprawi
dłowej realizacji tyoh umów. Hależy do niego również interpretowanie prze
pisów obowiązujących w zakresie innych zagadnień gospodarki materiałowej.

3. Zakończenie
Podstawowym zadaniem wszystkich jednostek organizacyjnych, w tyra i wy
mienionych w punktach od 1-7, jest prawidłowe określenie własnych potrzeb
materiałowyoh oraz oszozędne zużyoio materiałów postawionych do ich
dy
spozycji. Dotyczy to także służb socjalnych, BHP, administracyJno—gospo—
darczyoh, straży pożarnej, przemysłowej i innych, któryoh udział w zuży
ciu materiałów jest znaczny, a formy gospodarowania materiałami or"z in
nymi środkami nabywanymi dla zaspokojenia ioh potrzeb są określone ł irębnymi przepisami.
Działalność wymienionych służb w systemie zaopatrzenia i zarządzania
gospodarką materiałową przedsiębiorstwa określają zasady planowania
po
trzeb materiałowyoh, zasady kontroli prawidłowości planowania zaopatrze
nia, limitowania środków przeznaczonych na zakupy materiałowe dla poszcze
gólnych służb, formy kontroli prawidłowości wykorzystania materiałów itp.
Wymienione powiązania wskazują, że możliwości wpływu opisywanych służb na
przebieg procesów zaopatrzenia są znaozne.
Doskonaląc system zaopatrzenia należy przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie:
ozy występująoe rozdrobnienie funkcji ułatwia czy też utrudnia funkcjono
wanie tego systemu. Jesteśmy przekonani, że efektywniejszych rozwiązań od
istniejącego Jest bardzo wiele. Ich poszukiwaniu poświęcić należy nie mniej
uwagi niż innym działaniom doskonalącym rozpatrywa. y układ.
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INTERACTIONS OF THE MATERIAL PROCUREMENT SYSTEM
AT MANUFACTURING ENTERPRISES
S u m m a r y

The paper discusses the task distribution among particular organization
nal units of the enterprise engaged in material procurement and
manage
ment, Rising shortages of raw materials enforce the optiraalization in
using the resources. A number of steps is required including those whloh
might reorganise the material procurement system at the enterprises.

