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Wprowadzenie

R osnąca dynamika postępu technicznego w  znacz-
nej mierze determinuje poziom technologiczny 

obecnych systemów wytwarzania. Przedsiębiorstwa 
produkcyjne posiadają nowoczesne maszyny, urzą-
dzenia, a  także zautomatyzowane linie produkcyjne, 
dzięki którym są  w  stanie skutecznie utrzymywać wy-
soki poziom jakości produkcji. Poziom ten może być 
określany takimi parametrami, jak: dokładność obróbki, 
powtarzalność kształtów i  wymiarów, długość cyklu 
produkcyjnego, wydajność, wielkość zapasów, poziom 
braków, terminowość realizacji zamówień, poziom re-

klamacji. Poszukując nowych sposobów minimalizacji 
kosztów produkcji, można zauważyć, że znaczny po-
tencjał jest ulokowany w  obszarze kosztów, będących 
skutkami błędów popełnianych przez pracowników.  
Istnieją badania świadczące o  tym, że ponad 80% 
wszystkich błędów w  obszarze produkcji może być 
spowodowanych przez zatrudniony personel (Brazier, 
2016; Ganguly 2011, s. 13). Z drugiej strony, praca ludz-
ka jest często traktowana jako jedyna alternatywa dla 
kosztownych, wysoce zautomatyzowanych, elastycznych 
i  rekonfigurowalnych systemów produkcyjnych (Mossa, 
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2016, s. 471). Zaobserwowano, że w przedsiębiorstwach 
z  branży mechanicznej pracownicy tracą około 65% 
czasu pracy na korygowanie błędów wynikających z nie-
wystarczających kompetencji, 32% czasu zabierają błędy 
proceduralne, a 3% stanowią błędy będące konsekwencją 
posiadania niedostatecznej wiedzy (Hobbs, Williamson, 
2002, s. 290).

Powyższe informacje są dowodem istnienia poważne-
go problemu w zakresie organizacji procesów produkcyj-
nych. Jednocześnie stanowią one przesłankę do podjęcia 
badań w  zakresie tematyki redukcji kosztów generowa-
nych przez pracowników w sferze produkcyjnej. Celem 
badań jest opracowanie oryginalnego sposobu redukcji 
kosztów poprzez optymalizację dopasowania pracowni-
ków produkcyjnych do realizowanych zadań.

Niniejszy tekst prezentuje zarys koncepcji informatycz-
nego systemu wspomagania decyzji, którego zadaniem 
byłoby automatyczne tworzenie planów pracy dla perso-
nelu produkcyjnego. Wdrożenie opisywanego rozwiąza-
nia powinno umożliwić podniesienie poziomu konkuren-
cyjności średnich i dużych przedsiębiorstw posiadających 
wydziały produkcyjne.

Istota aktywów niematerialnych

A ktywa niematerialne istnieją w  każdym w  przedsię-
biorstwie, jednak w  wielu koncepcjach zarządzania 

dostrzegane są specyficzne składowe aktywów niematerial-
nych, takie jak: wiedza, umiejętności pracowników, relacje 
społeczne, wizerunek przedsiębiorstwa, znak handlowy, 
know-how i  inne. Pojęcie aktywów niematerialnych jest 
rozproszone i  mało usystematyzowane. Koniecznością za-
tem wydaje się potrzeba ich uporządkowania, sklasyfikowa-
nia, a także dokonania charakterystyki (Krupski, 2012, s. 4).

Przedstawiciele szkoły zasobowej (ang.  Resources-Ba-
sed Theory –  RBT) szukając źródeł przewagi konkuren-
cyjnej, zaznaczają dwa procesy: nabywania oraz akumu-
lowania aktywów. Jednym z autorów, który zidentyfikował 
problem nabywania oraz kumulacji aktywów, był B. Wer-
nerfelt (1984, s.  171–180). Autor ten sformułował zało-
żenie, że proces pozyskiwania zasobu jest asymetryczną 
grą inwestycyjną, zależną od posiadanych już aktywów. 
Udowodnił, że koszt nabycia przez przedsiębiorstwo no-
wych aktywów i  wartość, którą przedsiębiorstwo może 
wykreować dzięki tym aktywom, jest zależny od aktywów, 
będących w  jego posiadaniu. Jednak według J.  Barneya, 
źródłem przewagi konkurencyjnej jest nierównomierność 
informacji o użyteczności aktywów na rynku czynników 
strategicznych albo … szczęście (Barney, 1991, s. 4).

Problemy uzyskiwania przewag konkurencyjnych przez 
przedsiębiorstwa z  tytułu lepszych od innych sposobów 
wykorzystania posiadanych aktywów oraz pozyskiwania 
zasobów (Jelonek, 2015, s. 141), oryginalnej ich transfor-
macji w  wyroby i  usługi, wprowadzanie tych wyrobów 
i usług na rynek oraz korzystanie z nadarzających się oka-
zji rynkowych znalazły swoje odzwierciedlenie w  kilku 
nurtach i koncepcjach reprezentowanych przez: D. Teece, 
G.  Pisano, A.  Shuen –  nurt badań nad możliwościami 
dynamicznymi organizacji (Teece i in., 1997, s. 509–533); 

R. Sanchez, A. Heene – nurt badań nad konkurencją opar-
tą na kompetencjach (Sanchez, Heene, 2005); G. Hamela, 
C.K.  Prahalanda –  koncepcja kluczowych kompetencji 
(Competence-Based Management) (Hamel, 2002, s.  138), 
G. Stalka, P. Evansa, L.E. Shulmana – koncepcja wyróżnia-
jących strategicznie zdolności (Distinctive Competencies) 
(Stalk i in., 1992, s. 57–69).

Biorąc pod uwagę oczywiste powiązanie prowarto-
ściowej orientacji z  zarządzaniem finansami przedsię-
biorstwa, ewolucja zarządzania związanego z tą dziedzi-
ną stała się podstawowym wyznacznikiem powstania 
koncepcji zarządzania zorientowanego bezpośrednio 
na pomnażanie wartości przedsiębiorstwa (Rzemieniak, 
2103, s. 147–148).

Wybrane aspekty zarządzania 
niematerialnymi aktywami 
przedsiębiorstwa

U ogólniając, zarządzanie niematerialnymi aktywami 
przedsiębiorstwa sprowadza się do identyfikacji, 

pomiaru i pełnego wykorzystania oraz rozwoju ukrytego 
jego potencjału (Bratnicki, 2000, s. 50), czyli tych wszyst-
kich jego elementów, które nie są  wykazywane w  spra-
wozdaniach finansowych, a  od których zależy pozycja 
konkurencyjna przedsiębiorstwa na rynku. Efektywność 
zarządzania zależy w dużej mierze od stopnia realizacji 
wymienionych działań (Brooking, 1997, s. 51–52).

Najtrudniejszym etapem procesu zarządzania jest 
pomiar efektywności, który daje obraz kondycji po-
szczególnych elementów aktywów niematerialnych oraz 
efektu ich zaangażowania w  budowaniu przewagi kon-
kurencyjnej przedsiębiorstwa (Rzemieniak, 2013, s. 116). 
Profesjonalny dobór wskaźników powinien uwzględniać 
szereg czynników, jak choćby specyfikę działalności 
przedsiębiorstwa, jego wielkość, charakterystykę wymia-
ru intelektualnego i tym podobne (Borowiecki i in., 1999, 
s. 433–442).

Aktywa niematerialne przybierają różne wymiary 
w zależności od przyjętego modelu, stąd ich identyfikacja 
również powinna być wielowymiarowa. Zależności mię-
dzy komponentami określają siłę i skuteczność przekształ-
cania aktywów niematerialnych, ich ukrytego potencjału 
w  składniki wartości przedsiębiorstwa (Łobos, Pypłacz, 
2015). Rdzeniem tzw. gospodarki opartej na wiedzy są   
olbrzymie nakłady zarówno na kapitał ludzki, jak i  na 
technologię informacyjną. Inwestycje te są  podstawowy-
mi narzędziami kreacji nowej wartości (Kiełtyka, Smoląg, 
2015).

Metody wyceny aktywów 
niematerialnych przedsiębiorstwa

Z naczna liczba koncepcji podziału kapitału intelektual-
nego przedsiębiorstwa sprawia, że sama identyfikacja 

zasobów niematerialnych wydaje się niełatwa. Sytuację 
dodatkowo komplikuje wielość podejść do wyceny i mno-
gość metod wyceny kapitału intelektualnego (Brzóska, 
Jelonek, 2015).
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W jednej z najczęściej stosowanych klasyfikacji podziału 
– modelu platformy wartości, opracowanego przez H. Saint 
Onge’a, przyjęto, że na kapitał intelektualny składają się 
trzy elementy: kapitał ludzki (know-how, wykształcenie, 
kwalifikacje zawodowe, wiedza związana z  wykonywa-
ną pracą, predyspozycje zawodowe i  psychometryczne 
oraz przedsiębiorczość, zapał, innowacyjność, zdolności, 
zmienność), kapitał klientów/relacyjny (znak firmowy, 
liczba i  specyfika oraz lojalność klientów, nazwa firmy, 
kanały dystrybucji, współpraca z  innymi firmami, pod-
pisane umowy) oraz kapitał organizacyjny/strukturalny 
(własność intelektualna, na którą składają się m.in.: 
patenty, prawa autorskie, prawa do wzorów, tajemnice 
handlowe oraz tzw. aktywa infrastrukturalne, tj.: filozofia 
zarządzania, kultura organizacyjna, procesy zarządzania, 
system informacyjny, system powiązań, relacje finansowe) 
(Kasiewicz i in., 2006, s. 83–90; Bombiak, 2013, s. 73; Saint 
Onge, 1996, s. 10–14). 

Biorąc pod uwagę złożoność problemu oraz 
niejednorodność percepcji zasobów niemate-
rialnych, w  literaturze przedmiotu można odna-
leźć wiele metod wyceny kapitału intelektualne-
go. Ogół tych metod można podzielić na dwie 
grupy: syntetyczne, za pomocą których można obliczyć  
zagregowaną wartość zasobów niematerialnych przed-
siębiorstwa, oraz analityczne, umożliwiające szczegóło-
wą analizę czynników kapitału intelektualnego (tab. 1). 

Tab. 1. Metody wyceny wartości kapitału intelektualnego

Syntetyczne Analityczne

• różnica między wartością 
rynkową i księgową

• wskaźnik q Tobina
• skalkulowana wartość 

niematerialna (CIV 
– Calculated Value Intangible)

• zysk z kapitału wiedzy (KCE 
– Knowledge Capital Earnings)

• wartość dodana kapitału 
intelektualnego (VAIC – Value 
Added Intellectual Coefficient)

• indeks tworzenia wartości 
(VCI)

• Nawigator Skandii (SN)
• Zrównoważona Karta 

Dokonań (BSC)
• Monitor Aktywów 

Niematerialnych (IAM)
• Dynamiczny Monitor 

Aktywów Niematerialnych 
(DIAM)

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Dudycz, 2005, s. 225— 
—234; Edvinsson, Malone, 2001, s. 83—91; Fitz-enz, 2001, s. 57; 
Skoczylas, 2007, s. 101—110; Sveiby, 2016; Sveiby i in, 2016) 

Metody syntetyczne oparte są  w  większości na 
uproszczonych założeniach, co powoduje, że najlepiej 
je stosować jako wstępne lub uzupełniające do metod 
analitycznych. Nie oznacza to, że druga grupa metod 
(analityczne) pozbawiona jest wad. Ich mankamentem 
jest wysoka pracochłonność i  kosztochłonność zwią-
zana z samym procesem aplikacji oraz monitorowania 
mierników, stanowiących wymierne narzędzie oceny 
wykorzystania zasobów niematerialnych w  organi-
zacji. Mogą one jednak stanowić skuteczne narzędzie 
wykorzystywane w  ocenie funkcjonowania zasobów 
niematerialnych. 

Ocena gospodarowania niematerialnymi 
aktywami przedsiębiorstwa

M nogość koncepcji i klasyfikacji oraz złożoność wielu 
metod pomiaru kapitału intelektualnego stanowi 

barierę w ocenie i zarządzaniu kapitałem intelektualnym 
(Paździor, 2013, s. 71). Z drugiej strony stanowi wyzwanie 
dla teoretyków i praktyków zajmujących się problematyką 
oceny zarządzania zasobami niematerialnymi w organiza-
cji. Wyszukanie odpowiednich mierników oceny kapitału 
intelektualnego adekwatnych do realizowanych zadań 
operacyjnych i  strategicznych nie wystarcza jednak, by 
w pełni realizować proces oceny zasobów niematerialnych. 
W szybko zmieniającym się otoczeniu żmudna kalkulacja 
i analiza wskaźników bez użycia wyrafinowanych narzędzi 
informatycznych jest zwyczajnie niemożliwa. W związku 
z  tym kolejnym etapem po doborze wskaźników jest za-
zwyczaj skonstruowanie algorytmu ich kalkulacji i  mo-
nitorowania. Algorytmizacja procesu oceny zarządzania 
zasobami niematerialnymi może przynieść zamierzone 
rezultaty jedynie w przypadku właściwej selekcji danych 
wejściowych, które mogą być właściwie zinterpretowane 
i wykorzystane w procesie decyzyjnym. W tym kontekście 
kluczowe wydaje się zastosowanie odpowiedniej klasyfi-
kacji mierników oceny kapitału intelektualnego. Jedną 
z  nich jest podział na miary (Coughlan, 2013, s.  17–26; 
Gabcanova, 2012, s.  125–126; Gates, Langevin, 2010, 
s. 120–132; Human Capital Metrics and Analytics…, 2017, 
s. 37–46):

• finansowe (np. wydajność, kosztochłonność i  zyskow-
ność pracy),

• marketingowe (np. koszty promocji, liczba nowych 
klientów oraz ich rating),

• techniczne (np. liczba patentów, energochłonność 
i materiałochłonność pracy),

• organizacyjne (np. czas przepływu informacji, poziom 
satysfakcji pracowników). 
W  większości przedsiębiorstw, szczególnie produk-

cyjnych, głównym elementem wpływającym na wartość 
kapitału intelektualnego jest kapitał ludzki. W  związku 
z tym można postawić tezę, że właściwa selekcja oraz od-
powiedni monitoring wskaźników kapitału ludzkiego jest 
kluczowy dla podnoszenia wydajności i  zwiększania do-
chodowości prowadzonej działalności. Spójną klasyfikację 
mierników kapitału ludzkiego opracowały między innymi 
J. Dziendziora i M. Smolarek (2010, s. 92–93), dokonując 
ich podziału na trzy grupy:
1. Wskaźniki stanu kapitału ludzkiego: liczba pracow-

ników, struktura pracowników według wykształcenia, 
struktura pracowników wg wieku i  stażu, wskaźnik 
przyjęć i fluktuacji itp.

2. Wskaźniki inwestycji w  kapitał ludzki: wydatki na 
szkolenia, liczba przeszkolonych pracowników, udział 
kosztów szkoleń, liczba pracowników uczestniczą-
cych w  projektach, wskaźnik wewnętrznej ruchliwo-
ści pracowniczej, wydatki na opiekę zdrowotną pra-
cowników itp.

3. Wskaźniki efektów inwestycji w kapitał ludzki: rentow-
ność pracy, rentowność i wartość dodana kapitału ludz-
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kiego, wydajność i zyskowność pracy, koszty fluktuacji, 
poziom motywacji, czas pracy, wypadki przy pracy, 
liczba skarg, konfliktów, liczba zgłoszonych ulepszeń, 
pomysłów itp.
Zaprezentowana klasyfikacja wskaźników kapitału 

ludzkiego umożliwia skuteczne wkomponowanie zaso-
bów ludzkich w hierarchię celów funkcjonowania przed-
siębiorstwa oraz ich permanentną ocenę. Ocena ta nie 
oznacza jednak ciągłej inwigilacji pracowników. Oznacza 
jedynie, że ich praca jest przedmiotem zainteresowania 
przełożonych, zaś ich zaangażowanie może zostać doce-
nione zarówno w  wymiarze materialnym, jak i  poprzez 
systemy pozafinansowe. Odpowiednio dobrane i  usyste-
matyzowane wskaźniki kapitału ludzkiego umożliwiają 
menedżerom dostrzeżenie wąskich gardeł efektywno-
ściowych. W  rezultacie łatwiejsze wydaje się przejście 
z  obszarów o  niższym do obszaru o  wyższym stopniu 
wydajności pracy. Zmiana ta jest możliwa do osiągnięcia 
na skutek ukierunkowania pracowników na mankamenty 
wykonywanej przez nich pracy bądź też poprzez rotację 
wewnętrzną zatrudnionych. Umożliwia to skuteczniejszą 
realizację procesu operacyjnego w  przedsiębiorstwach, 
szczególnie tych, które realizują produkcję małoseryjną 
i jednostkową. W takich podmiotach, poza kompetencja-
mi personalnymi, duże znaczenie ma system organizacji 
pracy, relacje z dostawcami i odbiorcami, sprawność pro-
cesu komunikacji itp.

Zarządzanie kapitałem ludzkim 
w systemach produkcyjnych

P rzedsiębiorstwa wpisujące się w  model gospodarki 
opartej na wiedzy ponoszą duże nakłady zarówno 

na kapitał ludzki, jak i  na technologię informacyjną  
(Jędrzejczyk, 2015). Zintegrowane systemy zarządzania 
przedsiębiorstwem, do których należy oprogramowanie 
klasy ERP, obejmują prawie wszystkie obszary działalno-
ści przedsiębiorstwa. 

Obserwując rozwój modułów do zarządzania zasoba-
mi ludzkimi w systemach informatycznych na przestrzeni 
ostatnich kilku dekad, można stwierdzić, że ewolucja ma 
charakter powierzchowny, ponieważ dotyczy aspektów 
pobocznych, takich jak sposoby obsługi systemów, dy-
namiczne raporty i  zestawienia oraz szeroko rozumiana 
automatyzacja działań. Istnieje zatem potrzeba złamania 
powyższego schematu. 

Rozważmy przypadek dyskretnego systemu produk-
cyjnego w przedsiębiorstwie średniej lub dużej wielkości. 
W  przedsiębiorstwach produkcyjnych systemy pro-
dukcyjne składają się z  kilkunastu lub więcej stanowisk 
roboczych, które na ogół zorganizowane są  w  komórki 
produkcyjne wyższych stopni. Stanowiska robocze mogą 
składać się z  jednej lub wielu maszyn i urządzeń. Złożo-
ność organizacyjna systemu produkcyjnego zakłada po-
dział na wydziały. 

W tego typu systemach poważnym problemem są do-
datkowe koszty będące wynikiem błędów popełnianych 
przez pracowników produkcyjnych. Przyczyny powsta-
wania tego rodzaju problemów mogą być następujące: 

• nieodpowiednie kompetencje pracowników do reali-
zacji przydzielonych zadań produkcyjnych,

• brak dostępności odpowiedniego pracownika w okre-
ślonym terminie,

• niewłaściwy profil osobowy pracownika i  wiele 
innych.
Dysponując zbiorem pracowników produkcyjnych 

i  portfelem zamówień, przedsiębiorca powinien przy-
pisać odpowiednich pracowników do zadań (operacji 
technologicznych) w  ramach określonych zleceń pro-
dukcyjnych. Obecnie harmonogramowanie pracy ludzi 
i  maszyn realizowane jest z  pominięciem szczegółowej 
analizy czynników kompetencyjnych pracowników 
i cech parametrycznych zleceń produkcyjnych. 

W  niewielkich systemach produkcyjnych o  niskiej 
złożoności stosowanie wyrafinowanych systemów doboru 
pracowników do operacji w ramach zleceń produkcyjnych 
może być nieekonomiczne. W przypadku przedsiębiorstw 
średnich i  dużych, posiadających systemy produkcyjne 
składające się co najmniej z  kilkunastu stanowisk robo-
czych i zatrudniające wielu pracowników produkcyjnych, 
zastosowanie systemów doboru pracowników do zadań 
produkcyjnych staje się uzasadnione. Kluczowymi kryte-
riami określającymi przydatność tego rodzaju rozwiązań 
są: łatwość obsługi narzędzia informatycznego, trafność 
doboru pracowników, niezawodność i  szybkość działa-
nia oprogramowania. Coraz powszechniejszy dostęp do 
technologii informacyjnych powoduje zanikanie dotych-
czasowych barier stojących na przeszkodzie we wdrażaniu 
nowych koncepcji zarządzania.

Aby móc skutecznie dobierać pracowników do zleceń, 
a następnie także do zadań produkcyjnych, należy przed-
tem przeprowadzić poszerzoną analizę obiektu rozważań 

– rozpatrywanego systemu produkcyjnego. 

Zróżnicowanie kompetencyjne 
pracowników szczebla podstawowego

W   wielu przedsiębiorstwach następuje ewolucja od 
organizacji funkcjonalnej do organizacji proceso-

wej. Prezentowany system hierarchii zarządzania odpo-
wiada organizacji funkcjonalnej. Można przyjąć założenie, 
że w rozpatrywanej grupie przedsiębiorstw istnieje zorga-
nizowany system hierarchii zarządzania z  podziałem na 
pracowników szczebla podstawowego oraz pracowników 
szczebli wyższych, do których zaliczyć można majstrów, 
mistrzów, brygadzistów, kierowników i  dyrektorów. 
Wśród kadry szczebla podstawowego mogą znajdować 
się pracownicy o bardzo zróżnicowanych kompetencjach 
i  umiejętnościach. Mogą to być zarówno inżynierowie, 
operatorzy maszyn numerycznych oraz ślusarze, osoby 
z wieloletnim doświadczeniem i młodzi pracownicy, a na-
wet stażyści. Prócz tego, pracownikami szczebla podsta-
wowego mogą być zarówno osoby dobrze wykształcone 
lub przeszkolone, jak i  pracownicy z  wykształceniem 
podstawowym, o  wąskich lub niezweryfikowanych 
umiejętnościach. Zakłada się, że wpływ na powstawanie 
błędów w  procesie produkcyjnym mają przede wszyst-
kim pracownicy szczebla podstawowego oraz pracow-
nicy nadzoru bezpośredniego (majstrowie, brygadziści). 
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Z tego powodu w procesie doboru pracowników do zleceń 
produkcyjnych nie muszą być uwzględniani pracownicy 
zajmujący się planowaniem i nadzorem bardziej ogólnym 
(kierownicy, dyrektorzy, menedżerowie).

Zmienność stanowiskowa

K olejną właściwością rozpatrywanego systemu produk-
cyjnego jest możliwość obsługi kilku maszyn i/lub urzą-

dzeń przez tego samego pracownika. Zasadniczo mówimy 
tu o obsłudze kilku maszyn przez tę samą osobę w różnym 
czasie, choć w  wyjątkowych sytuacjach można dopuścić 
możliwość pracy wielozadaniowej, czyli obsługi dwóch lub 
więcej obrabiarek przez jednego pracownika w tym samym 
czasie. Jest to możliwe, gdy obrabiarki charakteryzują się 
wysokim stopniem zautomatyzowania, stoją blisko siebie, 
a  czasy jednostkowe obrabianych części są  długie. Wtedy 
rola operatora sprowadza się głównie do nadzoru, czyli ob-
serwacji i kontroli przebiegu procesu produkcyjnego.

Zasoby ludzkie (pracownicy produkcyjni) mogą być 
identyfikowane za pomocą odpowiednich wskaźników, 
do których zaliczyć można między innymi: harmonogra-
my pracy, profile osobowe, powiązania ze stanowiskami 
roboczymi.

Zróżnicowanie zleceń produkcyjnych

Z lecenia produkcyjne mogą się od siebie różnić pod 
wieloma względami. Aby umożliwić dopasowanie 

pracowników do poszczególnych zleceń produkcyjnych, 
należy określić wektory cech charakteryzujących zarówno 
pracowników, jak i zlecenia. Istotny jest sposób pomiaru 
cech zlecenia produkcyjnego. Podział może dotyczyć ta-
kich właściwości, jak: pilność, prestiż, poziom złożoności 
technologicznej i innych (Kłosowski i in., 2016, s. 507).

Prezentowany przypadek przypomina znany problem 
pokrycia macierzy, w którym trzeba za pomocą minimal-
nej liczby wierszy (pracowników) pokryć wszystkie ko-
lumny (operacje, zadania). Ten problem jest NP-zupełny 
i na ogół jest rozwiązywany za pomocą algorytmów heu-
rystycznych. Prócz wspomnianych powyżej cech, każde 
zlecenie może być scharakteryzowane za pomocą takich 
wskaźników, jak: marszruta technologiczna, termin wy-
konania, harmonogram realizacji, zbiór indywidualnych 
cech ilościowych i jakościowych.

Selekcji i  wyboru pracownika do zlecenia dokonuje 
się na podstawie porównania (poszukiwania najlepszego 
dopasowania) cech sprofilowanych pracowników oraz 
skwantyfikowanych wartości cech zlecenia. 

Integracja przepływu informacji 
w ramach systemu informatycznego

M etoda doboru pracowników do zleceń produkcyj-
nych, o  której mowa w  niniejszym opracowaniu, 

nadaje się do wykorzystania w praktyce wtedy, gdy będzie 
szybka, łatwa w  zastosowaniu i  skuteczna. Takie para-
metry mogą zostać osiągnięte jedynie przy zastosowaniu 
zintegrowanego systemu informatycznego, który zarów-
no umożliwiałby dostęp do źródłowych danych ilościo-
wych w czasie rzeczywistym, jak i dawał możliwości ich 
przetwarzania. 

Konstrukcja systemu doboru 
pracowników i sposób 
przeprowadzenia dalszych badań

A by opracować informatyczny system wspomagania 
decyzji w  zakresie doboru pracowników do zadań 

produkcyjnych w  obrębie określonych zleceń, można 
sformułować następujące tezy badawcze:
1. Istnieje znaczny potencjał w sferze możliwości redukcji 

poziomu błędów natury ludzkiej, popełnianych przez 
pracowników sfery produkcyjnej.

2. Odpowiedni dobór pracowników do realizacji po-
szczególnych etapów w  ramach realizacji zleceń pro-
dukcyjnych powoduje zmniejszenie liczby błędów na-
tury ludzkiej.
Można zauważyć, że druga teza jest kontynuacją (roz-

winięciem) tezy pierwszej. Z przedstawionych tez można 
wysnuć wiele hipotez. Przykładowo, w oparciu o wyniki 
wcześniej prowadzonych badań, w myśl których przeszło 
80% problemów produkcyjnych wynika z niewłaściwego 
postępowania pracowników produkcyjnych, można do-
mniemywać, że istnieje zależność między liczbą popełnia-
nych błędów a sposobem doboru pracowników do zadań 
produkcyjnych. Jest prawdopodobne, że niewielkie zmia-
ny w doborze pracowników do zadań powodują znaczne 
skutki nie tylko ilościowe, w odniesieniu do liczby błędów 
lub braków, lecz przede wszystkim finansowe –  skutku-
jące znaczną redukcją (lub wzrostem) kosztów braków, 
błędów i powodowanych nimi strat.

System doboru pracowników produkcyjnych powinien 
spełniać następujące cele cząstkowe:

• Redukcja kosztów błędów popełnianych przez pracow-
ników sfery produkcyjnej.

• Optymalny (w  sensie przyjętej funkcji celu) dobór 
(przypisanie) pracowników do zróżnicowanych zleceń 
produkcyjnych.

• Wspomaganie procesu wyceny zleceń.
• Wspomaganie decyzji o  przyjęciu lub odrzuceniu 

zlecenia.
• Dostosowanie marszruty technologicznej do zlecenia, 

w tym dobór zewnętrznych kooperantów.
• Ustalenie (planowanie) rankingu zastępstw pracowni-

ków w przypadkach nagłej nieobecności. 
W badaniach można uwzględnić przypadki problemo-

we, które z założenia obejmowałyby większość aspektów 
charakterystycznych dla przedsiębiorstw posiadających 
systemy produkcyjne.

Przykładowe przypadki problemowe

P rzypadek nr 1 opisuje sytuację, w której do przed-
siębiorstwa wpływa pilne zlecenie (z  krótkim ter-

minem realizacji); zrealizowane w terminie przyniesie 
duży spodziewany dochód. Aby zwiększyć prawdopo-
dobieństwo niezakłóconej realizacji zlecenia, należy 
optymalnie zagospodarować posiadany personel pro-
dukcyjny. Pracownicy mają ograniczenia dotyczące 
wolnych terminów, wynikające z  zaplanowanych 
uprzednio zadań. W takiej sytuacji istnieją następujące 
możliwości decyzyjne:
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•  czekanie na wolne terminy optymalnie dobranych pra-
cowników kosztem wzrostu poziomu ryzyka związane-
go z niedotrzymaniem terminu zlecenia,

•  rozpoczęcie realizacji zlecenia z wykorzystaniem nie-
optymalnie dobranych pracowników kosztem wzrostu 
poziomu ryzyka wystąpienia braków, strat i kar,

•  odmowa przyjęcia zamówienia z uwagi na zbyt krótki 
termin realizacji.
Należy zauważyć, że w przypadku przyjęcia zamówie-

nia każdy z  wybranych wariantów postępowania będzie 
miał wpływ na jego wycenę. Jest to kolejny problem, który 
wymaga podejścia analitycznego.

Przypadek nr 2 zakłada otrzymanie zamówienia o wy-
sokim priorytecie, na małą kwotę. Dzieje się tak, gdy 
zamówienie pochodzi od ważnego klienta, który rocznie 
generuje znaczący obrót. Pomimo wątpliwej korzyści fi-
nansowej, kierownictwo firmy może zdecydować o przy-
jęciu zamówienia z uwagi na poprawność relacji z danym 
klientem. Widać więc, że błędem byłoby potraktowanie 
takiego zlecenia jako mało ważne (zaangażowanie słab-
szych pracowników) pomimo niskiej wartości zlecenia. 
Prawidłowe zrealizowanie zlecenia podnosi wartość firmy 
w długim horyzoncie czasowym. Z tego powodu być może 
powinno być potraktowane jako zlecenie priorytetowe.

Podsumowanie

W   niniejszej publikacji zaprezentowano zarys orygi-
nalnej koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi 

poprzez zastosowanie informatycznego systemu wspoma-
gania decyzji w zakresie doboru pracowników do zadań 
produkcyjnych z uwzględnieniem priorytetów zamówień. 
Na wstępie przedstawiono istotę aktywów niematerial-
nych, ukazując miejsce czynnika ludzkiego wśród pozo-
stałych kategorii niematerialnych aktywów przedsiębior-
stwa. Dokonano przeglądu wybranych metod zarządzania 
niematerialnymi aktywami przedsiębiorstwa. Wykazano, 
że na dwanaście zaprezentowanych koncepcji i  modeli 
kapitału intelektualnego w  obszarze wartości niemate-
rialnych osiem z  nich podaje kapitał ludzki jako źródło 
wartości. W  dalszej części opracowania zaproponowano 
spójną klasyfikację mierników kapitału ludzkiego z  po-
działem na trzy rodzaje wskaźników: stanu, inwestycji 
i efektów inwestycji w kapitał ludzki. W kolejnych punk-
tach przedstawiono zarys koncepcji informatycznego 
systemu wspomagania decyzji w  zakresie optymalnego 
doboru pracowników do zadań produkcyjnych. Przed-
stawiono uwarunkowania, w  których stosowanie tego 
typu rozwiązania mogłoby przynieść największe korzyści. 
Zademonstrowano przypadki problemowe, w  których 
zastosowanie opisywanego rozwiązania przyczynia się do 
rozwiązania praktycznych problemów decyzyjnych w za-
kresie zarządzania kapitałem ludzkim.

Należy zauważyć, że wdrożenie opisywanej koncepcji 
powinno być poprzedzone wieloma działaniami i  opra-
cowaniami, do których należą: formalizacja sposobów 
przechowywania danych o  pracownikach, stanowiskach 
roboczych, klientach i zleceniach, opracowanie szczegóło-
wych profili kompetencyjnych pracowników, stworzenie 

specyfikacji zleceń produkcyjnych oraz algorytmu opty-
malnego doboru pracowników do zadań produkcyjnych 
z uwzględnieniem ich wiedzy i kompetencji oraz priory-
tetów zróżnicowanych zleceń.

Kolejnym etapem badań nad zaprezentowaną metodą 
selekcji i doboru pracowników do zleceń produkcyjnych 
powinno być opracowanie wariantowego algorytmu 
procesu, uwzględniającego typy, formy i  odmiany syste-
mów produkcyjnych. Wyzwaniem będzie opracowanie 
oprogramowania realizującego zadany algorytm. Wiele 
kryteriów określających profil pracownika ma charakter 
ilościowy. Aby umożliwić ich porównywanie i  powiąza-
nie ze zmiennymi określającymi zlecenia oraz zadania 
produkcyjne, istnieje potrzeba opracowania sposobu 
ich przekształcania. Powyższe problemy mogą stanowić 
cele przyszłych badań naukowych w zakresie omawianej 
problematyki.
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Intangible Asset Management 
in Manufacturing Systems

Summary

The main objective of this paper is to present the original 
concept of human resources decision support system in re-
lation to the production sphere. The novelty of the described 
method is the attempt to assign quality attributes used to 
assess employees and, to a certain extent, institutional clients, 
numerical values, making it possible to objectively assign the 
best matched production workers to specific orders, divided 
into production tasks. One way to improve the business com-
petitiveness is to reduce costs resulting from human mistakes. 
This problem is particularly noticeable in manufacturing 
enterprises. The presented application concept was preced-
ed by a state-of-the-art analysis of the company’s intangible 
assets. The current methods of intellectual capital valuation 
are introduced and the measures used in the assessment of 
intellectual capital management are presented. The paper 
describes the concept of an IT system that optimally selects 
employees for specific tasks and orders in the field of pro-
duction. The presented solution aims to reduce the number 
of human errors, minimize costs and improve the quality of 
production processes.
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