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Współczesne podejście do problematyki utrzymania ruchu  w przedsiębiorstwach 

 

1. Rola i problematyka służb utrzymania ruchu we współczesnym przedsiębiorstwie 

W przedsiębiorstwach o wysokiej kulturze organizacyjnej i technicznej uznaje się, że 
proces UR może mieć zasadniczy wpływ nie tylko na ilość produkcji, na koszty i jakość 
produktu finalnego, ale również na bezpieczeństwo ludzi i środowiska. Utrzymanie ruchu 
staje się też ważnym elementem zrównoważonego rozwoju (Szczuka, Drożyner 2015; 
Jasiulewicz-Kaczmarek, Drożyner 2013; Drożyner i. in. 2011; Farrington-Darby i in. 2005; 
Fei, Honghui 1998). 

Służby UR stają się nieodzownym elementem większości procesów biznesowych 
realizowanych przez przedsiębiorstwa, począwszy od pierwotnego zabezpieczenia ciągłości 
produkcji poprzez planowanie, logistykę i sprzedaż po procesy kadrowe (kompetencje, 
uprawnienia, godziny pracy pracowników służb UR) czy zapewnienie bezpieczeństwa 
i higieny pracy i ochrony środowiska. Pogląd ten znajduje odzwierciedlenie w wynikach 
autorskich badań związanych z audytami przedsiębiorstw na zgodność z wymaganiami 
różnych norm i standardów. W latach 2002-2015 przeprowadzono około 800 takich audytów 
w przedsiębiorstwach różnych branż. Zidentyfikowano w sumie ponad 3000 różnego rodzaju 
niezgodności, tj. niespełnienia wymagań według normy terminologicznej ISO 9000:2005 o 
charakterze prawnym (w tym niezgodności z prawem pracy, prawem środowiskowym i 
prawem dotyczącym bhp), normatywnym i jakościowym (w tym reklamacje klientów). W 
tabeli 1 przedstawiono zestawienie udziału niezgodności zidentyfikowanych w trakcie tych 
audytów zarówno w działach utrzymania ruchu, jak i poza tymi działami, ale za których 
usunięcie kierownictwo audytowanych firm wskazało odpowiedzialność służb utrzymania 
ruchu. 
 
Tab. 1. Udział niezgodności zidentyfikowanych w trakcie audytów przypisanych do obszaru  
utrzymania ruchu 

Aspekt niezgodności Całkowita liczba 
niezgodności 

Liczba niezgodności 
przypisanych do obszaru 

utrzymania maszyn 
Udział (%) 

Środowisko 800 560 70 
Bhp 900 585 65 
Jakość 950 380 40 
Prawo pracy 200 110 55 
Inne niezgodności prawne 150 75 50 
Reklamacje klientów 200 20 10 
Źródło: opracowanie własne. 
 

Liczba i charakter niezgodności (oraz dobrych praktyk) wskazują, że rola służb UR 
ma charakter znacznie szerszy i stanowczo wykracza poza klasyczne ramy planowania, 
realizacji i rozliczania prac obsługowo-naprawczych. Utrzymanie ruchu jest pojmowane 
szerzej i szerzej musi być też definiowane, obejmując swym zakresem również 
bezpieczeństwo ludzi i środowiska, efektywność produkcji i zużycia mediów oraz jakość 
produktów i usług (rys. 1). 
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Rys. 1. Obszar działań utrzymania ruchu  
Źródło: Drożyner i in. 2013. 

 
Z analizy zadań, które musi spełnić utrzymanie ruchu, wynikają jego potencjalne cele 

i problematyka (rys. 2). 
 

Rys. 2. Cele i problematyka służb UR 

Źródło: opracowanie własne. 
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Jak widać, działania UR mają charakter interdyscyplinarny, a osiągnięcie celów 

produkcyjnych, jakościowych, środowiskowych i związanych z bezpieczeństwem pracy 
wymaga zaangażowania się w problematykę techniczną (degradacja, zużycie, diagnostyka, 
postęp techniczny i technologiczny), prawną i normatywną oraz zarządczą. Lista atrybutów 
utrzymania ruchu przestaje się bowiem ograniczać do umiejętności sprawnego posługiwania 
się narzędziami warsztatowymi i szybkiego zlokalizowania uszkodzenia, gdyż wydłuża się 
o kolejne: genezowanie i prognozowanie stanu technicznego, jakość produktu, 
bezpieczeństwo ludzi i środowiska czy rozwój techniczny i technologiczny. 

 

2. Podejście procesowe i proceduralne do utrzymania ruchu 

Wobec wielości celów i obszerności problematyki utrzymania ruchu powstaje pytanie, 
czy można sprowadzić te działania do procedury określającej zasady postępowania z 
obiektami technicznymi, czy też traktować utrzymanie ruchu jako proces, który można 
monitorować, mierzyć, analizować i doskonalić ? 

Tzw. podejście procesowe jest wymogiem wielu norm, w tym popularnego standardu 
zarządzania jakością ISO 9001, a jego zasady zostały szeroko opisane w literaturze 
(Kohlbacher, Gruenwald 2011; Carmignani 2008; Drożyner, Mikołajczak 2007; Jasiulewicz-
Kaczmarek 2007; Marquez, Gupta 2006; Vatn i in. 1996). Stosując podejście procesowe, 
określa się i analizuje, jak elementy przedsiębiorstwa wpływają wzajemnie na siebie i na cały 
system działania. 

Pojęcie „proces” z kolei definiuje się jako działanie, które przetwarza dostarczone 
przez dostawców procesu dane wejściowe w odbierane przez klientów procesu dane 
wyjściowe przy wykorzystaniu posiadanych zasobów. W ramach podejścia procesowego 
należy określić zatem, jakie dane wejściowe (informacje, dokumenty, materiały 
eksploatacyjne, części zamienne, maszyny) są konieczne do prawidłowego funkcjonowania 
procesu, kto jest odpowiedzialny za dostarczanie tych danych, jakie są niezbędne zasoby, 
jakie powinny być wyjścia z procesu itd.  W każdym przypadku klient (zarówno wewnętrzny, 
jak i zewnętrzny) ma pewne wymagania, które dostawca stara się identyfikować. Stopień 
spełnienia tych wymagań określa bowiem jakość wyrobu lub usługi.  

W przypadku podejścia proceduralnego działania służ UR  sprowadzone są 
postępowania zgodnie z wcześniej przygotowanymi instrukcjami i procedurami. Przykłady 
aktywności służb UR w podejściu procesowym i proceduralnym pokazano w tabeli 2. 

 
Tab. 2.  Podejście procesowe i proceduralne do zadań służb UR. 

Zadanie Opis zadania w 
podejściu 

proceduralnym 

Opis zadania w podejściu procesowym 

Okresowe 
przeglądy 
techniczne 

Określenie czasu i zakresu 
przeglądu, realizacja 
zadań. 

Jak obok oraz raportowanie wykonywanych 
przeglądów technicznych, planowanie obsług 
(często z wykorzystaniem matematycznych 
modeli prognostycznych i ekonometrycznych), 
rejestracja i analiza danych statystycznych (czas 
przeglądu, koszt itd.; wdrożenie systemów CMMS 
(Computerized Maintenance Management 
System). 
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Naprawa  Ustanowienie zasad 
zgłaszania i usuwania 
awarii. 

Jak obok oraz analiza przyczyn awarii (RCA – 
Root Cause Analysis) i wdrożenie działań 
korygujących, zapobiegawczych; rejestracja i 
analiza danych statystycznych – czas reakcji na 
awarię, czas i koszty usunięcia. 

Diagnostyka Najczęściej nieformalna, 
ograniczona do badań 
wizualnych. 

Diagnostyka systemowa z rejestracją wartości 
pomiarowych sygnałów diagnostycznych i ich 
porównywaniem z wartościami granicznymi i 
historycznymi (analiza trendów), planowanie 
obsług w oparciu o prognozowanie zmian w 
stanie technicznym obiektów. 

Źródło: opracowanie własne. 

2.1. Identyfikacja interesariuszy procesu utrzymania ruchu 
W przytoczonych wcześniej definicjach pojawiły się terminy „dostawca” i „klient” 

procesu. Aby wyjaśnić pojęcie jakości utrzymania ruchu, uwzględniając klasyczną definicję 
jakości jako stopnia spełnienia oczekiwań klienta, należy ten podmiot zidentyfikować. 
Praktyka pokazuje jednak, że w przypadku procesów UR są również inne podmioty, 
niebędące klientami tego procesu, ale mające w stosunku do niego swoje wymagania, jak 
np. UDT na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. Precyzyjniej 
zatem jest identyfikować nie klientów i dostawców tego procesu, ale tzw. interesariuszy. 
Przez to pojęcie rozumie się podmioty (osoby, społeczności, instytucje, organizacje, urzędy, 
inne komórki organizacyjne przedsiębiorstwa), które poprzez wpływ na działania UR mogą 
wpływać na przedsiębiorstwo lub odwrotnie – to autonomiczne działania UR wpływają 
bezpośrednio lub pośrednio (poprzez całe przedsiębiorstwo) na ich działania. Liczba i rodzaj 
interesariuszy zależy od celów, jakie są stawiane utrzymaniu ruchu (Jasiulewicz-Kaczmarek 
2007; 2013). Będą nimi oczywiście komórki organizacyjne firmy, takie jak dział produkcji (ze 
względu na konieczność zachowania jej ciągłości), dział planowania produkcji (ze względu 
na konieczności ustalania przeglądów), dział kadr planujący i rozliczający godziny pracy 
(zwłaszcza nadliczbowe w razie konieczności usuwania awarii), dział logistyki realizujący 
zakupy na rzecz utrzymania ruchu czy kontrola jakości kontrolująca jakość wyrobu. 
Oczywiście interesariuszem jest zarząd (właściciel) firmy zainteresowany generowanymi 
przez utrzymanie ruchu kosztami. Można również wyróżnić interesariuszy urzędowych: PIP 
(przekroczenia godzin nadliczbowych, brak wypoczynku dobowego, tygodniowego, 
naruszenia przepisów bhp), WIOŚ (emisja i odpady), UDT (wymagania dozorowe).  

Niewątpliwie interesariuszami mogą też być dostawcy nowych rozwiązań 
technicznych i technologicznych, firmy szkoleniowe, jednostki badawczo-rozwojowe 
i uczelnie. Interesariusze procesu UR mają wobec tego procesu różnego rodzaju 
wymagania, których przykłady zestawiono w tabeli 3.  
 
Tab. 3. Identyfikacja wymagań interesariuszy procesu UR 

Wymagania Interesariusz  
wewnętrzny zewnętrzny 

Produkcyjne i technologiczne, w tym 
terminowość, jakość wyrobu lub usługi, 
rozwój technologii 

produkcja, 
planowanie 
produkcji, kontrola 
jakości, logistyka 

klient, dostawcy nowych 
technologii, jednostki 
badawczo-rozwojowe 

Kompetencyjne, w tym kwalifikacje 
personelu, wykształcenie, doświadczenie, 
uprawnienia 

kadry UDT, PIP 

Prawne, w tym środowiskowe i BHP zarząd UDT, PIP, WIOŚ, 
lokalne społeczności 

Normatywne, w tym zawarte w normach kontrola jakości klient, jednostki 
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technicznych i zarządczych (jak ISO9001) certyfikujące 
Społeczne, w tym godziny pracy, 
wynagrodzenie, godziny wypoczynku, 
wypadki itd. 

pracownicy, ich 
rodziny 

lokalne społeczności, 
PIP 

Efektywności ekonomicznej, w tym 
efektywność działań 

zarząd akcjonariusze 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Zidentyfikowane wymagania powinny następnie zostać przekształcone na cele 
procesowe, dane wejściowe niezbędne do realizacji procesu oraz wyjściowe – odbierane 
przez danego interesariusza.  

3. Jakość procesu utrzymania ruchu 

Platon definiował jakość jako „pewien stopień doskonałości”. Wg PN-EN 9000:2001 
„jakość to stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania”. Crosby 
(1980), twórca tzw. absolutów zarządzania jakością, określił w 1979 r. jakość jako „zgodność 
z wymaganiami”. Z kolei dla Imai (1997), twórcy idei kaizen i lean, jakość to „wszystko co 
można poprawić”. 

Wspólną cechą współczesnych definicji jakości jest odniesienie do spełnienia 
wymagań klientów. Zgodnie jednak z wcześniejszymi rozważaniami, procesy utrzymania 
ruchu mają nie tylko klientów, ale również swoich interesariuszy z wyspecyfikowanymi 
względem tego procesu wymaganiami zapewnienia gotowości, terminowości, 
bezpieczeństwa itd. Dlatego biorąc pod uwagę znacznie szerszy kontekst, przyjęto, że 
utrzymanie ruchu to działania techniczne, ekonomiczne i organizacyjne przedsiębiorstwa 
dotyczące posiadanej infrastruktury, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
technicznego produkcji i optymalizację jej kosztów przy spełnieniu wymagań interesariuszy. 
Bezpieczeństwo techniczne produkcji obejmuje bezpieczeństwo: 

• ekonomiczne (ciągłość, terminowość i jakość produkcji),  
• środowiskowe,  
• życia i zdrowia człowieka, w tym tzw. lifetime balance (równowaga życia 

zawodowego i prywatnego). 
Jakość procesu UR to stopień spełnienia wymagań interesariuszy tego procesu, które 

wyrażone są mierzalnymi, sformułowanymi w sposób udokumentowany celami utrzymania 
ruchu; stopień spełnienia tych wymagań jest weryfikowany w przyjętych odstępach 
czasowych poprzez porównanie aktualnego stopnia realizacji tych wymagań w stosunku do 
stopnia zaplanowanego.  

Miernikami wymagań mogą być wskaźniki eksploatacyjne (np. trwałość, 
niezawodność, gotowość, OEE), ekonomiczne (np. koszty napraw, obsług) i organizacyjne 
(np. liczebność personelu, liczby roboczogodzin). 

. 
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Rys. 3. Etapy zarządzania jakością procesu UR 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Na rysunku 3 został przedstawiony schemat zapewnienia jakości procesu UR, a na 
rysunku 4 – model zapewnienia jakości UR, który spełnia wszelkie zasady podejścia 
procesowego – identyfikuje dane wejściowe, wyjściowe, zasoby, wykorzystuje mierzalne 
kryteria skuteczności i efektywności procesu UR. Dodatkowo rozciąga pojęcie „wymagania” 
na interesariuszy tego procesu i definiuje sposób pomiaru stopnia spełnienia tych wymagań, 
określając w ten sposób jakość procesu UR. Nieosiąganie zaplanowanych wyników 
wymusza prowadzenie działań korygujących, a osiąganie – działań doskonalących. 

 

 
Rys. 4. Model jakości procesu UR 

Źródło: opracowanie własne. 
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4. Podsumowanie 

W pracy przedstawiono wyniki autorskich badań nad postrzeganiem roli służb utrzymania 
ruchu we współczesnych przedsiębiorstwach. Na podstawie analizy wyników ponad 800 
audytów przeprowadzonych w przedsiębiorstwach różnych branż stwierdzono, że działania 
UR, zwłaszcza w firmach o wysokiej kulturze organizacyjnej i technicznej,  mają charakter 
interdyscyplinarny i dotyczą osiągania celów produkcyjnych, jakościowych, środowiskowych i 
związanych z bezpieczeństwem pracy. Skuteczne funkcjonowanie tych służb wymaga 
zaangażowania się nie tylko w problematykę techniczną, ale również prawną i normatywną 
oraz zarządczą. W związku z tym, w pracy zaproponowano model zarządzania jakością UR 
spełniający zasady podejścia procesowego, ale zastępujący pojęcie „klient procesu” 
szerszym pojęciem interesariusza. 
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