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UTRZYMANIE RUCHU  ZARZ!DZANIE SUR

Wielu mened"erów stara si# tak sterowa$ i%zarz&-
dza$ przedsi#biorstwem, aby koszty wytworze-

nia produkowanych dóbr by'y jak najni"sze. Aby wynik 
by' jak najbardziej korzystny dla przedsi#biorstwa, szu-
ka si# takich obszarów, które maj& bezpo(redni wp'yw 
na generowanie kosztów zwi&zanych z% zasobami 
potrzebnymi do wytworzenia w'a(ciwych dóbr przez 
przedsi#biorstwo. Obecnie istnieje wiele narz#dzi, 
które w% skuteczny sposób mog& zredukowa$ koszty 
w%obszarach produkcyjnych i%w%obszarach wspomaga-
j&cych do akceptowalnego poziomu. Do tych narz#dzi 
zalicza si# m.in.: TQM, Lean Manufacturing, Kaizen, Six 

Sigma, JIT i%inne. Narz#dzia te w%sposób po(redni doty-
kaj& równie" obszaru, któremu w%wi#kszo(ci przedsi#-
biorstw w%Polsce po(wi#ca si# zbyt ma'o uwagi, mia-
nowicie obszaru zwi&zanego z% utrzymaniem ruchu. 
Dzia'ania podejmowane w% tym obszarze s& znikome, 
a% oczekiwania wielkie. Wystarczy przytoczy$ tutaj 
przyk'ad z%TQM, czyli certy)kacj# systemu zarz&dzania 
jako(ci& zgodnego ze standardem ISO/TS 16949:2002 
(dla bran"y automotive). W% normie tej obszar S'u"b 
Utrzymania Ruchu (SUR) sprowadza si# zaledwie do 
nast#puj&cego zapisu: „Organizacja powinna okre(li$ 
kluczowe wyposa"enie procesu, dostarczy$ zasoby 
do obs'ugi maszyn/wyposa"enia oraz opracowa$ 
skuteczny, zaplanowany system kompleksowej obs'u-
gi zapobiegawczej. System ten powinien zawiera$ co 
najmniej:
• planowane czynno(ci obs'ugowe;
• pakowanie i%zabezpieczanie wyposa"enia, oprzyrz&-

dowania i%przyrz&dów pomiarowych;
• dost#pno($ cz#(ci zamiennych do kluczowego 

wyposa"enia produkcyjnego;
• dokumentowanie, ocen# i%doskonalenie obs'ugiwania.

System zarz!dzania s"u#bami 
utrzymania ruchu

W obecnych czasach przedsi!biorstwa produkcyjne coraz cz!"ciej zastanawiaj# si!, jak unikn#$ negatywnych skutków 
kryzysu finansowego. Próbuj#c znale%$ jakie" rozwi#zanie, firmy podejmuj# kroki maj#ce na celu popraw! ogólnych 
wska%ników przedsi!biorstwa. 
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Organizacja powinna stosowa$ metody obs'ugi prze-
widywanej, aby ci&gle doskonali$ skuteczno($ i% efek-
tywno($ wyposa"enia produkcyjnego”. Zapis ten pro-
wadzi niestety wy'&cznie do pobie"nego sprawdzenia 
procedur, czy te" do stwierdzenia, "e wy"ej opisany 
punkt jest realizowany zgodnie z% norm&. W% rzeczy-
wisto(ci kontrola taka przebiega nie d'u"ej ni" 10–15 
minut podczas trzydniowego audytu, co stanowi oko-
'o 1% czasu!

Warto podkre(li$, "e obszar utrzymania ruchu jest 
obszarem wa"nym dla ca'ego przedsi#biorstwa pro-
dukcyjnego i%w%du"ej mierze odpowiada za generowa-
nie kosztów.

Historia SUR nieodzownie zwi&zana jest z%rozwojem 
zak'adów przemys'owych. Na pocz&tku mo"na by'o 
mówi$ o%strategii utrzymania ruchu, jako o%regule „od 
awarii do awarii”. Wraz z% pojawieniem si# urz&dze* 
wykorzystywanych na przemys'ow& skal# pojawi'a si# 
nowa strategia utrzymania ruchu – polityka remonto-
wa (shutdown maintenance). Maszyny przemys'owe 
odznacza'y si# dawniej wysok& zawodno(ci&. Kiedy 
dochodzi'o do uszkodzenia, zatrzymywano dane urz&-
dzenie. Aby unikn&$ takich przypadków, zacz#to pro-
dukowa$ znacznie wi#cej ni" rynek oczekiwa', tworz&c 
tym samym zapasy wyrobów gotowych. Gdy zapa-
sów by'o wystarczaj&co du"o, podejmowano decyzj# 
o% zatrzymaniu zak'adu oraz o% naprawie i% przebudo-
wie poszczególnych maszyn i%urz&dze*. Przerwa taka 
trwa'a czasami do dwóch miesi#cy. Te postoje by'y 
pierwszymi przyk'adami prawdziwej strategii znanej 
obecnie jako planowana konserwacja/przegl&d (plan-
ned maintenance). Od tamtych czasów niewiele si# 
zmieni'o, je"eli chodzi o% strategi#% utrzymania ruchu. 
W%dalszym ci&gu dominuj&c& strategi& jest ta „od awa-
rii do awarii”, jak równie" szeroko stosowana polityka 
remontowa, oparta na kalendarzu przegl&dów z%ró"n& 
cz#stotliwo(ci& (miesi#cznych / kwartalnych / pó'rocz-
nych / rocznych).

Znaczenie dzia'ów UR w%ka"dej )rmie ulega ci&g'ym 
zmianom, a% co za tym idzie – równie" wyzwaniom. 
Wyzwania te wymagaj& zastosowania odpowiednich 
narz#dzi pozwalaj&cych stawi$ czo'a zak'adanym 
celom. W% praktyce wdro"enie systemu doskonal&ce-
go dzia'ania obs'ugi technicznej stanowi strategiczne 
podej(cie maj&ce na celu:

RYS. 2 

Diagram przep'ywu procesów w SUR
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• zmian# modelu „funkcyjnego” s'u"b UR w% model 
procesowy obs'ugi technicznej, zintegrowany z%pro-
cesami produkcyjnymi i%technologicznymi;

• po'&czenie aspektów jako(ciowych z% systemami 
technicznymi, które zarz&dzane s& przez pracowni-
ków;

• wykorzystanie w'a(ciwych narz#dzi w% celu ci&g'e-
go doskonalenia efektywno(ci maszyn i urz&dze* 
poprzez niezawodno($ i%obs'ug# techniczn&;

• obni"enie kosztów obs'ugi technicznej, jako sk'ado-
wej kosztów operacyjnych;

• zwi#kszenie dost#pno(ci pracy (rodków produkcji.
Chc&c sprosta$ coraz to wi#kszym wymaganiom, 

przedsi#biorstwa szukaj& najnowocze(niejszych 
metod zarz&dzania poszczególnymi obszarami przed-
si#biorstwa i%sukcesywnie dostosowuj& te rozwi&zania 
do swoich potrzeb. Tego typu podej(cie prowadzi do 
przyjrzenia si# uwa"niej niezawodno(ci wyposa"enia 
technicznego przedsi#biorstw. 

Niezawodno($ w% du"ej liczbie przedsi#biorstw 
odgrywa coraz bardziej znacz&c& rol#. Wielu mene-
d"erów zdaje sobie spraw# z% faktu, "e poprawa nie-
zawodno(ci infrastruktury technicznej w% niedalekiej 
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przysz'o(ci stanowi$ b#dzie podstawowe kryterium 
w% systemach zarz&dzania procesami biznesowymi. 
Niezawodno($ jest funkcj& okre(laj&c& prawdopodo-
bie*stwo poprawnej pracy obiektu w% okre(lonych 
warunkach eksploatacyjnych, w% wymaganym prze-
dziale czasu. Innym sformu'owaniem niezawodno(ci, 
z% jakim mo"na si# spotka$, jest okre(lenie „nieusz-
kadzalno($ obiektu” w% okre(lonym czasie, sprecy-
zowanym przez u"ytkownika. W% przypadku przed-
si#biorstw produkcyjnych u"ytkownikiem tym jest 
dzia' produkcji, który niejako narzuca, w% jakim cza-
sie dany (rodek produkcji czy obiekt techniczny ma 
realizowa$ swoje funkcje poprzez poprawn& prac#. 
Niezawodno($ i% zawodno($, czyli nieuszkadzalno($ 
i% uszkadzalno($, stanowi& podstaw# w'a(ciwego 
funkcjonowania wszystkich s'u"b utrzymania ruchu 
w% przedsi#biorstwach, zarówno produkcyjnych, jak 
i% us'ugowych. Codzienn& prac& techników SUR jest 
zarz&dzanie odpowiednim poziomem zawodno(ci 
w% taki sposób, aby by' on jak najni"szy, a% wszelkie 
prace w% tym kierunku powinny by$ prowadzone jak 
najefektywniej, a%zarazem najskuteczniej. 

Podstawowy zakres prac wykonywanych przez SUR 
zosta' podzielony na dwie kategorie. Pierwsza kate-
goria to zadania, które s& wykonywane przed ujaw-

nieniem niezdatno(ci, czyli powszechnie nazywana 
obs'ug& zapobiegawcz&. Druga kategoria to zadania, 
które s& wykonywane po ujawnieniu niezdatno(ci, czy-
li obs'uga naprawcza. RYS. 1 przedstawia, w%jaki sposób 
przebiega obs'uga techniczna.

Jak wida$, ca'a strategia obs'ugiwania polega na 
podejmowaniu zada* w% czasie pomi#dzy uszkodze-
niami. Obs'uga zapobiegawcza sk'ada si# z% dwóch 
podgrup: obs'ugi diagnostycznej oraz obs'ugi wg 
resursu czasowego. To z% kolei oznacza, "e pewne 
dzia'ania mog& by$ prowadzone bez konieczno(ci 
zatrzymywania obiektu technicznego celem zidenty-
)kowania wszelkich nieprawid'owo(ci, które to z%kolei 
mog'yby doprowadzi$ do uszkodzenia obiektu. Sche-
mat ten niejako wymusza na osobach zarz&dzaj&cych 
procesami biznesowymi w% przedsi#biorstwach, aby 
stworzy'y odpowiednie zapisy i%procedury reguluj&ce 
jasne przebiegi procesów obs'ugiwania w%taki sposób, 
aby cele i% zadania niezawodno(ci by'y realizowane. 
Aby opisa$ procesy zachodz&ce w%s'u"bach utrzyma-
nia ruchu mo"na pos'u"y$ si# przedstawionym na RYS. 
2 ogólnym diagramem:

Wynika z niego, "e procesy zachodz&ce w%utrzyma-
niu ruchu mo"na uogólni$ do trzech sk'adowych:
• planowanie;
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RYS. 3 

Rozbudowany diagram przep'ywu procesów w SUR
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• wykonanie;
• analiza niezawodno(ci.

Oczywi(cie ka"dy z% tych procesów mo"na przed-
stawi$ w%postaci rozbudowanej, co zostanie pokaza-
ne w% dalszej cz#(ci. Wa"nymi parametrami s& dane 
wej(ciowe oraz wyj(ciowe. Niezmiernie wa"nym 
kryterium wej(ciowym jest rodzaj pracy oraz prio-
rytet, jaki ta praca posiada. W% zale"no(ci od rodzaju 
pracy, która ma by$ wykonana, stosowane s& ró"ne 
priorytety umo"liwiaj&ce uszeregowanie poszczegól-
nych prac i%tym samym b#dzie to mia'o wp'yw na jej 
wykonanie. Parametry wyj(ciowe mo"na zde)niowa$ 
w%trzech podpunktach:
• czas;
• jako($;
• koszt.

Wszystkie prace, które s& zde)niowane na wej(ciu 
procesu utrzymania ruchu musz& by$ wykonane w%taki 
sposób, aby na wyj(ciu procesu uzyska$ jak najkrótszy 
czas, wysok& jako($ us'ugi oraz najni"sze koszty.

W'a(ciwy przebieg poszczególnych podprocesów 
ma ogromny wp'yw na efektywno($ ca'ej struktu-
ry utrzymania ruchu, a% co za tym idzie – równie" na 
efektywno($ ca'ego przedsi#biorstwa. Na RYS. 3 przed-
stawiony zosta' rozbudowany przep'yw procesów 
z%uwzgl#dnieniem trzech sk'adowych.

W%procesie rozbudowanym w%dalszym ci&gu widocz-
ne s& poszczególne sk'adowe planowania, wykonania 
oraz analizy niezawodno(ciowej. Widoczne s& po'&-
czenia wszystkich sygna'ów wej(ciowych do dwóch 
miejsc – wykonania zlecenia pracy w%przypadku zlece* 
naprawy natychmiastowej (zdarzenia awaryjne) oraz 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

PLANOWANIE

REAKCJA

RYS. 4 

Stosunek czasu po(wi#conego na prace planowane i prace reakcyjne

Z+A ATMOSFERA 
W%PRZEDSI,BIORSTWIE

11%

22%

22%

33%

39%

50%

72%

39%

Z+Y STAN
TECHNICZNY MASZYN

Z+A JAKO-. SUROWCÓW

Z+E PLANOWANIE PRODUKCJI

NISKIE KWALIFIKACJE 
PRACOWNIKÓW

INNE

/LE ZAPROJEKTOWANY PROCES

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

BRAK NARZ,DZI 
MOTYWUJ!CYCH

RYS. 5 

Przyczyny redukcji produktywno(ci

UTRZYMANIE RUCHU  ZARZ!DZANIE SUR



W Y D A N I E  TA R G O W E  S y M a s  2 0 1 2

przyj#cia zlecenia pracy Planista UR. Wyj(cie procesu 
jest opisane za pomoc& funkcji trzech sk'adowych: twyk, 
kwyk, jwyk. Opisana w%taki sposób struktura w%skuteczny 
sposób wp'ywa na popraw# ca'o(ciowych wyników 
efektywno(ci, zarówno przez sam dzia' utrzymania 
ruchu, jak i%popraw# dost#pno(ci infrastruktury tech-
nicznej, a%co za tym idzie - wzrost produktywno(ci ca'ej 
organizacji. Rozbudowany przep'yw procesu sk'ada si# 
z%bardzo wa"nych elementów, które w%ca'o(ci wp'ywa-
j& na skuteczno($ funkcjonowania SUR. W%schemacie 
tym mo"na wyodr#bni$ nast#puj&ce podporcesy:
• Podproces Autonomicznego Utrzymania Ruchu,
• Podproces Pro)laktycznego Utrzymania Ruchu,
• Podproces Reaktywnego Utrzymania Ruchu,
• Podproces Zlecania Innych Prac,
• Podproces Zarz&dzania Cz#(ciami Zamiennymi,
• Podproces In"ynierii Niezawodno(ciowej,
• Podproces Systemu Pomiarów Efektywno(ci,
• Podproces Planowania Prac Utrzymania Ruchu,
• Podproces Harmonogramowania i%Wykonania Prac 

Utrzymania Ruchu.
Mo"na zada$ pytanie, czy tak rzeczywi(cie si# dzie-

je? Czy procesy zachodz&ce w% s'u"bach utrzymania 
ruchu s& w%odpowiedni sposób zde)niowane? Wyniki 
przeprowadzonych bada* dotycz&ce czasu po(wi#ca-
nego na prace planowane i%prace reakcyjne przedsta-
wione zosta'y na RYS. 4.

Jak wida$, wi#kszo($ prac jest wykonywana w%try-
bie reakcyjnym, a%to z%kolei w%jasny sposób pokazuje, 
"e wy"ej zde)niowany proces nie jest zaimplemento-
wany w%poszczególnych przedsi#biorstwach. W%bada-
niach tych respondenci wskazali, "e g'ówn& przyczyn& 
maj&c& wp'yw na redukcj# produktywno(ci produkcji 
jest z'y stan techniczny maszyn, niskie kwali)kacje pra-
cowników oraz brak narz#dzi motywuj&cych.

Jak wida$ S'u"by Utrzymania Ruchu maj& znaczny 
wp'yw na popraw# wyników w% obszarze produk-
tywno(ci. Sprawne ich dzia'anie to redukcja kosztów 
nak'adów (zasobów) wykorzystanych do osi&gni#cia 
postawionych celów. Z%tego powodu sprawno($ SUR 
jest rzecz& dominuj&c& w%przedsi#biorstwie i%powinna 
by$ pod szczególnym nadzorem. Aby SUR sprawnie 
dzia'a'y, nale"y okre(li$ ich cele i%opisa$ podstawowe 
funkcje. Mo"na to zrobi$ na wiele sposobów, niemniej 
jednak warto to opisa$ za pomoc& trzech podstawo-
wych praw S'u"b Utrzymania Ruchu:
1. prawid'owa obs'uga techniczna (rodków produkcji 

pozwala na wyprodukowanie%du"ej ilo(ci wysokoja-
ko(ciowych produktów,

2. nieprawid'owa obs'uga techniczna (rodków pro-
dukcji pozwala na wyprodukowanie ma'ej ilo(ci s'a-
bej jako(ci produktów,

3. brak obs'ugi technicznej (rodków produkcji nie 
pozwala na wytwarzanie jakichkolwiek produktów.
Te prawa powinny by% wpisane w&polityk' (rmo-

w! ka#dego przedsi'biorstwa.
Prawa te s& realizowane poprzez wdra"anie w%spo-

sób strategiczny Zintegrowanego Systemu Zarz&dza-
nia Obs'ug& Techniczn&, czyli Total Professional Main-
tenance, popularnie nazywanego systemem TPM, ale 
ten temat w% sposób szczegó'owy zostanie opisany 
w%nast#pnym numerze. 
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