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Streszczenie: Kluczowe wskaźniki efektywności (ang. Key Performance Indicators — KPI)
to jedno z najważniejszych narzędzi zarządzania w przedsiębiorstwach. Ich właściwe
wdrożenie oraz stosowanie wspomaga doskonalenie i kontrolę zarówno procesów, jak
i skuteczności działań podejmowanych w organizacji. Cel opracowania stanowiła ocena
zainteresowania badaczy koncepcją KPI na podstawie analizy wyselekcjonowanych
publikacji z elektronicznej bazy Web of Science. Przeprowadzone analizy wskazują,
iż apogeum zainteresowania KPI przypada na lata 2017-2019. Największą popularność
koncepcja KPI zyskała w obszarach badawczych związanych z inżynierią, informatyką oraz
ekonomią biznesu. Ze względu na efektywność KPI, popularność we wskazanych dziedzinach
oraz trendy w rozwoju przemysłu, KPI stanowią narzędzie, które w praktyce można
wykorzystać również w przemyśle 4.0.
Slowa kluczowe: zarządzanie jakością, kluczowe wskaźniki efektywności (KPI), przemysł
4.0

KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) - RESULTS OF
PUBLICATION ANALYSIS

Abstract: Key Performance Indicators (KPIs) Key Performance Indicators (KPI) is one of the
most important management tools in enterprises. Their proper implementation and application
helps to improve and control both the processes and the effectiveness of activities undertaken
in the organization. The aim of the study was to assess the researchers'; interest in the KPI
concept on the basis of the analysis of selected publications from the electronic Web
of Science database. The analyses carried out indicate that the apogee of interest in the KPIs
falls in the years 2017-2019. The KPI concept has gained the greatest popularity in research
areas related to engineering, IT and business economics. Due to the effectiveness of KPIs,
their popularity in the indicated areas and trends in the development of the KPI industry, KPIs
are a tool that can also be used in practice in industry 4.0.
Keywords: quality management, key performance indicators (KPIs), industry 4.0
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1. Wprowadzanie
Dynamicznie zmieniający się rynek, postępujące procesy globalizacji, wzrastające
natężenie konkurencji oraz zagrożenia związane ze zjawiskami kryzysowymi wymagają
od kadry zarządzającej opracowywania, doskonalenia, jak i wdrażania nowatorskich
systemów zarządzania. Utrzymanie stabilnej pozycji i przewagi konkurencyjnej oznacza dla
przedsiębiorstw dobór oraz stosowanie odpowiedniej strategii zarządzania związanej
z wzrostem efektywności oraz często innowacyjności (Brzóska et al., 2011; Grabowska, 2017).
W literaturze przedmiotu szeroko opisane zostały rodzaje strategii zarządzania, jak również
działania realizowane w tej płaszczyźnie (Downarowicz, 2000; Fredriksson and Larsson,
2012; Kaźmerczak, 2000; Legutko, 2009; Wilczarska, 2012; Antosz and Ciecińska, 2011;
Antosz et al. 2013). Do jednych z najważniejszych narzędzi zarządzania w organizacjach
zaliczane są kluczowe wskaźniki efektywności (ang. Key Performance Indicators, KPI). Mają
ułatwić ocenę funkcjonowania przedsiębiorstwa przez pomiar stopnia realizacji
ustanowionych w niej celów - a to z kolei ułatwia podejmowanie decyzji, nadawanie stosownych
priorytetów działaniom oraz doskonalenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa (Parmenter, 2016;
Grabowska, 2017; Borsos et al., 2016; Cheng, 2011; Antczak and Gębczyńska, 2016;
Zabierowski, 2011).
Celem opracowania była ocena zainteresowania badaczy koncepcją stosowania
kluczowych wskaźników efektywności (KPI) na podstawie analizy wyselekcjonowanych
publikacji z elektronicznej bazy Web of Science. Obok przeglądu polskiej oraz zagranicznej
literatury, na potrzeby niniejszego opracowania, wykorzystano metodę analizy
frekwencyjności. Na podstawie przeglądu literatury scharakteryzowano KPI
oraz sformułowano ich definicję.

2. Charakterystyka kluczowych wskaźników efektywności KPI
Metodyką w zakresie zastosowania mierników w zarządzaniu, która łączy zarówno
controling procesów, jak i narzędzia Lean Manufacturing, jest koncepcja kluczowych
wskaźników efektywności (KPI). Idea wykorzystywania kluczowych wskaźników bazuje na
racjonalizacji oraz doborze stosownego profilu wskaźników, ułatwiających pomiar realizacji
celów, zdefiniowanych zgodnie z koncepcją SMART (Specific, Measurable, Achievable,
Relevant, Time-bound,) (Drucker, 2004; Mourtzis 2018; Podgórski, 2015; Zhou and He,
2018).
Wskaźniki KPI wykorzystywane są do pomiaru, fundamentalnych pod względem
ekonomicznym, technicznym i organizacyjnym, parametrów charakteryzujących
6
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funkcjonowanie przedsiębiorstwa, umożliwiają nie tylko wyznaczenie wartości stosowanych
wskaźników KPI, ale i identyfikację wybranych czynników wpływających na ich wartości
(Bartecki et al., 2018; Hollender 2016).
Wskaźniki KPI są jednym z narzędzi Business Performance Management, a więc grupy
koncepcji z zakresu zarządzania operacyjnego, propagujących podnoszenie efektywności
funkcjonowania organizacji przy użyciu mierników, procesów, systemów monitorowania
i zarządzania wynikami organizacji. Jednocześnie wskaźniki KPI są integralną częścią zbioru
najlepszych światowych praktyk produkcyjnych określanych mianem World Class
Manufacturing (WCM). W literaturze przedmiotu spotkać można przeszło 2000 definicji
różnych wskaźników KPI funkcjonujących w organizacjach ze wszystkich sektorów (Grycuk,
2010; Parmenter, 2016; Piasecka-Głuszak, 2017). Wybrane definicje KPI zostały zawarte
w tabeli 1.
Tabela 1.
Definicje kluczowych wskaźników efektywności
Lp.
1.

Nota
Neely, Adams
and Kennerly,
2002

2.

Clifton, 2012

3.

Reh, 2012

4.

Kang, et al.,
2015

5.

ISO 224001:2014, 2014

6.

Vaser and
Forconi, 2015

7.

Barone et. al.,
2011

8.

Tesoro and
Tootson, 2000

9.

Marr, 2010

10.

Kaplan, 2009

11.

Al-Mutairi,
2012

7

Definicja
Parametr służący do ilościowej oceny efektywności i/lub skuteczności działań w
przeszłości.
Dowolna, miara, procent, wskaźnik lub średnia, które mogą pomóc organizacji w
szybkim zrozumieniu napływających danych w odpowiednim kontekście i czasie.
Kpi to wymierne pomiary, uprzednio uzgodnione, odzwierciedlające kluczowe
czynniki sukcesu organizacji.
Zestaw mierzalnych i strategicznych parametrów obrazujący dokonania operacyjne
przedsiębiorstwa, odgrywający kluczową rolę w tworzeniu systemu pomiaru
(dokonań).
Kwantyfikowalny poziom osiągnięcia celu krytycznego. ISO 22400 stwierdza
również, że kluczowe mierniki dokonań pochodzą bezpośrednio z funkcji
agregacyjnej, pomiarów fizycznych, danych i innych KPI.
KPI to matematyczna kombinacja elementów zwanych miernikami dokonań
(performance counters, permanence indicators). Mierniki dokonań identyfikują
zdarzenia (systemowe) odzwierciedlone w formule KPI i dowodzą, że coś się
wydarzyło, np. awaria lub powodzenie w konkretnej procedurze (sieciowej).
Są miarami lub wskaźnikami, które oceniają dokonania w odniesieniu do niektórych
celów. Są one rutynowo wykorzystywane przez organizację do mierzenia zarówno
sukcesu w realizacji celów strategicznych, jak i jakości.
KPI mogą wyjaśnić zbiór liczb służących do pomiaru procesu lub wyniku, tak aby
efekt w ramach organizacji został określony stosunkowo łarwo.
Kluczowe mierniki dokonań (KPI) pomagają organizacjom zrozumieć, jak dobrze
radzą sobie w odniesieniu do swoich strategicznych celów. W najszerszym znaczeniu
kluczowy miernik dokonań dostarcza najważniejszych informacji o dokonaniach,
które pozwalają zorientować się organizacjom lub ich interesariuszom, czy organizacja
podąża właściwą drogą. Kluczowe mierniki dokonań służą uproszczeniu
charakterystyki organizacyjnej do niewielkiej liczby kluczowych mierników w celu
zwiększenia skuteczności organizacji.
KPI lub kluczowe mierniki dokonań są wybranymi miernikami, które zapewniają
wgląd w wyniki działalności gospodarczej i umożliwiają decydentom podjęcie działań
w celu uzyskania pożądanych rezultatów. Organizacje, które mierzą dokonania,
identyfikują kilka kluczowych czynników sukcesu, uwzględniających poszczególne
cele strategiczne.
Kluczowe mierniki dokonań są powszechnie stosowane przez przedsiębiorstwa jako
narzędzie do oceny dokonań. Stanowią podstawę systemu dokonań, który zamienia
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strategiczne cele firmy w cele krótkoterminowe. Ustanowienie jasnego i wykonalnego
KPI służy do dobrego zarządzania dokonaniami.
KPI to narzędzie służące do przekazywania wiedzy o względnej kondycji firmy lub jej
części. Kpi to specyficzna miara (ilościowy, okresowy pomiar jednego lub więcej
Peng et al.,
12.
procesów), wybrana spośród wszystkich zebranych lub możliwych wskaźników w
2007
przedsiębiorstwie w taki sposób, aby przekazać możliwie największą ilość informacji
w jednym pomiarze (pomiar kluczowy).
Note: Opracowanie własne na podstawie: Neely et al., 2002; Clifton, 2012; Reh, 2004; Kang, et al.,
2015; ISO 22400-1:2014, 2014; Barone et. al., 2011; Tesoro and Tootson, 2000; Marr, 2010; Kaplan, 2009; AlMutairi, 2012; Peng et al., 2007.

Analiza definicji KPI zawartych w tabeli 1, przyczyniła się do sformułowania definicji
kluczowych wskaźników efektywności, która brzmi następująco: kluczowy wskaźnik
efektywności jest nośnikiem informacji, w postaci wskaźnika, miary absolutnej lub statystyki
określonego procesu, służącym do kwantyfikacji osiągnięć (sfery technicznej, organizacyjnej
oraz ekonomicznej), identyfikacji priorytetowych procesów, operacji, działań i wartości
mobilizujących pracowników do osiągnięcia założonych celów i strategii przedsiębiorstwa.

3. Metodyka
W opracowaniu wykorzystano metodę systematycznego przeglądu literatury, który
zrealizowano w zakresie ilościowym oraz częściowo w jakościowym. Systematyczny
przegląd literatury (ang. systematic literaturę review) określany jest jako jedna
z podstawowych metod analizy piśmiennictwa. W przeciwieństwie do metody
narracyjnej/eksperckiej (ang. narrative review/expert review) charakteryzuje go jednak
wyższy stopień sformalizowania, najczęściej dotyczy również węższego zbioru teoretycznych
rozważań (McKibbon, 2006). Za podstawowe oraz wyznacznikowe cechy systematycznego
przeglądu uznaje się (Boland et al., 2014, Cook et al., 1997):
 dokładnie sprecyzowanie pytania badawczego,


powtarzalną koncepcję wyszukiwania (ang. search strategy), która uwzględnia bazy
danych, terminologię oraz związane z nią kryteria, wymogi językowe, przedział
czasowy oraz inne ograniczenia,

 wykorzystanie predefiniowanych kryteriów włączenia oraz wyłączenia poddanych
analizie pozycji naukowych.
Podejmowana analiza piśmiennictwa w ramach przeglądu systematycznego może odnosić
się do ilościowego lub/i jakościowego przeglądu stanu wiedzy (Boland et al., 2014).
Równocześnie w kwestii ilościowego zakresu, jeśli analiza podparta zostaje statystycznymi
elementami, przegląd ten zaliczany jest również jako metaanaliza (McKibbon, 2006).
W ramach systematycznego przeglądu literatury analiza jakościowa realizowana jest w dwóch
zakresach: ogólnym oraz pogłębionym. Zakres ogólny zawiera analizę treści, która zawarta
8
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została w tytule, słowach kluczowych oraz, z reguły, w abstrakcie. Zakres pogłębiony odnosi
się natomiast do analizy całej publikacji. W etapie tym dochodzi do interpretacji zjawiska
stanowiącego przedmiot dociekań na bazie istotnych publikacji. Wybrane (kluczowe) cechy
różnicujące metodykę systematycznego przeglądu literatury od eksperckiego przedstawia
tabela 2.
Tabela 2.
Wybrane różnice pomiędzy systematycznym a eksperckim przeglądem literatury
Lp.

Cecha

Systematyczny
przegląd literatury

Ekspercki
przegląd literatury

1.

Sformalizowanie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

2.
3.

Zdefiniowane kryteria wyszukiwania oraz ich
opis
Zdefiniowane kryteria włączenia i wyłączenia
oraz ich opis

4.

Wymiar analizy

Ilościowy (możliwość
metaanalizy) oraz jakościowy

Jakościowy

5.

Powtarzalność procedury

Tak

Nie

Note: opracowanie własne na podstawie (Wolski, 2017, Orłowska et al., 2017)

W przeglądzie literatury dokonano implementacji wskazanych w tabeli 1 wyznaczników
metodyki przeglądu systematycznego. Ze względu na cel opracowania skupiono się
na realizacji analizy w wymiarze ilościowym. Zaprezentowano również wynik pierwszego
etapu analizy jakościowej. W badaniu wykorzystano również metodę analizy
frekwencyjności, rozumianej jako sprawdzenie częstości występowania określonej frazy w
bazie Web
of Science. Kolejny etap analizy literatury (analiza pogłębiona) będzie
stanowił – m.in.
z praktycznych przyczyn (różne cele prac oraz objętość
opracowania) – przedmiot kolejnego opracowania autora.

4. Wyniki
W celu dokonania oceny zainteresowania badaczy koncepcją stosowania kluczowych
wskaźników efektywności (ang. Key Performance Indicators, KPI) dokonano analizy
publikacji. Głównym kryterium były publikacje zgromadzone w bazie Web of Science.
Pierwszy etap badań dotyczył selekcji artykułów zgromadzonych w bazie. Podstawowym
kryterium było ograniczenie uzyskanych wyników do frazy „Key Performance Indicators” lub
„KPI” zawartych zarówno w tytułach artykułu, słowach kluczowych lub abstraktach.
W analizie posłużono się frazą „Key Performance Indicators”, że względu na anglojęzyczny
charakter bazy Web of Science. W rezultacie uzyskano 4 090 publikacji, które stanowiły
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podstawę dalszych badań. Pierwsza analiza odnosiła się do liczby artykułów opublikowanych
w kolejnych latach (rysunek 1).
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Rysunek 1. Dynamika wzrostu liczby publikacji z frazą „Key Performance Indicators” w tytule
w latach 1984 – 2019

Wyniki wykazują, że w talach 90-tych XX wieku koncepcja kluczowych wskaźników
efektywności nie cieszyła się zbyt dużym zainteresowaniem, natomiast po roku 2000
zaobserwować można stopniowy wzrost ilości publikacji, na co na rysunku 1 wskazuje trend
zwiększających się wartości ilości publikacji względem kolejnych lat. Największy wzrost
liczby publikacji wystąpił w 2015r. w stosunku do roku poprzedniego (133 publikacje).
Przedstawiona dynamika zmian w zakresie zainteresowania koncepcją kluczowych
wskaźników efektywności wykazuje iż największy wzrost (zgodnie z założonym podziałem
badanego okresu) nastąpił w drugim dziesięcioleciu (+1986%). Najmniejsza dynamika
wystąpiła w latach 2010 – 2019r. W ciągu ostatnich 3 lat ilość publikacji związanych z KPI
mieści się w przedziale 550 - 581 opublikowanych prac rocznie co świadczy o znacznym
zainteresowaniu analizowanego zagadnienia.
Dokonano również analizy wyselekcjonowanych kategorii publikacji jakie wyodrębnia
baza Web of Science, w kontekście ilości publikacji w latach 1984 - 2019. Kategorie
w obrębie których opublikowano największą publikacji przedstawia rysunek 2.
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Rysunek 2. Ilość publikacji w poszczególnych kategoriach badawczych w latach 1984 – 2019

Najwięcej artykułów opublikowano w ramach kategorii „Engineering electrical
electronic” – 635 publikacji. Koncepcja implikacji kluczowych wskaźników efektywności
oraz rozważań nad nią znaczną popularnością cieszy się również w obszarze Computer
science information systems (426 publikacji), Telecommunications (408 publikacji)
i Management (395 publikacji). Proporcja udziału publikacji w pozostałych, przedstawionych
kategoriach utrzymuje się z nieznacznymi odchyleniami.
Analizie poddano także 12 wyselekcjonowanych kategorii, w których opublikowano
największa liczbę artykułów z frazą „Key Performance Indicators” (w tytule, abstrakcie lub
słowach kluczowych) w przeciągu 10 ostatnich lat (rysunek 3).
Na podstawie wykresu 3 zaobserwować można strukturę każdej wyszczególnionej
kategorii. Zgodnie z rosnącą tendencją ilości publikacji, rozkład liczby artykułów
opublikowanych w poszczególnych kategoriach wskazuje, iż w ramach kategorii
„Engineering electrical electronic”, w każdym rozpatrywanym roku opublikowano największą
ilość artykułów dotyczących zagadnienia KPI, łącznie stanowiło prawie 21% wszystkich
publikacji w latach 2010-2019.
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Rysunek 3. Udział artykułów opublikowanych
do wyselekcjonowanych kategorii badawczych.
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Kolejna analiza dotyczyła liczby artykułów z podziałem według obszarów badawczych
cechujących się szerszym zasięgiem aniżeli kategorie wyróżnione według bazy Web
of Science. Analiza obejmuje 22 najliczniejsze obszary badawcze, co przedstawia rysunk 4.
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Rysunek 4. Ilość publikacji w poszczególnych obszarach badawczych w latach 1984 – 2019

Na podstawie analizy liczności publikacji względem wyróżnionych obszarów badawczych
stwierdzić można, iż w ramach obszaru „Engineering” opublikowano największą ilość
artykułów. W tym obszarze badawczym wyszczególniono 1603 prac, co stanowi 17%,
wskazanych na rysunku 4, prac. Kolejnymi obszarami w których koncepcja KPI cieszy się
12
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sporym zainteresowaniem są „Computer science” (958 publikacji), „Business economics”

Obszar badawczy

(610 publikacji) oraz „Telecommunications” (408 publikacji). Dynamika spadku z kolejnych
obszarach badawczych przybiera nieznaczne wartości. Przedstawione obszary wskazują
na szerokie zastosowanie oraz uniwersalizm koncepcji kluczowych wskaźników
efektywności.
Koncepcja KPI możliwa jest do implikacji w szerokiej ilości obszarów badawczych
zaczynając od inżynierii, nauk ekonomicznych aż po nauki o sporcie, edukacji czy też
zagadnienia związane z publicznym zdrowiem zawodowym.
W ramach analizy zainteresowania koncepcją KPI sprawdzono również rozkład ilości
publikacji, w 12 wyselekcjonowanych obszarach badawczych, w przeciągu 10 ostatnich lat
(rysunek 4).
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Rysunek 4. Udział artykułów opublikowanych
do wyselekcjonowanych obszarów badawczych.
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Na podstawie wykresu 4 zaobserwować można narastający charakter ilości publikacji
względem wyróżnionych obszarów badawczych. Sumarycznie w badanych dziesięciu latach
najwięcej
publikacji
zarejestrowano
w
ramach
obszaru
„Engineering”
(33% wyszczególnionych publikacji). W rozpatrywanym okresie - z wyjątkiem 2013r. w każdym badanym roku najliczniejszymi, pod względem ilości publikacji, były kolejno
obszary
„Engineering”,
„Computer
science”
oraz
„Business
economics”.
Zjawisko to wskazuje na stabilny trend dotyczący stosowania i rozwoju KPI w tych
obszarach.
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5. Podsumowanie
Właściwie dobrane wskaźniki stanowią kluczowy element w prawidłowym
wykorzystaniu controllingu w organizacji. Stosowane w przedsiębiorstwie produkcyjnym
kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) wymagają wpisania ich w strukturę oraz w system
zarządzania firmą. Monitorowanie procesu produkcyjnego poprzez zastosowanie wskaźników
stanowi narzędzie, które pomaga sterować organizacją oraz wskazuje na powstanie
problemów w przedsiębiorstwie, umożliwiając tym samym dynamiczne reagowanie
oraz dokumentowanie działań i efektów.
Przeprowadzone analizy wykazują, że w talach 90-tych XX wieku koncepcja kluczowych
wskaźników efektywności nie cieszyła się zbyt dużym zainteresowaniem, natomiast po 2000r.
nastąpił stopniowy wzrost ilości publikacji. W ciągu ostatnich 3 lat ilość publikacji
związanych z KPI mieści się w przedziale 550 - 581 opublikowanych prac rocznie
co świadczy o znacznym zainteresowaniu analizowanego zagadnienia. Przeprowadzone
analizy wskazują, iż apogeum zainteresowania KPI przypada na lata 2017-2019. Największą
popularność koncepcja KPI zyskała w obszarach badawczych związanych z inżynierią,
informatyką oraz ekonomią biznesu.
Odnosząc uzyskane wyniki z trendami w zakresie inżynierii produkcji – przemysł 4.0 –
można stwierdzić, iż wpływ na znaczną popularność KPI w zidentyfikowanych obszarach
związany jest obszarem dotyczącym automatyzacji procesu gromadzenia danych,
wykorzystywaniem technologii przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej
oraz powiązywanie istotnych danych z kluczowymi wskaźnikami efektywności.
Działania te pozwalają na znaczące przyspieszenie procesu podejmowania decyzji
i zwiększenie ich trafności.
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Streszczenie: W publikacji poruszono temat przeprowadzania kampanii marketingowych
w serwisie YouTube na przykładzie branży kosmetycznej. Na wstępie dokonano analizy
rozwoju nowych technologii oraz obecnie wprowadzanych innowacji w marketingu.
Wykazano istotność posiadania przez każde przedsiębiorstwo efektywnej strategii
marketingowej i podkreślono specyfikę branży kosmetycznej. Następnie omówiono tworzenie
reklam na YouTube poprzez formaty reklamowe oraz podkreślono cechy reklamy natywnej.
Na podstawie raportu Pixbility z 2014r. przeanalizowano sposoby promowania się w serwisie
przez branżę kosmetyczną.
Słowa kluczowe: kampanie marketingowe, reklama, branża kosmetyczna, strategia
marketingowa, YouTube

MARKETING CAMPAIGNS ON YOUTUBE ON THE EXAMPLE OF
THE COSMETIC INDUSTRY
Abstract: The publication deals with the topic of conducting marketing campaigns
on YouTube on the example of the cosmetics industry. At the beginning an analysis of the
development of new technologies and currently introduced innovations in marketing was
made. The importance of having an effective marketing strategy by each company
was demonstrated and the specifics of the cosmetics industry were highlighted. Then the
creation of ads on YouTube through advertising formats and highlighted the features of native
advertising was discussed. Based on the Pixbility report from 2014 ways of promoting the
website by the cosmetics industry were analyzed.
Keywords: marketing campaigns, advertisement, cosmetic industry, marketing strategy,
YouTube
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1. Wprowadzenie
Rozwój nowych technologii wymusza na przedsiębiorstwach konieczność inwestowania
w coraz nowsze formy marketingu dla swoich produktów. Reklamy w prasie, czy telewizji nie
są już wystarczające, gdyż ich efektywność zaczyna po woli spadać. Szybki rozwój branży IT
sprawia, że rośnie liczba firm, które przenoszą sprzedaż do sieci, a internet staje się główną
platformą dla ich kampanii, ponieważ zapewnia elastyczność, personalizację i większą
kontrolę nad materiałami reklamowym. Aktywność użytkowników w internecie jest coraz
większa i zmienia się sposób, w jaki prowadzony jest biznes. Przedsiębiorstwa mogą
oferować nieograniczoną gamę produktów oraz usługi dostępne od ręki dla konsumentów
z całego świata. Ciągły wzrost liczby osób, które z niego korzystają, sprawia, że przemysł
reklamowy wykazuje rosnące zainteresowanie tą formą reklamowania (Faber, et al., 2004).
Nowe rozwiązania techniki wychodzą obecnie szeroko poza normy tradycyjnej reklamy.
Prowadzi się szereg badań dotyczących udowodnienia zdolności przekonywania i wpływania
na odbiorców poprzez internetowe kampanie reklamowe (Briggs, and Hollis, 1997). Reklamy
w internecie nie pojawiają się do końca przypadkowo, tak jak ma to miejsce w telewizji,
lecz są przeprowadzane celowo (Nihel, 2013). Ta celowość oraz korzystanie z technik
docierania do odbiorców sprawiają, że przeprowadzanie kampanii reklamowych w internecie
jest tak efektywne i skuteczne.
YouTube to jedna z najszybciej rozwijających się platform, gdzie ludzie spędzają
ogromne ilości czasu. Obecnie serwis ten jest traktowany jako potężne medium reklamowe,
gdyż daje możliwość masowej komunikacji z klientami z całego świata. W ciągu ostatniej
dekady platforma ta przeszła znaczące zmiany od serwisu służącego do udostępniania filmów
wideo, aż do wiodącego narzędzia marketingowego, wykorzystywanego przy promocji
produktów i usług. Temat przeprowadzania kampanii reklamowych na YouTube
na przykładzie branży kosmetycznej jest niezwykle istotny, gdyż w kwestii tego zjawiska wie
się niewiele, a mimo to w serwisie stale rośnie ilość treści związanych z promocją w sektorze
urody (Schwemmer, and Ziewiecki, 2018). Celem tej publikacji jest wykazanie sposobu
przeprowadzania takich kampanii.

2. Innowacje marketingowe
Każda marka wybiera odpowiednią dla siebie strategię komunikacji marketingowej.
Jest ona niezwykle ważna, bo determinuje sukces lub porażkę tych działań, które podejmuje
przedsiębiorstwo. Rozumie się ją jako pewien sposób doboru oraz użycia narzędzi i kanałów
komunikacji, a także określenie zawartości i form przekazu, który pozwala osiągnąć
postawione cele (Nowakowski, and Nowakowska, 2016). Komunikacja marketingowa nie jest
tylko promocją, która ma nakłonić klienta do zakupu produktu, ale stanowi proces ciągłego
dialogu między nim a przedsiębiorstwem. Nie wystarcza samo wyprodukowanie
innowacyjnego produktu, ale niezbędne jest wypracowanie specjalnych metod oferowania
6
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tego produktu na rynku i komunikacja z jego nabywcą. Jest to obszar, w którym
przedsiębiorstwa najczęściej poszukują źródeł przewagi nad konkurencją. Wzrasta liczba
ofert na rynku, więc pojawia się konieczność personalizowania przekazu, na przykład poprzez
wykorzystanie mediów komunikacyjnych i nowych technik.
Dzięki właściwej strategii komunikacji można dotrzeć do wielu charakterystycznych
segmentów rynku, co dla branży kosmetycznej jest niezwykle istotne, ponieważ jej klienci
docelowi nie są jednorodną grupą. Aby reklama kosmetyków była skuteczna,
przedsiębiorstwa muszą zadbać o trafne dostosowanie treści do konkretnych klientów, a także
wybranie odpowiedniego sposobu, w jaki reklama zostanie im przedstawiona. Branża ta
wymaga indywidualnego podejścia, dlatego jako przestrzeń marketingową najczęściej
wybiera się dla niej internet. Daje on najszybsze rezultaty i najprężniej się rozwija. Pojawiają
się większe możliwości w zakresie kreacji i transmisji wysyłanych komunikatów.
Komunikacja elektroniczna, narzędzia porozumiewania się poprzez internet oraz technologie
mobilne od kilku lat są już powszechnie używane w działalności marketingowej
przedsiębiorstw (Pilarczyk, 2011). Szczególnego znaczenia nabrał serwis YouTube, który
jest liderem wśród platform wideo. Tkwi w nim ogromny potencjał biznesowy, ponieważ daje
on możliwość kreowania wizerunku marki i nawiązania relacji z otoczeniem. Serwis oferuje
przedsiębiorstwom wiele form reklamy bezpośredniej, ale również pozwala budować
zaangażowanie klientów poprzez reklamę natywną. Przy takiej formie reklamy współpracuje
się z osobami, które w danej dziedzinie uznawane są za posiadające dużą wiedzę,
doświadczone. Bazując na tym uznaniu, można stworzyć kampanię reklamową, która odniesie
spory sukces.

3. Formy reklamowania na YouTube
Internet uznano za najważniejszy kanał marketingu dla światowego rynku
(Yet-Mee, et al., 2011), gdyż ułatwia on znalezienie i dotarcie do obranej grupy docelowej.
Wiele marek decyduje się na uruchomienie swojej kampanii reklamowej w internetowym
serwisie YouTube. Dociera on do ponad miliarda użytkowników w 70 krajach. Wprowadził
też możliwość kierowania reklam, co powoduje, że trafiają one do konsumentów
w najbardziej odpowiednich momentach, na przykład wtedy, gdy sami aktywnie szukają
danych produktów i usług w internecie. Konsumentów dobiera się na podstawie grup
demograficznych (wiek, płeć, status, dochód), remarketingu wideo (docieranie do klientów na
podstawie ich interakcji z poprzednimi reklamami) oraz ich zainteresowań. Pozwala to skupić
się na grupie, która prawdopodobnie najchętniej dokona zakupu danego produktu, zamiast
zbliżać się do rynku jako całości (Manic, 2016).
W 2006r. YouTube zaproponował przedsiębiorstwom nowe formaty reklamy (Tabela 1.),
co sprawiło, że przeszedł transformację w skuteczne narzędzie marketingowe i stał
się produktem generującym spore przychody (Gerhards, 2017). Obecnie reklamy na YouTube
pozwalają zwiększać zasięgi marki, poprzez przyciąganie uwagi klientów oraz potęgowanie
zapotrzebowania na produkty. Określając płeć, wiek, lokalizację, zainteresowania i inne
7
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elementy decyduje się o tym, kto ma oglądać wideo. Jednym z kroków w tworzeniu kampanii
jest również wybranie jej celu. Może to być zwiększenie świadomości i zasięgu marki, bądź
nakłanianie klienta do rozważania zakupu któregoś z jej produktów. Reklamy wideo
pojawiają się obok podobnych filmów lub w wynikach wyszukiwania (Formaty, 2020).
Taki sposób reklamowania pozwala zdobyć zainteresowanie potencjalnych klientów
i nawiązać z nimi bezpośrednią komunikację.
Tabela 1.
Formaty reklamowe dostępne na YouTube
Format reklamy

Miejsce wyświetlania

Reklamy displayowe

Wyświetlane nad listą proponowanych pozycji, na
prawo od film.
Widoczne w dolnych 20% okna filmu, częściowo
przezroczyste.
Można je pominąć po 5 sekundach, mogą pojawiać się
przed filmem, w jego trakcie albo po jego
zakończeniu.
Muszą być wyświetlone w całości przed
odtwarzaniem filmu, mogą pojawić się przed filmem,
w jego trakcie albo po jego zakończeniu.
Trwają do 5 sekund i są niemożliwe do pominięcia. Są
odtwarzane przed rozpoczęciem filmu.
Wyświetlają się przez kilka sekund i prezentują treści
danego kanału.

Nakładki reklamowe
Reklamy wideo możliwe do pominięcia
Reklamy wideo niemożliwe do pominięcia

Reklamy w przerywnikach
Karty sponsorowane

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://support.google.com/youtube/answer/2467968?hl=pl
(2020,02.01.)

Formaty te dają możliwość tworzenia kampanii wideo, które wedle sugestii klienta
pokazują się w określonej kolejności, przy określonej częstotliwości i dla określonych
lokalizacji. Serwis umożliwia specjalne kierowanie treści reklamowych w odniesieniu do cech
charakterystycznych grup klientów, dzięki czemu zwiększa to szanse powodzenia kampanii.
Branże kosmetyczne korzystają z tych możliwości, gdyż ich produkty są kierowane
zazwyczaj do konkretnych osób, głównie płci żeńskiej.
Użytkownicy jednak bardzo często pomijają te reklamy, ponieważ przypominają
te tradycyjnie występujące w telewizji. W związku z tym serwis znalazł inne sposoby
reklamowania. W filmach zaczęto stosować reklamę natywną. Jedna z przeprowadzonych
w Niemczech ankiet wykazała, że ponad dwie trzecie niemieckich ekspertów od marketingu
przeznacza część budżetu przedsiębiorstwa na reklamowanie poprzez wpływowych
użytkowników YouTube. Najbardziej powszechne jest to właśnie w sektorze urody, który jest
skierowany głównie do kobiet w wieku dojrzewania (Schwemmer, and Ziewiecki, 2018).
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4. Reklama natywna
Wielu użytkowników udostępnia w serwisie YouTube relacje, instruktaże oraz filmy
z własnymi opiniami na temat danych produktów, czym zwiększają siłę oddziaływania
przedsiębiorstwa na konsumentów. Komunikaty łatwo trafiają do danej grupy docelowej,
a użytkownicy wchodzą w bezpośrednie interakcje poprzez aktywne komentowanie,
czy odwiedzanie stron polecanych producentów. Dotarcie do szerokiego grona odbiorców
staje się w ten sposób łatwiejsze i tańsze (Wyrwisz, and Żydek, 2016).
Reklamowanie w branży kosmetycznej polega głównie na systemie rekomendacji.
Kosmetyki są produktami, których działanie można sprawdzić jedynie poprzez ich użycie.
Zazwyczaj nie podlegają one zwrotom, dlatego klienci często opierają się na opiniach osób
uznawanych w danych dziedzinach za ekspertów wyposażonych w specjalistyczną wiedzę.
Mają oni predyspozycje do wpływania na wybory innych i są postrzegani jako liderzy opinii.
Stosują oni często komunikaty reklamowe oparte na emocjach. Prowadzi to do wytworzenia
u konsumenta pozytywnego nastawienia do marki i wpływa na jego intencje zakupowe.
Badania wykazały, że odwoływanie się do emocji, pozostaje na dłużej w pamięci odbiorcy
(Nowakowski, and Nowakowska, 2016). Osoby wpływowe mają zdolność do wzmacniania
pozycji i strategii marki. Dla branży kosmetycznej podstawą strategii staje się komunikacja,
która buduje autentyczne relacje między osobą wpływową, a potencjalnym klientem. Marki
mogą docierać do swoich klientów poprzez ich bardziej zaufanego konsumenta. W tym celu
stosują teorię społecznego uczenia się, aby klienci przyjęli zachowania zakupowe
wskazywane przez liderów. Zgodnie z tą teorią, rekomendacje liderów wpływają
na kształtowanie opinii konsumentów na temat produktu, ponieważ są wpływowi i uznaje
się ich za model. Ludzie poprzez obserwację, świadomie lub nieświadomie uczą się ich
zachowań i naśladują je (Forbes, 2016).
Korzystanie z usług znanych ludzi w celu kreowania wizerunku własnej marki stało
się popularną taktyką w marketingu. Jednym z najbardziej wpływowych przedsiębiorstw
w branży kosmetycznej jest Maybelline, jego strategia obejmuje wykorzystanie recenzji osób
rozpoznawalnych w internecie w celu promowania produktów w przestrzeni społecznej.
W przypadku Maybelline wykorzystywanie filmów wideo jako metody prezentacji pozwala
jednocześnie popularyzować swój asortyment i wpływać na klientów tak, aby podczas
zakupów bazowali na pozytywnych opiniach, zasłyszanych u innych osób. Przedsiębiorstwo
wykorzystuje również reklamy na YouTube, ale w mniejszym stopniu niż reklamę natywną.
Daje ona duże efekty, ponieważ osoba, która tworzy firm, wydaje się bliższa adresatowi, gdyż
stawia się w pozycji konsumenta. Recenzent buduje zaufanie przez udzielanie porad czy
opowiadanie o swoich doświadczeniach. Przedstawia także użycie produktów oraz ich
właściwości. W ten sposób przedsiębiorstwo może budować świadomość marki, która jest
czynnikiem dominującym w wyborach zakupowych. Miła aparycja osoby występującej
w filmie, bezpośrednie zwroty w kierunku odbiorcy oraz zachęta do interakcji głęboko
utrwalają się w jego umyśle. Ludzie szybciej przywołują z pamięci dane oparte na emocjach,
niż zwyczajne fakty, dlatego ta strategia jest tak efektywna.
Konsumenci często kierują się w swoich wyborach uproszczeniami poznawczymi.
Przybliżenie sobie tego mechanizmu może wpływać na zwiększenie sprzedaży. Klient pod
wpływem komentarzy osób popularnych w sieci może nieświadomie kierować się zasadą
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podczepiania, czyli wykonywać pewne czynności, tylko dlatego, że inni je robią (podążanie
za trendami). Reklama natywna może też wpływać na konsumenta tak, że uzna czyjeś opinie
i poglądy za własne np. zmieni zdanie do danej linii kosmetyków pod wpływem
przekonującej opinii recenzenta i stosowanych przez niego technik manipulacji. Może wtedy
narodzić się w nim skrzywienie poznawcze takie jak błąd konfirmacji, polegające
na tendencyjności w wybieraniu tych informacji, które potwierdzają przyjętą przez niego
(w skutek dobrej reklamy) opinię. Przykładem może być ocenianie produktów marki poprzez
bazowanie na jej wizerunku, niezależnie od tego jakiej są jakości. Jest to częsta taktyka
decyzyjna przy dokonywaniu pierwszego zakupu produktu. Świadomość marki jest
silniejszym czynnikiem w decyzjach zakupowych niż faktyczne atrybuty produktu,
jak chociażby jego skład lub funkcjonalność (Koniewski, 2012).

5. Analiza sposobów reklamowania na YouTube
W raporcie Pixbility z 2014 roku, który bada działalność branży kosmetycznej m.in.
na YouTube i pomaga zrozumieć, jak można lepiej wpływać na konsumentów poprzez wideo,
znajduje się analiza 168 głównych marek kosmetycznych i 45 tysięcy osobistości, które
zajmują się tworzeniem treści beauty. Zaledwie kilka marek posiada skuteczną strategię
i włącza marketing wideo do swoich kampanii. Niewiele z nich wykorzystuje też możliwość
współpracy z osobami popularnymi w internecie (Major, 2014).
W ciągu 3 lat liczba wyświetleń filmów umieszczonych na YouTube i mających związek
z branżą kosmetyczną wzrosła z 300 do 700 milionów wyświetleń miesięcznie. Codziennie
ponad 75 godzin filmów na temat urody i kosmetyków jest przesyłanych do serwisu. Na rok
2014 jedynie 3% z 14,9 miliardów wyświetleń wszystkich treści związanych z branżą
kosmetyczną było tworzonych i kontrolowanych przez popularne marki kosmetyczne, reszta
była generowana przez użytkowników. Marka NYX stosuje strategię promowania swoich
produktów za pomocą treści tworzonych przez wizażystów i osób interesujących się
makijażem, przez co osiągnęła 380 milionów wyświetleń. Treści, które są związane z Dove,
na 2014 rok liczyły ich około 237 milionów. Prawie 70% z nich było wynikiem inwestowania
w płatne reklamy. Ukazuje to przewagę reklamy natywnej nad tradycyjnymi reklamami.
Raport wykazał, że najbardziej opłacalnym sposobem inwestowania budżetu
marketingowego jest połączenie treści emitowanych przez markę, na przykład poprzez płatne
reklamy oraz treści generowanych przez użytkowników. Wśród młodszych widzów lojalność
wobec marki jest znikoma, ale za to wykazują się oni lojalnością wobec konkretnych kanałów
i postaci. Obecnie 25 najbardziej aktywnych twórców z branży kosmetycznej posiada ponad
100 razy więcej subskrybentów i otrzymuje średnio 2600% więcej komentarzy niż duże marki
z branży kosmetycznej (Marshall, 2014). Dowodzi to, że przyszłość wielu przedsiębiorstw
kosmetycznych zależy od reklamy natywnej.
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6. Podsumowanie
Sposób przeprowadzania kampanii marketingowych na YouTube dla branży
kosmetycznej w wielu przypadkach jest taki sam. Marki decydują się na korzystanie z bogatej
oferty serwisu, która zawiera formaty reklamowe, kierowanie treści poprzez analizę
odbiorców oraz współpracę z użytkownikami, którzy samodzielnie tworzą recenzje danych
produktów. Obecnie praktycznie każda marka posiada swój kanał w tym serwisie, gdyż
bardzo prężnie się on rozwija i zapewnia możliwość komunikacji z klientami z całego świata.
Inwestowanie w kampanie reklamowe na YouTube dla branży kosmetycznej jest
niezwykle opłacalne. Mogą one w łatwy sposób zwiększyć świadomość marki i pomóc
pozyskać nowych klientów. Największe efekty przynosi połączenie tradycyjnych form
z nowym trendem reklamowania poprzez recenzje liderów opinii. Dzięki możliwości
kierowania reklam, marka może mieć pewność, że jej komunikat trafi w odpowiednie
miejsce. Dodatkowa współpraca z twórcami treści na YouTube pozwala budować więź
i zaufanie między przedsiębiorstwem, a konsumentami.
Nowoczesne strategie marketingowe opierają się głównie na wpływaniu na odbiorców
poprzez reklamę normatywną, ukazywanie lidera opinii jako modelu, który należy
naśladować. Przyszłe sukcesy przedsiębiorstwa mogą być uzależnione od tej formy
reklamowania, gdyż przynosi ona spore efekty.
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Abstract: The publication presents the importance of methods of measuring quality of life.
Particular attention was paid to objective and subjective assessments of individual spheres
in relation to the values that the prosumer attributes in the healing process. Cancer,
as a modern social phenomenon, significantly affects the perception and analysis of the
quality of life. The article presents the evolution of research on the quality of life in terms
of the fight against cancer disease. The importance of treatment, in particular rehabilitation,
was emphasized.
Słowa kluczowe: jakość życia, prosument, EORTC QLQ-C30, FACT-G, AQLQ.
JAKOŚĆ ŻYCIA I METODY JEJ POMIARU

Streszczenie: W publikacji przedstawiono znaczenie metod pomiaru jakości życia.
Szczególną uwagę poświęcono obiektywnym i subiektywnym ocenom poszczególnych sfer
w relacji do wartości, jakie przypisuje prosument w procesie zdrowienia. Choroby
nowotworowe, jako współczesne zjawisko społeczne, istotnie wpływają na postrzeganie
i analizowanie jakości życia. W artykule przedstawiono ewolucję badań nad jakością życia
w aspekcie walki z chorobą raka. Podkreślono znaczenie sposobu leczenia, a w szczególności
rehabilitacji.
Keywords: quality of life, prosumer, EORTC QLQ-C30, FACT-G, AQLQ.

1. Introduction
The last twenty years have been a period of political and economic changes in Poland.
The year 2004 brought another breakthrough: Poland's accession to the European Union.
These changes caused that interest in the issues of living standards and quality of life
in a changed reality came to life again.
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Both during the system transformation and now, after accession to the European Union,
numerous studies have been conducted (e.g. by the Public Opinion Research Center - CBOS
or the Central Statistical Office) and research projects implemented (e.g. financed by the
Scientific Research Committee). The presented studies draw attention (making comparisons
with other countries) to the social and territorial diversity of living conditions in Poland.
Lifestyle and health-promoting behaviors, which together play an important role in the
process of prosumer health modification, are also significant. These include physical, mental
and educational activity, proper diet, rest and avoiding stimulants.
The occurring complications also impede normal functioning and significantly reduce
the quality of life for prosumers. Due to the variety of factors conditioning the quality of life
related to health, literature studies have been undertaken to present the subjective quality
of life of prosumers.
Recently, the issue of quality of life has become the subject of interest for both
theoreticians and creators of social life. Research often considers two dimensions of this
quality: subjective and objective. Important requirements for these tests (implemented
methods) are reliability, sensitivity and repeatability of results.

2. Identification of the concept of quality of life
The problem of quality is primarily that it is not a product, as he said (Varian 1992), but
a feature of a specific product or service. It is difficult to capture or measure (Viscusi et al.
2000). There is also no "price for quality" but a price for goods of a certain quality.
It is believed that for the first time the concept of quality (Greek “poiotes”) defined Plato
as "a certain degree of perfection". Cicero creating the Latin term for the concept introduced
the word qalitas, which came to some Romance and Germanic languages as English - quality.
Quality is a multi-dimensional term that is difficult to clearly define. There are many
definitions of quality of life, they vary depending on the author and the context in which they
arise. (Olkiewicz 2017) For a doctor, “a good quality of life means a condition without illness,
for a philosopher it is a state of happiness, for a biologist it means self-fulfillment
and maintenance of the species, and for a sick person it is a state in which he can achieve
the goals of his life".
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R. Kolman believes that the quality of life concerns everything that one encounters
on
a daily basis. He also believes that quality of life is the most important of the
known varieties of quality (Kolman 2009).
However, according to Kowalik (Kowalik, Waligóra 1995), the concept of quality of life
can be understood in two ways by accepting its cognitive or experience aspect. The first way
assumes that a person can assess the quality of his own life based on information obtained
through cognitive processes. According to Stolarska (Stolarska 2006), the cognitive sphere
should include the personal definition of each patient's health. Well, he thinks that everyone
has their own definition. It can take one of three forms of colloquial health concepts:
• "health means no disease symptoms",
• "health is a set of objective human traits (resources), such as resilience,
constitutionally conditioned potentials",
• "health is a sense of biological well-being, psychological and social ”(Sęk 1993).
Depending on the adopted personal definition of health, people may assess their quality
of life differently, despite the seemingly similar situations in which they find themselves.
The second way of understanding the quality of life assumes that a person can feel their own
life through experiencing understood as the experience of various mental states in life.
Prosumer activity; social, professional is associated with meeting the needs and striving
to achieve goals and make dreams come true with the hope of a better life, a sense
of happiness or contentment. This satisfaction with life and its conditions is an individual
matter, depending on many factors, including needs, aspirations and perceptions that are
different
for each person. The subjective sense of satisfaction with life is also
conditioned by the system of values, comprehensiveness of quality of life, the so-called
relative feelings of abuse (Borys 2002) and acquired experience, or awareness of fulfilling
one's mission
in social, professional and personal life (Skrzypek 2018;
Alexandre et. al. 2009).
In the literature, satisfaction with life (its various spheres or areas of activity) is defined
as the subjective quality of life (George et. al. 2016; Borys, Rogala 2008).
It can be determined by the degree of satisfaction of needs or assessment of one's own life in
relation to the idea
of an ideal life (Borys, Knippschild 2014; Kłak 2015).
Other terms coexist with the quality of life category, including living conditions, standard
of living, security (Olkiewicz et al. 2017), well-being. He ordered them T. Borys, proposing
the classification of categories of quality of life according to six criteria (Borys, Rogala 2008).
In addition, quality of life is also the ability to perform everyday psychophysical functions
and satisfaction with their provision. On the other hand, De Walden-Gałuszko gives
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definitions of the quality of life as an assessment of his own life situation, made in a given
time, taking into account the adopted hierarchy of values or the difference between the real
and the desired situation (Carr et. al. 2001; Walden-Gałuszko, Majkowicz 1994; Kłak 2012).
Health according to the WHO definition is the fullness of physical, mental and social
well-being, not just a lack of illness or disability. In 1994, the International Working Group
set up by the WHO developed the following definition of QOL quality of life: "Quality of life
is the perception of individuals of their position in life, in the context of the culture
and system of values in which they live and its relationship with individual goals,
expectations, standards and interests" (WHO 1995; WHO 2002).
It was only in the 20th century that the quality of life caused huge interest in medicine.
In 1948, Karnofsky (Karnofsky, Burchenal 1948) studied the degree of impairment of cancer
patients. In 1960, Zubrod (Zubrod et al 1960) and co-workers developed a simple test
assessing the degree of prosumption dysfunction with cancer based on determining the
duration of bedtime. Initially, research on quality of life was limited to physical examination
and impaired fitness associated with the disease. In 1966, a study on the quality of life
of women after mastectomy for breast cancer was performed, and the results obtained for the
first time, which were a subjective assessment of patients, were included in the assessment
of treatment effects.
1986 was a breakthrough year in quality of life research. This year, the results
of
a randomized study on antihypertensive drugs including the prosumer quality of
life were presented. The antihypertensive effects of the compared drugs were similar, but one
drug proved to be particularly accepted by prosumers because it reduced the quality of life the
least.
The concept of health-related quality of life - HRQOL (Health Related Quality of Life)
was introduced by Schipper (Schipper 1980). The term defined as the 'functional effect of the
disease and its treatment perceived by the patient' covers four areas: physical condition
and mobility, mental state, social situation and economic conditions as well as somatic
sensations.
For the purposes of the article, it was assumed that the assessment of the state of health
and the results of the treatment process should be comprehensive, because the assessment
based on only one parameter (marker), most often physiological, contains many
imperfections.
In addition, the research also showed that the stage of the disease process in clinical terms
does not translate proportionally into a decrease in the quality of life (Yokota et.al. 2018;
Guyatt et al. 2008; Mowry et al. 2010). In a situation where two methods of therapy
17
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equivalent in terms of treatment are available, a method is chosen that improves the quality
of life of a given prosumer. For the reasons mentioned above, prosumers should take an active
part in making decisions about the type of therapy.
Since the jointly made decision mobilizes to follow the recommendations
of the participants of the interdisciplinary team, it also allows to achieve satisfactory results
in the treatment process. There is also an increase in the importance of the relationship
between the prosumer and attending physician. It also allows you to effectively identify the
symptoms of a particular disease, and then implement the adopted procedures. Therefore,
quality of life assessment should be the standard endpoint of clinical trials parallel to survival
assessment. (Olkiewicz, Bober 2015)
The choice of the treatment process, taking into account its stages, is a complex task for
both an interdisciplinary team and a prosumer. Extended survival may not necessarily be
associated with improved quality of life. By definition, quality of life is a subjective concept
and can only be assessed from a prosumer perspective (Olkiewicz, Bober 2016). It changes
during the treatment process.
The procedures used to associate surgical procedures, e.g. with cytostatics, lead, among
others, to side effects such as, for example, difficulties in food intake, pain, disfigurement. For
these reasons, the effects of the disease itself and the treatment process significantly affect
daily activity, reducing physical and functional fitness, also lead to moderate or severe
discomfort, negative self-image, and impairment of interpersonal relationships.
Some of the works also emphasized the feeling of shame accompanying eating in the
presence of other people, worse social acceptance, as well as reduced social and sexual
activity. Therefore, the implemented procedures should be assessed according to standards
taking into account important aspects of health and quality of life, because they determine the
perceptible quality of life of prosumers (Moons et. al. 2006). Therefore, setting priorities from
the prosumers' point of view is a determinant of choosing an effective (effective) treatment
process.
It should also be borne in mind that the implementation of combined therapy allows
to achieve local effectiveness and reduce the time of diagnostic processes, however, side
effects characteristic of each of these methods of treatment are added together (Bober 2013).
Taking into account the achievements of modern surgery and the so-called reconstructive
surgery significantly shape the perceptible quality of prosumer life.
Contemporary medicine echoes the holistic approach to the prosumer (the process
of providing medical services) taking into account important elements of his psyche. The aim
of this approach is therefore not only to extend the prosumer's life, but also to improve his
18
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quality of life. In a situation where cure is impossible, the implemented processes
of providing medical services should be primarily aimed at comprehensive control
of significant disease symptoms and increase of satisfaction with his life.

3. Methods of assessment of quality of life prosumers
By definition, quality of life is a subjective concept and can only be assessed from
the patient's perspective. Changes in the assessment of his quality of life can be a determinant
of the treatment process, adaptation to specific situations or emotional factors.
Functional deficits or side effects do not necessarily correlate with the overall quality
of the patient's quality of life. Multidimensional tools allow you to assess and prove
the unique variety of factors associated with specific disease processes.
The most commonly used are the European Organization for Research of Life
Questionnaire Core 30 Items (EORTC QLQ-C30 questionnaire) and Functional Assessment
of Cancer Therapy (FACT-G) (Aaronson at al. 1993). These tools assess the overall quality
of life as well as the importance of cancer and treatment effects on the patient. The collected
answers are separated and summarized in relation to physical, functional, emotional
and social features.
In addition to the general questionnaire, always use additional modules specific
for specific disease entities, for example: the scale used to assess the impact of cancer and the
treatment process on the prosumer state is Performance Status Scale for Head and Neck
Cancer (PSS-HN) and the University of Washington Quality of Life Questionnaire (UWQOL) (Letter et al. 2000). They allow assessing the patient's ability to eat, swallow,
and communicate, and other sequelae that are much more severe in those treated for head and
neck cancer compared to other locations. The most frequently used tool for assessing quality
of life in cancer patients is the EORTC version 3.0 questionnaire, and in the case of patients
with head and neck cancer the H & N-35 module is additionally used (Urdaniz et al. 2005).
An additional advantage of this tool is the fact that it has been validated on the European
population, including Polish, and translated into Polish.
The Asthma Quality of Live Questionnaire (AQLQ) is a questionnaire by E.F. Juniper
(Juniper et al. 1992). It consists of 32 questions to be completed by the respondent
or completed by a doctor during an interview. His idea is to assess the impact of the
therapeutic process on the patient's daily activity. Using a scale of several degrees, you can
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assess: the level of physical activity, avoidance of factors affecting shortness of breath,
the occurrence of night-time symptoms, anxiety, the impact of the disease on daily activity
in society (Bowling 1995; ). It is also recommended for use in clinical trials. In addition, E.F.
Juniper has also developed the AQLQ version for children, used in numerous studies around
the world.

4. Discussion
The quality of life is most often expressed in the context of the relationship between the
prosumer and the environment, aspirations and possibilities and limitations of
the environment. Therefore, it is a dynamic variable that undergoes transformations adequate
to those existing in the area of a given prosumer and its environment and the relations
between them.
Despite the fact that it is measured from the perspective of the subjective feelings
of the subject, which is the modern prosumer, it covers both the subjective dimension
(referring to his feelings) and the objective dimension (including the assessment of external
conditions determining his development).
The subjective quality of life concerns satisfaction with certain areas of existence and life
as a whole, it is associated with self-esteem, perception of control, perception of social
support and optimism. In this approach, the norm is an individual evaluation system
that accentuates life satisfaction, psychological well-being, the moral sphere, self-fulfillment
and happiness.
Therefore, the objective quality of life includes meeting the social and cultural needs
necessary to achieve physical, social and material well-being. In this sense, the prosumer's
quality of life can be determined on the basis of objective indicators, such as, for example,
income, cost of living, standard of living, educational options, access to medical services
and others.
Both objective and subjective assessments of individual spheres of existence
of an individual are relevant only in relation to the values which a given prosumer attributes
to them in the healing process.
The effectiveness of treatment processes is measured by the objective response
of the disease, the total survival time and / or the disease free survival time. As a result, many
prosumers have access to various therapeutic options, differing in severity of side effects
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and individual differences in response to implemented procedures during the treatment
process. Choosing the optimal treatment process is a difficult, complex task for both
the interdisciplinary team (Olkiewicz 2018) and the prosumer himself.
The use of combined treatment and the possibility of alternative treatment processes
resulted in the need to pay more attention to expectations and the subjective perception
of their effects.
One of the factors presented in this paper are data obtained in the environmental
intelligence process, which provide important information in terms of quality of life and
decision-making process regarding the implemented treatment processes. They also allow you
to understand the likely physical, psychological, social and functional consequences
that occur in the healing process. In addition, they can also be a determinant of the decisionmaking process including the selection of an effective treatment process.
The adopted lists of symptoms and assessments of the prosumer's level of fitness may not
include some of the essential quality of life features and insights. Therefore, it is very
important to identify changes that take place over time, and thus collect relevant data
in the environmental intelligence process (Bober 2013).
Analysis of the literature on the subject (Lubkin, Larsen 2013; Topór-Mądry 2011; Moons
et. al. 2006; Saxena, Orley 1997;) showed that the predictive factors for assessing the quality
of life are primarily the ability of prosumers to adapt to the current therapeutic regime, stable
level of functioning social and accepted patterns of healthy behavior.
The quality of life is closely related to broadly understood rehabilitation (medical,
occupational and psychosocial), and its satisfactory level depends on:
• type of disease and possibilities of conducting therapy,
• duration of the disease,
• prosumer age,
• individual psychophysical conditions and the patient's immunity,
• the patient's ability to undertake self-care, - resources and environmental support.
In accordance with the definition adopted by the American Commission for Chronic
Illness chronic disorders are those disorders or deviations from the norm that have
one or more of the following characteristics:
• have a long-lasting or permanent character,
• their etiology, course and treatment are not clearly defined,
• leave dysfunction or disability after passing it,
• require specialized rehabilitation, supervision, observation or care.
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The consequences of chronic diseases are complex because they relate to different spheres
of functioning and levels of organization of individual and collective life. Mostly they also
create specific practical problems:
• generate rising costs of specialized medical care, which implies the development
of the long-term health care sector,
• increase the level of social security benefits,
• they cause the patient's increasing physical and mental discomfort resulting from the
pain, suffering, progressive limitation or loss of function.
An important measure of the effects of applied therapies and prosumer expectations in this
regard, and indirectly also the effectiveness of the health care system, is the "quality of life"
parameter. This parameter is increasingly subjected to subjective assessment of patients. His
assessment introduces a humanistic element to health care, because this very often remains
focused on the processes of providing medical services for the disease itself and reducing
its ailments or symptoms.

5. Summary
Despite ongoing since the eighties increasing interest in the concept of quality of life
researchers have not yet developed the social sciences, as well as the medical one, ingested
by all "without reservations" the definition of quality of life. Moreover, does not have
a definition that researchers could use both together in the social sciences and medicine.
The development of a common definition of the quality of life not only in medicine, but
also in social sciences, and the unification and standardization of research methods would
make it possible to compare obtained data in an interdisciplinary perspective. Including what
is common to all research areas, would allow and facilitate the operationalization
of

a common definition and would provide a foundation on which researchers could

construct research tools.
Therefore, despite the progress in the treatment process, due to the global, persistent
increase in diagnosed disease entities in Poland and around the world, ensuring a satisfactory
quality of life is a significant challenge for the health care systems of most countries.
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Streszczenie: W artykule przedstawiono próbę prognozowania niezawodności maszyn
z wykorzystaniem liniowego modelu ekonometrycznego na przykładzie pojazdów należących
do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o w Gliwicach. Próba badawcza
obejmowała flotę 97 autobusów. Celem publikacji było zaprezentowanie poziomu
niezawodności autobusów należących do przedsiębiorstwa z wykorzystaniem wybranych
współczynników oraz wskaźników efektywności: współczynnik gotowości, średni czas pracy
pomiędzy uszkodzeniami, średni czas przestoju, gotowość obiektu technicznego, dostępność
operacyjna, współczynnik postoju. Przedstawiono również dane dotyczące występowania
awarii w poszczególnych dniach tygodnia i porach roku, a następnie sformułowano postać
liniową modelu ekonometrycznego i przeprowadzono weryfikację statystyczną modelu
za pomocą testów statystycznych: korelacja zmiennych, odchylenie standardowe, średnia,
model regresji, badanie istotności parametrów strukturalnych, test losowości, test normalności
Shapiro- Wilka, test symetrii, test stałości wariancji, wyciągnięcie wniosków statystycznych
oraz wniosków dotyczących użyteczności proponowanej metody. W rezultacie stwierdzono,
że zastosowanie modelowania ekonometrycznego do omawianego zagadnienia nie zawsze
jest zasadne ze względu na charakter analizowanych danych oraz losowość, którą obarczona
jest niezawodność. Do wykonania obliczeń i weryfikacji statystycznej modelu wykorzystano
programy: MS Excel oraz Statistica.
Słowa kluczowe: Niezawodność, ekonometria, wskaźniki efektywności, modelowanie
ekonometryczne, maszyny.
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DETERMINING THE MACHINES RELIABILITY LEVEL AND
ADOPTION OF ECONOMETRIC MODEL TO ITS SUPPORT

Abstract: In this publication the try of machines reliability forecast with linear econometric
model was showed in example of vehicles, which belong to Przedsiębiorstwo Komunikacji
Miejskiej sp. z o.o in Gliwice. The research sample included 97 buses. The purpose of article
was introduce the reliability level of vehicles within chosen OEE and key performance
indicators. The reliability level in 7 days of week and in 4 seasons was also presented. Next
step was formulate linear econometric model, statistical verification within tests: correlations
variables, standard deviation, average, regression model, testing the significance of structural
parameters, randomness test, Shapiro- Wilk test, symmetry, stability of variance test. In the
last stage conclusion, both to statistic and proposed method usage was drew. In result, the fact
that adoption of econometric model to support and determining machines reliability
is unfounded was found. To perform calculations and statistical model verification MS Excel
and Statistica tools were used.
Keywords: Technical reliability, econometry, key performance indicators (KPI), econometric
modelling, machines, enterprise.

1. Wprowadzenie

Dążenie przez przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie przewozów publicznych
do osiągania jak najwyższej efektywności pracy i punktualności w zakresie świadczeń
przewozowych jest uwarunkowane zachowaniem odpowiedniego poziomu niezawodności
floty
pojazdów,
zaplecza
technicznego
wspomagającego
utrzymanie
ruchu
w przedsiębiorstwie oraz odpowiednią organizacją pracy wszystkich jego komórek.
(Chaciński; Jędrzejewski, 1982) Częstymi są sytuacje, w których pojawienie się pozornie
nieoczekiwanej usterki pojazdu doprowadza do opóźnień w rozkładzie jazdy przyczyniając
się do powstawania kosztów i wzrostu niezadowolenia ze świadczonych usług. Mogą one
zostać ograniczone przez odpowiednio wczesne wprowadzenie działań korygujących,
naprawczych oraz zapobiegawczych. Jednym z nich jest analiza i wyciąganie wniosków
ze
zgromadzonych
danych
dotyczących
usterek,
które
już
wystąpiły.
Pozwala to na dokonywanie predykcji poziomu niezawodności zarówno stanu obecnego, jak
i po wprowadzeniu działań korygujących. Efektem może być systematyczna i stała poprawa
poziomu niezawodności pojazdów flotowych i maszyn znajdujących się na terenie
przedsiębiorstwa.
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Niezawodność to jedna z najbardziej złożonych cech maszyn i urządzeń technicznych.
Rozumiana jest jako zdolność do spełniania stawianych przed danym obiektem technicznym
wymagań i najczęściej oznacza techniczną sprawność obiektu. (Macha, 2001) Zajmuje
się odkrywaniem praw rządzących wykrywaniem uszkodzeń oraz metodami pozwalającymi
na ich prognozowanie i wydłużanie czasu bezawaryjnej pracy obiektów. W tym celu często
wykorzystuje się metody statystyczne i matematyczne. (Rutkowski, 2005) Niezawodność
w ujęciu statystycznym to prawdopodobieństwo P(T ≥ t) że trwałość T jest wyższa od chwili
czasu [t]. (Macha, 2001)

2. Wartości średnie, sumy, odchylenie standardowe występowania awarii

W pierwszej kolejności przedstawiono sposób zapisu podziału awarii wraz z liczbą ich
występowania na przestrzeni 2 z 53 tygodni ze względu na dużą ilość danych (Tabela 1).
Tabela 1.
Zapis występowania awarii z podziałem na dni tygodnia
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Dzień tygodnia

Dzień (L.p)

Mechaniczne

Elektryczne

Blacharskie

Opony

PN

1

0

1

0

0

WT

2

3

5

0

0

ŚR

3

1

4

1

0

CZW

4

3

3

1

0

PT

5

3

0

0

0

SB

6

1

1

0

0

ND

7

2

0

0

0

PN

8

1

1

1

0

WT

9

2

3

0

0

ŚR

10

0

0

1

0

CZW

11

0

1

0

0
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PT

12

2

1

0

0

SB

13

0

0

0

1

ND

14

7

1

0

0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez przedsiębiorstwo

Następnie obliczono wartość średnią, i sumę awarii dla wszystkich tygodni pracy
autobusów i przedstawiono wyniki (tabela 2) (tabela 3).
Tabela. 2
Wartości średnie występowania awarii w poszczególnych dniach tygodnia
Dzień
tygodnia
PN
WT
ŚR
CZW
PT
SB
ND

Wartość
średnia
5,02
4,42
4,42
4,48
4,71
4,57
4,84

Mechaniczne

Elektryczne

Blacharskie

2,38
2,15
2,02
2,40
2,35
2,20
2,14

1,92
1,71
1,77
1,65
1,49
1,65
12,10

0,58
0,52
0,46
0,31
0,65
0,55
3,59

Opony
0,13
0,04
0,17
0,12
0,22
0,18
1,13

3,59
1,13
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez przedsiębiorstwo

SUMA

15,65

12,10

Tabela. 3
Suma awarii w poszczególnych dniach tygodnia
Dzień
tygodnia
PN
WT
ŚR
CZW
PT
SB
ND
SUMA

Suma
261
230
230
233
240
233
247

Mechaniczne

Elektryczne

Blacharskie

124
100
30
112
89
27
105
92
24
125
86
16
120
76
33
112
84
28
109
97
27
807
624
185
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez przedsiębiorstwo

Opony
7
2
9
6
11
9
14
58

Wyniki przedstawione powyżej (tabela 2) (tabela 3) pokazują, że zwiększona liczba
awarii występuje w poniedziałki. Ich średnia ilość to w przybliżeniu 5 awarii (wartość
średnia). Suma awarii, które wystąpiły w poniedziałki wynosi 261. Kolejnym pod względem
ilości występujących awarii dniem tygodnia jest niedziela. Ich liczba to 247 awarii, wartość
29
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średnia wynosi w przybliżeniu 4,8 awarii. Najczęściej występującymi łącznie były awarie
mechaniczne. Ich największą liczbę zanotowano w czwartki. Następnie awarie elektryczne.
Największą liczbę awarii tego typu zanotowano w poniedziałki. Uszkodzenia blacharskie
i opon najczęściej pojawiały się w piątki i niedziele. Poniżej przedstawiono wykresy
pokazujące procentowy udział awarii w poszczególnych dniach tygodnia w sumie wszystkich
awarii (Rysunek 1) oraz zmianę ilości występowania awarii w dniach tygodnia
z uwzględnieniem wartości procentowych (Rysunek 2).

Procentowy udział awarii w dniach
tygodnia

14,76%
ND

15,59 %
PN
PN

13,92%
SB

13,74%
WT

14,34%
PT
13,92%
CZW

13,74%
ŚR

Rysunek 1. Procentowy udział awarii w dniach tygodnia. Źródło: Opracowanie własne na podstawie
danych udostępnionych przez przedsiębiorstwo.
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Zmiana ilości występowania awarii w dniach
tygodnia
15,80%
15,70%
15,60%
15,50%
15,40%
15,30%
15,20%
15,10%
15,00%
14,90%
14,80%
14,70%
14,60%
14,50%
14,40%
14,30%
14,20%
14,10%
14,00%
13,90%
13,80%
13,70%
13,60%
13,50%
13,40%
13,30%
13,20%
13,10%
13,00%
12,90%
12,80%

Procentowy
udział awarii w
dniach tygodnia

1. PN

2. WT

3. ŚR

4. CZW

5. PT

6. SB

7. ND

Rysunek 2. Zmiana ilości występowania awarii w dniach tygodnia z uwzględnieniem wartości
procentowych. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez
przedsiębiorstwo.

3. Występowanie awarii na przestrzeni poszczególnych pór roku- wartości
średnie, sumy, odchylenie standardowe.

Po dokonaniu podziału danych obliczono sumę awarii dla pór roku: zima, wiosna, lato
jesień. Obliczono wartości średnie, sumy, odchylenie standardowe. Wyniki obliczeń
przedstawiono poniżej (tabela 4) (tabela 5) (tabela 6).
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Tabela. 4
Wartości średnich ilości awarii w poszczególnych porach roku
Elek Blach. Opo Lato Dzień Mech Elek. Bla
.
-ny
ch.
2,92
1,62 0,69
0,15
1,79
2,36
0,71
PN
PN
2,85
2,23 0,62
0,08
1,71
1,57
0,36
WT
WT
2,77
2,46 0,69
0,23
1,27
1,07
0,13
ŚR
ŚR
1,15 0,54
0,08
2,62
0,23
CZW 2,85
CZW 2,77
2,25
2,08 0,42
0,17
1,92
1,46
0,62
PT
PT
1,42
1,00 0,42
0,25
2,54
1,00
0,77
SB
SB
2,33
1,50 0,33
0,25
2,00
2,07
0,64
ND
ND
Wiosna Dzień Mech. Elek Blach. Opo JeDzień Mech Elekt Blac
tr.
ny
sień
r.
h.
2,50
1,64 0,36
0,14
2,00
1,77
0,46
PN
PN
2,14
1,57 0,50
0,00,
1,75
1,33
0,58
WT
WT
1,85
2,23 0,62
0,15
2,00
1,15
0,38
ŚR
ŚR
1,21 0,29
0,00
1,43
0,14
CZW 1,57
CZW 2,14
2,86
1,21 0,86
0,50
2,00
1,07
0,57
PT
PT
2,79
2,86 0,43
0,21
1,77
1,46
0,54
SB
SB
2,00
2,54
0,77
0,15
2,08
1,31
0,31
ND
ND
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez przedsiębiorstwo
Zima

Dzień

Mech.

Opo
-ny
0,14
0,00
0,13
0,31
0,08
0,08
0.29
Opo
ny
0,08
0,08
0,15
0,07
0,07
0,15
0,38

Tabela. 5
Wartości sum ilości awarii w poszczególnych porach roku
Zima

Dzień

Bla
ch.

Opony

21
9
2
25
33
10
PN
29
8
1
24
22
5
WT
32
9
3
19
16
2
ŚR
15
7
1
34
3
CZW 36
25
5
2
25
19
8
PT
12
5
3
33
13
10
SB
18
4
3
28
29
9
ND
SUMA
152
47
15
190
166
47
Wiosna Dzień
Elek Blach. Opo Je- Dzień Mech. Elek. Bla
.
-ny
sień
ch.
35
23
5
2
26
23
6
PN
PN
30
22
7
0
21
16
7
WT
WT
24
29
8
2
26
15
5
ŚR
ŚR
17
4
0
20
2
CZW 22
CZW 30
40
17
12
7
28
15
8
PT
PT
39
40
6
3
23
19
7
SB
SB
26
33
10
2
27
17
4
ND
ND
SUMA
216
181
52
16
181
125
39
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez przedsiębiorstwo

2
0
2
4
1
1
4
14
Opony
1
1
2
1
1
2
5
13

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SB
ND

32

Mech.
38
37
36
37
27
17
28
220
Mech.

Elek
.

Blach.

Opo
-ny

Lato

Dzień

Mech.

Elek.
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Tabela. 6
Odchylenie standardowe ilości awarii występujących w porach roku
Zima

Dzi
eń

Me
ch.

Elek.

Blach.

Opony

Lato

Dzień

Mech.

Elek.

Blach.

0,36
1,21
1,67 0,80
PN 2,37 0,74 0,72
PN
1,66
1,85
0,84
0,27
1,10
1,24 0,72
W
WT
T
0,58
1,39
1,18 0,34
ŚR 1,76 1,95 0,72
ŚR
0,27
2,10 0,58
CZ 2,35 0,95 0,63
CZW 1,67
W
0,37
1,27
1,28 0,62
PT 1,48 1,32 0,76
PT
0,43
1,95
1,04 0,80
SB 1,19 0,91 0,64
SB
0,60
1,49
1,49 0,72
ND 1,93 1,38 0,62
ND
Wio- Dzi Mec Elek. Blach. Opo- Jesień Dzień Mech Elek. Blach.
sna
eń
h.
ny
0,35
0,88
1,12 0,63
PN 1,40 1,29 0,61
PN
1,25 1,24 0,73
0,00
1,16
0,85 0,76
W
WT
T
0,36
1,24
0,77 0,62
ŚR 1,56 1,48 0,84
ŚR
0,00
1,29 0,35
CZ 1,18 1,01 0,45
CZW 1,12
W
0,50
1,36
0,96 0,82
PT 2,75 1,37 0,74
PT
0,41
1,12
1,22 0,63
SB 2,37 1,81 0,82
SB
0,36
0,92
1,14 0,46
ND 1,24 1,82 0,80
ND
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez przedsiębiorstwo

Opony
0,52
0,00
0,34
0,46
0,27
0,27
0,59
Opony
0,27
0,28
0,36
0,26
0,26
0,36
0,62

W tabeli 7 zestawiono najważniejsze wyniki przedstawione powyżej.
Tabela. 7
Zestawienie najistotniejszych wyników
Kryterium

Wynik

Pora roku, dzień w którym wystąpiła
największa liczba awarii

Wiosna, 465 awarii, soboty

Typ awarii, ilość średnia, dzień
tygodnia

Mechaniczne, 2.9 awarii, piątki

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez przedsiębiorstwo

Wyniki przedstawione w tabelach powyżej pokazują, że zwiększona liczba awarii
występuje wiosną (465 awarii razem) z czego najwięcej z nich w soboty (88). Najczęściej
występującymi awariami są usterki mechaniczne (ich największą liczbę zanotowano
w piątki). Średnia ilość awarii mechanicznych wynosiła 2,9 awarii (w przybliżeniu).
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Drugą z kolejności porą roku, w której pojawiało się najwięcej awarii była zima (434 awarie).
W środy częstotliwość ich występowania była najwyższa. Łącznie, w środy pojawiło się 80
awarii. Ponownie, najwięcej było awarii mechanicznych (220 przypadków wystąpienia).
Awarie mechaniczne najczęściej występowały w poniedziałki. Średnia ilość ich wystąpień
to 2,9 awarii. Najczęściej występującymi awariami w lato były ponownie awarie
mechaniczne. Pojawiały się w największej ilości w poniedziałki (średnio 2,8 awarii). Łącznie,
w lato wystąpiło 417 awarii z czego najwięcej w czwartki (77 awarii). Porą jesienną miało
miejsce 358 awarii. Najwięcej z nich pojawiło się w poniedziałki. Było to 56 awarii łącznie.
Największa liczba wystąpień dotyczyła awarii mechanicznych (181 awarii). Najwięcej z nich
wystąpiło w czwartki. Było to 30 awarii spośród wszystkich. Średnia ilość ich wystąpień
to 2,1 awarii.
Spośród wszystkich awarii, te o charakterze mechanicznym występowały najczęściej zimą
(220 przypadków awarii). Awarie elektryczne najczęściej zgłaszano wiosną. Było to 181 razy.
Podobnie uszkodzenia blacharskie. Wystąpiły 52 razy. Wiosną zanotowano również
największą liczbę uszkodzeń ogumienia. Było to 16 razy- najwięcej ze wszystkich pór roku.

4. Wybrane współczynniki i wskaźniki efektywności

W połączeniu z analizą danych uszkodzeń i awarii zdecydowano się na obliczenie
wybranych współczynników i wskaźników efektywności. Wskaźniki zostały obliczone dla
poszczególnych pojazdów wg ich numerów ewidencyjnych. Wyniki odniesiono do całej floty
autobusów w okresie 360 dni. Wyniki dla pierwszych 20 autobusów z listy przedstawiono
poniżej. (tabela 8) (tabela 9) Współczynniki oraz wskaźniki zostały obliczone za pomocą
następujących wzorów:


Dostępność techniczna
At Kg

T1

(1)

T2

gdzie:
- Dostępność techniczna
- Współczynnik gotowości
- Rzeczywisty czas pracy
- Przewidywany czas pracy
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Tz

MTBF

(2)

N

gdzie:
- średni czas pracy pomiędzy uszkodzeniami
- czas poprawnej pracy obiektu (łącznie)
N- liczba uszkodzeń obiektu w czasie t


Średni czas przestoju spowodowany awarią MDT
MDTi

MDT

(3)

n

gdzie:
- Średni czas przestoju spowodowany awarią
- Suma czasów przestojów spowodowanych awariami
- liczba awarii



Gotowość obiektu technicznego
MTBF

G

MDT+MTBF

100%

(4)

gdzie:
- Średni czas pracy między uszkodzeniami (Mean Times Between Failures)
- Średni czas przestoju spowodowany awarią


Współczynnik postoju
Kp

T2

(5)

T1 +T2

gdzie:
- Całkowity czas pracy
- Dostępność operacyjna (wyznaczana z zależności czasu zdatności w czasie t)
Zależność czasu zdatności w czasie t:
A0

Tz
t

100%

(6)

gdzie
- czas zdatności w czasie
- Czas poprawnej pracy obiektu
t- czas całkowity pracy
Tabela. 8
Współczynniki i wskaźniki dla 20 pierwszych autobusów
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Numer
autobusu

Czas
przestoju
podczas
Liczba pojedynczej Przewidywany Rzeczywisty Współczynnik
awarii
awarii
czas pracy [h] czas pracy [h] gotowości [%]

Średni czas pracy
między
uszkodzeniami [h]

195

5

8

2880

2840

98,61%

568

91

10

8

2880

2800

97,22%

280

145

18

8

2880

2736

95,00%

152

172

6

8

2880

2832

98,33%

472

191

11

8

2880

2792

96,94%

254

94

22

8

2880

2704

93,89%

123

208

8

8

2880

2816

97,78%

352

141

24

8

2880

2688

93,33%

112

194

10

8

2880

2800

97,22%

280

22

8

8

2880

2816

97,78%

352

241

7

8

2880

2824

98,06%

403

68

7

8

2880

2824

98,06%

403

20

30

8

2880

2640

91,67%

88

196

6

8

2880

2832

98,33%

472

179

6

8

2880

2832

98,33%

472

98

16

8

2880

2752

95,56%

172

30

13

8

2880

2776

96,39%

214

138

31

8

2880

2632

91,39%

85

140

11

8

2880

2792

96,94%

254

69

13

8

2880

2776

96,39%

214

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez przedsiębiorstwo

Tabela. 9
Współczynniki i wskaźniki dla 20 pierwszych autobusów
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Gotowość
Średni czas
obiektu
Dostępność
Numer
przestoju
technicznego
operacyjna
Współczynnik
autobusu
Liczba awarii
(godziny)
[%]
[%]
postoju [%]
195
5
8
98,61%
98,61%
0,034%
91
10
8
97,22%
97,22%
0,034%
145
18
8
95,00%
95,00%
0,033%
172
6
8
98,33%
98,33%
0,034%
191
11
8
96,94%
96,94%
0,034%
94
22
8
93,89%
93,89%
0,033%
208
8
8
97,78%
97,78%
0,034%
141
24
8
93,33%
93,33%
0,032%
194
10
8
97,22%
97,22%
0,034%
22
8
8
97,78%
97,78%
0,034%
241
7
8
98,06%
98,06%
0,034%
68
7
8
98,06%
98,06%
0,034%
20
30
8
91,67%
91,67%
0,032%
196
6
8
98,33%
98,33%
0,034%
179
6
8
98,33%
98,33%
0,034%
98
16
8
95,56%
95,56%
0,033%
30
13
8
96,39%
96,39%
0,033%
138
31
8
91,39%
91,39%
0,032%
140
11
8
96,94%
96,94%
0,034%
69
13
8
96,39%
96,39%
0,033%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez przedsiębiorstwo

5. Określenie korelacji, modelu regresji i sformułowanie postaci równania
liniowego i statystyczna weryfikacja modelu

Na podstawie danych udostępnionych przez przedsiębiorstwo obliczony został
współczynnik korelacji. Zmienne objaśniające i zmienna objaśniająca zostały pokazane jako
uśrednione wartości sum wszystkich awarii i średniej ilości awarii danego typu, które
wystąpiły. Okres czasu obejmował przedziały ośmiotygodniowe. Uzyskano 7 prób z czego
przedział 7 obejmował 4 tygodnie. Rezultatem było otrzymanie układu 4 zmiennych.
Macierz korelacji zmiennych (rysunek 3) pomiędzy sobą i zmienną objaśnianą przedstawia
siłę powiązań typów usterek między sobą i względem zmiennej objaśnianej.
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Rysunek 3. Macierz korelacji zmiennych. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych
udostępnionych przez przedsiębiorstwo.

Uzyskane wyniki zawierają się w przedziale <-1,1>. Siła związku korelacyjnego między
przyczynami elektrycznymi i mechanicznymi jest najwyższa. Uszkodzenia blacharskie i opon
charakteryzują się słabszą zależnością lub jej całkowitym brakiem. Wartość dodatnią korelacji
obserwuje się w każdym przypadku poza uszkodzeniami mechanicznymi i uszkodzeniami
opon. Wartość korelacji w tym przypadku jest na tyle niska, że uznaje się ją za nieistotną.
Poniżej przedstawiono wykresy korelacji między zmiennymi X1, X2, X3, X4 i zmienną
objaśnianą Y. (Rysunek 4) (Rysunek 5) (Rysunek 6) (Rysunek 7)

Rysunek 4. Korelacja pomiędzy Y-X1. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych
udostępnionych przez przedsiębiorstwo.

Rysunek 5. Korelacja pomiędzy Y-X2. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych
udostępnionych przez przedsiębiorstwo.
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Rysunek 6. Korelacja pomiędzy Y-X3. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych
udostępnionych przez przedsiębiorstwo.

Rysunek 7. Korelacja pomiędzy Y-X4. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych
udostępnionych przez przedsiębiorstwo.

W kolejnym kroku utworzono model regresji, (Rysunek 8) a następnie po odrzuceniu
nieistotnych parametrów strukturalnych sformułowano postać liniową modelu.

Rysunek 8. Korelacja pomiędzy Y-X4. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych
udostępnionych przez przedsiębiorstwo.

Po odrzuceniu parametrów, które nie są istotne statystycznie postać modelu liniowego
prezentuje się w następujący sposób:
yi
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W ramach przeprowadzenia statystycznej weryfikacji modelu użyto następujących testów
statystycznych: test losowości, normalności Shapiro- Wilka, normalności Jarque- Bera,
stałości wariancji, symetrii Ich wyniki przedstawiono poniżej (tabela. 10).
Tabela. 10
Wartości średnie występowania awarii w poszczególnych dniach tygodnia
Nazwa testu

Wynik

Test losowości

Składniki resztowe charakteryzują się rozkładem
losowym. Losowość składnika losowego

Test normalności ShapiroWilka

Rozkład normalny składników losowych

Test normalnośći Jarque- Bera

Rozkład normalny składników resztowych

Test stałości wariancji

Stałość wariancji w czasie

Test Symetrii

Symetria rozkładu reszt

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez przedsiębiorstwo

Wyniki testów statystycznych pokazują, że brak jest podstaw do odrzucenia hipotezy H0.
Sugeruje to, że dla prób dalszej predykcji poziomu niezawodności należałoby zastanowić się
nad użytecznością użytych do modelowania ekonometrycznego danych lub formą ich
obrobienia.

6. Podsumowanie

Podstawowym problemem napotykanym przy próbie budowy modelu ekonometrycznego
jest użyteczność i charakter danych, wielkość próby badawczej oraz używanych narzędzi
statystycznych, tak aby ich użycie mogło prowadzić do uzyskania trafnych wniosków.
W opisywanym przypadku współczynnik p jest znacznie mniejszy niż założony poziom
istotności p<0,05. Sam fakt nie powinien przesądzać jednak o odrzuceniu hipotezy zerowej
i prowadzić do uznania istotności parametrów strukturalnych. Należy mieć świadomość,
że cel budowy modelu ekonometrycznego nie sprowadza się do odrzucenia hipotezy H0
na rzecz hipotezy H1 oraz przyjęciu bezwzględnej istotności parametrów strukturalnych.
Ważna jest interpretacja statystyczna, która uwzględnia wnioskowanie statystyczne jak i samą
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wiedzę dotyczącą badanego zjawiska. W przypadku niezawodności istnieje duża losowość
związana z występowaniem usterek. Dlatego modelowanie ekonometryczne może być
wykorzystywane z lepszym rezultatem na przykład podczas prognozowania wyników
sprzedaży lub frekwencją uczestników różnych wydarzeń. Stawianie hipotez statystycznych
oraz wyciąganie wniosków na ich podstawie może być lepiej uzasadnione w przypadku
danych charakteryzujących się liniowością. Obliczenie oraz późniejsze porównanie wartości p
z przyjętym poziomem ufności w omawianym przypadku ma na celu ograniczenie
możliwości popełnienia błędu 1 rodzaju, który oznacza pochopne uznanie hipotezy H0
za nieprawdziwą. W przedstawionej analizie stwierdzono istotność uszkodzeń mechanicznych
i elektrycznych. Istnieje prawdopodobieństwo, że jest to uwarunkowane ich wysoką
częstością występowania. Rzeczywisty wpływ na siłę korelacji uszkodzeń mechanicznych
i elektrycznych mogą mieć faktyczne usterki elektryczne, które często pojawiają się wraz
z uszkodzeniami mechanicznymi. Ze względu na wyniki testów statystycznych i wiedzę
dotyczącą losowości zjawiska jakim jest awaryjność pojazdów należy uznać, że użycie
modelu ekonometrycznego do wspomagania określania poziomu niezawodności maszyn jest
niezasadne. Wnioski płynące z analizy mogą być jedynie częściowo wiarygodne i wymagać
szerszej analizy opartej na wiedzy dotyczącej niezawodności. Sama awaryjność jest
specyficznym zjawiskiem, które zawiera w sobie udział zarówno czynników losowych,
ludzkich, jak i eksploatacyjnych. Innymi narzędziami, które mogą zostać wykorzystane przy
ocenie i analizie niezawodności są: metody wskaźnikowe oraz symulacyjne (np. metoda
Monte Carlo). Jeżeli istnieje potrzeba prognozowania stanu niezawodności w przyszłości
można również korzystać ze wskaźników prognozowanych. (Paska 2010) Natomiast przy
próbie określenia przyczyn występujących usterek możliwe jest skorzystanie z diagramu
Ishikawy, przeprowadzenie analizy Pareto- Lorenza, oraz wykorzystanie metody
„5 dlaczego”.
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Streszczenie: W procesach produkcyjnych, które nie są uregulowane statystycznie ważnym
jest stosowanie odpowiednich kontroli, do których zaliczana jest statystyczna kontrola
odbiorcza (SKO). Kontrola ta polega na ocenie czy dostarczone lub oferowane
do dostarczenia jednostki wyrobu, partie wyrobów lub usługa jest możliwa
do zaakceptowania. Celem opracowania jest przeanalizowanie możliwości wykorzystania
statystycznej kontroli odbiorczej (SKO) do oceny żywotności wyrobu. Dokonano przeglądu
wybranych pozycji literaturowych z lat od 1900 do 2019 roku (tj. 479 pozycji dotyczących
SKO) z bazy Web of Science dotyczących statystycznej kontroli odbiorczej.
Wywnioskowano, że istotnym z punku dokonanych analiz w obszarze statystycznej kontroli
odbiorczej jest przeanalizowanie możliwości wykorzystania tej metody do oceny żywotności
wyrobu (tj. pozyskano około 74 pozycji dotyczących żywotności wyrobu w SKO
z przeanalizowanych 479 pozycji dotyczących SKO). Motywacją dokonania analizy była
przeważająca liczba pozycji literaturowych z dziedziny inżynierii w tym inżynierii
przemysłowej, w których problem żywotności wyrobu wydaje się być istotnym, ze względu
na postęp nauki, a tym samym zwiększenie trwałości wyrobów. Przeanalizowane pozycje
literaturowe i przytoczone analizy dokonanych w obszarze badań możliwości wykorzystania
statystycznej kontroli odbiorczej do oceny żywotności wyrobu mogą stanowić przydatną bazę
do podjęcia kolejnych analiz w celu zwiększenia możliwości wykorzystania tej metody
do oceny żywotności wyrobu.
Słowa kluczowe: jakość, kontrola statystyczna, żywotność wyrobu, plany statystyczne
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ANALYSIS OF THE POSSIBILTIIES USED THE ACCEPTANCE
SAMPLING PLAN TO ASSESS THE LIFE OF THE PRODUCT

Abstract: In the production processes, which are not statistical regulate it is important to used
the right control, to which the acceptance sampling plan is counted. This control consists
in assessing whether the product unit, batches of product or service provided or offered
for delivery is acceptable. The aim of the study is an analysis of the possibilities to use
the acceptance sampling plan to assess the life of the product. The literature review
of the selected section of the literature from 1900 to 2019 (i.e. 479 positions) was made from
the Web of Science base, and it was concerned about the acceptance sampling plan.
It was concluded that from the point of analysis carried out in the area of statistical inspection
control it was important to analyze the possibility of using this method to assess the product's
life span (i.e. about 74 items related to the product's life span were obtained from the 479
items analyzed). The motivation to make analyze was an overwhelming number of the
literature items from the engineering section including industrial engineering, in which the
problem of life of the product is important due to the progress of science, and increasing the
durability of products. The analyzed the literature items and cited analyzes in the area of the
study of the possibilities the use of the acceptance sampling plans to assess the life of the
products, can be a useful base to make next analyses in order to increase the possibilities used
this method to assess the life of the product.
Keywords: quality, statistical control, life of the product, statistical plan

1. Wprowadzanie
W celu zapewnienia odpowiedniej jakości wyrobów należy stosować kontrolę odbiorczą,
która jest przydatna w szczególności, gdy procesy produkcyjne nie są uregulowane
statystycznie (Szkoda, 2003). Kontrola odbiorcza jest procesem, w którym dokonuje
się oceny czy dostarczone lub oferowane do dostarczenia jednostki wyrobu, partii wyrobów
lub usługa jest możliwa do zaakceptowania (PN-ISO 2859-1:2003; PN-EN ISO 9000:201510). Kontroli odbiorczej poddawane są najczęściej partie produktu, czyli wybrana ilość
wyrobu, materiału lub usług stanowiąca całość danej kontroli, gdzie na partię kontrolowaną
może składać się kilka partii produkcyjnych lub część jednej partii produkcyjnej
(Steczkowski, 2009).
Podczas kontroli odbiorczej dokonuje się jedynie kontroli jakości wykonania
(Steczkowski, 2009). Kontrolę odbiorczą przeprowadza się po zakończeniu procesu
produkcyjnego, wówczas dokonuje się końcowej oceny jakości wyrobów lub jako kontrola
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po zakończeniu operacji, gdzie jest kontrolą międzyoperacyjną jakości wyrobów
(Szkoda, 2003). Ze względu na postęp nauki i technologii w przypadku produkcji wyrobów,
zwiększyła się niezawodność produkcji wyrobów, a tym samym trwałość produktów.
Zjawisko to utrudniało dokonywanie testów żywotności wyrobów w celu oceny ich trwałości,
dlatego istotnym było dokonanie przeglądu literatury w celu przeanalizowania możliwości
wykorzystania statystycznej kontroli odbiorczej do oceny żywotności wyrobu. Celem
opracowania jest przeanalizowanie możliwości wykorzystania statystycznej kontroli
odbiorczej (SKO) do oceny żywotności wyrobu. Przeanalizowano wybrane pozycje
literaturowe z lat od 1900 do 2019 roku (tj. 479 pozycji dotyczących SKO) z bazy Web
of Science dotyczących statystycznej kontroli odbiorczej.

2. Popularyzacja statystycznej kontroli odbiorczej
W celu przeanalizowania możliwości wykorzystania statystycznej kontroli odbiorczej
do oceny żywotności wyrobu dokonano przeglądu wybranych pozycji literaturowych
z multidyscyplinarnej bazy bibliograficzno-abstraktowej Web of Science. W celu pozyskania
pozycji literaturowych w bazie Web of Science na temat analizowanego tematu postępowano
zgodnie następującymi zasadami:
˗ w kategorii tytuł/temat uwzględniono:
˗ Acceptance Sampling Plan;
˗ Acceptance Sampling;
- w kategorii zakres wyszukiwania uwzględniono:
˗ tytuł;
˗ temat;
˗ okres czasu wyszukiwania: od 1900 do 2019 roku.
Spośród wszystkich dostępnych pozycji literaturowych, które otrzymano
po uwzględnieniu tych kategorii przeanalizowano tylko te pozycje literaturowe, które
odnosiły się do statystycznej kontroli jakości oraz żywotności wyrobów w statystycznej
kontroli jakości (tj. w sumie 479 pozycji literaturowych, a w tych około 74 dotyczących
żywotności wyrobu w SKO).
Przeanalizowano zbór dostępnych pozycji literaturowych w bazie Web of Science
pod względem liczby cytowani publikacji na temat statystycznej kontroli odbiorczej
z uwzględnieniem w kategorii tytuł – Acceptace Sampling lub Acceptance Sampling Plan
(Rysunek 1).
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Liczba cytowań publikacji (kategoria: tytuł) „Acceptance Sampling”
oraz „Acceptance Sampling Plan” w latach 1951 – 2019. Opracowanie własne na podstawie
(Web of Science, Results Analysis – Publication Years).
Rysunek

1.

Po przeanalizowaniu zbioru dostępnych pozycji literaturowych w bazie Web of Science
wywnioskowano, że największa liczba cytowań publikacji na temat pobierania próbek
do akceptacji nastąpiła po roku 2015, gdzie w przypadku wyszukanych tytułów publikacji,
w których uwzględniono „Acceptace Sampling” było to w sumie 1754 cytowań rocznie
publikacji udostępnionych na Web of Science, a z kolei dla „Acceptance Sampling Plan” było
to w sumie 837 cytowań publikacji udostępnionych na Web of Science.
Następnie dokonano analizy pod względem rodzaju publikacji, gdzie w kategorii
wyszukiwania w bazie Web of Science uwzględniono tytuł lub temat publikacji, a wyszukano
– Acceptace Sampling lub Acceptance Sampling Plan (Rysunek 2).
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Rysunek 2. Liczba publikacji (kategoria tytuł: „Acceptance Sampling” oraz „Acceptance

Sampling Plan”) – rodzaj publikacji w WoS w latach 1951 – 2019.
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i
materiały
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Kolejno przeanalizowano liczbę publikacji dla kategorii tytuł tj.: Accceptace Sampling oraz
Acceptace Sampling Plan w bazie Web of Science pod względem rodzajów dziedzin nauki
(Rysunek 3).

dziedzina
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Rysunek 3. Liczba publikacji dla typu publikacji (kategoria – tytuł: „Acceptance Sampling”

oraz „Acceptance Sampling Plan”) w latach 1951 – 2019. Opracowanie własne na podstawie
(Web of Science, Results Analysis – Categories).
Głównymi dziedzinami nauki, w których umieszczono największą liczbę publikacji
na temat statystycznej kontroli odbiorczej były: prawdopodobieństwo statystyczne,
zarządzanie, inżynieria przemysłowa, nauka zarządzania badaniami operacyjnymi, inżynieria
w ujęciu multidyscyplinarnym i aplikacje interdyscyplinarne nauk na komputerze.
Ze względu na dużą liczbę publikacji w ostatnich czterech latach (od 2015 do 2019 roku)
dotyczących statystycznej kontroli, jak i ze względu na dużą liczbę publikacji
w obszarze inżynierii (w sumie 166 pozycje) wywnioskowano, że istotnym z punku
dokonywanych analiz statystycznej kontroli odbiorczej jest przeanalizowanie możliwości
wykorzystania tej metody do oceny żywotności wyrobu. Wybrano do analizy problem oceny
żywotności wyrobu, ze względu na przeważającą liczbę pozycji literaturowych w bazie Web
of Science odnoszących się do dziedziny inżynierii w tym inżynierii przemysłowej, w których
problem żywotności wyrobu wydaje się być istotnym. Dodatkowo po wstępnym przeglądzie
literatury dotyczącej statystycznej kontroli odbiorczej, wywnioskowano, że problem
żywotności wyrobu stanowił znaczą liczbę z wszystkich przeanalizowanych publikacji
(około 74 z 479 przeanalizowanych publikacji).

3. Analiza
Plany pobierania próbek przeznaczone do analizy testów żywotności wyrobów (LSP) były
przeważnie wykorzystywane do określenia czy przyjąć lub odrzucić partie wyrobów. Różnice
pomiędzy planami pobierania próbek do analizy testów żywotności wyrobu lub grupy
wyrobów występowały między innymi w założonym rozkładzie życia. Po przeanalizowaniu
pozycji literaturowych, wywnioskowano, że do przeprowadzenia badań żywotności wyrobu
lub grupy wyrobów wykorzystywano następujące rodzaje rozkładów:
˗ rozkład Frecheta (Malathi, and, Muthulakshmi, 2017),
˗ rozkład normalny (Dobbah et al., 2018),
˗ rozkład ze znanym i nieznanym odchyleniem standardowym (Dobbah et al., 2018),
˗ rozkład Weibulla (Alsam et al., 2013; Fernandez, and, Perez-Gonzalez, 2012; Hsieh,
and, Lu, 2013; Alsam et al., 2012; Alsam, and, Jun, 2009; Alsam et al., 2013; Bhattacharya et
al., 2015; Kim, and, Yum, 2009),
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˗ rozkład uogólniony z rozkładem wykładniczym (Alsam et al., 2013; Alsam et al.,
2012; Alsam et al., 2013; Alsam et al., 2012),
˗ rozkład Weibulla-Pareto (NWP) (Al-Omari et al., 2016),
˗ rozkład logarytmu (Fernandez, and, Perez-Gonzalez, 2012),
˗ rozkład rozkładu (dystrybucji) lognormalnej (Li, and, Sun, 2015),
˗ rozkład wykładniczy w czasie cenzurowania (Gao, and, Li, 2014; Gui, and, Xu, 2015)
˗ rozkład odwrotny Weibulla (SGIW) (Mahdy, and, Ahmed, 2018; Chowdhury, 2016;
Chung et al., 2004; Al-Omari, 2018; Mahdy, et al., 2018),
˗ rozkład X Burr (model log-logistyczny) (Kim, and, Yum, 2009; Hu, and, Gui, 2018;
Aslam et al., 2013a, 2013b, 2013c; Suresh, et al., 1997; Alsam et al., 2010; Alsam, and, Jun,
2009a, 2009b),
˗ rozkład dystrybucji wykładniczej Marshalla-Olkina (Al.-Omari et al., 2018; Rao,
2013; Gui, and, Alsam, 2017),
˗ rozkład uogólnionej dystrybucji (rozkładu) wykładniczej (Alsam et al., 2015; Alsam et
al., 2011).;
˗ rozkład uogólnionego, odwróconego rozkładu wykładniczego (Chen et al., 2004),
˗ rozkład atrybutu rozkładu wykładniczego (Gogah, and, AlNesser, 2018),
˗ rozkład uogólnionego inwestycyjnego rozkładu Weibulla (GIWD) (Chen et. al., 2004),
˗ rozkład Rayleigha (Mahdy, and, Ahmed, 2018; Tsai, and, Wu, 2006),
˗ rozkład odwrotny rozkład Rayleigha (Aslam, and, Jun, 2009),
˗ rozkład Gamma (Al.-Masri, 2018; Gupta, and, Groll, 2018),
˗ rozkład Birnbauma-Saundersa (BS) (Balakrishnan et al., 2007; Aslam et al., 2011;
Alsam, and, Kantam, 2008),
˗ rozkład Pareto II rodzaju (Aslam et al., 2010),
˗ rozkład wykładniczej dystrybucji logistycznej wykładniczej (Rosaiah et al., 2017;
Zain et al., 2015),
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˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

rozkład ½ dystrybucji logistyczny (Rao, and, Naidu, 2016),
rozkład Maxwella (Wanbo, 2011),
rozkład alfa (Khan, and, Islam, 2013),
rozkład dla rozszerzonej średniej wykładniczej (Al-Omari, and, AlHadharami, 2018),
rozkład mocy Lindleya (Shahbaz, 2018),
rozkład Sushili (Al.-Omari, 2018),
rozkład log-EIG (Lu et al., 2016),
rozkład wykładniczo-potęgowy (Gogah, and, AlNasser, 2018),

˗

rozkład logistyczny potęgowy połowiczy (Rao, and, Naidu, 2015).
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W inżynierii powszechnie stosowana jest dystrybucja Lognormalna, którą jest również
rozkład życiowy ważnych wartości badawczych. W przypadku produktów o długiej
żywotności należy przestrzegać tej dystrybucji, także konieczne jest zastosowanie technik
przyspieszonego testowania do demonstracji produktu (Li, and, Sun, 2015). Z tego względu,
istotnym aspektem w przypadku oceny żywotności, który poddano analizie, to plan
przyspieszonej akceptacji próbek ze znanym lub nieznanymi ryzykiem producenta
i konsumenta (Chung et al., 2004; Chen, and, Li, 2017; Li et al., 2018).
Przyspieszone plany pobierania próbek (ALSP) mają zastosowanie w szczególności przy
wykazaniu, że dany produkt cechuje wysoka niezawodność i długa żywotność. Przyspieszone
plany pobierania próbek (ALSP) umożliwiają podjęcie szybkiej decyzji o zatwierdzeniu partii
produktu, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów całkowitych dokonania kontroli (Li et al.,
2018). Przeprowadzono przyspieszone testy żywotności, w których uwzględniono ryzyko
producenta oraz konsumenta i zaprojektowano je tak, aby działały niezależnie od tego,
czy czynnik przyspieszający (AF) jest znany czy nieznany. Gdy czynnik przyspieszający był
znany testy przeprowadzane były w przyspieszonych warunkach z cenzurą czasu, zostało
spełnione ryzyko producenta, a wielkość próbki testowej i wielkość numeru akceptacji zostały
zoptymalizowane. Kiedy czynnik przyspieszający był nieznany dobrano z góry dwa lub
większą liczbę poziomów przyspieszonego stresu, a wielkość i proporcje próbek przydzielone
do każdego poziomu stresu zostały zoptymalizowane (Kim, and, Yum, 2009; Li, and, Sun,
2015; Gao, and, Li, 2014). Poprzez zminimalizowanie uogólnionej asymptotycznej wariancji
statystyk testowych osiągnięto stałą akceptowalności, która zaspokaja ryzyko producenta
i konsumenta (Gao, and, Li, 2014). Kolejnymi z dostępnym planów próbkowania są plany
skróconych testów żywotności, które bazują w oparciu o rozkłady wykładnicze, normalne,
lognormalne, gamma, Weibulla itp., i podobnie jak plany testów trwałych bez emisji, oparte
są na zwiększaniu lub zmniejszaniu rozkładu niepowodzeń.
W przypadku planów próbkowania dla skróconych testów żywotności:
˗ opracowano plan według dystrybucji normalnej, gdzie kontrolowany jest każdy ogon
dystrybucji na oddzielne poziomy (Owen, 1969),
˗ przeanalizowano nowy rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej w całym
okresie życia: uogólniony, odwrotny rozkład Weibulla (SGIW), w którym:
˗ za parametr jakości uznano medianę czasu życia jednostki testowanej,
˗ określono ryzyka konsumenta i producenta,
˗ szacowano minimalny rozmiar próbki wymagany do zapewnienia określonego
medianowego okresu trwałości (Mahdy et al., 2018),
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˗ przeanalizowano dwuetapowy plan pobierania próbek grupowych dla percentyla
okresów życia, które mają rozkład X typu Burr (Aslam et al., 2013) i XR typu Burr
(Aslam et al., 2013),
˗ poprzez uwzględnienie dwustopniowego planu próbkowania grupowego jako planu
odniesienia w rozkładach Burr typu X i XII, zaprojektowano optymalne planu próbkowania
partii pomijającej typu SkSP-2 (skip – lot) (Alsam et al., 2012; Alsam et al., 2009),
˗ przeanalizowano problem próbkowania akceptacyjnego, gdzie przeanalizowano różne
liczby akceptacji, różne poziomy ufności i różne wartości stosunku ustalonego czasu
eksperymentu do określonego średniego okresu trwałości (Suresh, and, Ramanathan),
˗ opracowano plany dla rozkładu Maxwella, jak i opracowano algorytm do ustalania
planów próbkowania dla innych parametrów jakości (Wanbo, 2011),
˗ opracowano plany dla rozszerzonego percentyla dystrybucji wykładniczej MarshallaOlkina (Rao, 2013),
˗ zaproponowano nową klasę ważonych rozkładów wykładniczych za pomocą idei
Azzalini i opracowano plan odbioru akceptacji dla ważonej dystrybucji wykładniczej
w ramach skróconego testu trwałości (Gui, and, Alsam, 2017),
˗ opracowano plan próbkowania akceptacyjnego na podstawie atrybutu rozkładu
wykładniczego (Gui, and, Xu, 2015; Chen et al., 2004),
˗ przeanalizowano plany pobierania próbek dla Uogólnionego Inwersyjnego Rozkładu
Weibulla (GIWD) (Aslam, and, Jun, 2009),
˗ przy założeniu, że czas życia produktu wynika z uogólnionego rozkładu loglogistycznego i są znane parametry kształtu został opracowany plan próbkowania podwójnego
odbioru dla testu skróconego czasu życia (Alsam, and, Jun, 2009a; Alsam et al. 2009),
˗ przeanalizowano problem doboru planu próbkowania skróconych testów żywotności,
gdy czas życia następuje po uogólnionym rozkładzie Rayleigha44 i odwrotnym rozkładzie
Rayleigha (Alsam, and, Jun, 2009a),
˗ opracowano plany próbkowania akceptacyjnego, gdzie uzyskano minimalny rozmiar
próbki niezbędny do zapewnienia określonej medianowej żywotności przy założeniu,
że okresy życia jednostek testowych są zgodne z uogólnionym rozkładem Birnbauma –
Saundersa (Balakrishnan et al., 2007),
˗ opracowano plany odbioru akceptacji, w których przyjęto, że okresy życia jednostek
testowych odpowiadają rozkładowi Birnbauma Saundersa (Alsam et al., 2011).
Oprócz planów próbkowania dla skróconych testów żywotności zostały opracowane plany
akceptacji dla grupy próbek (GASP) dla skróconych testów życia, gdy okresy życia
elementów następują po rozkładzie Pareto drugiego rodzaju (Asla et al., 2010). Wykazano
użyteczność stosowania planów akceptacji dla grupy próbek (GASP) w przemyśle do kontroli
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jakości, czy w badaniach nad zdrowiem (Rosaiah et al., 2017; Zain et al., 2015).
Po przeglądzie literatury, wywnioskowano, że zostały opracowane takie plany akceptacji
dla grupy próbek, w których:
˗ dana grupa próbek zostaje ponownie przekazana do kontroli, jeżeli czas życia
produktu jest zależny od wykładniczej dystrybucji logistycznej (Rosaiah et al., 2017; Zain et
al., 2015).
˗ porównano wskaźniki wydajności procesu u poszczególnych dostawców (Butt et al.,
2018),
˗ zapewniono trwałość jakości produktu przy założeniu, że okres użytkowania produktu
jest zgodny z potęgowanym pół dystrybucją logistyczną (Rao, and, Naidu, 2016),
˗ zaproponowano
procedurę
dla
uogólnionego
systemu
dwupozycyjnego
z dwuetapowym warunkowym próbkowaniem grupowym jako planem odniesienia
z wykorzystaniem poziomów jakości (Suresh, and, Xavier, 2016).
W literaturze przedmiotu znajdują się także analizy i opracowania dotyczące innych
typów planu, tj.:
˗ plan mieszanych próbek powtórzeń grupowych (RGS), gdzie przykładowo stworzono
plan RGS oparty na wskaźniku zdolności procesu, C-pk, w którym charakterystyczne cechy
jakościowe są zgodne z rozkładem normalnym z nieznaną średnią i nieznaną wariancją
(Saminathan, and, Mahalingam, 2018; Balamurali, 2017), czy opracowano plany RGS dla
rozkładu Weibulla i uogólnionych rozkładów wykładniczych (Aslam et al., 2012),
˗ plan próbkowania akceptacyjnego dotyczący niezawodności próbek typu RASP, gdzie
dokonano analizy niezawodności wielu próbek w oparciu o ich żywotność (Bhattacharya et
al., 2015), czy przeanalizowano niezawodność odbioru przedmiotów nie nadających się
do naprawy (Cha, 2015), plany te stworzono dla rozkładu czasu życia Weibulla (Bhattacharya
et al., 2015; Kim, and, Yum, 2009) lub dla rozkładu Birnbauma-Saundersa (BS) (Alsam, and,
Kantam, 2008).
Przeprowadzone zostały analizy w oparciu o testy żywotności i testy niezawodności partii
zaakceptowanej podczas danej kontroli, które umożliwiły poprawienie charakterystyki
odnoszącej się do niezawodności populacji w zależności od akceptacji dokonywanej
w statystycznej kontroli odbiorczej (Cha, 2015). Opracowano typy planów w przypadku, gdy
żywotność jest zgodna z rozkładem Weibulla lub uogólnionym rozkładem wykładniczym,
a cechy dotyczące jakości są analizowane w kategorii cyklicznych okresów życia. W planach
tych parametry dobierano tak, aby spełnić jednocześnie dane ryzyko producenta, konsumenta
i osiągnąć minimalną średnią liczbę próbek do badania (Alsam et al., 2013).
W celu podjęcia decyzji, czy przyjąć lub odrzucić dany wyrób przeprowadzono analizę
z zastosowaniem dwupunktowej metody pobierania próbek. Ustalono średnią żywotność
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w oparciu o rozkład Weibulla i Pareto, znany jako nowy rozkład Weibulla-Pareto (NWP)
oraz o z góry założony czas życia. Z kolei jakość wyrobu oceniono obliczając wartości
charakterystyki roboczej i minimalne stosunki średniej żywotności (Al.-Omari et al., 2015).
Dla modelu cyklu życia w skali logarytmicznej opracowano uniwersalną metodologię
w celu określenia optymalnych planów próbkowania niezawodności z uwzględnieniem
cenzury awarii. W modelu tym założono brak stałego prawdopodobieństwa w otrzymaniu
wadliwego wyrobu w procesie produkcyjnym (Fernandez et al., 2012).
Zostały przeprowadzone analizy, w których plany pobierania próbek akceptacji zostały
stworzone w warunkach Bayesa (tzw. bayesowskich), m. in:
˗ stworzono plan pobierania próbek w celach dokonywania analiz ekonomicznych
(Lin, 1999),
˗ opracowano model oparty na ryzyku, w którym to decydent może wybrać plan
odbioru akceptacji przy minimalnych oczekiwanych kosztach, zgodnie z jego podejściem
do ryzyka (Hsien, and, Lu, 2013),
˗ przeanalizowane zostały bayesyowskie projekty AASP, gdzie uwzględniono ryzyko
producenta i konsumenta (Li et al., 2018; Hsieh, and, Lu, 2013),
˗ opracowano ogólny model planu dla rozkładu wykładniczego przy uwzględnieniu
funkcji straty (Chen et al., 2004).
Opracowano pojedyncze oraz podwójne plany statystycznej kontroli odbiorczej przeznaczone
dla nieskończony i skończonych wielkości partii. Wykazano, że w celu osiągnięcia danych
prawdopodobieństw akceptacji w przypadku skończonej wielkości partii uzyskuje się
mniejsze wartości parametrów w planach próbkowania (Shahbaz, 2018). Istotnym i często
poruszanym obszarem badań w przypadku statystycznej kontroli odbiorczej wykorzystywanej
do oceny żywotności było przeanalizowanie ryzyka producenta (Mahdy, and, Ahmed, 2018;
Chowdhury, 2016; Mahdy et al., 2018; Al.-Omari et al., 2018; Shahbaz, 2018; Al.-Omari,
2018; Lu et al., 2016), ryzyka konsumenta oraz wartości funkcji charakterystycznych
dla sugerowanych planów próbkowania. Został stworzony plan pobierania próbek przy
założeniu, że czas życia produktu jest zgodny z rozkładem Frecheta oraz optymalny plan
pobierania próbek, w którym przy poniesieniu minimalnych kosztów całkowitych możliwe
było spełnienie poziomu ryzyka dla konsumenta (Malathi, and, Muthulakshmi, 2017).
Opracowano plan, gdzie w momencie uzyskania zgodności ryzyka producenta i ryzyka
konsumenta z ustalonymi: punktami jakości, przyjętym czasem zakończenia badania i liczą
elementów w każdej z analizowanych grup, możliwe jest określenie liczby grup i numeru
akceptacji danego planu (Rao, and, Naidu, 2015). Oprócz ryzyka producenta, ryzyka
konsumenta oraz wartości funkcji dla danych planów próbkowania, dokonywano analizy
wpływu innych czynników na żywotność wyrobu z uwzględnieniem m. in.: różnych numerów
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akceptacji, poziomów ufności, wartości ustalonego czasu trwania badania, gdzie uzyskano
najmniejszą próbkę, która charakteryzowała analizowaną operacji i związane z nią ryzyko
producenta (Mahdy, and, Ahmed, 2018).

4. Podsumowanie
Analiza wykazała znaczny wzrost liczby publikacji w ostatnich czterech latach (od 2015
do 2019 roku) dotyczących statystycznej kontroli, jak i dużą liczbę publikacji w obszarze
inżynierii (w sumie 166 pozycje) dotyczącą analizowanego obszaru badań.
Po przeanalizowaniu pozycji literaturowych z bazy Web of Science w latach 1900 do 2019,
na podstawie 479 publikacji wywnioskowano, że statystyczna kontrola odbiorcza stanowi
obszerny zakres badań odnoszący się do oceny żywotności wyrobu. Zostały opracowane
różne modele albo plany statystyczne, w których dokonano analizy żywotności wyrobu
na podstawie różnych rozkładów statystycznych, opracowano m. in.:
˗ przyspieszone plany pobierania próbek (ALSP),
˗ Skrócone testy żywotności,
˗ plany dla grupy próbek (GASP) dla skróconych testów żywotności,
˗ plany mieszanych próbek powtórzeń grupowych (RGS),
˗ pojedyncze oraz podwójne plany statystycznej kontroli odbiorczej przeznaczone
dla nieskończony i skończonych wielkości partii.
Przeanalizowane pozycje literaturowe i przytoczone analizy badań możliwości
wykorzystania statystycznej kontroli odbiorczej do oceny żywotności wyrobu mogą stanowić
przydatną bazę do podjęcia kolejnych badań naukowych w celu zwiększenia możliwości
wykorzystania tej metody do oceny żywotności wyrobu.
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Streszczenie: Celem artykułu jest wyodrębnienie cech wspólnych pracy w zespołach
samodoskonalących się do metod stosowanych w Systemie Produkcyjnym Toyoty.
W opracowaniu scharakteryzowano System Produkcyjny Toyoty zwracając uwagę na jego
najważniejsze elementy. Odnosząc się do Manifestu Agile opisano również podstawy metod
zwinnych. Zespół samodoskonalący się został opisany na bazie zespołu scrumowego.
Następnie dokonano porównania cech zespołu scrumowego oraz pracowników Toyoty.
Szczegółowo opisano rolę lidera, samodoskonalenia, zwiększenia efektywności oraz
określenia ram czasowych w obydwu przypadkach. Uzyskane wnioski pozwoliły
na wyodrębnienie wielu cech wspólnych obu systemów.
Słowa kluczowe: Agile, zespoły samodoskonalące, System Produkcyjny Toyoty.

SELFORGANIZATING TEAMS IN CONTECST OF TOYOTA
PRODUCTION SYSTEM
Abstract: The article presents the similarities of work in selfimproving teams to the methods
used in the Toyota Production System. The Toyota Production System was characterized
by its most important elements. The basics of agile methods are also described, referring
to the Agile Manifesto. Scrum team was described as an examle of Selfimroving team. Then
the features of the Scrum team and Toyota employees are compared. The role of the leader,
self-improvement, increase of efficiency and timeframe in both cases are described in detail.
The findings that were deduced, presented many similar features for both systems.
Keywords:
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1. Wprowadzenie
Szybko zmieniające się technologie, nieprzewidywalne warunki rynku światowego
zmuszają przedsiębiorców do poszukiwania nowych technik zarządzania zespołami oraz
kierowania przedsiębiorstwem. Tradycyjne modele wytwarzania produktów, takie jaki
metoda Waterfall (Kaczor, 2014), nie sprawdzają się w procesach wymagających
kreatywności, a także branżach, w których zmiana wymagań konsumentów może nastąpić
w trakcie tworzenia produktu. Coraz więcej firm decyduje się na wprowadzenie podejścia
zupełnie odmiennego, opartego na pozyskiwaniu wiedzy w procesie empirycznym. Zespoły
projektowe i organizacje działające w ten sposób są nazywanie Złożonymi Systemami
Adaptacyjnymi (Kaczor, 2014). Sposób prowadzenia projektu jest adaptacyjny, ponieważ
osoby zaangażowane w projekt muszą dostosowywać się do zaistniałych zmian. Złożoność
tego podejścia polega na personalizacji produktu oraz na fakcie, że w chwili rozpoczęcia
pracy ostateczny kształt projektu nie jest znany i zależy od klienta.

2. System Produkcyjny Toyoty- charakterystyka
System Produkcyjny Toyoty (TPS, Toyota Production System) to zbiór metod zarządzania
opracowywanych firmie Toyota od początku XX w.. Obejmuje on nie tylko narzędzia służące
do sprawnego kierowania przedsiębiorstwem, ale również całą filozofię i kulturę firmy, czyli
ogół wyznawanych wartości przez jej pracowników. System koncentruje się na organizacji
produkcji i logistyki, wliczając w to pozytywne relacje z dostawcami i klientami. Głównym
celem TPS jest zwiększanie wydajności dzięki ograniczeniu marnotrawstwa. Jest to osiągane
poprzez stosowanie różnych narzędzi takich jak np. szczupłe procesy, czy filozofia kaizen
(z jęz. jap. "dobra zmiana") (Maurer, 2016). Podstawowymi założeniami filozofii Toyoty
są szacunek dla drugiego człowieka oraz ciągłe doskonalenie (Liker, 2018; Liker, and Convis,
2012; Liker, and Hoseus, 2016).

61

Management and Quality- Zarządzanie i Jakość, 2019 Vol. 2 No 1

Sornat R., Ocieczek W.

Rysunek 1. Model Drogi Toyoty. Adapted from: “Kultura Toyoty. Serce I dusza filozofii Toyoty”
by J. Liker, and M. Hoseus. Copyright 2016 by MT Bizes.

3. Agile Development- podstawowe założenia
Podstawy metodyki Agile zostały utworzone w 2001 r. kiedy grupa 17 osób zajmujących
się budową systemów informatycznych opublikowała Agile Manifesto for Software
Development. Jest to spis podstawowych wartości jakimi należy kierować się podczas
wytwarzania oprogramowania, a zarazem kryterium klasyfikowania metody jako zwinnej
(Kaczor, 2014).
Pierwszy punkt manifestu mówi o tym, że ludzie i ich interakcje są ważniejsze
od procedur i narzędzi jakimi wykonywana jest praca (ONZ, 13.11.2019). Ludzie powinni
być głównym zasobem firmy. Wykwalifikowana kadra jest w stanie rozwiązywać problemy
i wytwarzać produkty, a dzięki sprawnej komunikacji jest w stanie wykonywać swoją pracę
efektywnie. Procedury i narzędzia powinny być jedynie czynnikami wspomagającymi
i przyśpieszającymi pracę.
Według autorów dokumentu bardziej liczy się „działające oprogramowanie
od szczegółowej dokumentacji” (ONZ, 13.11.2019). Oznacza to, że wytworzenie gotowego
produktu, który posiada wartość rynkową, powinno być ważniejsze od przygotowania
kompletnej, szczegółowej dokumentacji. Najważniejsze są efekty pracy a nie jej opis.
Współpraca z klientem powinna być ważniejsza dla przedsiębiorcy niż negocjowanie
z nim umów (ONZ, 17.11.2019). Podpisanie bardziej elastycznej umowy i ciągła współpraca
z klientem gwarantuje, że zleceniodawca będzie zadowolony z efektu końcowego.
Dzięki zwinnemu podejściu można dopasowywać się do zmieniających się potrzeb rynku
w trakcie tworzenia produktu (ONZ, 13.11.2019). Reagowanie na zmiany powinno być
ważniejsze od realizacji założonego projektu. Nie należy jednak rezygnować z planowania
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całkowicie, ponieważ planując jesteśmy w stanie określić zakres pracy oraz odkryć możliwe
problemy.
Podstawowymi zaletami metod zwinnych jest empiryczne podejście, klarowność procesu
oraz „płynne” dostosowywanie się do bieżącej sytuacji. Pomimo tego, że najczęściej zwinne
podejście jest kojarzone ze Scrumem, to istnieją również inne metody postępowania
i frameworki. Są to m.in. Lean Software Development, Programowanie Ekstremalne oraz
Crystal. Wszystkie te systemy są oparte na Manifeście Agile, ale adaptują również wartości
i metody zaczerpnięte z Lean Manufactoring, TPS oraz Kanban ( z jęz. jap. spis widoczny)
(Szwedzka, Lubiński 2015). W artykule zwinne podejście w zespołach samodoskonalących
zostanie przedstawione na podstawie frameworku Scrum (Kaczor, 2016; ONZ, 10.11.2019)
3.1 Opis metodologii Scrum
Scrum to ramy postępowania, które pomagają wytwarzać skomplikowanie produkty
w sposób efektywny. Celem zespołów jest osiągnięcie Przyrostu, czyli gotowego produktu
w czasie jednego Sprintu, trwającego co najwyżej miesiąc. Członkowie zespołu sami ustalają
definicję „gotowości produktu” oraz zadania do wykonania na dany sprint. Zespoły
Scrumowe składają się z Grupy Deweloperskiej, Scrum Mastera (SM) oraz Właściciela
Produktu. Ograniczenie liczby osób w zespole (3-9 osób) oraz wprowadzenie tylko trzech ról
powoduje ułatwienie komunikacji między członkami. Ważnymi Wydarzeniami są Daily
Scrumy - mają charakter codziennych, piętnastominutowych, stojących spotkań podczas,
których omawiane jest jaka praca została wykonana, jakie wystąpiły problemy oraz plany
na dany dzień. Retrospektywa Sprintu to wydarzenie podczas, którego analizowane
są wszystkie zdarzenia oraz problemy, które zaszły w czasie jednego cyklu oraz
podsumowywany jest cały proces wytwarzania danego Przyrostu. Jednym z artefaktów Scrum
jest Rejestr Produktu, gdzie zapisywane są wszystkie rzeczy, które należy zrobić dla
produktu, jest on ciągle modyfikowany, zawiera całą historię tworzenia produktu wraz
z błędami, które wystąpiły. Zespoły Scrumowe zdobywają swoją wiedzę o procesie
empirycznym, co pozwala im lepiej dopasowywać się do zmieniających się potrzeb rynku
(ONZ,2015; ONZ, 13.11.2019).

4. Porównanie cech pracy w Scrum oraz TPS
System Produkcyjny Toyoty był jednym z czynników, które zainspirowały Jeffa
Schuterlanda do stworzenia podstaw Scrum (Kaczor, 2016; ONZ,17.11.2019). Jest więc
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naturalne, że oba te systemy postępowania mają wiele wspólnego. Począwszy od roli jaką
przyjmuje Scrum Master oraz kierownik na linii produkcyjnej TPS, którzy pełnią rolę
naturalnych liderów wspomagających i motywujących zespół, niż stereotypowych nadzorców
procesu (ONZ, 27.07.2016)
Scrum Master jest w niektórych publikacjach nazywany „usłużnym liderem” (Kaczor,
2016), co bardzo dobrze oddaje charakter jego roli w zespole. Oznacza to, że pomimo roli
menedżera zespołu SM, nie przydziela zadań, ani nie zarządza pracą. Jest odpowiedzialny
za zapewnienie Deweloperom (członkom zespołu) odpowiedniego środowiska do pracy,
materiałów, usuwanie przeszkód napotkanych podczas procesu wytwórczego. Pilnuje
również, aby Zespół Deweloperski miał jasno określone cele, jak również rozumiał sposób
postępowania w Scrum. Istotną rolą Scrum Mastera jest również motywowanie i wspieranie
członków zespołu (Kaczor, 2016; ONZ, listopad 2017)).
Szczupłe przywództwo, realizowane w zakładach Toyoty, zakłada, że zarządzającym jest
osoba, która potrafi zaangażować pracowników oraz sprawić, aby umieli oni samodzielnie
rozwiązywać dowolne problemy oraz zachęcali do tego samego współpracowników. Lider
posiada zarówno kompetencje miękkie, które pomagają mu w tworzeniu relacji, jak również
potrafi posługiwać się narzędziami lean. Kierownicy pracujący w TPS są odpowiedzialni nie
tylko za wytworzenie jak największego zysku przy jednoczesnej eliminacji marnotrawstwa,
ale również za tworzenie i rozpowszechnianie Kultury Toyoty. Kultura firmy jest to sposób
w jaki pracownicy myślą i postępują. Jest ona zakorzeniona w podstawowych wartościach
wyznawanych przez Toyotę – szacunek do ludzi i dążenie do ciągłego rozwoju (Linker, and
Convis, 2012).
Tabela 1.
Podstawowe cechy wspólne liderów pracujących w systemie Scrum i TPS
Lp.

1

2
3

Cechy wspólne liderów
Scrum Master
kierownik pracujący w TPS
Współpracuje z Zespołem Deweloperskim
Pracuje na poziomie gemba (z jęz. jap. miejsce
oraz wspiera go w samodzielnym
wykonywania pracy), aby dokładnie zrozumieć
podejmowaniu decyzji.
faktyczną sytuację. Zachęca pracowników do
samodzielnej identyfikacji problemów oraz ich
rozwiązywania.
Coaching Zespołu Deweloperskiego w
Coaching pracowników w zakresie
zakresie w zakresie wykorzystania zasad
samodoskonalenia (z jęz. jap. kaizen).
samoorganizacji i międzyfunkcyjności.
Pilnuje aby wszyscy członkowie zespołu
Przekazywanie wartości płynących z Kultury
rozumieli framework Scrum.
Toyoty.

Note: opracowanie własne

Pracownicy Toyoty z działu HR (ang. human resources) wierzą, że tylko będąc w miejscu
gdzie w rzeczywistości odbywa się produkcja (na poziomie gemba) można zaobserwować
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błędy i je wyeliminować. Wiąże się to z jednym z podstawowych pojęć wykorzystywanych
w Toyocie czyli genchi genbutsu, co oznacza przyjdź i zobacz. Dzięki ciągłej obserwacji
i natychmiastowej eliminacji problemów firma może ciągle się doskonalić (Tabela 1) (Liker,
and Hoseus, 2016).
Każdy
samodoskonalący się, zwinny zespół powinien dążyć do efektywnego
rozwiązywania problemów, czyli ciągłej poprawy w procesie uczenia się. Dostosowywanie
się do bieżącej sytuacji oraz potrzeb rynku pozwala na tworzenie produktów
konkurencyjnych, a co za tym idzie osiąganie większych zysków.
Filarami Scruma są przejrzystość, inspekcja oraz adaptacja (ONZ, 2019.11.13).
Adaptacja, polega na dopasowywaniu się do bieżących warunków. Osiąga się ją między
innymi poprzez nieustanne powtarzanie cyklów: Sprawdź- Zadziałaj- Zaplanuj - Wykonaj.
Adaptacja oparta jest na cyklu Deminga pomagającym kontrolować zmiany zachodzące
w czasie trwania danej iteracji czasowej (ONZ,19.02.2018).
Inspekcja, czyli kolejny filar Scruma, pozwala na znalezienie odchyleń od normy oraz
zastosowanie odpowiednich metod ich usunięcia. Powinna być wykonywana na tyle często,
aby umożliwić wykrywanie problemów na wczesnym stadium procesu, jednocześnie nie
zakłócając przebiegu zdarzeń. Inspekcja dokonywana jest poprzez Daily Scrumy,
Retrospektywe Sprintu oraz prowadzenie Rejestru Produktu.
Przejrzystość procesu jest konieczna, aby praca była wykonywana płynnie oraz bez
przestojów spowodowanych brakiem koniecznych informacji. Wszyscy członkowie zespołu
muszą być informowani o wszystkich dokonywanych zmianach, sami ustalają definicję
Przyrostu, Gotowości Produktu oraz przydzielają sobie zadania do wykonania. Przejrzystość
procesu jest niezbędna, aby proces przebiegał wydajnie, w najbardziej efektywny sposób.
Spełnienie tego warunku przyczynia się do skrócenia czasu potrzebnego na wykonanie
zadania. Przejrzystość procesu jest też podstawą TPS, ponieważ usprawnia przebieg procesu
produkcyjnego, a co za tym idzie zmniejsza marnotrawstwo. Często dla spełnienia warunku
Przejrzystości stosuje się zarządzanie wizualne. Zarówno w TPS jak i Scrum stosuje się
tablice kanbanowe. Zawierają one informacje na temat procesu i w najprostszej postaci
są podzielone na trzy części: Do zrobienia, W trakcie, Zrobione (Stoller, 2015). Dzięki
prostemu systemowi można szybko zorientować się na jakim etapie procesu jest zespół.
Zarówno wykorzystując procesy zwinne jak i lean manufactoring jednym z niezbędnych
zagadnień jest określenie ram czasowych danego procesu. Jest to niezbędne, aby wytwarzanie
produktu odbywało się efektywnie. Wydajność procesu jest czynnikiem zmniejszającym
marnotrawstwo czasu, a regularność pomaga w śledzeniu postępów oraz wykrywaniu
zachowań odbiegających od normy.
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Wszystkie Wydarzenia w Scrum mają określone ramy czasowe, których nie można
zmieniać w trakcie trwania danego cyklu (Sprintu). Takie podejście kształtuje zespół
zdyscyplinowany, nastawiony na osiągnięcie celu. Ustalenie ram czasowych sprzyja też
szybkiemu podejmowaniu decyzji.
Podobny mechanizm, chronometraż, jest wykorzystywany w Lean Manufacturing. Polega
on na ustaleniu czasu potrzebnego na wykonanie konkretnej operacji (ONZ, 17.11.2019).
Pomaga to ustalić normy oraz rozpoznać zachowania odbiegające od przyjętych standardów.
Prowadzi do zmniejszenia marnotrawstwa czasu.
Zarówno zespoły Scrumowe jak i pracownicy Toyoty w swoim działaniu kierują się
szacunkiem do ludzi (Liker, and Hoseus, 2016). Szacunek odnosi się zarówno
do pracowników, jak i partnerów. Ludzi należy motywować ich do ciągłego rozwoju, rzucać
im wyzwania oraz pomagać im.

5. Podsumowanie
Praca w zespole samodoskonalącym oraz Systemie Produkcyjnym Toyoty mają wiele
cech wspólnych. Obydwa systemy jako nadrzędny cel stawiają sobie ciągłe doskonalenie.
Usprawnienie procesu jest dokonywane poprzez dostosowywanie się do bieżącej sytuacji oraz
eliminację problemów, rozwiązywanych poprzez wizualizację. Zarówno zespoły scrumowe
jak i pracownicy Toyoty doświadczenie zdobywają na drodze empiryzmu. Rola kierownictwa
w tworzeniu sprawnie działającego zespołu jest w obu przypadkach nieoceniona. Liderzy nie
tylko kształtują kulturę organizacyjną, ale również zachęcają do rozwoju i rozwiązywania
problemów. Dzięki zarządzaniu wizualnemu oraz narzędziom takim jak Kanban są w stanie
szybko wykrywać oraz eliminować błędy. Praca w zespołach samodoskonalących oraz
w Systemie Produkcyjnym Toyoty prowadzi również do zmniejszenia marnotrawstwa czasu
poprzez wprowadzanie ram czasowych określonych procesów. Określony czas wykonywania
procesów oraz przejrzystość zwiększają efektywność pracy. Ze względu na obecność
w miejscu wytwarzania produktu (gemba) przywódcy są zorientowani w bieżącej sytuacji.
Praca zespołowa jest możliwa jedynie wśród ludzi, którzy się szanują.
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Streszczenie: Człowiek niewątpliwie stanął na progu wykorzystywania innowacyjnych
technologii dotyczących samochodów autonomicznych, w różnorakich dziedzinach życia,
w tym także w logistyce. Można jednak pokusić się o stwierdzenie, że próg ten już prawie
przekroczył. Celem pracy jest więc pokazanie wizji i osiągnięć w tym zakresie. Artykuł
zawiera genezę powstania pomysłu, idei oraz pierwsze historie związane z wykorzystaniem
samojeżdżących pojazdów. Bada także możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii
oraz sztucznej inteligencji w najnowszych autonomicznych modelach samochodów.
Na podstawie samojeżdżących pojazdów osobowych analizuje możliwości zastosowania ich
logistycznych odpowiedników w zakresie poruszania się w aglomeracji miejskiej, ich wpływ
na infrastrukturę miastową, minimalizacji nakładów finansowych w różnych dziedzinach
transportu, zwiększenia wydajności oraz upłynnienia szeroko rozumianego transportu.
Słowa kluczowe: pojazdy autonomiczne, logistyka, perspektywy, zarządzanie

PERSPECTIVES FOR USAGE OF AUTONOMOUS CARS IN
LOGISTIC INDUSTRY
Abstract: A man stands on the threshold, but he can be tempted to say that this threshold
is almost exceeded considering range of the functions of the technology used in autonomous
cars and also in various life frames, including logistics. The article approximate the genesis
of uprising the idea and the original stories connected with using autonomous vehicles. It also
unveils the possibilities of managing progressive technogies and artificial intelligence in the
latest models of unmanned autos. The text analyzes the possibilities of their logistical
counterparts in terms of movement in urban areas, its impact on city infrastructure,
minimization of financial expenditure in various fields of transport, inprovement in efficiency
and correction of broadly understood transport.
Keywords: autonomus cars, Logistics, perspectives, management
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1. Wprowadzanie
Transport towarów pomiędzy infrastrukturami logistycznymi w dzisiejszych czasach
nieodzownie kojarzony jest z widokiem samochodów ciężarowych, z kierowcą prowadzącym
pojazd, który poszczególne materiały do segmentów logistycznych. Jednakże bardzo szybki
rozwój techniczny świata powoduje konieczność, a wręcz wymusza poszukiwanie przez nas
nowych dróg rozwoju oraz łączenie dotychczas przewozi zupełnie różnych dziedzin nauki.
Inwestycje w badania naukowe i innowacje, a następnie przenoszenie pomysłów
z laboratorium na rynek mają zasadnicze znaczenie dla przyszłości i rozwoju licznych gałęzi
przemysłu. Wśród głównych oczekiwań znajduje się niewątpliwie stworzenie pojazdu
autonomicznego, czyli pojazdu łączącego nowoczesne technologie w zakresie motoryzacji
oraz sztucznej inteligencji. Wprawdzie człowiek współcześnie spotyka się już
z zaawansowanymi systemami wspomagania pracy kierowcy, lecz dopiero połączenie
wszystkich osiągnięć techniki motoryzacyjnej i sztucznej inteligencji, pozwoli w pełni na
skonstruowanie inteligentnego pilota dla samochodu, a tym samym pojazdu autonomicznego
(Jakubiec. B, 2014). Wykorzystywanie samochodów autonomicznych jest obecnie na tyle
młodą i wciąż jeszcze rozwijaną dziedziną, iż zdobywanie jakichkolwiek informacji na ten
temat jest niebywale trudne. W artykule wykorzystano najnowsze wzmianki, pochodzące
z różnorakich źródeł, nie tylko polskich, ale także i europejskich. Ponadto dołożono starań,
aby dotrzeć do jak najbardziej aktualnych danych na temat najnowszych inwestycji, w tym
także polskich, zbliżających nas do pełnego wykorzystania potencjału drzemiącego
w pojazdach autonomicznych. Celem artykułu jest zatem przedstawienie perspektyw
wykorzystania samochodów autonomicznych w logistyce.

2. Geneza powstania
Wbrew pozorom powstanie pomysłu i idei samochodu autonomicznego nie jest
wytworem czasów współczesnych. O pierwszych koncepcjach pojazdu poruszającego się bez
udziału kierowcy możemy doszukać się już w dziełach Leonarda da Vinci. Niemniej jednak
przy całym szacunku do dorobku renesansowego geniusza – genialne pomysły nie popychają
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świata do przodu. Robią to Ci, którzy poza wymyślaniem, potrafią je zrealizować (Michalik.
Ł, 2015)

Rysunek 1.Rysunek koncepcyjny pojazdu autonomicznego Leonarda do Vinci
Źródło: https://gadzetomania.pl/57582,autonomiczne-samochody

Choć obecnie od narodzenia się pomysłu do jego realizacji i wprowadzenia na rynek mija
co najwyżej kilkadziesiąt lat, tak w przypadku tychże pojazdów przyszło nam czekać aż pięć
wieków. Próby praktycznego wykorzystania samochodów bez kierowcy oraz ich pierwsze
konstrukcje pojawiły się bowiem dopiero w latach 20-tych ubiegłego wieku w Stanach
Zjednoczonych. Jednakże trudno je określić mianem pojazdów autonomicznych, ponieważ
kierowcę bezpośrednio zastąpiono układem zdalnego kierowania, który był kontrolowany
z samochodu jadącego z tyłu. Sam efekt jednak musiał być na tyle spektakularny, że gazeta
The Milwaukee Sentinel z 1926 roku informowała o planowej próbie takiego pojazdu, pisząc
o krążącym po ulicach samochodzie widmo (Michalik. Ł, 2015). Koncepcje, które były
przyjmowane przez człowieka, a które miały służyć stworzeniu idealnego pojazdu
autonomicznego zmieniały się systematycznie przez lata, wraz z rozwojem nauki i techniki..
W 1953 roku firma RCA Labs stworzyła miniaturowy model samochodu autonomicznego,
który poruszał się dzięki zamocowanym w pasie drogi magnetycznym paskom (Rysunek 2.
Wizja

pojazdu

futurystycznego

Źródło:

https://www.auto-mat.ch/de/content/news/181129_Turn-self-driving-cars-into-offices-That-ll-take-30-

years.php

Podstawową wadą całej idei była jednak ingerencja w infrastrukturę, która wymagała

posiadania odpowiednich narzędzi sterujących pojazdem.
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Rysunek 2. Wizja pojazdu futurystycznego
Źródło: https://www.auto-mat.ch/de/content/news/181129_Turn-self-driving-cars-into-offices-That-ll-take-30years.php

Koncepcja ta prężnie rozwijała się do momentu, kiedy to na początku lat 80-tych XX-w.
Ernst Dickmanns wykorzystał komputerowe przetwarzanie obrazów w pojeździe. Dzięki
obserwacji otoczenia pojazd posiadał zdolności umożliwiające mu poruszanie się po nowej,
nieznanej mu dotąd drodze (Rysunek 3).

Rysunek 3.Autonomiczny pojazd Ernsta Dickmannsa
Źródło: https://hybridtechcar.com/2018/08/15/from-wires-on-the-road-to-artificial-intelligence-in-the-carhistory-of-autopilot-appearance/

Po latach Amerykanie zdecydowali o udostępnieniu sygnału GPS całemu światu
(Michalik. Ł, 2015). Technologia przeciwzakłóceniowa i samo ich łagodzenie oraz usługi
korekcyjne w celu zapewnienia pozycjonowania i integracji czujników (Autononomus
Vehicles, 2019) dały nowe możliwości w zakresie jazdy i poruszania się na drogach,
a co za tym nowe perspektywy rozwoju pojazdów w szeroko rozumianym pojęciu.
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3. Stopnie jazdy autonomicznej.
Nie sposób zacząć opisywać coś, co według producentów nastanie już w najbliższych
latach, bez opisania na jakim stopniu rozwoju znajduje się człowiek w tym zakresie.
Dla potrzeb określania stopnia autonomicznej jazdy organizacja SAE (Society of Automotive
Engineers) wprowadziła sześciostopniową skalę (Rysunek 4):
1. Poziom 0 - Człowiek sprawuje całkowite panowanie nad pojazdem, nawet jeśli
2.
3.

4.
5.

posiada systemy wspomagania kierowcy, takie jak ESP, ABS, tempomat
Poziom 1 - Asystent kierowcy dokonuje automatyzacji jedno elementu prowadzenia
pojazdu
Poziom 2 - Pojazd kontroluje elementy takie jak: kierunek jazdy, odpowiada za pas
ruchu, przyśpieszenie, hamowanie i kierowanie, natomiast kierowca sprawuje
pozostałe czynności
Poziom 3- Samochód zajmuje się wszystkimi aspektami jazdy, a kierowca
interweniuje, gdy wymaga tego sytuacja
Poziom 4 - Zasadniczno jazda w pełni autonomiczna. Samochód podejmuje decyzje
bez interwencji człowieka

6. Poziom 5 - Jazda w pełni autonomiczna.
Na którym więc etapie rozwoju znajduje się człowiek współcześnie? Tesla, firma
produkującą samochody elektryczne od 2016 twierdzi, że jej samochody mogą poruszać
się po drodze autonomicznie. Największe zainteresowanie budzi m. in. Model X, która
posiada najnowszy system autopilota, spełniający wszystkie wymogi z zakresu poziomu
trzeciego.
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Rysunek 4. Poziomy autonomicznej jazdy, stworzone w.g. SAE
Źródło: https://www.sae.org/news/press-room/2018/12/sae-international-releases-updated-visual-chart-for-its%E2%80%9Clevels-of-driving-automation%E2%80%9D-standard-for-self-driving-vehicles

A co z innymi markami samochodów? Na którym poziomie skali można jest usytuować?
Znaczna część nabywców współczesnych samochodów jest już przyzwyczajona albo
oczekuje tego, aby codziennie rano w drodze do pracy usiąść wygodnie w fotelu samochodu
i bezpiecznie odbyć swoją zaplanowaną podróż. Nie chcą martwić się o podstawowe
czynności, które zapewnią im bezpieczną i przepisową jazdę. Nie chcą zaprzątać sobie głowy
takimi rzeczami jak włączenie świateł drogowych, zmianę biegów, przestrzeganie bezpiecznej
odległości od drugiego pojazdu, bezproblemowe parkowanie, itp.
Coraz nowsze modele samochodów, choć oczywiście pozostające jeszcze w tyle za tymi
wysoko już inteligentnymi, często będącymi jeszcze na poziomie testów laboratoryjnych,
w swoim standardzie dysponują już takimi rozwiązaniami i efektami, które zadziwiają
i jednocześnie całkowicie spełniają oczekiwania nabywców. Oczywiście wszystko
to gwarantuje im jeszcze większy komfort użytkowania, bardziej ekonomiczną, bezpieczną
i ciekawą jazdę. I w tym przypadku możnaby pokusić się o zakwalifikowanie ich już
co najmniej do poziomu drugiego. Obecnie trudno już jest wyobrazić sobie pojazd bez
obowiązkowych systemów bezpieczeństwa takich jak, ABS, ESP czy też ASR. Jednak
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kolejne generacje aut klasy wyższej/luksusowej stale znacząco poszerzają gamę oferowanych
ulepszeń. Doskonałym przykładem będzie m. in. Jaguar XF, posiadający system „InControl
Touch Park Assist” umożliwiający parkowanie równoległe oraz prostopadłe, a także
bezproblemowe opuszczenie miejsca parkingowego (Rysunek 5).

Rysunek 5.Ilustracja działania nowoczesnych systemów parkowania.
Źródło:https://i.ytimg.com/vi/GPIJ9G9NvfQ/maxresdefault.jpg?fbclid=IwAR3f-KAN6YxPRVzOOzaxGK0Fxmtv
5W6SkwBaNtUnvX0haiDuz52LncMUZlo

Po naciśnięciu przycisku na desce rozdzielczej Jaguar automatycznie wyszukuje miejsca
po stronie pasażera lub po stronie kierowcy w zależności od obranego kierunku, wszystko
przy uprzednim zwróceniu uwagi na ruch uliczny oraz bezpieczeństwo pieszych.
Oczywiście intuicyjne rozwiązania mogą stać się również źródłem zagrożeń.
Prawdopodobieństwo wystąpienia dekoncentracji, jako efektu używania np. wszelkich
technologii i komunikatorów dostępnych w pojazdach jest bardzo duże podczas jazdy.
Producenci owych środków transportu zmuszeni są więc do zapobiegania takim sytuacjom.
W dobie ciekawych nowinek znajduje się więc np. miejsce dla technologii skupiającej
oczy kierowcę na bezpieczeństwie i odpowiednim zachowaniu w podróży. W ogromnej
większości nowoczesnych modeli aut został zastosowany zaawansowany technicznie
wyświetlacz przezierny, wykorzystujący technologię laserową, co pozwala kierowcy
skupić całą uwagę na drodze. Ten supernowoczesny system wyświetla na przedniej szybie
lub szklanym panelu całą gamę ważnych z punktu widzenia kierowcy informacji ( Rysunek
6)
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Rysunek 6. Koncepcja wyświetlania informacji na przedniej szybie pojazdu
Źródlo:https://cndjaguarlandrover.com/api/v1//image/11562?fbclid=IwAR2aUhykX0jSjWknX3NZUGK5b7xBN6
FfJVLyK-HRGUYcK0LgXi8rBS2WbiQ

Wyraźny, jasny obraz wyświetlany za pomocą lasera, który jest doskonale widoczny
nawet w pełnym słońcu, wskazuje prędkość pojazdu, wyświetla dane nawigacyjne oraz
informacje z tempomatu. Jeżeli pojazd wyposażony jest w odpowiedni system, kierowca
widzi również ikonki rozpoznanych znaków drogowych.

4. Miasto a autonomiczny samochód.
Skoro osiągnięto już tak wiele w tworzeniu autonomicznych pojazdów można
przymierzyć się do rozpatrzenia wpływu najbardziej zautomatyzowanych ich wersji,
na otaczającą infrastrukturę w aglomeracjach. Bardzo ważnym aspektem jest to,
że samochody te obierają możliwie najkrótszą trasę przy wyznaczaniu celu czy też, zwracają
uwagę uprzednio na występujące w trasie utrudnienia. Dzieje się tak dzięki posiadaniu przez
nie możliwości, aktualizowania informacji dotyczących ruchu w danym okręgu, przy
uwzględnieniu godziny czy warunków atmosferycznych, obierania odpowiednich pozycji,
w celu wykonania określonego manewru. Można więc stwierdzić, że są świetnymi
optymalizatorami drogi.
Popularyzacja zjawiska występowania samochodów bezzałogowych rodzi zatem
obiecujące perspektywy dla elementów przestrzennych, począwszy od zajmowania miejsca na
parkingu, po przejazdy wąskimi ulicami. Odnosząc się do pokonywanej drogi samochody
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utrzymują możliwie najmniejsze bezpieczne odstępy, utrzymują się w przestrzeni
przeznaczonej do poruszania się na danym pasie, tak by nie utrudniać poruszania innym
pojazdom będącym w ruchu i jednocześnie funkcjonalnie wykorzystywać wszystkie ciągi
komunikacyjne.
Kolejnym aspektem wartym wspomnienia jest poprawienie się okazałości i prezentacji
wyglądu ulic poprzez redukcję, np. sygnalizatorów mających głównie w prosty i przystępny
dla każdego sposób przekazać określoną informację, zmianę, ale pozostają zbędne, pojazdy
bezzałogowe odbierają odpowiednie sygnały głównie drogą radiową.
Korzystające zaś z napędu spalinowego auta ograniczają emisję spalin z uwagi
na ekonomiczną jazdę oraz posiadają zwiększoną pojemność na bagaże, czy
transportowanych ludzi(autonomiczne taksówki), redukują także liczbę kolizji i incydentów,
w których ludzka reakcja jest zbyt wolna. Oczywiście przy rozważaniu powyższych zalet
musimy brać pod uwagę, że mają one sens jedynie w warunkach idealnych, czyli w tym
przypadku dopuszczenia do ruchu wyłącznie pojazdów autonomicznych.

5. Logistyka, a samochody przyszłości
Opisywane wyżej systemy przytaczano na podstawie aut osobowych, służących
do transportu ludzkiego. Jednakże tworzenie takich pojazdów tylko do tego rodzaju transportu
byłoby zmarnotrawieniem idei i pomysłu. Pomimo różnicy w transporcie logistycznym,
a osobowym można dostrzec wiele podobieństw. Przecież TIR, ciężarówka to również auta,
a co za tym idzie, mogą być i pojazdami autonomicznymi. Wykorzystanie samochodów
transportowych ze sztuczną inteligencją doprowadziłoby do niespotykanych jak dotąd
możliwości zarządzania transportem oraz jakością i optymalizacją w tym zakresie. Człowiek
przecież od zawsze dążył do zautomatyzowania swojej pracy, by ograniczyć jej koszty, a więc
zwiększyć zysk swojego przedsięwzięcia.
Analiza ekonomiczna wprowadzenia pojazdów autonomicznych, jako środka transportu
z pewnością ucieszy właścicieli firm logistycznych. Samochody takie bowiem nie potrzebują
kierowców, postojów, mogą przemieszczać się nieustannie 24 godziny na dobę. Nie istnieje
potrzeba opłacania hoteli, noclegów dla kadry firmowej. (Dlahandlu, 2018). Co więcej
systemy obsługi autonomicznych pojazdów będą współpracować z oprogramowaniem
do realizacji zamówień. Rola człowieka sprowadzać się będzie więc wyłącznie do akceptacji
proponowanych działań przez algorytmy wyliczające (Piotr Rojek). Człowiek doskonaląc
technologie samoprowadzących się pojazdów jest w stanie ograniczyć również wydatki
finansowe na koszty ubezpieczenia oraz eksploatacji samochodów, ponieważ sztuczna
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inteligencja sama wybierze idealne przełożenie biegów, a także dostosuje trasę do warunków
atmosferycznych. Ważnym aspektem tego rozwiązania jest również zaniżenie kosztów
operacji logistycznych. Wiąże się to również ze zwiększeniem płynności oraz
przyśpieszeniem realizacji dostaw w samym tylko obszarze gospodarki magazynowej.

Rysunek 7. Samochód transportowy przyszłości Mercedesa
Źródło: http://datahacker.rs/top-5-self-driving-trucks-in-the-world/

Najważniejszą zaletą, wspomnianą już wyżej, jest ograniczenie liczby wypadków.
W dzisiejszych czasach już można jasno stwierdzić, iż autopilot radzi sobie na drodze lepiej
niż człowiek. Nie podlega on bowiem dekoncentracji, nie używa telefonu oraz nie męczy się,
czego nie można powiedzieć o człowieku.
Przez ostatnie lata w gospodarce transportowej można było dostrzec dynamiczny rozwój
przedsiębiorstw oraz europejskich firm logistycznych, które dążyły do rozwijania
przedsiębiorstw – rozbudowywania floty czy zwiększenia zatrudnienia. Jednakże deficyt
kierowców, którego doświadcza transport, a co za tym idzie usługi logistyczne powoduje
rezygnację z tych planów. Wiadomym jest, że praca zawodowego kierowcy bywa często
złudnie postrzegana jako praca łatwa, jednak wiąże się z nią niespotykana odpowiedzialność.
Poza dokładną znajomością przepisów ruchu drogowego, wymagane jest również całkowite
skupienie na drodze oraz terenach do niej przyległych. Naprzeciw deficytowi zatrudnienia
wyłania się więc w perspektywie aspekt zastosowania samochodów autonomicznych, które
dadzą możliwości dalszego rozwijania biznesu.
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6. Pojazdy autonomiczne w Polsce
Pojęcie logistyki dotyczy również aspektu komunikacji związanej z przewozem ludzi.
Inicjatorem wśród miast wykorzystujących bezzałogowe pojazdy w transporcie zbiorowym
okazał się Gdańsk. W ramach programu unijnego o nazwie „Sohjoa Baltic”, którego celem
było weryfikacja, rozpowszechnienia oraz testy zautomatyzowanych, bezzałogowych
minibusów w konspekcie przewozu ludzi, mieszkańcy miasta

mieli okazję korzystać

z przejazdu dowożącego ich do okolicznego zoo. Mogli również dokonać interaktywnej
oceny busa. Bus kursował codziennie od 6 września do 4 października 2019r., przez 5 godzin
na odcinku 1 kilometra. W tym czasie przewiózł 3325 osób. W wyniku interaktywnej ankiety
opartej o pytania dotyczące między innymi pozytywnych i negatywnych stron elektrycznego
minibusa, idei wdrożenia tego pojazdu do miejskiego transportu gdańskiego oraz zamiaru
korzystania z przejazdów w razie napotkania takowej możliwości, autonomiczny bus zyskał
przychylność mieszkańców Gdańska. Ocena przejazdu nie była uzależniona od danych socjodemograficznych. Po przeanalizowaniu wniosków z badania wynikało, że osoby, które
przejechały minibusem, w zdecydowanej większości były z tego bardzo zadowolone
i zachowały pozytywne wspomnienia związane z mobilnością autonomiczną. Dzięki temu
eksperymentowi w przyszłości miasto Gdańsk planuje iść dalej w kierunku uruchomienia
autonomicznych linii autobusowych, jako rozwiązania uzupełniającego dla istniejących
połączeń autobusowych i tramwajowych.
D:\Dropbox\Doktorat\Management

and

Quality

Zarządzanie

i

Jakość\Downloads\787_Neuman_Perspektywy.pdf

7. Podsumowanie
Od ponad wieku ludzie wyrażają aspiracje do jak najbardziej zoptymalizowanego sposobu
przemieszczania nie tylko siebie, ale również i towarów, a skłonność ta z dnia na dzień
przybiera coraz to lepsze efekty i rozwiązania. Współcześni kierowcy wykazują chęć ciągłego
testowania nowych koncepcji, systemów i designu. Jednakże mimo pozytywnego
zapatrywania się na idee autonomicznych pojazdów, sam jego wybór nie jest już taki
oczywisty.
Przyszły nabywca podejmuje decyzje nie tylko przez pryzmat własnych preferencji,
a także możliwości finansowych. Poczucie bezpieczeństwa oraz swoboda jazdy dla każdego
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kierowcy mogą oznaczać coś innego, stąd też część z nich pozostaje tradycjonalistami w tym
zakresie stawiając na własne umiejętności prowadzenia pojazdu, jedynie wspierając się przy
tym systemami ułatwiającymi to zadanie. Technika ma na celu dążenie do porządku, ochrony
ludzkiego życia i równowagi, a schemat ten pozytywnie zapowiada przyszłość również miast
jako bezwypadkowych, ekonomicznych i usprawnionych do granic możliwości.
Ujmując wszelkie pytania na temat przyszłości samochodów autonomicznych nie sposób
jest przewidzieć realne potoczenie się spraw w tym zakresie. Niewątpliwie na podstawie
aktualnych doniesień ze świata autonomicznej motoryzacji możemy przewidywać, iż rozwój
samojeżdżących pojazdów jest nieunikniony i nic tego nie zatrzyma. Dążenie do
minimalizacji kosztów, usprawnienia i upłynnienia transportu, czy też zwiększenia
bezpieczeństwa na drogach transportowych przyniesie oczywiście korzyści.
Tylko jak wpłynie to na pozycję człowieka. Czy okaże się w tym wszystkim niepotrzebny?
A może wręcz przeciwnie.
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