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Strategia utrzymania technicznego
jako element budowania wartości Grupy Azoty SA
Artur Rzempała, Joanna Rzempała*
Streszczenie: W artykule przedstawione zostały działania realizowane w Grupie Azoty SA związane ze
strategią utrzymania technicznego, będącą elementem strategii operacyjnej. Do kluczowych elementów strategii należy przyjęta do realizacji misja i wizja, a także podstawowe cele, w tym w szczególności poprawa
dostępności technicznej poszczególnych maszyn i urządzeń produkcyjnych przyczyniająca się do budowania
wartości Grupy Azoty SA.
Słowa kluczowe: strategia, utrzymanie ruchu, wartość

Wprowadzenie
Utrzymanie techniczne i zarządzanie majątkiem trwałym jest jednym z filarów nowoczesnego zarządzania operacyjnego.
W przypadku Grupy Azoty SA i spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupy Azoty SA strategia utrzymania technicznego wynika ze Strategii działalności operacyjnej, będącej elementem „Strategii Grupy Azoty na lata 2014–2020”.
W Grupie Azoty SA, jako organizacji ukierunkowanej na efektywne wykorzystanie
majątku, opracowano strategię utrzymania technicznego, stanowiącą zbiór wytycznych dla
doskonalenia utrzymania technicznego oraz zarządzania cyklem życia majątku.

1. Misja i wizja utrzymania technicznego i zarządzania cyklem życia
obiektów
Jako misję strategii utrzymania technicznego przyjęto: zapewnienie dostępności majątku
trwałego i niezawodności na poziomie wynikającym z potrzeb produkcji z zachowaniem
standardów bezpieczeństwa i minimalizacji kosztów związanych z eksploatacją i odtworzeniem majątku.
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Działania realizowane w ramach strategii oparte będą o kolejne wybrane i dostosowane
kroki wynikające z metod profesjonalnego doskonalenia operacyjnego, przede wszystkim:
WCM (World Class Maintenance), PAM (Physical Asset Management), TPM (Total Productive Maintenance), metody zarządzania niezawodnością wynikające z RCM (Reliability
Centered Maintenance), mierzalne ryzyko i koszty z wykorzystaniem narzędzi RBM (Risk
Based Maintenance).
Strategia utrzymania technicznego ukierunkowana na WCM
(World Class Manufacturing - World Class Maintenance)

Porównanie z dobrymi praktykami
KPIs/audyty

Zarządzanie niezawodnością
RCM
(Reliability Centered Maintenance)

Zarządzanie ryzykiem
w eksploatacji RBM
(Risk Based Maintenance)

Cele i doświadczenia naszej firmy

Kompleksowe utrzymanie ruchu
produkcyjnego
TPM
(Total Productive Maintenance)

Profesjonalne zarządzanie
majątkiem PAM
(Physical Asset Management)

Rysunek 1. Schemat kluczowych metodologii i uwarunkowań uwzględnionych na etapie opracowywania strategii utrzymania ruchu
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych Grupy Azoty SA.

W docelowym modelu obsług technicznych:
1. Funkcje planowania, zlecania i odbioru remontów pozostaną przy spółkach produkcyjnych (core bussinesowych).
2. Pozyskanie sił wykonawczych odbywać się będzie z wykorzystaniem instrumentów
konkurencji zapewniających odpowiednią jakość prac i minimalizację kosztów.
3. Planuje się docelowo sprzedaż spółek wykonawczych. Przeanalizowana będzie konieczność zachowania kontroli w długim okresie w obszarze specjalistycznych funkcji wykonawczych trudno dostępnych na rynku (automatyka).
4. Wdrażane będą nowoczesne instrumenty zarządzania majątkiem (koordynacji remontów, przetargów internetowych, analizy: ryzyk, dostępności, kosztów remontów itp.).
W wyniku realizacji strategii utrzymania technicznego planowane jest zwiększenie
w ciągu 3 lat dostępności technicznej systemów produkcyjnych do poziomu benchmarków
wewnętrznych w Grupie Azoty dla poszczególnych instalacji. Jako wewnętrzny benchmark
ustalono najlepszy wynik w Grupie powiększony o 1–3% w zależności od specyfiki wytwórni.
Komunikacja osób związanych z procesami utrzymania ruchu i zarządzania technicznego będzie wzmocniona konkretnymi narzędziami i kulturą organizacyjną. Dzięki systemom wsparcia typu CMMS możliwe będzie bieżące monitorowanie wyników obsług
technicznych i dostępności instalacji celem podejmowania trafnych decyzji operacyjnych
i zarządczych.
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W ramach realizowanej strategii struktura obsługiwania obiektów krytycznych nakierowana będzie na eliminację obsług reakcyjnych, zastępując je obsługami prewencyjnymi
i predykcyjnymi. Dla obiektów technicznych o wysokiej krytyczności przypisane będą
wiodące strategie eksploatacyjne – predykcyjne i prewencyjne.
Dla obiektów, dla których wiodąca będzie strategia prewencyjna opracowane zostaną
plany obsług prewencyjnych oraz zaadaptowane zostaną nowoczesne metody diagnostyczne. Prace prewencyjne będą realizowane terminowo i zgodnie z dobrymi praktykami. Dla
pozostałych obiektów opracowane zostaną struktury obsług technicznych gwarantujące
wymagany poziom dostępności majątku produkcyjnego.
W stosunku do okresu sprzed wdrożenia strategii koszty obsług technicznych ulegną
poprawie zarówno w wyniku wewnętrznej racjonalizacji obsług, jak i obniżenia jednostkowych kosztów obsług przez wykonawców zewnętrznych sumarycznie o około 5%.

2. Kluczowe cele strategii utrzymania technicznego i zarządzania
cyklem życia majątku Grupy Azoty SA
Celem strategii jest ukierunkowanie działań związanych z utrzymaniem technicznym
oraz zarządzaniem cyklem życia obiektów w Grupie Azoty na wykorzystanie najlepszych
Wizja Utrzymania Technicznego
w Grupie Azoty
CELE KLUCZOWE

Zabudowanie programu doskonalenia opartego o WCM
oraz PAM – osiągnięcie i utrzymanie dostępności technicznej
systemów produkcyjnych na poziomie benchmarków określonych dla Grupy Azoty
Poprawa bezpieczeństwa technicznego
Poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej UT
Funkcjonalny system klasy CMMS
Rozwój prewencyjnego UT – obiekty krytyczne objęte
w praktyce prewencyjnym lub predykcyjnym UT

Decyzje dotyczące UT na podstawie bezpieczeństwa, ryzyka
biznesowego, efektywności i niezawodności
Efektywne zarządzanie wiedzą i kompetencjami
Zarządzanie wykonawstwem usług przez dostawców usług
remontowych

Rysunek 2. Wizja utrzymania technicznego w podziale na cele kluczowe
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych Grupy Azoty SA.
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znanych praktyk oraz dążenie do ciągłego podnoszenia efektywności przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.
Głównymi celami strategicznymi w tym obszarze są:
–– maksymalizacja efektywności procesów produkcyjnych przy zapewnieniu najlepszych standardów w zakresie eksploatacji majątku,
–– optymalne wykorzystanie posiadanych aktywów,
–– zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa pracowników oraz instalacji.
W wyniku dogłębnej analizy stanu obecnego oraz wypracowanej wizji opracowano cele
kluczowe dla utrzymania technicznego i zarządzania cyklem życia majątku (rys. 2).

3. Struktura strategii utrzymania technicznego i zarządzania cyklem życia
majątku Grupy Azoty SA
Na schemacie przedstawionym poniżej określone zostały podstawowe elementy strategii
utrzymania technicznego i zarządzania cyklem życia majątku, w tym w szczególności: wizja, cele główne, kluczowe i szczegółowe, zadania kluczowe i szczegółowe.

Wizja Utrzymania Technicznego

Wyrost dostępności majątku
produkcyjnego
o 3%

Utrzymanie techniczne prewencyjne i predykcyjne dla 90%
kluczowych obiektów

Obniżka kosztów obsług
technicznych
o 5%

Cele Kluczowe

Cele szczegółowe

Zadania kluczowe

Zadania szczegółowe

Rysunek 3. Struktura strategii utrzymania technicznego
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych Grupy Azoty SA.
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4. Harmonogram realizacji strategii
Horyzont czasowy realizacji strategii utrzymania technicznego i zarządzania cyklem życia
majątku w Grupie Azoty SA przewidziany został na lata 2014–2020, w którym to okresie
planuje się zrealizować wartości przyjęte jako cele główne.
Strategia Utrzymania Technicznego w Grupie Azoty - harmonogram wdrożenia
Poz.

Nazwa zadania

1

Zbudow anie programu doskonalenia opartego
o Word Class Maintenance oraz Physical
Asset Management - podniesienie o 3% i
dostępności operacyjnej systemów
produkcyjnych i utrzymanie w kolejnych
okresach

2

Popraw a bezpieczeństw a technicznego

3

Popraw a komunikacji w Utrzymaniu
Technicznym

4

Funkcjonalny SAP PM (etapy)

5

Rozw ój prew encyjnego UR - ponad 90%
obiektów zespolonych o najw yższej
krytyczności objętych w praktyce
prew encyjnym UR (planow ym lub
predykcyjnym)

6

Decyzje na podstaw ie bezpieczeństw a,
ryzyka biznesow ego, efektyw ności i
niezaw odności - 50% najbardziej
w artościow ych decyzji opartych o w szystkie
4 parametry

7

Efektyw ne zarządzanie w iedzą i
kompetencjami w UR – co najmniej 3% czasu
pracy na szkolenia (etapy)

8

Zw iększenie efektyw ności w ykorzystania
spółek w ykonaw czych

Rok 1
1

2

3

4

5

6

7

Rok 2
8

9

Rok 3

Rok 4, ……..

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

etap I + wdrożenie
etap II - funkcjonowanie, nadzór i rozwój

Rysunek 4. Harmonogram realizacji Strategii utrzymania technicznego i zarządzania cyklem
życia majątku
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych Grupy Azoty SA.

Uwagi końcowe
W przyjętej w Grupie Azoty SA strategii utrzymania technicznego i zarządzania cyklem
życia majątku wyznaczone zostały praktyczne cele oraz taktyka ich realizacji. Jednymi
z kluczowych celów są: rozwój funkcjonalnego narzędzia IT, wspomagającego zarządzanie
techniczne, rozwój prewencyjnego utrzymania ruchu, efektywne wykorzystanie serwisów
oraz doskonalenie zarządzania wiedzą techniczną.
Na każdym z etapów realizacji celów strategicznych, oprócz kluczowego zaangażowania
służb technicznych, niezbędny będzie aktywny udział w jej wdrażaniu wszystkich interesariuszy – kierownictwa Jednostek Biznesowych i Produkcyjnych, Centrów, Departamentów
i innych komórek organizacyjnych wszystkich spółek chemicznych Grupy.
Poprawa dostępności technicznej poszczególnych instalacji produkcyjnych, a także
wchodzących w ich skład kluczowych maszyn i urządzeń, przyczynia się do lepszego wykorzystania zdolności produkcyjnych, mniejszej liczby usterek i awarii, a co za tym idzie
wyższych poziomów uzyskiwanych wyników finansowych i wzrostu wartości Grupy Azoty SA.
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The strategy of maintenance as part of value creation
on the example of the companies of the Group Azoty „Police” SA
Summary: The article presents the concept of strategy of maintenance as element of the strategy of capital
groups. Technical maintenance strategy is part of the operational strategy of Grupa Azoty SA. Key elements
of the strategy is the mission and vision, and basic goals, in particular to improve the availability of technical
equipment and production facilities contributing to the development of the Group Azoty SA.
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