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1. Wstêp
W warunkach konkurencji rynkowej konsumenci du¿¹
wagê przyk³adaj¹ do jakoci kupowanych produktów,
a przedsiêbiorstwa staraj¹ siê sprostaæ ich oczekiwaniom.
Uzyskanie wysokiej jakoci wyrobów gotowych uzale¿nione jest m.in. od jakoci surowców czy pó³produktów. To
z kolei sk³ania przedsiêbiorstwa produkcyjne do wspó³pracy
z dostawcami, którzy mog¹ im zagwarantowaæ wymagan¹
jakoæ materia³ów niezbêdnych do produkcji oraz dostawê
w okrelonym terminie.
Na wysok¹ jakoæ wyrobów wp³ywa równie¿ prawid³owy
przebieg procesu produkcyjnego. Jednak w ka¿dym procesie produkcyjnym powstaje pewien odsetek wyrobów, które nie spe³niaj¹ norm jakociowych wymaganych przez
klienta i s¹ traktowane jako odpady. W takim przypadku,
celem przedsiêbiorstw jest odpowiednie zagospodarowanie
wyrobów niezgodnych (np. odsprzeda¿, wykorzystanie na
w³asne potrzeby czy recykling).
Podstawowym celem przedsiêbiorstwa powinno byæ jednak
podjêcie dzia³añ pozwalaj¹cych na redukcjê niezgodnoci.
Przeprowadzanie kontroli funkcjonowania procesu produkcyjnego pozwala na ustalenie przyczyn pojawiaj¹cych siê
nieprawid³owoci i podjêcie dzia³añ w celu ich eliminacji, co
z kolei pozwala na redukcjê ponoszonych kosztów.
Celem pracy jest analiza niezgodnoci wystêpuj¹cych
w dostawach surowców, zagospodarowania wyprodukowanych wyrobów niezgodnych oraz przyczyn ich powstawania w wybranym przedsiêbiorstwie hutniczym. W analizie wykorzystano wskaniki: niezgodnoci ogó³em, niezgodnoci u¿ytecznych oraz wskanik z³omu (por. [7]).
2. £añcuch dostaw a logistyka zwrotna
Przedsiêbiorstwa, wspó³pracuj¹c z dostawcami i odbiorcami, tworz¹ ³añcuchy dostaw. W literaturze przedmiotu ³añcuch dostaw jest definiowany jako:
- sieæ producentów i us³ugodawców, którzy wspó³pracuj¹
ze sob¹ w celu przetwarzania i przemieszczania dóbr 
od fazy surowca do poziomu u¿ytkownika koñcowego.
Wszystkie te podmioty s¹ po³¹czone przep³ywami dóbr
fizycznych, przep³ywami informacji oraz przep³ywami
pieniê¿nymi [1, s. 30],
- sieæ organizacji zaanga¿owanych, poprzez powi¹zanie
z dostawcami i odbiorcami, w ró¿ne procesy i dzia³ania,
które tworz¹ wartoæ w postaci produktów i us³ug dostarczanych ostatecznym konsumentom [2, s. 14],
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- sieæ powi¹zañ i wspó³zale¿nych organizacji, które dzia³aj¹c na zasadzie wzajemnej wspó³pracy, wspólnie kontroluj¹, kieruj¹ i usprawniaj¹ przep³ywy rzeczowe i informacji od dostawców do ostatecznych u¿ytkowników
[2, s. 17],
- wspó³dzia³aj¹ce w ró¿nych obszarach funkcjonalnych
firmy wydobywcze, produkcyjne, handlowe, us³ugowe
oraz ich klienci, miêdzy którymi przep³ywaj¹ strumienie
produktów, informacji i rodków finansowych [13, s. 19].
Funkcjonowanie ³añcucha dostaw opiera siê na ró¿nego rodzaju procesach (jednym z nich s¹ procesy logistyczne).
Zgodnie z definicj¹ przedstawion¹ w 1997 roku przez The
Council of Logistics Management  logistyka jest t¹ czêci¹ procesu w ³añcuchu dostaw, która warunkuje planowanie, wdra¿anie i sterowanie skutecznym i efektywnym przep³ywem i przechowywaniem dóbr, us³ug i towarzysz¹cych
im informacji od miejsca wytworzenia do miejsca wykorzystania w celu spe³nienia wymagañ klientów [6, s. 19].
W zwi¹zku z tym, w przedsiêbiorstwie mo¿na wyró¿niæ
nastêpuj¹ce podsystemy logistyczne [6, s. 79]:
- logistyka zaopatrzenia  dostarczanie dóbr od dostawców na rynku zaopatrzeniowym do magazynu zaopatrzenia przedsiêbiorstwa; mo¿liwy jest tak¿e bezporedni
przep³yw dóbr z rynku zaopatrzenia do miejsc przetwarzania materia³ów w przedsiêbiorstwie,
- logistyka produkcji  przep³yw surowców, materia³ów
pomocniczych, czêci z magazynów zaopatrzenia do
miejsc przetwarzania, przep³yw wyrobów gotowych do
magazynów zbytu,
- logistyka dystrybucji  przep³yw dóbr od magazynów
wyrobów gotowych do klientów,
- logistyka recyrkulacji (powtórnego zagospodarowania)
 przep³yw dóbr w kierunku przeciwnym: materia³y wadliwe, uszkodzone, odzyskane surowce wtórne, odpady
produkcyjne, opakowania zwrotne.
W literaturze przedmiotu dyskusyjn¹ kwestiê stanowi pojêcie logistyki recyrkulacji (powtórnego zagospodarowania),
która okrelana jest równie¿ jako logistyka zwrotna, logistyka odwrotna, logistyka odpadów czy ekologistyka. Problematyczna jest równie¿ kwestia, czy logistyka zwrotna
stanowi czêæ ³añcucha dostaw. Niektórzy z autorów wyró¿niaj¹ logistykê zwrotn¹ jako osobny element funkcjonuj¹cy niezale¿nie od ³añcucha dostaw i tworz¹cy w³asny ³añcuch  ³añcuch odpadów. Mo¿na wyró¿niæ te¿ podejcie,
które traktuje logistykê zwrotn¹ jako integraln¹ czêæ ³añcucha dostaw (rys. 1).
W analizowanym przypadku procesy logistyki zwrotnej
rozpoczynaj¹ siê u ostatecznego u¿ytkownika, a strumieñ
przep³ywu produktów w ³añcuchu dostaw jest przeciwny
ni¿ pierwotnie. Oznacza to, ¿e produkt zosta³ dostarczony
do producenta [4, s. 108]. Nale¿y równie¿ uwzglêdniæ fakt,
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Rys. 1. Logistyka zwrotna jako czêæ zamkniêtej pêtli ³añcucha dostaw [4, s. 108]
¿e czêæ produktów nie jest zwracana do producenta, tylko
zostaje przekazana do utylizacji lub sk³adowania. Miejsca
utylizacji i sk³adowiska odpadów czêsto zostaj¹ pomijane
w ³añcuchu dostaw, natomiast uwzglêdnienie ich mo¿e siê
przyczyniæ do zwiêkszenia jego sprawnoci, efektywnoci
i spo³ecznej akceptacji. Kolejnym argumentem wiadcz¹cym za w³¹czeniem tych podmiotów do struktury ³añcucha
jest fakt, ¿e po przetworzeniu odpadów mog¹ one wystêpowaæ w roli dostawców surowców wtórnych wykorzystywanych w produkcji [13, s. 16].
Potwierdzeniem integralnoci ³añcucha dostaw i logistyki
zwrotnej jest tak¿e realizacja procesów logistycznych
w zrównowa¿onych ³añcuchach dostaw opieraj¹ca siê na
czterech zasadach, które obowi¹zuj¹ równie¿ w logistyce
zwrotnej [9, s. 119-120]:
- zasada selekcjonowania  polega na poszukiwaniu wród
dostêpnych sposobów zaspokajania potrzeb takich, które
bêd¹ alternatywne, a jednoczenie zmniejsz¹ uci¹¿liwe
oddzia³ywanie na otoczenie rodowiskowe i spo³eczne,
- zasada minimalizowania  koncentruje siê na minimalizacji zu¿ywania przestrzeni, materii, energii i czasu,
- zasada maksymalizowania  bazuje na zwiêkszaniu
efektywnoci wykorzystania przestrzeni, materii, energii i czasu,
- zasada segregowania  opiera siê na minimalizowaniu
i usuwaniu w sposób posegregowany ubocznych skutków realizacji procesów logistycznych.
3. Jakoæ w ³añcuchu dostaw
Jakoæ w ³añcuchu dostaw jest jednym z elementów obs³ugi
klienta, na którym koncentruje siê jego dzia³anie. Pojêcie
jakoci nie zosta³o jednak jednoznacznie zdefiniowane.
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Jakoæ mo¿na okreliæ jako zespó³ funkcji i ich wartoci
przypisanych do produktu, które maj¹ wp³yw na zdolnoci
zaspokajania okrelonej potrzeby klienta [8, s. 69] lub jakoæ
oznacza produkt lub us³ugê pozbawion¹ wad [1, s. 688].
W zarz¹dzaniu ³añcuchem dostaw jakoæ mo¿e byæ rozumiana jako [3, s. 87]:
- jakoæ procesu, której wyznacznikiem jest jego realizacja zgodnie z za³o¿eniami,
- jakoæ obs³ugi bêd¹ca potocznym okreleniem sposobu,
w jaki odbiorca jest obs³ugiwany (nie tylko co do wype³niania zapisów umowy, ale tak¿e sposobu, w jaki jest
wykonywana),
- jakoæ produktu.
Dla u¿ytkownika koñcowego kluczowe znaczenie ma jakoæ produktu. Produkt mo¿na definiowaæ jako efekt twórczego lub odtwórczego mylenia cz³owieka, a praca nad
nim jest dzia³aniem ci¹g³ym [8, s. 57]. Natomiast jakoæ
produktu uzale¿niona jest od wielu czynników i tylko niektóre z nich mo¿na zmierzyæ. Z tego wzglêdu, z punktu widzenia technologów, jakoæ kojarzona jest g³ównie z parametrami wykonanej czêci, które mo¿na jednoznacznie
okreliæ, na przyk³ad dok³adnoæ wymiarów czy kszta³tu,
chropowatoæ powierzchni itp. [8, s. 69].
Ka¿de przedsiêbiorstwo produkcyjne powinno zapewniæ
jakoæ swoich wyrobów, czyli podejmowaæ konkretne
dzia³ania w celu uzyskania pewnoci, ¿e jego produkty,
us³ugi i procesy spe³niaj¹ wymagania klientów [1, s. 125].
W procesie produkcyjnym, oprócz wyrobów odpowiadaj¹cych wymogom jakociowym, powstaje pewien odsetek takich, które nie s¹ zgodne z okrelon¹ specyfikacj¹ (wyroby
niezgodne). Istotne jest to, ¿eby identyfikowaæ wytworzone niezgodnoci, kontrolowaæ przyczyny ich powstawania
i podejmowaæ dzia³ania koryguj¹ce.
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4. Niezgodnoci w przedsiêbiorstwie hutniczym
Badane przedsiêbiorstwo hutnicze jest jednym z najwiêkszych producentów blach na rynku krajowym [7]. Z punktu
widzenia zapewnienia wysokiej jakoci wyrobów istotne
jest, aby przedsiêbiorstwo identyfikowa³o wyprodukowane
niezgodnoci, które mog¹ byæ efektem dostaw niskiej jakoci wsadu (niezgodnoci obce) oraz nieprawid³owoci
w procesie produkcyjnym (niezgodnoci w³asne).
Informacje dotycz¹ce wielkoci produkcji, zu¿ycia wsadu
oraz iloci wykrytych niezgodnoci pomagaj¹ w okreleniu
stanu jakoci produkowanych wyrobów (tab. 1).
W 2015 roku wielkoæ produkcji i zu¿ycie wsadu by³o ni¿sze ni¿ w 2014
roku, poniewa¿ nie dostarczono odpowiedniej iloci wsadu. Odnotowana iloæ niezgodnoci obcych mo¿e wiadczyæ o poprawie jakoci otrzymanego
wsadu. Natomiast wskanik dynamiki wyrobów niezgodnych w³asnych mo¿e wskazywaæ na poprawê efektywnoci
procesu produkcyjnego przez eliminowanie przyczyn powstawania niezgodnoci.
W celu ustalenia iloci niezgodnoci spowodowanych dostarczeniem wsadu niskiej jakoci mo¿na wykorzystaæ
wskanik niezgodnoci obcych ogó³em (1), którego wartoci w analizowanym okresie dla badanego przedsiêbiorstwa przedstawiono na rysunku 2.

W badanym okresie najwiêksze wartoci wskanika niezgodnoci obcych ogó³em odnotowano w sierpniu oraz
grudniu 2014 r. G³ówn¹ przyczyn¹ by³a nieodpowiednia jakoæ wsadu, a nastêpstwem powstanie pêkniêæ na powierzchni blachy.
W dalszej czêci niniejszej pracy skoncentrowano siê
g³ównie na okreleniu iloci i przyczynach powstania wyrobów niezgodnych spowodowanych dzia³alnoci¹ w³asn¹
przedsiêbiorstwa.
G³ównym wskanikiem w ocenie iloci wyprodukowanych
niezgodnoci w³asnych, które wykryto przed sprzeda¿¹,
jest wskanik niezgodnoci ogó³em (2).
(2)
Planowane i rzeczywiste wartoci wskanika niezgodnoci
ogó³em, jakie odnotowano w latach 2014-2015, przedstawiono na rysunku 3.
W latach 2014-2015 za³o¿ono, ¿e wartoæ wskanika niezgodnoci ogó³em nie powinna przekroczyæ poziomu
1,05%. W 2014 roku planowane wartoci wskanika zosta³y
przekroczone w pierwszych siedmiu miesi¹cach. Wynika³o
to z przyjêtych za³o¿eñ dotycz¹cych zwiêkszenia poziomu
uzysku, a skutkiem by³o wyprodukowanie blach o niezgodnych wymiarach. Niezgodnoci w kwietniu 2015 roku by³y
wynikiem zak³óceñ w przebiegu procesu normalizacji.
Wskanik niezgodnoci ogó³em dostarcza przedsiêbiorstwu informacji o iloci wyprodukowa(1)
nych wyrobów niezgodnych, natomiast
nie wskazuje przyczyn ich powstania

Tab. 1. Wielkoæ produkcji, zu¿ycie wsadu oraz iloæ wyrobów niezgodnych w latach 2014-2015 (na podstawie [5])

Rys. 2. Wskanik niezgodnoci obcych ogó³em w latach 2014-2015 (na podstawie [5])
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Rys. 3. Wskanik niezgodnoci ogó³em w latach 2014-2015 (na podstawie [5])
i sposobu zagospodarowania [7]. W zwi¹zku z tym, istotne
jest uwzglêdnienie sposobu zagospodarowania wyrobów
niezgodnych. To z kolei wymaga analizy dwóch kierunków
przep³ywu wyrobów niezgodnych, poniewa¿ przedsiêbiorstwo hutnicze mo¿e:
- przeznaczyæ je do ponownej sprzeda¿y (pod warunkiem,
¿e parametry wyrobu zostan¹ dostosowane do wymagañ
innego klienta) lub
- zaklasyfikowaæ jako z³om.
4.1. Zagospodarowanie wykrytych wyrobów niezgodnych
Zgodnie z wczeniej wymienionymi mo¿liwociami zagospodarowania wyrobów niezgodnych, czêæ z nich jest
przeznaczona do ponownej odsprzeda¿y. Warunkiem koniecznym przeprowadzenia takiej transakcji jest akceptacja
uzyskanych parametrów blach przez klienta. Iloæ wyrobów gotowych zaklasyfikowanych jako niezgodnoci, na

które pozyskano nowego kontrahenta (rys. 4) przedsiêbiorstwo mo¿e monitorowaæ za pomoc¹ wskanika niezgodnoci u¿ytecznych (3).
(3)
W latach 2014-2015 planowano, ¿e wskanik niezgodnoci
u¿ytecznych wyniesie maksymalnie 0,99%. W analizowanym okresie wartoci wskanika niezgodnoci u¿ytecznych
kszta³towa³y siê podobnie do wartoci wskanika niezgodnoci ogó³em (por. rys. 3). Oznacza to, ¿e na wiêkszoæ zidentyfikowanych wyrobów niezgodnych pozyskano nowych klientów.
Poziom wyprodukowanych niezgodnoci, których nie odsprzedano, mo¿na monitorowaæ za pomoc¹ wskanika
z³omu (4), a jego wartoci w poszczególnych miesi¹cach
w latach 2014-2015 przedstawiono na rysunku 5.
(4)

Rys. 4. Wskanik niezgodnoci u¿ytecznych w latach 2014-2015 (na podstawie [5])
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Rys. 5. Wskanik z³omu w latach 2014-2015 (na podstawie [5])
W przedsiêbiorstwie przyjêto za³o¿enie, ¿e w poszczególnych miesi¹cach w latach 2014-2015 wskanik z³omu nie
przekroczy poziomu 0,06%. W 2014 roku wartoci planowane znacznie przekroczono w grudniu (3,5-krotnie),
a wynika³o to z niedowalcowania krótkich p³yt. Wskanik
na poziomie 0 wynika³ z przestoju w procesie produkcji.
W roku 2015 wy¿sze wartoci wskanika z³omu w pierwszych miesi¹cach, wynika³y z nieprawid³owoci w procesie
walcowania. Wskanik z³omu na poziomie 0 w sierpniu
oznacza, ¿e wszystkie zidentyfikowane wyroby niezgodne
zosta³y odsprzedane.
5. Przyczyny niezgodnoci w przedsiêbiorstwie hutniczym
W przedsiêbiorstwie hutniczym w latach 2014-2015 monitorowano g³ówne przyczyny powstawania niezgodnoci, takie
jak niew³aciwe wymiary oraz w¿ery, wgnioty, rysy (rys. 6).
W 2014 roku jako g³ówn¹ przyczynê powstawania wyrobów niezgodnych odnotowano niew³aciw¹ szerokoæ lub

d³ugoæ (48% zidentyfikowanych niezgodnoci), blachy
o nieprawid³owej gruboci stanowi³y 8% niezgodnoci,
a w¿ery, wgnioty lub rysy by³y przyczynami 12% zidentyfikowanych niezgodnoci. Do pozosta³ych przyczyn powstawania wyrobów niezgodnych (32%) mo¿na zaliczyæ:
uszkodzenia mechaniczne, falistoæ blachy jedno- lub dwustronn¹, blachy krzywe, sierpowate, zaciête, wyrwania na
krawêdziach oraz inne. Poszczególne przyczyny niezgodnoci, okrelone w przeprowadzonej analizie jako inne,
nie przekroczy³y poziomu 8% wszystkich niezgodnoci.
W 2015 roku nadal monitorowano wy³¹cznie g³ówne przyczyny powstawania niezgodnoci. Jednak¿e ich procentowy udzia³ by³ znacznie ni¿szy ni¿ w roku poprzednim
(szczególnie blach o nieprawid³owej szerokoci lub d³ugoci
 22%), a wzrós³ udzia³ pozosta³ych przyczyn powstawania
wyrobów niezgodnych (45%). W 2015 roku zidentyfikowano wiêksz¹ iloæ niezgodnoci spowodowanych wykryciem w¿erów, wgniotów czy rys (23%) w porównaniu do
roku poprzedniego, co spowodowane by³o nieprawid³owym przebiegiem procesu produkcyjnego.

Rys. 6. Procentowy udzia³ przyczyn powstawania wyrobów niezgodnych w latach 2014-2015 (na podstawie [5])
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6. Podsumowanie
Zapewnienie klientom produktów wysokiej jakoci wymaga od przedsiêbiorstwa cis³ej wspó³pracy z dostawcami
w ramach ³añcucha dostaw. Wysokie parametry jakociowe
charakteryzuj¹ce poszczególne ogniwa ³añcucha maj¹ znacz¹cy wp³yw na jakoæ wyrobów finalnych, satysfakcjê nabywcy oraz koszty.
Pozyskanie nowych nabywców na wiêkszoæ wyprodukowanych niezgodnoci pozwoli³o przedsiêbiorstwu jedynie
na ograniczenie strat ponoszonych z tego tytu³u.
W celu zapewnienia jakoci wyrobów przedsiêbiorstwo
hutnicze powinno nie tylko kontrolowaæ jakoæ dostarczanego wsadu, przebieg procesu produkcyjnego oraz identyfikowaæ wystêpuj¹ce nieprawid³owoci, ale przede wszystkim
na bie¿¹co przeprowadzaæ analizê poziomu wskaników
i podejmowaæ dzia³ania zapobiegawcze.
Identyfikacja przyczyn powstawania wyrobów niezgodnych wykaza³a nieprawid³owoci w poszczególnych etapach procesu produkcyjnego i pozwoli³a na podjêcie dzia³añ
koryguj¹cych, miêdzy innymi takich jak zmiana temperatury i czasu w procesie normalizacji, powtórna kalibracja
urz¹dzeñ pomiarowych czy szlifowanie rolek prostownic.
Literatura:
[1] Bozarth C., Handfield R. B., Wprowadzenie do zarz¹dzania operacjami i ³añcuchem dostaw. HELION,
Gliwice 2007.
[2] Christopher M., Logistyka i zarz¹dzanie ³añcuchem
dostaw. Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego,
Warszawa 2000.
[3] Fechner I., Zarz¹dzanie ³añcuchem dostaw. Wy¿sza
Szko³a Logistyki, Poznañ 2007.
[4] Kot S., Starostka-Patyk M., Krzywda D., Zarz¹dzanie
³añcuchem dostaw. Sekcja Wydawnictw Wydzia³u Zarz¹dzania Politechniki Czêstochowskiej, Czêstochowa
2009.
[5] Materia³y przedsiêbiorstwa hutniczego.
[6] Michlowicz E., Podstawy logistyki przemys³owej.
Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne
AGH, Kraków 2002.
[7] Nonas B., Staniewska E., Zagospodarowanie wyrobów niezgodnych. Gospodarka Materia³owa i Logistyka 5/2015, s. 566-574.
[8] Paj¹k E., Zarz¹dzanie produkcj¹. PWN, Warszawa
2006.
[9] Szo³tysek J., Logistyka zwrotna. Instytut Logistyki
i Magazynowania, Poznañ 2009.
[10] Szymonik A., Logistyka i zarz¹dzanie ³añcuchem dostaw. Czêæ I. Difin, Warszawa 2000.
[11] Waciñski T., Procesy logistyczne w zarz¹dzaniu ³añcuchem dostaw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarz¹dzanie, nr 103, Siedlce 2014, s. 25-38.
[12] Werpachowski W., Podstawy zarz¹dzania w przedsiêbiorstwie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011.
[13] Witkowski J., Zarz¹dzanie ³añcuchem dostaw. PWE,
Warszawa 2010.
Zarz¹dzanie Przedsiêbiorstwem

Nr 2 (2016)

IDENTIFICATION OF CAUSES OF OCCURRENCE
NON-CONFORMING PRODUCTS IN TERMS OF
FUNCTIONING OF THE SUPPLY CHAIN
Key words:
reverse logistics, supply chain, non-conforming products,
quality
Abstract:
Companies by working with suppliers and customers create
supply chains. In order to strengthen its competitive position they pay special attention to the quality of products,
because it is important for buyers.
To ensure the high quality of manufactured products, the
functioning of production process should be controlled by
the company which allows to identify the causes of abnormalities that cause the deterioration of the quality level of
products and the reduction of the resulting wastes.
The article presents the identification of causes of non-conforming products from the point of view of the functioning
of the supply chain. The first part shows the link between
reverse logistics and quality aspects in the supply chain.
The second part presents the results of studies which aim is
analysis of way of location non-conforming products and
their causes in selected metallurgical company. For the analysis were used indicators: total non-conforming products,
useful non-conforming products and indicator of scrap. The
level of these indicators is planned and monitored by the
company on a monthly and annual basis.
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