
 

 

 

 

Łańcuch Dostaw 

Zadanie 1 

Zaproponuj najlepsze według Ciebie rozwiązanie poniższego problemu. 

Na początku lutego 2016 roku firma produkująca czekolady pełne i czekolady nadziewane otrzymała 

duże zamówienie od lokalnej sieci supermarketów. Zamówienie zrealizowane w terminie przyniesie 

ogromne korzyści finansowe. Aby wszystko się powiodło do końca marca 2016 roku firma powinna 

dostarczyć do supermarketu 300 ton czekolady gorzkiej i 250 ton czekolady mlecznej.   

System pracy w firmie jest 3 zmianowy, co oznacza że pracownicy pracują 5 dni w tygodniu na I 

zmianie, mają 2 dni wolne, następnie pracują 5 dni na III zmianie, mają 2 dni wolne, następnie 

pracują 5 dni na II zmianie, mają 2 dni wolne itd. Średnio na jednej zmianie, przy optymalnych 

warunkach procesu, produkuje się 5 ton czekolady mlecznej lub 5 ton czekolady gorzkiej. 

Jak powinna zostać zaplanowana produkcja i jakie działania powinna podjąć firma, jeżeli 17 lutego 

2016 roku na I zmianie doszło do awarii maszyny pakującej tabliczki w folię. Po wstępnej analizie 

problemu przez Dział Techniczny wiadomo, że awaria dotyczy elementu zgrzewającego  boki 

opakowania. Element nie jest dostępny w firmie, a jego zamówienie zajmie przynajmniej 3 dni 

robocze, a montaż 1 zmianę produkcyjną.   

Dystrybucja zamówienia do supermarketu zajmie 2 dni.  

Pamiętaj! 

Linia produkcyjna powinna być myta co 14 zmian w trakcie pełnego procesu produkcyjnego jak 

również po każdej przerwie w produkcji przekraczającej 24 godziny,  mycie trwa 1 zmianę 

produkcyjną.  

Na zakończenie procesu produkcyjnego przed każdą przerwą dłuższą niż 24 godziny, należy 

przewidzieć 1 godzinę na sprzątanie.  

Firma na początku każdego tygodnia może zmienić harmonogram czasu pracy z 3 zmianowego na 4 

brygadowy co oznacza, że linia produkcyjna będzie pracowała na 3 zmiany 7 dni w tygodniu (bez 

przerwy). Takiej zmiany można dokonać tylko raz.  

Wskazówka: do rozwiązania zadania konieczne udostępnienie kalendarza. 
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PAMIĘTAJ! Uwzględnione będą jedynie aplikacje zawierające CV wraz z rozwiązanym zadaniem!!! 


