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Bliżej, niż myślimy 

Niezwykle interesująca rozmowa, jaką miałem okazję odbyć z panem 
Jashem Bansidharem, zaskoczyła mnie szczególnie w jednym wzglę-
dzie. Mój rozmówca, zawodowo związany z opracowywaniem i wdra-
żaniem rozwiązań Przemysłowego Internetu Rzeczy, nie wahał się 
twierdzić, że już najbliższe 2-3 lata przyniosą ogromne postępy w wy-
korzystywaniu zaawansowanych rozwiązań Przemysłu 4.0.
Średnioterminowe prognozy zazwyczaj nie są konikiem ekspertów ze wszel-
kich dziedzin związanych z biznesem. Zdecydowane opinie wymagają odwagi, 
bowiem już za kilka lat mogą zostać boleśnie zweryfikowane – dlatego łatwiej 
jest snuć wizje w perspektywie kilku dekad. Pan Bansidhar, z racji stykania się 
w swojej pracy z liderami europejskiego przemysłu, nie ma jednak wątpliwości, 
że wielkie zmiany stoją u bram fabryk.
Nie zaskoczyły mnie za to ciepłe słowa mojego rozmówcy o Polsce i jej zna-
czeniu na mapie Europy. Jesteśmy wręcz rozpieszczani takimi komplementami 
– wiele mówił o tym chociażby podczas konferencji Manufacturing Summit 
Fabio Pommella z Whirlpoola. Miło jest słuchać takich opinii, ale nie można 
zaprzestać pracy nad ciągłym rozwojem prowadzonych u nas operacji.
Na szczęście nie zapominamy o tym aspekcie, czego dowodzą wyniki najnow-
szej edycji badania Supply Chain Designer. Po raz kolejny postanowiliśmy 
sprawdzić, w jaki sposób działające u nas firmy produkcyjne i handlowe opty-
malizują działania w łańcuchach dostaw. Znaleźliśmy dziesiątki projektów, któ-
re dowodzą, że nasi menedżerowie nie boją się wyzwań i są w stanie zarazić 
współpracowników swoim entuzjazmem i ambicją.
Ostatecznie nagrodziliśmy pięć najlepszych projektów. Grono laureatów jest nie-
zwykle zróżnicowane – od producenta AGD do firmy działającej w branży geo-
techniki. Mianownik był jednak wspólny: każdy projekt został dogłębnie przemy-
ślany, a do wstępnych założeń związanych z jego realizacją szybko dochodziły 
kolejne, przez co rozszerzał się zakres obszarów, które udawało się usprawniać.
Gromadzenie i wyróżnianie tak doskonale prowadzonych projektów to czysta 
przyjemność. Zapraszam na stronę 40, gdzie prezentujemy nagrodzonych i ich 
działania – a ja nie mogę się już doczekać poznania projektów, które pojawią 
się w edycji 2018.
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Rewolucje krok po kroku

Większość osób związanych z branżą produkcyjną 
słyszy niemal codziennie, iż bierzemy udział 
w kolejnej, czwartej już, rewolucji przemysłowej 
(tzw. Przemysł 4.0). Z jednej strony to modne 
hasło marketingowe, wykreowane przez 
czołowych producentów rozwiązań automatyki 
przemysłowej, z drugiej natomiast - następny 
etap zmian w przemyśle, wynikających z rozwoju 
technologii.

Supply Chain Designer 2017

Prezentujemy projekty nagrodzone w szóstej 
edycji programu Supply Chain Designer. Zwycięzcy 
otrzymali wyróżnienia podczas uroczystej Gali 
Logistyki, Transportu i Produkcji. 

5Logistyka Produkcjiwww.logistyka-produkcji.pl

Spis treści

IoT? To już się dzieje
Advantech, największy 
producent komputerów 
przemysłowych na świecie, 
jest jednym z liderów 
wdrażania Przemysłowego 
Internetu Rzeczy. Jash 
Bansidhar, zajmujący w tej 
firmie stanowisko Sector 
Head of Industrial IoT 
Europe, opowiada nam 
o postępach we wdrażaniu 
Przemysłu 4.0 i wizji 
przyszłości produkcji.
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Dachser liderem w transporcie przesyłek drobnicowych

Dachser, jeden z wiodących operato-
rów logistycznych, po raz kolejny za-
jął pierwsze miejsce w najnowszym 
rankingu „Top 100 der Logistik” 
w segmencie europejskich przewo-
zów drobnicowych. Firma poprawiła 
także swój wynik na rynku transpor-
tu specjalistycznego, w tym logistyki 
żywności, zmieniając pozycję z miej-
sca siódmego na czwarte.
Publikowany co dwa lata ranking 100 
największych firm logistycznych w Eu-
ropie pod względem przychodów to wy-
nik współpracy Centrum Badań Stoso-
wanych nad Obsługą Łańcucha Dostaw 
(SCS) przy Fraunhofer z czasopismem 
branżowym DVZ oraz Niemieckim Sto-
warzyszeniem Logistyki (BVL).

W tegorocznej edycji rankingu, Dachser 
uplasował się na pierwszym miejscu 
w obszarze transportu przesyłek drobni-
cowych (LTL). Tym samym, pod wzglę-
dem wartości sprzedaży firma wyprze-
dziła dotychczasowego lidera - firmę DB 
Schenker i od edycji 2013/14 prowadzi 
po raz drugi na europejskim rynku. 
W przypadku transportu specjalistycz-

nego, do którego ze-
spół Fraunhofera za-
licza między innymi 
logistykę żywności, 
Dachser awansował 
z siódmego miejsca 
na czwarte. 
Według badań prze-
prowadzonych na 

podstawie wartości sprzedaży w 2016 
roku, cały europejski rynek usług logi-
stycznych odnotował wzrost na pozio-
mie ok. 2 proc., osiągając obrót w wy-
sokości ok. 1 biliona 50 miliardów euro. 
Oznacza to, że branża logistyczna rozwi-
ja się tak równie dynamicznie jak rynki 
unijne, gdzie wzrost PKB w ubiegłym 
roku wyniósł 1,9 proc..

Maspex finalizuje inwestycje

Maspex planuje w 2018 zamknąć inwestycje w po-
prawę możliwości produkcyjnych. Nasz czempion 
z sektora spożywczego wyda na nie pół miliarda 
złotych.
W zakładzie w Olsztynku, w którym produkowane są 
m.in. soki Kubuś, na ukończeniu jest budowa centrum 
logistycznego. Rozruch planowany jest na końcówkę 
pierwszego kwartału tego roku. Planowany jest też za-
kup nowoczesnej, dodatkowej linii produkcyjnej.
W Lublinie, gdzie produkowane są makarony i płatki 
śniadaniowe Lubella w ubiegłym roku została urucho-
miona nowa hala produkcyjna wraz z nowoczesną linią 
do produkcji makaronu. Obecnie na ukończeniu jest bu-
dowa centrum logistycznego. Jego rozruch planowany 
jest na marzec tego roku.
Całościowy plan inwestycyjny w zakładzie w Łowiczu 
obejmuje m.in. budowę zakładu produkcyjnego z insta-
lacją nowoczesnych linii produkcyjnych, budowę zauto-
matyzowanego magazynu wyrobów gotowych, jak 
również rozbudowę zaplecza służącego przetwórstwu 
owoców i warzyw.
W efekcie inwestycji w budowę nowych centrów logi-
styczno-dystrybucyjnych, firma będzie dysponować aż 
370 tys. miejsc paletowych i będzie w stanie przygoto-
wać do wysyłki i załadunku aż 21 tys. palet na dobę, 
a w skali roku – ponad 4,5 mln. Maspex realizuje także 
inwestycje w swoich zagranicznych zakładach w Rumu-
nii, na Węgrzech i w Czechach.

Coca-Cola otwiera magazyn

Firma Coca-Cola HBC Polska, 
lider na polskim rynku napo-
jów bezalkoholowych, otworzy-
ła w zakładzie produkcyjnym 
w Radzyminie swój najnowszy 
magazyn. Inwestycja o po-
wierzchni 3800 m. kw. warta 
jest blisko 24 miliony złotych.

Nowy magazyn ma pojemność do 
7500 palet, które będą automa-
tycznie transportowane zarówno 
z działu produkcji, jak również 
z w pełni zautomatyzowanego 
magazynu „A”, otwartego przez 
Coca-Cola HBC Polska 3,5 roku 
temu. Załadunek na regały nowe-
go magazynu będzie odbywał się 
manualnie.
Budowa nowego magazynu zo-
stała zrealizowana w ramach 
projektu, który zakładał, między 
innymi, wprowadzenie nowego 
asortymentu do produkcji w Ra-
dzyminie oraz Krakowie, jak rów-
nież przejęcie produkcji na rynek 
krajów bałtyckich.
Działający od 1992 r. radzymiń-
ski zakład Coca-Cola HBC Polska 

odpowiada za produkcję ponad 
połowy wyrobów z portfela Co-
ca-Cola na polskim rynku, ale 
też wytwarza szeroki asorty-
ment na eksport, np. do krajów 
bałtyckich. Jest on również 3 
największą fabryką z 56 zakła-
dów Grupy Coca-Cola Hellenic. 

Zatrudnia 259 osób, zajmuje ob-
szar prawie 14 hektarów i posia-
da 7 linii produkcyjnych, z któ-
rych średnio schodzi dziennie 
1,5 mln litrów napojów.
- Bardzo nas cieszy, że możemy 
otworzyć w Polsce kolejną inwe-
stycję. Szczególnie ważne jest, że 
ten nowy magazyn otwieramy tu, 
w Radzyminie, gdzie ponad 25 
lat temu powstała jedna z pierw-
szych naszych fabryk w Polsce. 
System Coca-Cola, którego jako 
Coca-Cola HBC Polska jesteśmy 
częścią, od ćwierć wieku wnosi 
wkład w polską gospodarkę. Tyl-
ko od 2012 roku zainwestowali-
śmy w kraju 435 mln zł - mówi 
Nikos Kalaitzidakis, prezes zarzą-
du Coca-Cola HBC Polska.
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PZL Sędziszów przejmie Böhm Plast-Technik

Podążając za trendami w branży 
motoryzacyjnej, PZL Sędziszów in-
westuje w najnowsze technologie. 
Planowana przez podkarpacką firmę 
akwizycja czeskiej firmy Böhm Plast-
-Technik świadczy o gotowości firmy 
do nadchodzących zmian rynkowych, 
zwłaszcza w kontekście rozwoju elek-
tromobilności.
– Nabywając firmę Böhm Plast-Technik, 
która specjalizuje się m.in. we wtryski-
waniu części technicznych dla branży 
motoryzacyjnej, nasz zakład uzyska do-

stęp do najnowszych technologii wtry-
sku tworzyw – tłumaczy Adam Sikorski, 
prezes zarządu PZL Sędziszów S.A. – Jest 
to niezwykle ważne w kontekście roz-
woju elektromobilności, która wymusza 
zmniejszenie masy pojazdu i większe wy-
korzystanie tworzyw. Ponadto, dzięki tej 
akwizycji otrzymamy możliwość wejścia 
na rynek Tier 1, czyli dostawców podze-
społów montowanych bezpośrednio.
W planowanej transakcji PZL Sędziszów 
dostrzega efekt synergii oraz dywer-
syfikacji portfela produkcji dla branży  

Automotive. – Jest to kontynuacja stra-
tegii budowania wokół PZL Sędziszów 
silnej grupy kapitałowej, która już nie-
bawem będzie odgrywać znaczącą rolę 
w sektorze Automotive nie tylko w Polsce, 
ale również na rynku międzynarodowym  
– dodaje Adam Sikorski.
Böhm (BPT) od 1991 dostarcza produkty 
i usługi dla przemysłu motoryzacyjnego. 
Firma wykonuje precyzyjne wtryskiwa-
nie części technicznych dla branży moto-
ryzacyjnej, elektronicznej, radiowej i in-
nych gałęzi przemysłu.

Nowe produkty, innowacyjne technologie i historie sukcesu

SSI SCHÄFER ma przyjemność powi-
tać decydentów przemysłu logistycz-
nego na tegorocznych targach Logi-
MAT ((13 – 15 marca 2018, Stuttgart), 
podczas których eksperci ds. intralo-
gistyki skupią się na innowacyjnych 
i przyszłościowych rozwiązaniach. 
Dwa stanowiska o łącznej powierzch-
ni ponad 400 m.kw. będą miejscem 
dialogu, pokazów, jak również miej-
scem, w którym zostaną zaprezento-
wane skutecznie wdrożone projekty, 
nowe produkty i innowacje. 
Zapraszamy wszystkich zainteresowa-
nych uczestników targów do włączenia się 
w dyskusje dotyczące poszczególnych wy-
zwań i rozwiązań, do podzielenia się swo-
imi pomysłami, a także do opracowywa-
nia koncepcji opartych na indywidualnych 
rozwiązaniach. SSI SCHÄFER wierzy, że 
taki dialog jest fundamentem tworzenia 
wspólnych historii sukcesu.

W tym roku, podczas targów LogiMAT li-
der rynku – SSI SCHÄFER – będzie świę-
tował światową premierę nowego, wyso-
ce dynamicznego produktu. Dodatkowo 
podczas targów po raz pierwszy zostanie 
zaprezentowany wydajny przenośnik pod-
wieszany SSI Carrier. Dzięki aplikacjom 
Wirtualnej i Rozszerzonej Rzeczywisto-
ści, jak również sterowaniu głosowemu 
Alexa,  firma SSI SCHÄFER będzie miała 
możliwość „ożywienia” doświadczeń zwią-
zanych z użytkowa-
niem swoich naj-
nowocześniejszych 
produktów. Ponadto, 
również w tym roku 
SSI SCHÄFER bę-
dzie kontynuowała 
uznany panel eks-
percki „Let's Talk”, 
podczas którego 
przez wszystkie trzy 

dni trwania targów, wysokiego szczebla 
reprezentanci branży oraz liderzy opinii 
w branży logistyki będą omawiać przyszłe 
trendy. Panel będzie moderowany przez 
dziennikarkę Gesę Eberl. Rozmowy będą 
transmitowane na żywo w Internecie ze 
stanowiska SSI SCHÄFER w atmosferze 
studia telewizyjnego.

Hala 1, stanowisko D21
Hala 8, stanowisko D49

BASF rozbuduje zakład w Środzie Śląskiej

BASF inwestuje w rozbudowę zakładu katalizatorów sa-
mochodowych w Środzie Śląskiej. Rozbudowa przewi-
duje nowe linie produkcyjne i dodatkową infrastruktu-
rę do wyposażenia samochodów osobowych z silnikiem 
diesla i benzynowym w innowacyjne katalizatory i fil-
try firmy BASF.
Inwestycja zwiększy istniejący zakład produkcyjny o około 
14 000 metrów kwadratowych – czyli o ponad 50 proc. obec-

nego obszaru produkcyjnego, tworząc nowe miejsca pracy 
w Regionie Dolnego Śląska.
- Nasz zakład produkcyjny w Środzie Śląskiej jest największym 
zakładem produkującym katalizatory samochodowe BASF 
w regionie Europy, a wraz z planowaną rozbudową umocni-
my nasze zaangażowanie na rzecz naszych klientów i strategii 
rozwoju biznesu w rejonie Europy, Bliskiego Wschodu i Afry-
ki - powiedział Tilo Horstmann, BASF Vice President Mobile 
Emissions Catalysts Europe.
Producenci samochodów rozpoczęli pracę z nowymi przepisa-
mi we wrześniu 2017 r., kiedy wprowadzono regulacje Euro 6d 
„Emisje w rzeczywistym ruchu drogowym” (RDE) obowiązujące 
w Unii Europejskiej. Przepisy Euro 6d dotyczące emisji spalin 
określają konkretne wartości graniczne emisji, które muszą być 
spełnione w rzeczywistych cyklach jazdy. Planowana rozbudowa 
przewiduje stworzenie najnowocześniejszych linii produkcyj-
nych z pełnym zakresem technologii katalizatorów i filtrów spa-
lin, w tym selektywną redukcję katalityczną na filtrze (SCR.2F).



Stage Stores sięga po system Skyfall

Sieć Stage Stores, specjalizująca się w handlu modą, po-
przez 850 sklepów stacjonarnych i kilka portali inter-
netowych oferuje amerykańskim klientom takie mar-
ki jak Calvin Klein, Clark, Dockers, Jockey, Lee, Levis 
i Ralph Lauren.
W związku z postępującym boomem na zakupu online 
i towarzyszącym mu wzrostem liczby zamówień, konieczna 
była kompleksowa restrukturyzacja procesów dystrybucji to-
warów w firmie i łańcucha dostaw.

Projekt został zrealizowany przy współpracy SDI Systems 
ze szwajcarską firmą Ferag i z wykorzystaniem jej systemu 
Skyfall. Wariant Skyfall w Jacksonville przenosi towary takie 
jak odzież, buty i inne akcesoria; może również selektywnie 
gromadzić, selekcjonować i ponownie je sekwencjonować.  

Możliwe jest przewożenie 
wielu przedmiotów w jed-
nej torebce, np. należących 
do tego samego zamówie-
nia. 6 wstępnych buforów 
i 12 linii sortujących, a tak-
że 500-metrowy transporter 
cyrkulacyjny zagospodaro-
wały przestrzeń ponad re-
stauracją dla personelu i ob-
szarem administracyjnym.
Pomimo gradientów wbu-
dowanych w system Stage 
Stores w celu dystrybucji 
torebek na czterech wirtu-
alnych poziomach, dzięki 
wykorzystaniu grawitacji 
na odcinkach zjazdowych 
wystarczy 16 napędów, aby 
zasilić prawie półtora kilometra profilu.
Cały proces przenoszenia i sortowania odbywa się automa-
tycznie; ręczna praca jest wymagana tylko na stanowiskach 
podawania i punktach wykładania.
System działa już od kilku miesięcy a Stage Stores odnosi 
tak wielkie korzyści, że już myśli o rozszerzeniu "Gwiazdy Za-
chodniego Teksasu", jak wewnętrznie określają teraz to cen-
trum dystrybucji.
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Przejęcie LOB sfinalizowane

Z roku na rok wśród największych 
graczy na rynku zauważyć można 
rosnącą liczbę akwizycji przedsię-
biorstw. Korzyści wynikające z tego 
typu przejęć ponownie wykorzysta-
ła firma ASSA ABLOY.
Szwedzkie przedsiębiorstwo sfinalizo-
wało procesy związane z wcieleniem 
do jej szeregów polskiej marki LOB 
S.A. z Leszna – jednego z największych 
producentów zamków mechanicznych 
w kraju.
Powstała w 1994 roku w Szwecji firma 
ASSA ABLOY funkcjonuje dziś na rynku 
jako międzynarodowy koncern, zrzesza-
jący w sobie szereg firm kluczowych dla 
branży zabezpieczeń. Obecnie działając 
na terenie 70 krajów zajmuje niekwestio-
nowaną pozycję lidera, której stabilizację 

zapewnia zarówno kompleksowa oferta 
produktowa, jak i intensywnie rozbudo-
wana sieć sprzedażowa.
Dołączająca właśnie do grupy ASSA 
ABLOY firma LOB S.A. poszczycić się 
może sięgającą blisko 90-ciu lat trady-
cją. Jest to jeden z największych polskich 
producentów okuć budowlanych, czyli 
wszelkiego typu zamków – wierzch-
nich, wpuszczanych, wkładek bębenko-
wych, kłódek oraz systemów Master Key. 
W ofercie firmy LOB S.A., liczącej blisko 

600 produktów, znajdują się między in-
nymi kultowe zamki Yeti.
Procedura zmierzająca do fuzji firmy 
ASSA ABLOY i LOB S.A. zainicjowana zo-
stała w lutym 2017. Pod koniec marca roz-
począł się II etap postępowania w sprawie 
niniejszego przejęcia. Finał całego proce-
su nastąpił w pierwszych dniach nowego 
roku, kiedy to ASSA ABLOY uzyskała ofi-
cjalną akceptację transakcji przez Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
oraz podpisała umowę kupna.

Steico uruchamia drugą linię produkcji LVL

W zakładzie produkcyjnym w Czarnej Wodzie (Polska) 
zakończono z sukcesem „test 80%   mocy“ na drugiej linii 
do produkcji fornirowego drewna warstwowego. "Test 
80%   mocy" wyznacza początek regularnej produkcji.
Od tego momentu dalsze zarządzanie projektem, łącznie 
z planowaniem produkcji, przechodzi z wykonawcy linii, firmy 
Raute Corporation, na zleceniodawcę - Steico. Od teraz Steico 
może produkować na nowej linii fornirowe drewno warstwowe 
(LVL), zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem rynku. Dalsza 

optymalizacja linii będzie odbywać się równolegle do bieżącej 
produkcji, przygotowując ją do „testu 100% mocy“.
Nowa linia LVL2 od momentu uruchomienia będzie pracować 
w trybie czterozmianowym, 24h na dobę i produkować przede 
wszystkim materiał do stopek wykorzystywanych w kon-
strukcjach belek dwuteowych Steico. Dzięki temu, moce pro-
dukcyjne linii LVL1 będą w dyspozycji produkcji realizowanej 
na potrzeby klientów.
Dzięki wybudowaniu nowej linii produkcyjnej moce produkcyj-
ne w zakresie fornirowego drewna warstwowego LVL podwoją 
się do poziomu 160 000 m3 rocznie. Dodatkowo, druga linia 
pozwoli również na osiągnięcie efektu skali, m.in. pozwalając 
na produkcję dłuższych serii i jednoczesne zredukowanie czasu 
przezbrojenia maszyn. Wykorzystanie produktów ubocznych 
powstających podczas produkcji drewna klejonego z fornirów 
stanowi dodatkowe korzyści dla zlokalizowanej w tym samym 
zakładzie produkcji materiałów z włókien drzewnych (płyt po-
rowatych i twardych).

MACO przenosi zakład z Austrii do Polski

Austriacki producent okuć obwiednio-
wych, firma Mayer & Co Beschläge 
(MACO), rozszerza swoją obecność 
w Polsce i przenosi jeden ze swoich 
zakładów z Austrii na Górny Śląsk. 
W nowym obiekcie firmy w ramach 
Panattoni Park Gliwice III zatrudnie-
nie znajdzie prawie 150 osób.

Mayer & Co Beschläge (MACO) to dostaw-
ca dla systemów okiennych, drzwiowych 
oraz wielkopowierzchniowych. W Panat-
toni Park Gliwice III firma MACO wyna-
jęła 9500 mkw. powierzchni produkcyjno-
-magazynowej i 550 mkw. powierzchni 
biurowo-socjalnej. Najemca wprowadzi 
się do obiektu na początku stycznia 2018 
roku. Centrum logistyczne firmy znajduje 
się na terenie Katowickiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej w podstrefie Gliwice.
Z liczącej ponad 10 000 mkw. powierzch-
ni, którą zajmie firma MACO, ok. 6000 
mkw. stanowić będzie powierzchnia prze-
znaczona pod produkcję. Została ona do-
stosowana specjalnie do potrzeb najem-

cy, tak by zapewnić optymalne warunki 
dla procesu produkcji i montażu okuć 
okiennych oraz innych elementów znaj-
dujących się w ofercie firmy.
- Cieszymy się, że firma MACO zaufała 
nam i zdecydowała się na przeniesienie 
swojego zakładu do naszego parku – mówi 
Aurelia Rachtan, Development Manager, 
Panattoni Europe.
- Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebie-
gu procesu negocjacyjnego przygotowa-
nego przez Savills oraz z profesjonalizmu 
i kompetencji Panattoni w przygotowa-
niu obiektu pod nasze potrzeby – doda-
je Robert Niemirowicz, Plant Manager 
w firmie MACO.



TimoCom zintegrowany z systemem TMS

Powstał nowy interfejs umożliwiający automatyczne 
wprowadzanie do systemu TMS użytkownika platformy 
TimoCom danych o pozycji pojazdu jednorazowych part-
nerów z rynku SPOT.
Firma Spedycja Schwarz - członek zrzeszenia ELVIS, zwróciła się 
do TimoCom – największej platformy transportowej w Europie 
z zapytaniem o możliwość zintegrowania systemu trackingo-
wego dostępnego w ramach modułu TC eMap z ich systemem 
TMS. W odpowiedzi TimoCom podjął współpracę z międzynaro-
dowym specjalistą w dziedzinie IT firmą Arvato System. Z opro-
gramowania tej firmy korzysta właśnie Spedycja Schwarz. Rezul-
tatem kooperacji jest interfejs, który umożliwia otrzymywanie 
i przetwarzanie danych GPS od usługodawców transportowych 
i włączanie ich do systemu TMS, co pozwala np. na kalkulację 
godzin przyjazdów transportu, czy wprowadzanie środków zapo-
biegawczych ograniczających opóźnienia w transporcie.
Dla Luise Dykstra i Philippa Schmidta - menadżerów produktu 
TimoCom było to duże, ale jednocześnie ekscytujące wyzwa-
nie. - Naszym celem nr 1 jest wspieranie klienta w codziennym 
biznesie. Z naszym pilotażowym partnerem Spedycją Schwarz 
i ich specjalistą IT Arvato System udało nam się w okresie jed-
nego miesiąca zintegrować wymagany interfejs. Wszyscy byli 
bardzo otwarci, wszystko przebiegło sprawnie - wyjaśnia Luise 
Dykstra z firmy TimoCom.
Również Arvato System postrzega wdrożenie nowego interfejsu 
jako cenne doświadczenie: - Dzięki interfejsowi GPS TimoCom  
mogliśmy udoskonalić system TMS dla Spedycji Schwarz 
i lepiej wesprzeć cyfrowe zarządzanie czasem pracy - powiedział  

Dirk Tiegler, kierow-
nik ds. kluczowych 
klientów firmy.
Korzyści z takiego 
rozwiązania są nie do 
przecenienia. Spedy-
cja Schwarz w oparciu 
o platformę TimoCom 
zleca dziennie oko-
ło 100 dodatkowych 
transportów. Dzięki 
integracji ponad 230 
systemów telematycz-
nych w ramach TC 
eMap monitoruje po-
zycje pojazdów na jed-
nej mapie i udostępnia 
tę opcję klientom zna-
cząco skracając łań-
cuch komunikacyjny. Teraz poprzez automatyczne wprowadzanie 
danych lokalizacyjnych do systemu TMS zoptymalizowała zarzą-
dzanie transportem i zyskała nową jakość oferowanych usług.
Nowy interfejs jest swego rodzaju uniwersalną wtyczką 
dla różnych systemów TMS. Oznacza to, że krótkotermino-
wa współpraca może być cyfrowo monitorowana, partnerzy 
transakcji mogą ściślej i swobodniej współpracować i co waż-
niejsze zwiększa się transparentność działań a w rezultacie 
zaufanie pomiędzy partnerami na rynku SPOT.
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Solaris bije rekord produkcji

Solaris, największy polski producent 
autobusów, ma za sobą rekordowy 
rok. Firma z podpoznańskiego Bo-
lechowa święci triumfy zarówno na 
polskim rynku jak i za granicą i za-
powiada premiery kolejnych nowo-
czesnych pojazdów.

W 2017 roku firma Solaris sprzedała naj-
więcej w swojej dotychczasowej historii 
pojazdów, aż 1397 sztuk. Dotychczasowy 
najlepszy wynik sprzedaży Solarisa wy-
nosił bowiem 1380 autobusów i trolej-
busów i został osiągnięty w 2014 roku. 
Rezultat sprzedażowy w 2017 stanowi 

znaczący wzrost w porów-
naniu z rokiem wcześniej-
szym (2016), kiedy to fir-
ma sprzedała równo 1300  
pojazdów.
Aż 952 autobusy i trolej-
busy zaprojektowane i wy-
produkowane w wielkopol-
skich fabrykach Solarisa 
znalazło swoich odbiorców 
na zagranicznych rynkach. 

Tym samym eksport w roku 2017 stano-
wił blisko 70 proc. ogółu sprzedaży.
- Mamy świadomość, że nasz sukces nie 
byłby możliwy bez spełniania oczekiwań 
naszych klientów, które są dla nas naj-
ważniejsze. W 2017 roku przeprowadzi-
liśmy kompleksowe badania satysfakcji 
klienta, tak aby dowiedzieć się co w opinii 
naszych partnerów biznesowych możemy 
robić lepiej. Zebraliśmy niezwykle cenne 
uwagi, ale z nieskrywaną satysfakcją od-
notowujemy fakt, że blisko 80 proc. ba-
danych jest zadowolonych ze współpracy 
z nasza firmą. To największa wartość, jaką 
udało się stworzyć wokół marki Solaris 
przez ostatnie dwie dekady – stwierdza 
Solange Olszewska, właścicielka i prezes 
zarządu Solaris Bus & Coach S.A.

Pierwsza partia pelletu w Grudziądzu

Pierwsza partia pelletu 
zjechała z taśm produk-
cyjnych nowego zakładu 
w Grudziądzu Produkcja 
pelletu w nowym zakładzie 
Grupy Stelmet w Grudzią-
dzu ruszyła w pierwszym 
tygodniu stycznia.
Nowy zakład jest w pełni zin-
tegrowany z funkcjonującym 
w Grudziądzu zakładem pro-
dukcji drewnianej architek-
tury ogrodowej MrGarden. 

Inwestycja została zrealizowana w zakładanym terminie 
i budżecie – jej wartość wyniosła około 20 mln zł.
Pierwszą wyprodukowaną partią pelletu na liniach produkcyj-
nych w Grudziądzu był produkt pod marką Lava. W najbliż-
szych miesiącach rozpocznie się również produkcja pelletu 

Olimp, który cechuje jeszcze wyższa jakość i wymaga uzyska-
nia odpowiedniego certyfikatu. Grupa Stelmet rozpoczęła bu-
dowę nowego zakładu produkcji pelletu w Grudziądzu wiosną 
2017 r. Szacowane zdolności produkcyjne fabryki wynoszą 
około 40 tys. ton pelletu rocznie.
– Systematycznie zwiększamy sprzedaż pelletu zarówno 
w ujęciu wolumenowym, jak i wartościowym. Uruchomie-
nie produkcji pelletu w zakładzie w Grudziądzu pozwoli 
nam na zwiększenie udziału tego produktu w przychodach 
Grupy Stelmet. W roku obrotowym 2015/16 stanowiły około 
10 proc. łącznych przychodów, a w pierwszych trzech kwar-
tałach roku obrotowego 2016/17 sprzedaż pelletu znacząco 
wzrosła i odpowiadała już za blisko 12 proc. łącznych przy-
chodów Grupy. Niezwykle ważny jest również ekologiczny 
wymiar zrealizowanej inwestycji, gdyż pozwoli nam w więk-
szym stopiu wykorzystać cenny surowiec drzewny, który 
przerabiamy w Grudziądzu – mówi Przemysław Bieńkowski, 
wiceprezes Stelmetu.

22 mln na badania i rozwój

W ramach unijnego Programu Operacyj-
nego Inteligentny Rozwój 2014-2020, 
Cynkomet realizuje projekt Centrum 
Badawczo-Rozwojowego o wartości po-
nad 22,4 mln zł, z czego dofinansowanie 
stanowi kwotę blisko 11 mln zł.
- Celem projektu jest rozwój myśli tech-
nologicznej i samej firmy Cynkomet 

poprzez utworzenie nowoczesnego Cen-
trum Badawczo-Rozwojowego, w któ-
rym opracowywane będą innowacyjne 
produkty – mówi Mariusz Dąbrowski, 
prezes Cynkometu. – Centrum stworzy 
nowe możliwości i szanse na wykorzy-
stanie naszej tradycji, doświadczenia 
i rozpoznawalności na polskim ryn-

ku przyczep rolniczych 
i rozrzutników obornika.
Realizacja inwestycji jest 
na półmetku – powstała 
już zadaszona hala wraz 
z częścią biurową, o po-
wierzchni zabudowy ok. 
7000 m.kw., położono in-

stalacje zewnętrzne pozwalające na pod-
łączenie mediów.
Do Centrum zostaną zakupione w sumie 
43 maszyny i urządzenia. Zakupy sprzę-
tu już trwają – do dnia dzisiejszego roz-
strzygnięto sześć przetargów i podpisa-
no siedem umów na dostawę większości.
Cynkomet sp. z o.o. to jeden z najstar-
szych producentów maszyn rolniczych 
w Polsce – spółka powstała w maju 2003 
roku, ale jej tradycja sięga roku 1956 i Fa-
bryki Maszyn Rolniczych "Biafamar", po 
której przejęła produkcję. Obecnie firma 
specjalizuje się w produkcji rozrzutników 
i roztrząsaczy obornika, przyczep oraz 
skrzyń zawieszanych.
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Produkcja  
w obliczu zmian

Ludzie, procesy, technologie - tak brzmiało hasło przewodnie czwartej edycji konferencji Manu-
facturing Summit. 16 listopada we Wrocławiu dwustu gości wydarzenia miało okazję posłuchać 
i podyskutować o najważniejszych czynnikach, które wpływają na rzeczywistość i ukształtują 

przyszłość, w której funkcjonować będą firmy produkcyjne.

Program tegorocznej edycji Manufacturing Summit 
był wyjątkowo zróżnicowany. Prócz sesji plenarnej, 

wydarzenie obejmowało debatę ekspercką, a także spe-
cjalne szkolenie, mające na celu rozwój umiejętności 
przywódczych i wskazanie najważniejszych zadań stoją-
cych przed skutecznym liderem.

 Ó Wielki projekt Whirlpoola
Konferencję otworzyło wystąpienie naszego gościa spe-
cjalnego. Fabio Pommella, Senior Industrial Director 
w Whirlpool EMEA, zaprezentował przebieg procesu 
reorganizacji operacji produkcyjnych firmy Whirlpool 
w Polsce, zapoczątkowany przez decyzję o przejęciu jed-
nego z konkurentów – firmy Indesit.
Pan Pommella rozpoczął prelekcję od podania powodów, 
dla których Whirlpool zdecydował się przejąć Indesit. Ro-
snąca konkurencja ze strony producentów operujących 
w krajach o bardzo niskim poziomie kosztów pracy spo-
wodowała, iż silna pozycja Whirlpoola w rejonie EMEA 
była zagrożona. Przejęcie włoskiego producenta odbudo-
wało pozycję Whirlpoola, jak też pozwoliło mu szerzej 
eksplorować te europejskie rynki, na których amerykań-
ski koncern nie plasował się w czołówce.
Choć na przestrzeni kilku lat uznani producenci sprzętu 
AGD stracili udział na rynku na rzecz prowadzącej agre-
sywną politykę cenową konkurencji z Dalekiego Wscho-
du, Whirlpool nadal dużo inwestuje w rejonie EMEA. 

Stanowi on dla koncernu największy światowy rynek, zaś 
analizy wskazują, że działania na rzecz poprawy efektow-
ności mogą zapewnić utrzymanie konkurencyjności i sta-
bilności rynkowej w dającej się przewidzieć przyszłości.
Połączenie sił Whirpoola i Indesitu pozwoliło wykorzy-
stać mocne strony obu firm w celu zapewnienia silnej 
pozycji na rynku. Wymagane było przygotowanie do-
kładnego planu reorganizacji operacji produkcyjnych. 
Pan Pommella zaprezentował go na przykładzie działań 
w Polsce, gdzie funkcjonowały fabryki obu koncernów, 
zaś po przejęciu ich funkcje zaczęły się dublować.
Główną decyzją strategiczną z punktu widzenia produk-
cji była rezygnacja z multizadaniowych zakładów i przy-
pisanie każdej fabryce specjalizacji w ramach produktów 
i platform. Przeniesienie produkcji rodzin produkto-
wych do konkretnych lokalizacji poprawiło rachunek 
ekonomiczny nie tylko dzięki ułatwieniu działalności 
fabryk, ale też w efekcie wielu uproszczeń w łańcuchu 
dostaw. Cały projekt ma zakończyć się w 2018 roku, ale  
Whirlpool już wie, że związane z nim inwestycje na po-
ziomie 300 mln euro zaowocowały stworzeniem w Polsce 
silnej platformy dla dalszego rozwoju w rejonie EMEA.

 Ó Logistyka innowacji
Grzegorz Patynek oraz Dominik Rudnicki z firmy Trans.eu 
postanowili przedstawić możliwości, jakie daje producen-
tom współpraca z platformami logistycznymi, wykorzy-
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Relacja z konferencji Manufacturing Summit 2017

Zobacz więcej zdjęć z wydarzenia ❱
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Agnieszka Należnik-Jurek,  
Brainstorm Group.

Adrian Chełstowski, Synthelio.

Aleksander Faleńczyk, PSI.

Tomasz Król, IDP.

Adam Jednoróg, PSI.

Tomasz Szczepura, Dachser.

stującymi najnowsze technologie. Innowacyjne rozwią-
zania logistyczne w coraz większym stopniu kierują się 
potrzebami załadowców, dzięki czemu firmy produkcyjne 
mogą szybciej reagować na zmieniające się potrzeby swo-
ich klientów.
Prelegenci zwrócili uwagę na to, że problemy z brakiem 
kierowców nie mogą być rozpatrywane jako kwestia, do-
tykająca włączenie przewoźników, Problem, który narasta 
z każdym miesiącem, przełoży się bowiem także na ope-
racje producentów – zaś pierwszym jego efektem będzie 
wzrost kosztów transportu.
Jak zauważyli prelegenci, producenci zawsze mają 
dwie drogi do realizacji swoich potrzeb logistycznych 
– budowa i rozwój własnych działów transportowych 
bądź też postawienie na outsourcing. Platforma Acti-
ve Contract skierowana jest do firm idących tą drugą 
drogą i wspomoże ich przede wszystkim w okresie 
szczytowego zapotrzebowania na transport, gdy działa-
nia zakontraktowanych, długoterminowych partnerów 
trzeba wspierać pomocą przewoźników „spotowych”. 
Nowoczesne narzędzia i duża ilość firm transporto-
wych obecnych w bazie Trans.eu pozwalają na rozpo-
znanie potrzeb załadowców i dopasowanie odpowied-
niego ładunku do przewoźników.

 Ó Nie tylko produkować
Marcin Kusek, od ponad 12 lat związany z firmą IFS, 
przedstawił podczas Manufacturing Summit niezwykle 
interesującą koncepcję – servitization. Trend, za którym 
podąża coraz więcej firm produkcyjnych, może być wspie-
rany przez zaawansowane rozwiązania informatyczne, 
o których też nie zabrakło kilku słów.
Servitization polega na rozszerzeniu oferty firm produk-
cyjnej także o usługi, związane z dostarczanym przez 
nie produktem. Taki krok ma wiele korzyści – producent 

wchodzi w obszar, gwarantujący firmie wyższe marże, 
a dodatkowo jest w stanie jeszcze lepiej dopasować się 
do potrzeb klienta, a tym samym zapewnić sobie jego 
lojalność. Servitization może zaowocować zmianą gamy 
produktowej oraz dać cenne wskazówki do przeprojekto-
wania istniejących już produktów.
Prelegent zaprezentował kilka przykładów firm, które się-
gają po koncepcję servitization. Jedną z nich jest Jotun, 
producent farb, który oferuje m.in. wysoce rozwinięty 
program usług dla branży stoczniowej, mający na celu 
maksymalizację wydajności kadłuba statku. Pan Kusek 
uzupełnił prelekcję prezentacją rozwiązań IFS Applica-
tions, które wspierają producentów sięgających po kon-
cepcję servitization.

 Ó Dane napędzają Przemysł 4.0
Robert Goncerz, Chief Solution Architect w firmie SKK 
S.A, zajął się tematem Przemysłu 4.0. Do tego niezwykle 
szerokiego pojęcia podszedł z punktu widzenia danych, 
których powszechność jest jednym z głównych motorów 
napędowych Czwartej Rewolucji Przemysłowej.
Jak zauważył prelegent, koszt przechowywania danych 
spadł w ostatnim 20-leciu drastycznie, zaś na światowych 
giełdach gigantami stały się te firmy, które pracują z infor-
macjami, a nie surowcami. Pan Robert zastanawiał się także, 
dlaczego tak naprawdę Przemysł 4.0 zyskuje dużą popular-
ność i co możemy zyskać dzięki wszechobecnej cyfryzacji.
Internet Rzeczy jest najważniejszym elementem eko-
systemu Rewolucji 4.0, gdyż łączy on klienta, produkty 
oraz łańcuch dostaw. IoT będzie przyszłością produkcji 
i sprzedaży, zaś jego praktyczne zastosowanie zostało za-
prezentowane na przykładzie serializacji inteligentnego 
znakowania – LMS. Jak jednak zaznaczył prelegent, roz-
wój Przemysłu 4.0 przenosi wyzwania związane z cyber-
bezpieczeństwem na zupełnie nowy poziom, co oznacza, 
że zagadnienie to zyskuje gigantyczne znaczenie.
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Magdalena Wojtkowiak,  
Future Skills.

Piotr Roczniak, Trans28000.

Marcin Kusek, IFS.

prof. Paweł Hanczar,  
UE we Wrocławiu.

Fabio Pommella,  
Whirlpool EMEA.

 Ó Interfejs białkowy
Rozwinięciem wystąpienia była debata poświęcona roli 
digitalizacji w Przemyśle 4.0. Prócz Roberta Goncerza, 
wzięli w niej udział Jarosław Iwanek z firmy BPSC, oraz 
profesor Paweł Hanczar z Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu. Paneliści zastanawiali się nad tym, czy 
firmy są gotowe na cyfrową rewolucję – a także czy na-
rzędzia dostępne na rynku odpowiadają potrzebom pro-
ducentów.
Jak wynikło w toku dyskusji, niewiele się jeszcze zmienia. 
Hasła o nadchodzącej rewolucji nie wygrywają z zimnym 
rachunkiem ekonomicznym – wszelkie wdrożenia naj-
pierw muszą udowodnić swoją opłacalność, zanim zosta-
ną zaakceptowane. U podstaw skuteczności nawet najbar-
dziej zaawansowanych systemów IT stoją zaś wiarygodne 
dane, o pozyskanie których wciąż nie jest łatwo. Zaś choć 
dyskusja dotyczyła technologii, nader często pojawiało się 
w niej słowo ludzie, co oznacza, że żartobliwie nazywany 
„interfejs białkowy” nadal pozostaje najważniejszym ele-
mentem układanki w rzeczywistości produkcyjnej.

 Ó Sprzedaż a produkcja
Paweł Hanczar po raz kolejny pojawił się przed gośćmi 
Manufacturing Summit, tym razem w towarzystwie Ad-
riana Chełstowskiego. Współzałożyciele firmy Synthelio 
opowiadali o złożoności związanej z poszukiwaniem ko-
relacji między tempem produkcji i sprzedaży oraz możli-
wościach usystematyzowanie tego procesu.
Podstawową metodą służącą temu celowi jest Sales&Ope-
rational Planning. S&OP służy prognozowaniu sprzedaży 
przez firmy produkcyjne i co za tym udzie odpowiednie-
mu planowaniu produkcji i zapasów. Proste prognozowa-
nie może nie dać planowanych efektów, dlatego warto 
sięgnąć po bardziej zaawansowane rozwiązania, oparte 

na przemyślanych modelach matematycznych. Prof. Han-
czar przybliżył podstawowe zasady, na których oparte jest 
funkcjonowanie systemu.
Na podstawie studium przypadku opartego na działaniach 
dużego producenta z branży farmaceutycznej, prelegenci 
zaprezentowali możliwości rozwiązania Synthelio. Pro-
ducenci leków stoją przed wyjątkowo dużymi wyzwania-
mi na etapie planowania, bowiem do kwestii związanych 
z sezonowością popytu i optymalnym wykorzystaniem 
mocy produkcyjnych, dochodzą jeszcze bardzo ostre ob-
ostrzenia regulacyjne, dotyczące zarówno produkcji jak 
i łańcucha dostaw.

 Ó Gdy ERP już nie wystarcza
Aleksander Faleńczyk i Adam Jednoróg, reprezentanci fir-
my PSI Polska, postanowili postawić się w sytuacji pro-
ducenta, któremu przestają wystarczać funkcjonalności, 
oferowane przez proste systemy ERP.
Prelegentom jako punkt wyjścia posłużyły trudności do-
tykające sektora produkcji przemysłowej. Wiele z nich 
związanych jest z kwestią planowania produkcji, do któ-
rego to procesu nader często brakuje danych, co skutku-
je niemożnością porównania wymaganych zasobów ze 
zdolnościami produkcyjnymi. Powodem jest nieraz niska 
funkcjonalność wdrożonych rozwiązań informatycznych. 
Badanie z 2016 roku wskazało, iż 1/3 firm napotyka na 
różnego rodzaju problemy z planowaniem, zaś gros z nich 
na co dzień korzysta z ERP i Excela.
W efekcie PSI przygotowało rozwiązanie, łączące w so-
bie możliwości systemów APS, MES i SCADA. PSIasm 
pozwala na integrację wszystkich obszarów związanych 
z zarządzaniem produkcją. Jego możliwości zostały prze-
stawione na przykładzie case study z firmy Stelweld, 
gdzie szczegółowe harmonogramowanie zleceń, automa-

Robert Goncerz, SKK.



tyczna dystrybucja planu produkcji na terminale opera-
torów czy zaawansowane analizy i raporty oceny efek-
tywności produkcji pozwoliły na poprawę efektywności 
zakładu o 10 proc.

 Ó Globalne zmiany
O tym jak megatrendy widoczne w skali globalnej od-
działywają na kształt łańcuchów dostaw mówił Tomasz 
Szczepura z firmy Dachser. Takie zjawiska jak globaliza-
cja, zmiany demograficznemu, nowe technologie, rola od-
powiedzialności społecznej czy interwencjonizm państw 
znajdują swoje wyraźnie odbicie w sposobie funkcjono-
wania logistyki na szczeblu lokalnym.
Prelegent szczegółowo omówił znacznie tych megatren-
dów. Jak zauważył, na skutek globalizacji za kilka lat 
większość towarów będzie produkowana w innych miej-
scach niż będzie konsumowana. Zmiany demograficzne 
wymagają z kolei zupełnie nowych rozwiązań transpor-
towych dla ciągle rosnących miast. Nowoczesne techno-
logie przynoszą zmiany w strategiach rozwoju biznesu 
i wzrost efektywności i wydajności pracy, przez co popra-
wia się jakość procesów logistycznych.
Trend do stawiania na odpowiedzialność biznesu przekła-
da się na wymaganie od operatorów logistycznych pro-
wadzenia działalności w sposób przyjazny dla środowiska. 
Interwencjonizm państwowy decyduje z kolei o lokowa-
niu inwestycji w nowych lokalizacjach, co przebudowuje 
łańcuchy dostaw, zaś powszechnym trendem jest posta-
wienie na szybkość działania, bowiem to ona determinuje 
dziś konkurencyjność.

 Ó W gąszczu podwykonawców
O bezpiecznym łańcuchu dostaw mówił z kolei Piotr 
Roczniak, przedstawiciel Trans2800.eu. Już na początku 
wystąpienia przykuł uwagę uczestników, prezentując kil-
ka dużych przykładów kradzieży ładunków, których ofia-
rami padły firmy Ferrero, LG i IKEA. Głównymi poszko-
dowanymi byli oczywiście załadowcy.
Załadowcy oczekują oczywiście jak najwyższej jakości, 
efektywności i dostępności przy spadających kosztach. 
Tymczasem w bardzo niewielu przypadkach nadawca ma 
kontrolę nad tym, jaka firma docelowo będzie zajmować 
się obsługą jego ładunku. Przy przekazywaniu zleceń na 
kolejnych poziomach podwykonawców, poziom wiary-
godności maleje zaś odpowiedzialność rozmywa się. Po-
jawia się szereg zagrożeń, jak niski poziom ochrony OCP 
w polisach zawieranych przez najmniejszych przewoźni-
ków, korzystanie z mało nowoczesnych pojazdów, brak 

telematyki i możliwości weryfikacji informacji pozyski-
wanych od kierowcy.
Nadawcy pomimo tego bardzo rzadko decydują się na 
przeprowadzenie audytu wykonawcy usługi logistycznej, 
a co za tym idzie jego podwykonawców. Jako rozwiązanie 
powyższych problemów, prelegent zaproponował korzy-
stanie z bazy przewoźników spełniających wymagania 
certyfikacji ISO 28000. Audyty przeprowadzane przez 
Trans.eu mają za zadanie zapewnić, że finalny wykonaw-
ca usługi posiada właściwą flotę, ubezpieczenie, korzysta 
z telematyki oraz legitymuje się dobrą reputacją.

 Ó W poszukiwaniu czasu
Tomasz Król, jeden z najbardziej doświadczonych w Pol-
sce ekspertów z dziedziny Lean Management, zwrócił się 
w swojej doskonałej prelekcji przede wszystkim do tych 
gości konferencji, którzy chcą wdrażać w swoich firmach 
zmiany. To zadanie może okazać się jeszcze trudniejsze 
niż się może wydawać, jeżeli nie zdamy sobie sprawy 
z powodów, dla których zmiany się nie udają.
Na wstępie prelegent zaprosił wszystkich do wyprawy 
w przeszłość i wskazania pięciu zawodów, które już nie 
istnieją, oraz pięciu, które powstały od 1990 roku. Na-
stępnie poprosił zgromadzonych o wskazanie 5 zawodów, 
które powstaną w ciągu najbliższych 20 lat. To ćwiczenie 
uświadomiło zebranym, że trudno jest przewidywać przy-
szłość, nie będąc otwartym na zmiany i nie mając odwagi 
do łamania schematów.
Na przeszkodzie do wprowadzania zmian w firmach stoi 
zazwyczaj podejście, określane potocznie jako „niedasie”. 
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Grzegorz Patynek, 
Trans.eu.

Sławomir Murawski, 
Limur.

Janusz Liber, Limur.

Uczestnicy debaty Robert Goncerz (SKK), prof. Paweł 
Hanczar (UE we Wrocławiu), Jarosław Iwanek (BPSC), 
Witold Zygmunt (Logistyka Produkcji).

Dominik Rudnicki,  
Trans.eu.



Pan Tomasz przedstawił cztery przykłady tego typu po-
staw – czy wręcz wymówek -,z jakimi spotkał się podczas 
swojej współpracy z firmami produkcyjnymi. Pokazał też 
udane wdrożenia z firm, w których podejście „Adasie” za-
owocowało bardzo udanymi zmianami. Na koniec zaape-
lował do zebranych, aby patrząc na potencjalne zmiany 
zauważali szanse, a nie przeszkody związane z czekają-
cym nas zadaniem.

 Ó Modelowe gniazdo produkcyjne
Agnieszka Należnik-Jurek z Brainstorm Group konty-
nuowała tematykę związaną z doskonaleniem operacji. 
W swojej bardzo szczegółowej prezentacji wskazała wy-
tyczne, jakimi należy się kierować, tworząc modelowe 
gniazdo produkcyjne.
Gniazdo to podstawowy element systemu produkcyjne-
go każdej firmy i – jak przekonywała prelegentka – naj-
ważniejszy. Jego właściwa organizacja przekłada się bo-
wiem na jakość produktów i poziom obsługi klienta oraz 
efektywność całego zakładu. Dobrze opracowane gniazdo 
gwarantuje również zapewnienie bezpieczeństwa pracy, 
optymalnego poziomu zapasów i zaoszczędzenie cennej 
powierzchni na hali produkcyjnej.
Pani Agnieszka przedstawiła kilkanaście standardów, któ-
rych należy się trzymać, projektując gniazdo produkcyjne. 
Dotyczyły one m.in. właściwego oświetlenia stanowisk 
pracy, optymalnej pozycji do pracy i kierunku przepływu 
w gnieździe, wysokości blatów, konieczności wizualnego 
wyróżniania liderów gniazda, właściwego opracowania 
czasów pracy czy stosowania dodatkowych pomocy wi-
zualnych. W końcowej części wystąpienia prelegentka 
zaznaczyła, że dopiero po udanym procesie optymalizacji 
gniazda można zacząć myśleć o automatyzacji procesów, 
gdyż same roboty nie wyeliminują marnotrawstwa zwią-
zanego ze złą organizacją pracy.

 Ó Rośnie liczba oszustw
Ostatnie wystąpienie podczas konferencji ponownie do-
tyczyło bezpieczeństwa w łańcuchach dostaw, choć już 
na nieco innym poziomie. Sławomir Murawski i Janusz 
Liber z firmy Limur mówili o tym, jak można wyelimino-
wać ryzyko kradzieży i innego rodzaju oszustw, wynikają-
cych często z działań kierowców.
Na początek poznaliśmy niezwykle ciekawe statystyki 
dotyczące źródeł strat w łańcuchach dostaw w Polsce. 
Jak się okazało, na początku bieżącej dekady gwałtownie 
zaczęła wzrastać ilość strat wynikających z oszustw do-

stawców usług logistycznych, podczas gdy zmalała ilość 
strat wynikających z błędów procesowych. Zdecydowana 
większość prowadzonych w tym okresie dochodzeń poli-
cyjnych nie przyniosła ustalenia sprawcy ani odzyskania 
towaru.
Sposób, w jaki kierowcy i inni sprawcy przestępstw radzili 
sobie z nawet certyfikowanymi zabezpieczeniami zaowo-
cowały powstaniem systemu Limur. Lokalizator i kłódka 
zespolona z GPS, przekazujące każdą informację o czasie 
i miejscu jej otwarciu do autorskiego systemu, pozwalają 
odnotować potencjalnie niebezpieczne incydenty i skon-
taktować się z kierowcą w celu wyjaśnienia sytuacji. Do-
datkowo na potrzeby załadowców z branży spożywczej 
czy farmaceutycznej, opracowany został czujnik tempera-
tury, który odnotowuje niewłaściwy poziom temperatury 
w naczepie. Praktyczne działanie systemu i jego efekty 
goście konferencji dzięki prezentacji studium przypadku 
z dużej firmy produkcyjnej.

 Ó Być liderem
Szkolenie dotyczące rozwoju umiejętności przywódczych, 
prowadzone przez panią Magdalenę Wojtkowiak z firmy 
Future Skills, było nowością w programie Manufacturing 
Summit. Dodatkowy element konferencji miał na celu 
ułatwienie gościom wydarzenia codziennej pracy ze swo-
imi zespołami oraz wskazanie sposobów na rozwój umie-
jętności przywódczych.
Prowadząca szkolenie pomogła uczestnikom zrozumieć, 
co buduje autorytet lidera i dlaczego nie zawsze szef 
uważane jest za realnego lidera zespołu. Wyniki dyskusji 
na temat najważniejszych cech lidera zostały skonfron-
towane z tym, jak widzą tę kwestię eksperci w dziedzinie 
zarządzania. Pani Magdalena zachęciła też do rozwoju po-
przez zadawanie sobie pytań, które pozwalają na zmianę 
swojego sposobu myślenia. Zauważyła też, że lider XXI 
przestaje być po prostu menedżerem – przede wszystkim 
powinien pełnić rolę motywującego coacha.
Formalnej części konferencji tradycyjnie towarzyszyły już 
liczne, indywidualne dyskusje oraz możliwość odwiedze-
nia stoisk naszych partnerów. W stronę partnerów wyda-
rzenia kierujemy głęboki ukłon, zaś wszystkim uczestni-
kom wydarzenia dziękujemy za tak liczne przybycie.

 ■Witold Zygmunt
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Rozmowy, rozmowy,rozmowy.

Partnerzy konferencji



Wieczór najlepszych
7 grudnia 2017 roku po raz szesnasty wręczone zostały „Oscary Polskiej Logistyki”.  

Podczas  dorocznej Gali Logistyki, Transportu, Produkcji poznaliśmy laureatów programów 
badawczych wydawnictwa Eurologistics.

Uroczystość ogłoszenia wyników badania odbyła się 
w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie w obecno-

ści ponad 500 przedstawicieli top managementu branży 
TSL. Wieczór prowadził Tomasz Kammel, a oprawę mu-
zyczną zapewniła Sybilla Sobczyk – uczestniczka pro-
gramów Voice of Poland i Must Be The Music.
Operator Logistyczny Roku to badanie satysfakcji klien-
tów operatorów logistycznych, które dostarcza informa-
cji o zakresie i jakości usług logistycznych oferowanych 
na rynku. Badanie od kilkunastu lat prowadzi Data Gro-
up Consulting i Wydawnictwo Eurologistics. Na podsta-
wie jego wyników powstaje ranking firm cieszących się 
największym zaufaniem klientów.

GODŁO ZŁOTE
FM Logistic
 

GODŁO SREBRNE
TNT
 

GODŁO BRĄZOWE
DHL Express
 

GODŁO BRĄZOWE
DSV Road
 

GODŁO BRĄZOWE
Maszoński Logistic

OPERATOR LOGISTYCZNY  
ROKU 2017

NAGRODY GŁÓWNE

Gala Logistyki, Transportu i Produkcji 2017
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WYRÓŻNIENIA HONOROWE

NAJLEPSZA FIRMA LOGISTYCZNA WŚRÓD 
NOWYCH PARTNERÓW PROGRAMU

DSV Air & Sea
 
NAJLEPSZE WYPEŁNIANIE ZAŁOŻONYCH NORM 

USŁUG LOGISTYCZNYCH
Diera

 
NAJCZĘŚCIEJ REKOMENDOWANY DOSTAWCA 

USŁUG TRANSPORTOWYCH W SEKTORZE 
PRODUKCJI

Raben Transport
 

NAJLEPSZY PRZEWOŹNIK W RUCHU 
MIĘDZYNARODOWYM

XPO Transport Solutions Poland
 

NAJLEPSZA OBSŁUGA DOSTAW 
WIELOKANAŁOWYCH

DHL Parcel
 
NAJLEPSZY OPERATOR LOGISTYCZNY WŚRÓD 

FIRM WYSPECJALIZOWANYCH W TRANSPORCIE 
DROGOWYM

Omega Pilzno
 

NAJLEPSZY DOSTAWCA ZINTEGROWANYCH 
USŁUG LOGISTYCZNYCH

Ekol Logistics

USŁUGI KURIERSKIE
General Logistics Systems Poland

 
SPEDYCJA DROGOWA, KOLEJOWA, LOTNICZA 

I MORSKA
VGL Group

 
MAGAZYNOWANIE I ZARZĄDZANIE ZAPASAMI

Damco Poland
 

LOJALNOŚĆ KLIENTÓW
VIVE Transport

 
DOŚWIADCZENIE I WIARYGODNOŚĆ 

BIZNESOWA
Panalpina Polska

LIDER LOGISTYKI 2017

OPERATOR  
LOGISTYCZNY  
ROKU 2017
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NAGRODY GŁÓWNE 

Cargonexx

MODEL BIZNESOWY CARGONEXX
 

FM Logistic
INVENTORY VIEWER

 
TEXA Poland

SYSTEM ETRUCK

WYRÓŻNIENIA

EQ System
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA XPRIMER

 
TimoCom

TC TRANSPORT ORDER®

WYRÓŻNIENIA SPECJALNE

NAJEFEKTYWNIEJ ZARZĄDZANE  
FIRMY LOGISTYCZNE 
1. Alta-Trans Wójcik

2. Farmada Transport
3. General Logistics Systems Poland

PRODUKT INNOWACYJNY 2017

LAUREACI  
XII EDYCJI  
RANKINGU TOP500

▶ OBEJRZYJ FILM Z GALI
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Co utrudnia procesy inwestycyjne w Polsce?

Bariery według 
inwestorów

Omawiany w minionym numerze Logistyki Produkcji raport KPMG „Inwestycje przedsiębiorstw 
produkcyjnych działających w Polsce” nie zdołał w całości zmieścić się w jednym artykule. Na 
deser pozostawiliśmy wnioski dotyczące barier, stanowiących największe przeszkody w dzia-

łalności inwestycyjnej w Polsce.

Podczas procesu inwestycyjnego pojawiają się różno-
rodne przeszkody i utrudnienia, które wpływają na 

skalę inwestycji niemal co trzeciej firmy. Siła ich wpły-
wu jest jednak mniejsza niż w 2013 roku. Aby wesprzeć 
przedsiębiorstwa, instytucje publiczne udostępniają sze-
reg ulg i dotacji, mających stanowić zachęty do inwe-
stowania. Z takich instrumentów w zeszłym roku sko-
rzystało 41 proc. badanych firm, a w 2017 roku planuje 
skorzystać 56 proc. przedsiębiorstw.

 Ó Przeszkody inwestycyjne
Producenci w swojej działalności inwestycyjnej nie napo-
tykają wielu dotkliwych przeszkód. Mniej niż co trzecia 
ankietowana firma (31 proc.) potwierdza istnienie utrud-
nień, które mogą negatywnie wpłynąć na skalę inwestycji 
dokonywanych w ciągu najbliższego roku. W porównaniu 
z 2013 rokiem zmniejszyła się także skala odczuwalnych 
przeszkód. Jedyny czynnik, którego znaczenie wzrosło 
w ostatnich latach, to ryzyko polityczne na obecnych lub 
docelowych rynkach, co może być powiązane ze zwiększo-
ną w stosunku do 2013 roku aktywnością firm za granicą.
- Do największych barier inwestycyjnych, które napoty-
kamy, zaliczyć należy bariery kapitałowe – zauważa Ka-
rol Zarajczyk, prezes zarządu firmy Ursus. - Ponieważ 
jesteśmy dużą firmą, jest nam trudniej zdobyć fundusze 
na działalność badawczo-rozwojową oraz kwestie legi-
slacyjne – niektóre proponowane zmiany prawa na po-
ziomie Unii Europejskiej faworyzują największe zagra-
niczne koncerny.
Biurokracja oraz nadmierne wymogi administracyjne są 
najmocniej odczuwalnymi utrudnieniami inwestycyj-
nymi dla badanych przedsiębiorstw. Dalej w kolejności 
pojawia się ryzyko związane z sytuacją ekonomiczną 
w Polsce lub na świecie (5,9 proc., spadek o 1,2 proc.), 
oraz ryzyko związane ze zmiennością cen surowców (5,8 
proc., spadek o 0,4 proc.).

 Ó Duży może więcej
Wielkość przedsiębiorstwa przekłada się na występowa-
nie przeszkód – firmy duże i bardzo duże odczuwają je 
rzadziej i słabiej niż firmy średnie. Różnica widoczna jest 
przede wszystkim w odniesieniu do utrudnień związa-
nych z pozyskiwaniem środków na inwestycje – średnie 
firmy częściej i dotkliwiej doświadczają braku kapitałów 
własnych, trudności z uzyskaniem finansowania ze źródeł 
zewnętrznych oraz problemów z wysokimi kosztami ka-
pitału. Z kolei dla bardzo dużych przedsiębiorstw najbar-
dziej problematyczne są kwestie związane z niepewnością 

ekonomiczną w Polsce lub na świecie (średnio 6,9 proc.) 
oraz ze zmiennością cen surowców (6,1 proc.), co w dużej 
mierze wynika ze skali prowadzonej działalności.
Pewne różnice widać także analizując odpowiedzi przed-
stawicieli poszczególnych branż. Przeciętnie najmniej 
problemów przy prowadzonych i planowanych inwesty-
cjach napotykają przedsiębiorcy z branży elektromaszy-
nowej, najwięcej natomiast firmy z branż chemicznej, 
drzewnej oraz tekstylnej. Bariery inwestycyjne związane 
ze zmiennością cen surowców oraz z niepewną sytuacją 
gospodarczą szczególnie mocno odczuwają firmy z sek-
tora chemicznego, co związane jest ze specyfiką prowa-
dzonej działalności.
- W Polsce mamy wysokość podatków ustanowioną na 
umiarkowanym i dosyć rozsądnym poziomie, więc pro-
blemem jest nie sama wielkość obciążeń podatkowych 
dotyczących przedsiębiorstw, ale kwestie związane z archi-
tekturą podatków i ich interpretacją – mówi Marian Szwa-
jewski prezes MakaniW. - Tutaj dopiero zaczynają się 
schody, gdyż obecny system podatkowy w kraju jest mało 
przyjazny, zawiły i niezrozumiały. Nasza firma niejedno-
krotnie stawała przed problemem związanym z interpreta-
cją i zastosowaniem właściwych dla nas przepisów.

 Ó Szkolnictwo kuleje
Kwestie dotyczące słabo rozwiniętego kształcenia zawo-
dowego niewątpliwe są dużym problemem dla branży 
produkcyjnej. Niedobór pracowników nasila się z dnia na 
dzień, zaś brak systemowych rozwiązań dotyczących pro-
mocji kształcenia zawodowego jest szeroko krytykowany.



- W chwili obecnej główną barierą rozwojową jest brak 
systemu kształcenia młodzieży do pracy w branży cera-
micznej i włókienniczej – zauważa Mieczysław Kędzierski, 
prezes zarządu Grupy Wistil. - W związku z powyższym 
Grupa ponosi istotne koszty na czasochłonne kształce-
nie pracowników, co znacznie utrudnia rozwój i podnosi 
koszty funkcjonowania. Nie widzimy natomiast istotnych 
barier związanych z pozyskaniem finansowania. W na-
szej firmie wykorzystujemy wiele różnych sposobów fi-
nansowania – środki własne, kredyty bankowe i leasingi.  
Jesteśmy zainteresowani pozyskiwaniem wsparcia finan-
sowego dla projektów inwestycyjnych, niemniej ze wzglę-
du na skalę naszej działalności spotykamy się z pewnymi 
barierami w tym zakresie. Związane są one albo ze zbyt 
wysokimi progami inwestycyjnymi, albo z wyłączeniem 
pewnych typów działań dla dużych przedsiębiorców.

 Ó Zachęty inwestycyjne
W celu wsparcia rozwoju przedsiębiorstw, instytucje pu-
bliczne oferują pomoc w formie różnego rodzaju zachęt 
inwestycyjnych. Wiele firm właśnie dzięki przyznanym 
dotacjom lub ulgom jest w stanie realizować duże projek-
ty inwestycyjne.
W ostatnim roku z pomocy publicznej w postaci różno-
rodnych ulg i dotacji skorzystało 41 proc. badanych pro-
ducentów. Najpopularniejszą formą wsparcia są granty 
przyznawane w ramach programów operacyjnych Unii 
Europejskiej, z których skorzystało najwięcej, bo 35 proc. 
firm, a jedna czwarta planuje się o nie ubiegać w naj-
bliższej przyszłości. Następne w kolejności są zachę-

ty podatkowe związane z działalnością w Specjalnych 
Strefach Ekonomicznych (27 proc. firm) oraz zwolnienia 
z podatku od nieruchomości (25 proc.).
Inne, często wymieniane odpowiedzi to dotacje z urzę-
dów pracy oraz środki z PFRON. Część grantów przyzna-
wana jest w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, 
stąd też z programów operacyjnych Unii Europejskiej 
zdecydowanie częściej korzystają przedsiębiorstwa 
średnie (30 proc. badanych firm) niż podmioty duże (21 
proc.) lub bardzo duże (13 proc.).

Nie każda firma jednoznacznie pozytywnie ocenia jednak 
dostęp do pomocy publicznej - Korzystanie ze środków 
unijnych, wbrew pozorom, jest bardzo kosztowne (szcze-
gólnie dla dużych podmiotów gospodarczych), a proces 
ich pozyskiwania trwa niezwykle długo - zauważa Da-
riusz Dombrowski, dyrektor finansowy Grupy Wen-
tworth. - Jednocześnie w istotny sposób ogranicza ela-
styczność realizowanych przedsięwzięć. Dlatego też przy 
dużych inwestycjach korzystamy z innych źródeł: przede 
wszystkim kredytów, obecnie stosunkowo tanich, i poży-
czek w ramach grupy.

 ■Oprac. WZ

Biurokracja oraz nadmierne wymogi 
administracyjne są najmocniej  

odczuwalnymi utrudnieniami inwestycyjnymi 
dla badanych przedsiębiorstw.
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Innowacyjne inwestycje mają szanse na duże wsparcie

Jednym z elementów, który może ich skłonić do inwe-
stowania w Polsce, jest system zachęt na działalność 

BiR. Zdaniem ekspertów Deloitte jest on obecnie najbar-
dziej atrakcyjny i kompleksowy spośród krajów Europy 
Środkowej.

 Ó Wciąż za Czechami
Jak wynika z raportu Deloitte, potencjał gospodarki Polski 
wciąż jest daleki od wyczerpania. Jednym z powodów jest 
niższa niż w wysokorozwiniętych krajach UE produktyw-
ność oraz w dalszym ciągu niewielki zasób kapitału. Choć 
w ostatnich dwudziestu latach Polska osiągnęła około 
dwukrotny wzrost wartości kapitału przypadającego na 
jednego pracownika, co pozwoliło przegonić Słowację 
i Węgry, nadal jego nasycenie jest niemal dwukrotnie 
niższe niż w tradycyjnie uprzemysłowionych Czechach.
Niedobór kapitału z jednej strony świadczy o luce, którą 
Polska ma do nadrobienia w stosunku do wysokorozwi-
niętych gospodarek, z drugiej jednak sprawia, że inwestu-
jąc tu, nadal można liczyć na ponadprzeciętne zyski. Krań-
cowa produktywność kapitału, czyli dodatkowa produkcja 
z każdej zainwestowanej złotówki czy euro, jest w Polsce 
niemal czterokrotnie wyższa niż w krajach strefy euro, 
a także wyższa niż na Słowacji, w Czechach i na Węgrzech.

 Ó Polska na początku innowacyjnej drogi
Szczególne znaczenie w świetle danych opublikowanych 
w raporcie Deloitte będą miały inwestycje w działalność 
o wysokiej wartości dodanej. – Ważną przewagę konku-
rencyjną Polski przyciągającą dotychczas bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne stanowiły niskie koszty pracy 
i dostępność pracowników. To jednak może się niebawem 
zmienić. Wpływ na to ma wiele czynników, w tym stop-
niowe nadrabianie różnic w dobrobycie, Przemysł 4.0, czy 
rozwój technologii produkcji zmniejszający zaangażowa-
nie pracy fizycznej na rzecz automatyzacji. Równie ważne 
są procesy demograficzne. Polskie społeczeństwo starzeje 
się i jego struktura się zmienia. Wszystko to sprawia, że 

w niektórych branżach już występują niedobory w do-
stępności pracowników na rynku – tłumaczy Julia Pator-
ska, starszy menedżer w Deloitte.

Na tle krajów Europy Środkowej Polska wypada całkiem do-
brze pod względem innowacyjności, ustępując jedynie Cze-
chom (według Global Competitiveness Index 2016/2017). 
Mimo to w porównaniu do krajów wysokorozwiniętych 
luka do nadrobienia jest nadal znaczna. Zwiększanie inno-
wacyjności i produktywności to trudny proces, ale można 
go przyspieszyć m.in. poprzez import nowoczesnych tech-
nologii oraz know-how. – Wciąż w Polsce mamy do czy-
nienia z mniej wyszukanymi rodzajami zachęt niż w kra-
jach zachodniej Europy, gdzie istotną rolę odgrywają m.in. 
rozwiązania skupiające się na tworzeniu i utrzymywaniu 
własności intelektualnej w kraju oraz wykorzystywaniu jej 
przy realizacji produkcji i usług – mówi Michał Turczyk, 
dyrektor, lider zespołu innowacji i zachęt inwestycyjnych, 
Deloitte. – Mimo to zagraniczni inwestorzy mogą obecnie 
liczyć na szeroką ofertę zachęt do realizowania działalno-
ści o wysokiej wartości dodanej. Poziom zaawansowania 
instrumentów pomocowych wydaje się proporcjonalny do 
poziomu rozwoju polskiej gospodarki, jak również do moż-
liwości firm działających w naszym kraju – dodaje.

 Ó Inwestorzy zagraniczni doceniają 
polską innowacyjność

Zdaniem inwestorów niemieckich uczestniczących w ba-
daniu Deloitte, jednym z priorytetów rządu powinno być 
przełamanie barier dzielących naukę od gospodarki. Zwra-

W ciągu najbliższych pięciu lat Polska 
przeznaczy ponad 10 mld euro na 

bezzwrotne granty dla przedsiębiorców 
polskich i zagranicznych na tworzenie 

centrów BiR.

W porównaniu z gospodarkami rozwiniętymi Pol-
ska wciąż ma braki w poziomie zaawansowania 
działalności Badawczej i Rozwojowej (BiR) oraz kul-
turze innowacji. Jak wynika z raportu „Inwestycje 
w Polsce. Niewyczerpany potencjał”, przygotowa-
nego przez firmę doradczą Deloitte we współpracy 
z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową, 
import innowacyjnych technologii oraz know-how 
przez inwestorów zagranicznych może korzystnie 
wpłynąć na wzrost produktywności Polski. 

Zachęty na 
BiR czekają



Atutem Polski jest 
otwartość w podejściu  
do innowacji.
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cają też uwagę, że pomimo oczywistych korzyści związa-
nych z rozwojem branży nowoczesnych usług dla biznesu 
(BPO/SSC), bez odpowiednich reform nie uda się przycią-
gnąć bardziej zaawansowanych usług biznesowych, a tak-
że centrów BiiR. Inwestorzy doceniają natomiast zmiany, 
które w sferze udogodnień BiR już się dokonały. W ciągu 
roku o 2 proc. nastąpił wśród nich wzrost pozytywnych 
ocen warunków dla działalności badawczo-rozwojowej. – 
Atutem Polski jest otwartość w podejściu do innowacji 
i rosnąca scena polskich start-upów technologicznych. 
Dostrzegają to także inwestorzy zagraniczni – mówi Mar-
cin Diakonowicz, partner w Dziale Audytu i Lider German 
Desk w Deloitte.

 Ó 10 mld euro do 2020 roku na rozwój BiR
Zdaniem ekspertów Deloitte świadomość braków 
w wiedzy, technologii i doświadczeniu polskich przed-
siębiorców w stosunku do zagranicznych firm uzasadnia 
skierowanie znacznych środków na wsparcie zarówno 
rodzimego biznesu, jak i zachęcanie inwestorów spoza 
Polski do rozwoju kompetencji B+R. Pomoc w finansowa-
niu dotyczy zarówno kosztów inwestycji w infrastrukturę 
badawczo-rozwojową (wsparcie głównie z Ministerstwa 
Rozwoju oraz z Urzędów Marszałkowskich w ramach tzw. 
Regionalnych Programów Operacyjnych), jak i operacyj-
nych kosztów działalności B+R (wsparcie w ramach RPO 
oraz z budżetu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju).

W ciągu najbliższych pięciu lat Polska przeznaczy ponad 
10 mld euro na bezzwrotne granty dla przedsiębiorców 
polskich i zagranicznych na tworzenie centrów BiR (do-
finansowanie nakładów kapitałowych) oraz prowadzenie 
w Polsce prac badawczych i rozwojowych (dofinansowa-
nie kosztów operacyjnych działalności). Inwestorzy za-
graniczni mają obecnie do dyspozycji program grantów 
uzupełniany przez połączenie ulg podatkowych w SSE 
oraz ulg na działalność B+R, jak również dostępnych w ca-
łej UE programów w ramach Horyzontu 2020. Ważnym 
narzędziem przyciągania inwestycji o wysokiej wartości 
dodanej typu BiR ma być też przyjęta Strategia na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju, która zakłada stopniową 
ewolucję dotychczasowej polityki ukierunkowanej na 
przyciąganie bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

 Ó System zachęt najlepszy w Europie 
Środkowej

Funkcjonujący obecnie system zachęt proponuje kilka 
ścieżek, które wzajemnie się uzupełniają – od wsparcia 
start-upów i młodych firm, poprzez finansowanie fundu-
szy typu venture capital, szeroki program inkubacji w par-
kach technologicznych, ofertę grantów na wdrażanie roz-
wiązań innowacyjnych dla małych i średnich firm, aż po 
granty na tworzenie infrastruktury BiR i prowadzenie in-
nowacyjnej działalności BiR przez małe i duże podmioty. 

– Źródła typowo grantowe, takie jak bezzwrotne dotacje, 
pochodzące zarówno ze źródeł funduszy Unii Europej-
skiej, jak i budżetu krajowego, są uzupełniane przez nowe 
na polskim rynku ulgi podatkowe na działalność B+R. 
Całościowo polski system jest największym i najbardziej 
atrakcyjnym systemem zachęt w regionie Europy Środ-
kowej. Jakkolwiek poszczególne programy pomocowe, jak 
obecnie reformowany system grantów rządowych czy ulg 
podatkowych na BiR, są często znacznie mniej atrakcyjne 
niż w krajach sąsiednich, to przedsiębiorcy analizujący 
lokalizację inwestycji w Polsce otrzymują pakiet zachęt 
niespotykanych w regionie – mówi Michał Turczyk.

 Ó Skomplikowane przepisy
Zachęty na inwestowanie w BiR w Polsce stały się bar-
dziej dostępne i atrakcyjne, ale jednocześnie wymagają-
ce znacznie bardziej specjalistycznego podejścia do ich 
pozyskiwania. Chcąc otrzymać dofinansowanie oraz zre-
alizować projekt BiR, niezbędne jest zaangażowanie in-
żynierów i naukowców w przygotowanie odpowiedniego 
projektu i sposobu jego realizacji. Dużą przeszkodą w roz-
woju innowacyjności Polski jest nadal niespójny i niezro-
zumiały system przepisów prawa. Dotyczy to zwłaszcza 
podatków i prawa pracy, które są wskazywane przez Glo-
bal Competitiveness Index 2016/2017 jako największe ba-
riery dla przedsiębiorstw działających w Polsce.
W skrajnym przypadku te bariery mogą zniechęcić do 
podejmowania przedsięwzięć o wysokiej wartości doda-
nej. – Wielkość instrumentów pomocowych w Polsce wy-
maga podjęcia wysiłku szczegółowej analizy dostępnych 
zachęt i wyboru takich, które pozwolą na osiągnięcie peł-
nej synergii z realizowaną lub planowaną działalnością 
w Polsce. Niezbędne jest również przeanalizowanie po-
tencjalnych zobowiązań wynikających z warunków udzie-
lenia wsparcia w okresie rozliczania projektu i w okresie 
jego trwałości. Wszystko to sprawia, że decyzja o podjęciu 
wysiłku pozyskania finansowania niekomercyjnego musi 
być poprzedzona szczegółową analizą biznesową zarówno 
planowanego przedsięwzięcia jak i dostępnych narzędzi 
wsparcia – podsumowuje Michał Turczyk.

 ■Oprac. WZ

Zwiększanie innowacyjności 
i produktywności to trudny proces, 
ale można go przyspieszyć m.in. 
poprzez import nowoczesnych 
technologii oraz know-how.
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Ekosystem czwartej rewolucji przemysłowej - cz. I

Większość osób związanych z branżą produkcyjną słyszy niemal codziennie, iż bierzemy udział 
w kolejnej, czwartej już, rewolucji przemysłowej (tzw. Przemysł 4.0). Z jednej strony to modne ha-
sło marketingowe, wykreowane przez czołowych producentów rozwiązań automatyki przemysło-
wej, z drugiej natomiast - następny etap zmian w przemyśle, wynikających z rozwoju technologii.

Warto zastanowić się 
dłużej nad tym zagad-

nieniem, choćby po to, aby 
określić jego wpływ na pro-
cesy produkcyjne, zmiany 
społeczne, a w szczególności 
koszty jego wprowadzenia – 
koszty nie tylko finansowe. Od 
dziesiątek lat przemysł ulega 
ewolucji. Jest ona powolna, 
lecz ciągła. Dotychczasowe 
rewolucje przemysłowe były 

kojarzone z przełomowymi odkryciami: ideą maszyny, 
elektrycznością czy komputerami. Czwarta rewolucja 
ściśle związana jest z automatyzacją, Internetem Rzeczy 
(IoT – Internet of Things) i robotyką. To, co łączy ją z po-
przednimi rewolucjami, to fakt, że jej pojawienie się nie 
ogranicza się wyłącznie do hal produkcyjnych, a skutkuje 
zmianami na rynku pracy i życiu codziennym wielu z nas.

 Ó Rewolucja i jej charakterystyka
Rewolucja jako definicja w rzeczywistości oznacza jed-
no - zmiany. Podstawowymi parametrami tych zmian są 
tempo i generowane koszty. Bardzo często zmiany trwa-
ją długo (czyli ewoluują) i nie jesteśmy w stanie jedno-
znacznie wskazać punku początkowego. Czasami można 
określić jedynie, jakie zdarzenia wywołały szybki postęp, 
ale generalnie nie jest to proste zagadnienie. Można na-
tomiast próbować wskazać czynniki lub rozwiązania, 
które są podstawowym generatorem progresu. Również 
warto pomyśleć o rewolucji w nieco szerszym kontek-
ście - mianowicie w ujęciu obszarów i dziedzin, w któ-
rych zmiany powodują kolejny skok w rozwoju. Analizu-
jąc poprzednie i obecną rewolucję można wymienić trzy 
podstawowe takie obszary:
❙❙ wytwarzanie (produkcja, nowe materiały, urządzenia),
❙❙ transport (fizyczny i cyfrowy, w tym mobilność),
❙❙ zmiany społeczne (urbanizacja, relacje międzyludzkie, 

badania).
Wszystkie te zagadnienia możemy sprowadzić do wspól-
nego mianownika: stopniowe zastępowanie człowieka 
przez maszynę w celu ułatwienia pracy. Jednak przed-

stawione obszary i pojawiające się w nich nowinki nie 
zawsze są motorem zmian. W szczególności widać to 
w przypadku rewolucji czwartej, która w gruncie rzeczy 
jest wynikiem głębokich przemian społecznych w uję-
ciu globalnym (m.in. wynalezienia internetu). Aby zro-
zumieć przyczyny obecnej transformacji przyjrzyjmy 
się trzem poprzednim rewolucjom nie tylko pod kątem 
przemysłowym, lecz także społecznym.

 Ó Pierwsza rewolucja przemysłowa to 
pierwsze maszyny

Jest to okres, przypadający od końca XVIII do drugiej 
połowy XIX wieku, ale warto mieć świadomość, że 
z dobrodziejstw tych zmian korzystamy nadal. Pierw-
szy krok, który przyczynił się do pierwszej rewolucji, 
nie jest jednoznaczny. Z jednej strony mówi się, że było 
to odkrycie właściwości energetycznych – a nie tylko 
cieplnych - węgla, z następnym etapem, czyli wynale-
zieniem maszyny parowej. Natomiast z drugiej strony 
bardzo często wymienia się stworzenie maszyny przę-
dzalniczej, umożliwiającej produkcję przędzy na skalę 
przemysłową. Dokładając do tego równania pojawienie 
się maszyny tkackiej można powiedzieć, że trzy elemen-
ty (maszyna przędzalnicza, parowa i tkacka) uruchomiły 
pierwszą rewolucję przemysłową. Tak naprawdę wspo-
mniane odkrycia oraz ich kompilacje umożliwiły po raz 
pierwszy wysokowydajną produkcję w formie gniazda / 
stanowiska roboczego. W rozwiązaniu tym człowiek był 
punktem odniesienia prawidłowego działania systemu. 
To on nadawał rytm maszynie, a maszyna zwiększała 
jego zdolności produkcyjne. Pierwsza rewolucja przy-
niosła dynamiczny rozwój obszaru wytwarzania - zwięk-
szania zdolności wytwórczych oraz obniżania kosztów 
stworzenia produktu. To właśnie wtedy po raz pierwszy 
pojawiła się definicja produkcji seryjnej.
Warto tutaj wspomnieć, że użycie węgla na skalę prze-
mysłową spowodowało także rozkwit górnictwa, a po-
trzeba pozyskiwania stali do produkcji maszyn – hutnic-
twa. Następnym obszarem, podlegającym zmianom był 
transport, którego rozwój napędzała konieczność prze-
wożenia dóbr, produkowanych na coraz większą skalę. 
Dzięki dostępowi do nowych wynalazków (maszyna 

Robert Goncerz  
Chief Solution Officer, SKK

Rewolucje  
krok po kroku
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parowa) i tańszego surowca (stal) oraz silnej potrzeby 
pozyskania nowych rynków zbytu, wynaleziono kolej, 
transport szynowy oraz statki z napędem parowym.
Zmiany w obszarze technologii były niewątpliwie naj-
ważniejszym aspektem pierwszej rewolucji. Należy do-
dać, iż za jej prekursora postrzega się Anglię, w której 
to ówcześnie zachodzą bardzo głębokie zmiany społecz-
ne - zniesienie panów feudalnych i pojawienie się dużej 
nadwyżki siły roboczej bez środków do utrzymania oraz 
rozwój ośrodków miejskich – urbanizacja. Zjawiska te 
z pewnością były bodźcem do szeroko zakrojonych prze-
mian w sferze przemysłowej.

 Ó Druga rewolucja przemysłowa i jej 
bohaterowie

Tak jak podczas pierwszej rewolucji przemysłowej wę-
giel był podstawowym surowcem generującym postęp, 
tak w przypadku drugiej miano to zyskuje ropa naftowa. 
To ropa i jej pierwsze destylaty spowodowały przeobra-
żenia w całym przemyśle (nie należy zapominać o Igna-
cym Łukasiewiczu i jego wkładzie w zainicjowanie roz-
woju). Dzięki ułatwieniom w transporcie tego surowca 
oraz jego wysokiej kaloryczności, maszyny zyskały nowe 
możliwości, a węgiel był powoli wypierany z rejonów 
produkcji przemysłowej. Druga rewolucja jest uważana 
za najważniejszą, ponieważ w głównej mierze opierała 
się na edukacji i dydaktyce, powołując do życia wiele ga-
łęzi naukowych, które są aktualne do dziś. Można powie-
dzieć, że kolejne wynalazki, takie jak elektryczność czy 
cały przemysł chemiczny, są następstwem rozwoju ta-
kich dziedzin jak fizyka czy chemia. W ówczesnym cza-
sie po raz pierwszy wyłania się pojęcie specjalizacji nie 
tylko w nauce, lecz również w przemyśle czy ekonomii.

Oczywiście wprowadzenie elektryczności było kolejnym 
czynnikiem generującym transformację, jednak to ropa 
naftowa pociągnęła za sobą rozrost przemysłu chemicz-
nego, motoryzacyjnego czy całego transportu, już nie 
tylko szynowego, ale coraz popularniejszego i ogólnie 
dostępnego kołowego. W tym czasie niezwykle ważnym 
czynnikiem staje się doskonalenie rozwiązań, a precyzja 
i jakość wykonania nabierają coraz większego znaczenia.

Należy pamiętać również o przemianach społecznych, 
z których na czoło wysuwają się industrializacja społe-
czeństwa i upowszechnienie się edukacji. To przekładało 
się na większą dostępność coraz lepiej wykwalifikowa-
nej kadry pracowniczej i budowę coraz bardziej skompli-
kowanych maszyn produkcyjnych. Wykształca się okre-
ślenie linii produkcyjnej, na końcu której otrzymywany 
jest bardzo złożony produkt. Sztandarowym przykładem 
wcielenia tych idei w życie jest produkcja ikony motory-
zacji - modelu Forda T.
Druga rewolucja zależna była od pomysłowości człowieka 
i podobnie jak pierwsza (w odróżnieniu od trzeciej i czwar-
tej), ściśle powiązana z łatwością dostępu do surowców. 
Lokalizacja surowca silnie oddziaływała na urbanizację 
danych obszarów. To odkrycia nowych surowców w dużej 
mierze przyczyniły się do zmian w otaczającym świecie.

 Ó Skazani na trzecią rewolucję naukowo - 
techniczną

Druga rewolucja dała mocne podwaliny do budowy co-
raz bardziej skomplikowanych maszyn wytwarzanych 
przez inżynierów o coraz wyższych kompetencjach. 
W tym kontekście naturalnym kierunkiem do rozwo-
ju okazały się urządzenia techniczne. Jako podstawo-
wy „surowiec” do napędu kolejnej, trzeciej rewolucji, 
wymienia się układ półprzewodnikowy, układ scalony. 
Wyłania się pojęcie techniczne „high-tech”, oznaczające 
specjalistyczną technologię. Oczywiście nie bez znacze-
nia jest silny rozwój innych dziedzin, jak na przykład 
atomistyki, informatyki, ale one służą przede wszystkim 
pozyskiwaniu zasobów z określonych źródeł energii, in-
formacji, danych itp.
Innowacją trzeciej rewolucji jest formowanie się wie-
lu specjalistycznych doktryn naukowych, takich jak 
bio- i nanotechnologia, komputeryzacja, teleinforma-
tyka, genetyka, specjalizacje medyczne czy bardzo za-
awansowana ekonomia w ujęciu mikro i makro. Gałęzie 
te wspierane są przez rozwiązania oparte głównie na 
wiedzy, specjalistycznych kompetencjach i kolejnych 
odkryciach wspomaganych już przez inne urządzenia 
techniczne. Podczas trzeciej rewolucji położenie surow-
ców czy źródeł energii nie ma już tak dużego znacze-
nia, a kluczem do postępu staje się lokalizacja ośrodków 
naukowych i technologicznych. Szczególnie, że łączenie 
w takich ośrodkach dziedzin z pozoru od siebie odległych 

Druga rewolucja zależna była od 
pomysłowości człowieka i podobnie 

jak pierwsza (w odróżnieniu od trzeciej 
i czwartej), ściśle powiązana z łatwością 

dostępu do surowców.

Układ półprzewodnikowy 
i układ scalony stanowiły 
podwaliny Trzeciej Rewolucji 
Przemysłowej.
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Ekosystem czwartej rewolucji przemysłowej - cz. I

daje bardzo dobre wyniki zarówno w sferze naukowej, 
jak i przemysłowej oraz finansowej. Nowinki techniczne 
pozwalają na tworzenie nowoczesnych automatycznych 
linii produkcyjnych, które w mniejszym stopniu wyma-
gają obsługi operatorskiej. Jako przykładem posłużmy 
się tutaj branżą hutniczą (rys. 1), gdzie w ostatnich 20 
latach nastąpiły duże zmiany - przy zachowaniu produk-
cji na podobnym poziomie ilość zatrudnionych jest sied-
miokrotnie niższa, a zyski znacząco wyższe.

Trzecia rewolucja w wymiarze 
społecznym to, oprócz upowszech-
nienia się edukacji, pojawienie 
się tzw. technopolii – okręgów 
przemysłowych, w których pod-
stawowym budulcem jest wiedza 
i innowacyjność. To tam tworzo-
ne są podwaliny kolejnej, czwartej 
rewolucji. Technopolie zyskują na 
znaczeniu, ponieważ są to obsza-
ry o dużej rentowności. Ilustracją 
niech będzie wyliczenie, porównu-
jące czołowych potentatów trzecie-
go i czwartego przełomu przemy-
słowego (rys. 2).

❚ Następny krok – Czwarta 
Rewolucja Przemysłowa
Poprzednie rewolucje objawiały 
się głównie w procesie produkcji 
czy w zarządzaniu łańcuchem do-
staw. Przyczyniały się do zmian 
społecznych, lecz w nieco inny, 
nie tak jednoznaczny sposób, 
jak w przypadku czwartej rewo-
lucji. Dotychczasowe przewroty 
przemysłowe były wywoływane 
przez określone kraje lub orga-
nizacje, a następnie migrowane 
do innych, w wyniku czego po-
wstawały zasadnicze rozbieżno-
ści w stopniu rozwoju niektórych 
krajów czy przedsiębiorstw. Zna-
mienitym przykładem są przed-

siębiorstwa, w których część linii produkcyjnych pre-
zentuje poziom z czasów drugiej rewolucji.
U źródeł Przemysłu 4.0 leżą wiedza i transformacje 
w społeczeństwie. Przemysł ten jest odpowiedzią na naj-
większe wyzwania początku XXI wieku – bardzo wysokie 
koszty pracy połączone z załamaniem demograficznym 
oraz zjawiskiem migracji ludności.
W tym miejscu warto nawiązać do wydanej w 2016 
książki – The Fourth Industrial Revolution, Klaus 

Schwab, w której autor 
obecną rewolucję defi-
niuje jako trendy tech-
nologiczne podzielone 
na trzy podstawowe kla-
stry: fizyczny, cyfrowy 
oraz biologiczny. Trendów 
tych nie można podzielić 
i wprost przyporządkować 
do trzech tradycyjnych 
dziedzin definiujących 
rewolucje (wytwarzanie, 
transport, zmiany spo-
łeczne), ponieważ każdy 
z klastrów przenika przez 
wszystkie te obszary.
Klaster fizyczny to no-
woczesne materiały (np. 
grafen) oraz technologie, 
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ZATRUDNIENIE W TYS OSÓB 

Rys. 1. Wykresy przedstawiają produkcję stali surowej oraz liczbę osób 
zatrudnionych w Polsce w latach 1993 – 2015.

PORÓWNANIE POTENTATÓW EPOKI PRZEMYSŁ  3.0 ORAZ 4.0 
(dla 3 największych firm) 

USA, Detroit, 1990 USA, Dolina Krzemowa, 2014 

36 MLD USD, Kapitalizacja 

250 MLD USD, Obrót 

1 200 000 osób, zatrudnienie 137 000 osób, zatrudnienie 

109 000 MLD USD, Kapitalizacja 

247 MLD USD, Obrót 

źródło: the fourth industrial revolution Klaus Schwab 

Rys. 2. Porównanie rentowności dla trzech czołowych producentów w przemyśle 
3.0 i 4.0 – lata 1990 oraz 2014. Autor: Klaus Schwab.
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takie jak wytwarzanie addytywne, urządzenia autono-
miczne (drony, systemy samojezdne), ale także zaawan-
sowane roboty, współpracujące z człowiekiem na linii 
produkcyjnej (cobot - collaborative robot) czy opiekują-
ce się osobami starszymi lub zwalniające nas z codzien-
nych obowiązków – roboty klasy HSR (HSR – Human 
Support Robot).

Klaster cyfrowy można traktować jako podstawowy 
motor napędowy czwartej rewolucji. To powszechny 
dostęp do internetu oraz możliwość przechowywania, 
wymiany i przetwarzania nieograniczonych ilości da-
nych. W tym klastrze znajdują się zarówno mobilne 
urządzenia użytku codziennego, jak i internet rzeczy 
(inteligentne maszyny, czujniki) czy też systemy two-
rzenia nowych, niezależnych modeli biznesowych (cze-
go skrajnym przypadkiem jest tworzenie kryptowalut).  

Cyfryzacja to możliwość bezpośredniego wpływu 
klienta na oczekiwany produkt, metodykę jego 
wytworzenia oraz dostawy. To w rzeczywistości 
początek ścisłej integracji człowieka z maszyną.
Klaster biologiczny to specjalistyczne badania 
skupiające się nad poznaniem naszego kodu 
DNA, a docelowo możliwości jego modyfikacji. 
To także dziedzina umożliwiająca przeprowa-
dzenie szczegółowych analiz parametrów pracy 
naszych organów wewnętrznych, oraz groma-
dzenie tych informacji przez lata i określenie 
dalszego postepowania w przypadku potrzeby 
przeprowadzenia leczenia.
Każdy z wymienionych klastrów ma swoje ko-
rzenie w oczekiwaniach i zmianach społecz-
nych. Można pokusić się o stwierdzenie, że 
Czwarta Rewolucja Przemysłowa jest odpowie-
dzią na coraz wyższe oczekiwania ludzi, a nasza 
wiedza napędem, umożliwiającym wprowadze-
nie tych zmian.
Poza wskazanymi powyżej względami, nowy etap 
transformacji w przemyśle różni się od poprzed-
nich jeszcze pod innymi, zasadniczymi względa-
mi. Po pierwsze, innowacje mogą być rozwijane 
i szerzone w szybszym tempie niż kiedykolwiek 
dotąd. Po drugie, obniżka końcowych kosztów 
produkcji i powstawanie platform, które łączą 
i skupiają różne formy działalności w wielu sekto-
rach, zwiększa skalę zysków. Po trzecie, ta global-
na rewolucja nie ma jednego, centralnego ośrod-
ka geograficznego, a realizowana jest przez wiele 
państw i organizacji. Już możemy przewidywać 
lub obserwować, jak duży wpływ będzie mieć na 
wiele sfer naszego życia, począwszy od uformo-
wania wielu nowych miejsc pracy oraz zawodów 
o bardzo wysokiej, lecz wąskiej specjalizacji. Część 
z tych zawodów nie jest nam dziś jeszcze znana!

 Ó Kilka słów na koniec a może dopiero 
początek

Wszelkie rewolucje i przemiany to procesy trwające wiele 
lat, a efekty poszczególnych transformacji nakładają się 
na siebie. Dlatego mówiąc, że jesteśmy na etapie czwar-
tej rewolucji przemysłowej nie oznacza, że rozwiązania 
z trzeciej, drugiej czy nawet pierwszej już nie istnieją. 
Każdy przełom wprowadził nowe rozwiązania techniczne 
oraz zmiany społeczne. Warty zauważenia jest fakt, iż każ-
da kolejna rewolucja dotyka coraz większą liczbę ludności 
w coraz krótszym czasie, obecnie ma globalny zasięg. Cóż, 
może w niedługim czasie będziemy mówić o piątej rewo-
lucji? Na tą chwilę warto dokładniej przyjrzeć się tej obec-
nie trwającej i poznać jej kluczowe aspekty, zwłaszcza że 
w moim odczuciu wciąż korzystamy jedynie z ułamka jej 
wielkiego potencjału.
O tym w kolejnej części.

Czwarta Rewolucja Przemysłowa 
nie ogranicza się wyłącznie do hal 
produkcyjnych, a skutkuje zmianami 
na rynku pracy i życiu codziennym 
wielu z nas.

Autor pracuje w firmie SKK S.A. jako Chief Solution Offi-
cer. Jest specjalistą w zakresie automatyki i zarządzania 
łańcuchem dostaw (SCM). Można się z nim skontaktować 
pod adresem robert.goncerz@skkglobal.com.

O autorze

Każda kolejna rewolucja dotyka coraz większą liczbę ludności 
w coraz krótszym czasie.
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Budowanie warsztatu 
cyfrowych maszyn przyszłości
Przedsiębiorstwa z każdej branży, od samochodowej i lotniczej po maszynową i energetyczną, 
zależą od producentów części i narzędziowni. Często są to małe działy lub mniejsze firmy, które 
muszą radzić sobie z coraz większą konkurencją i pracować z nowymi materiałami i techno-
logiami w ramach złożonych łańcuchów dostaw, które podlegają coraz ściślejszym regulacjom 

i coraz krótszym czasom realizacji.

Producent form w Europie 
musi konkurować z pro-

ducentami z mniej regulowa-
nych rynków oraz z lokalnymi 
firmami, jednocześnie dostar-
czając produkty szybciej, by 
dostosować się do cyklów roz-
woju produktu, które są obec-
nie o połowę krótsze niż kie-
dyś. Na przykład, w przemyśle 
samochodowym opracowanie 
nowego pojazdu trwało nie-

gdyś dziewięć, a nawet dziesięć lat, a obecnie czas ten 
skrócił się do zaledwie czterech lat, co oznacza, że czas 
realizacji elementów jest również krótszy.

 Ó Uniknąć chaosu
Aby poprawić efektywność produkcji, producenci części czę-
sto starają się zautomatyzować niektóre kroki w procesie, 
wykorzystując oddzielne systemy oprogramowania, arku-
sze i dokumentację papierową. Jeśli nie zostanie to zrobione 
poprawnie, proces często staje się chaotyczny, a wartościo-
we informacje i krytyczne know-how nie jest wykorzysty-
wane w sposób efektywny. Takie podejście nie sprawia, że 
producenci stają się bardziej skuteczni lub konkurencyjni.

By osiągnąć wyższy poziom efektywności produkcji 
i dotrzymać kroku konkurencji, narzędziownie potrze-
bują nowego modelu biznesowego, który pozwoli im 
wykorzystać najnowsze techniki. Wykorzystanie jedne-
go zintegrowanego systemu oprogramowania tworzy 
spójne modele i procesy oraz łączy planowanie w dziale 
konstrukcji z wytwarzaniem na hali produkcyjnej za po-
średnictwem „cyfrowej nitki”, która biegnie przez całą 
firmę, upraszcza proces produkcji części, obniża koszty 
i zwiększa prędkość.
Zamiast budowania modelów CAD, które muszą być eks-
portowane i importowane przez systemy komputerowe 
wykorzystywane na wszystkich poszczególnych etapach 
produkcji, możesz stworzyć kopię „digital twin” („cyfro-
wy bliźniak”) - precyzyjną, wirtualną kopię fizycznego 
produktu, która przechodzi pomiędzy poszczególnymi 
działami, nie tracąc na dokładności i pomagając w stwo-
rzeniu części, która będzie dokładnie odpowiadać potrze-
bom klienta.

 Ó Zdigitalizowany proces produkcji
Taki zdigitalizowany proces produkcji natychmiast spra-
wia, że nawet małe warsztaty stają się szybsze i bardziej 
efektywne, ale zapewnia też skalowalność, pomagając im 
w rozwoju działalności. Digitalizacja oznacza nie tylko 
uniknięcie konieczności manualnego przenoszenia i do-
stosowywania modelu na każdym etapie procesu. Wy-
korzystywanie jednego systemu oprogramowania i jed-
nego precyzyjnego, spójnego modelu pozwala różnym 
zespołom pracować równolegle, a operatorzy sprawdzają 
plan procesu, gdy części są ciągle jeszcze programowane 
w module CAM. Takie podejście umożliwia automatyza-
cję całego procesu, jednocześnie wciąż zapewniając ela-
styczność i adaptacyjność.
Jeśli w projekcie zostaną dokonane jakiekolwiek zmia-
ny, automatycznie przechodzą one do wszystkich etapów 
procesu, bez konieczności przeprogramowania. Można 
porównać model do ukończonych części, wykorzystując 
współrzędnościowe maszyny pomiarowe (CMM), prze-
syłające informacje z powrotem do tego samego opro-
gramowania, które programuje maszyny do toczenia lub 
frezowania. Ułatwia to znalezienie i naprawienie wszel-
kich programów związanych z produkcją, zapewniając za-
mkniętą pętlę projektowania i udoskonaleń procesowych.
Poprawia to jakość, a jednocześnie redukuje czas kon-
figuracji i zwiększa wydajność; można szybciej tworzyć 
dokładniejsze części i szybciej przechodzić do kolejnych 
zadań. Nowe zadania mogą nawet wykorzystywać już 

Armin Gruenewald, 
Siemens

Cyfrowa hala produkcyjna łączy kluczowe 
elementy - od projektu aż do produkcji.



stworzone modele i udoskonalać je na potrzeby nowe-
go projektu zamiast za każdym razem zaczynać od zera. 
Ponowne wykorzystywane najlepszych praktyk i know-
-how firmy jest doskonałym sposobem doskonalenia 
wydajności i jakości.

 Ó Nowa rola robotów
Wykorzystanie digitalizacji sprawi, że produkcja będzie 
dokładna i zautomatyzowana, a także ułatwi nawet mniej-
szym firmom wykorzystanie nowych technologii takich 
jak robotyka i wytwarzanie addytywne, które w jeszcze 
większym stopniu opierają się o cyfrowy proces.

Wcześniej roboty były wykorzystywane w produkcji czę-
ści przede wszystkim do konfiguracji i obsługi, w tym 
do ładowania części do narzędzi maszynowych i następ-
nie do ich wyładowywania. Obecnie w coraz większym 
stopniu są one wykorzystywane do faktycznej obróbki, 
ponieważ robot jest w stanie wywiercić setki tysięcy 
otworów potrzebnych przy produkcji skrzydła nowocze-
snego samolotu w dokładny sposób, pracując bezpośred-
nio z cyfrowego modelu. Taka metoda nie będzie działać, 

jeśli model nie będzie przechodzić bez zakłóceń poprzez 
poszczególne etapy: od projektowania, poprzez progra-
mowanie NC i robotyki, a następnie przez produkcję.

 Ó Projektowanie pod druk 3D
Drukowanie 3D i inne narzędzia wytwarzania addytyw-
nego umożliwiają firmom produkowanie części, których 
wykonanie było kiedyś po prostu niemożliwe lub wyko-
rzystywanie nowych materiałów i stylów projektowania, 
poprawiających wydajność, redukujących wagę i uprasz-
czających montaż części. Jednak korzystanie z nich ozna-
cza konieczność przyjęcia bardzo odmiennych technik pro-
jektowania niż w przypadku części, które będą po prostu 
toczone i frezowane. Na przykład części zaprojektowane 
tak, by można było je efektywnie wydrukować w 3D z wy-
korzystaniem mniejszej ilości materiału, wyglądają zupeł-
nie inaczej niż konwencjonalnie zaprojektowane części.
Dzięki projektowaniu generatywnemu, projektanci 
mogą tworzyć struktury, które są o wiele lżejsze, ale 
wciąż zapewniają tę samą wydajność, mogą być puste 
w środku lub mieć wysoce organiczny projekt; muszą 
jednak jednocześnie nauczyć się, by unikać niepotrzeb-
nych struktur wspierających, które spowalniają produk-
cję, ponieważ trzeba będzie je usunąć po jej zakończeniu. 
Wykorzystywanie oprogramowania projektowego, które 
jest w stanie wykonać optymalizację topologiczną kon-
wencjonalnie zaprojektowanych części jest kluczowe. 
Metody wytwarzania addytywnego pozwolą wytwarzać 
produkty nowej generacji przy minimalizacji etapów 
konfiguracji i obróbki.

W tym samym czasie:

Na drodze
do Przemysłu 4.005-08.06.2018

POZNAŃ

PROMOCYJNE CENY
 TYLKO DO 2 LUTEGO 2018 r.
INFO@MODERNLOG.PL

Dzięki projektowaniu generatywnemu, 
projektanci mogą tworzyć struktury, które 
są o wiele lżejsze, ale wciąż zapewniają tę 
samą wydajność, mogą być puste w środku 
lub mieć wysoce organiczny projekt.
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Digitalizacja produkcji na przykładzie producenta form

Cyfrowa hala produkcyjna łączy kluczowe elementy - od 
projektu aż do produkcji. Ten oparty na danych proces 
łączy ludzi, dane i sprzęt, zapewniając możliwość wy-
twarzania produktów, których chcą klienci, zwiększanie 
zysków i podnoszenie efektywności.

 Ó Cyfrowa hala produkcyjna w akcji
Nie trzeba być przemysłowym gigantem, by korzystać 
ze zdigitalizowanego przepływu zadań w produkcji. Au-
striacka firma Haidlmair produkująca formy, zaczęła 
swoją działalność jako mała firma kowalska, ale stale 
wdrażała nowe technologie. Gdy obecny CEO, Mario Ha-
idlmair, przejął firmę po swoim ojcu, zdał sobie spra-
wę, jak nieefektywne jest wykorzystywanie oddzielnego 
i czasem niekompatybilnego oprogramowania do pro-
gramowania części i sterowania narzędziami. Wprowa-
dzając oprogramowanie Siemens, firma stworzyła od 
początku do końca uproszczony proces, który tworzy 
cyfrowego bliźniaka dla każdej części. - W dziale CAM 
budujemy taką samą sytuację, jaką mamy na maszynie - 
wyjaśnia Haidlmair.

Tworzenie formy angażuje wiele różnych działów, 
a wszystkie wykorzystują ten sam model do wszystkich 
prac, od projektu części i formy, przez symulację części 
przed jej stworzeniem w celu sprawdzenia wydajności, 
napędzanie maszyn toczących oraz 3- i 5-osiowych ma-
szyn frezujących wykorzystujących oprogramowanie 
Siemens NX CAM, aż do końcowego montażu. Ponie-
waż modele, dane narzędzi tnących i plany procesu oraz 
programy NC znajdują się w oprogramowaniu Siemens 
Teamcenter, wszystkie działy mają dostęp do jednego 
źródła informacji. Ta cyfrowa nitka umożliwia całemu 

zespołowi efektywną współpracę. Operator maszyny 
może sprawdzić programowany model CAD i współpra-
cować z projektantem i programistą NC w celu szyb-
kiego rozwiązywania wszelkich możliwych problemów 
przed obróbką części.
Posiadanie zintegrowanego systemu oprogramowa-
nia do projektowania części, kontrolowania maszyn 
i zarządzania procesem obniża koszty - Haidlmair sza-
cuje, że 15-20 proc oszczędności daje w sumie „setki 
tysięcy euro każdego roku”. Kolejna zaleta na bardzo 
konkurencyjnym rynku to „krótsze czasy dostawy do 
klientów”.
Aby w jeszcze większym stopniu zautomatyzować 
proces i zwiększyć efektywność produkcji, Haidlmair 
wykorzystuje obróbkę opartą na cechach konstrukcyj-
nych w oprogramowaniu NX CAM. - Chcemy budować 
do 80 proc. naszych elektrod dla maszyny w pełni au-
tomatycznie, bez ingerencji człowieka - mówi Stefan 
Pendl, menadżer systemu CAM. Nie chodzi tylko o cię-
cie kosztów; ambicją Haidlmair jest, aby ten niewielki 
warsztat produkcyjny stał się najlepszym producentem 
form na świecie i aby ich działalność wyróżniała się 
jakością swoich produktów. - Jestem przekonany, że 
będziemy w stanie osiągnąć niższe ceny w przyszłości 
przy jeszcze wyższej jakości niż obecnie. I podejrze-
wam, że każdy klient się z tego ucieszy – podsumowuje 
Mario Haidlmair.

Armin Gruenewald kieruje globalną grupą producencką 
w Siemens PLM Software. Z firmą związany od 21 lat, 
pełnił różne funkcje przedsprzedażowe, techniczne i usłu-
gowe. Przed dołączeniem do Siemens, Armin spędził kil-
ka lat w branży CAD / CAM / PDM wspierając klientów 
z branży motoryzacyjnej, lotniczej i obronnej oraz maszy-
nowej. Armin uzyskał dyplom z inżynierii mechanicznej 
i jest certyfikowanym twórcą narzędzi w Niemczech.

O autorze

W przemyśle samochodowym 
opracowanie nowego pojazdu trwało 
niegdyś dziewięć, a nawet dziesięć 
lat, a obecnie czas ten skrócił się do 
zaledwie czterech lat.

Obecnie roboty wykorzystywane są do 
faktycznej obróbki.
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Advantech, największy producent komputerów przemysłowych na świecie, jest jednym z lide-
rów wdrażania Przemysłowego Internetu Rzeczy. Jash Bansidhar, zajmujący w tej firmie sta-
nowisko Sector Head of Industrial IoT Europe, opowiada nam o postępach we wdrażaniu Prze-

mysłu 4.0 i wizji przyszłości produkcji.

W jakim celu odwiedził pan Polskę?
Przebywany aktualnie w Polsce z całym zarządem, aby 
podyskutować o planie inwstycji w waszym kraju na ko-
lejne 5 lat. W Europie działmy już od 25 lat, w Polsce 
rozpoczęliśmy operacje związne z serwisem i integracją 
systemów ponad 10 lat temu. Widzimy, że rejon Europy 
Środkowo-Wschodniej jest strategczny z punktu widzenia 
naszej ekspansji. Dyskutujemy o rozwoju biura, magazy-
nu i działu integracji systemów. Polska ma się stać na-
szym regionalnym centrum. Mamy już bazę w Holandii, 
ale ona skupiona jest na naszych działaniach w Europie 
Zachodniej. Nadal rozwijamy się w tym rejonie, ale jeżeli 
chcemy utrzymać rozpęd, musimy kierować się w stronę 
CEE. Polska to dla nas naprawdę strategiczny kraj, dlatego 
zaczęliśmy implementować plany biznesowe.

Proszę opowiedzieć o swojej pracy. Odpowiedzial-
ność za procesy opracowywania i wdrażania roz-
wiązań Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) 
musi być dużym wyzwaniem?
Naturalnie. Ja wywodzę się z branży automatyzacji,  
w Advantechu zaczynałem w obszarze handlu, ale stopnio-
wo zyskiwałem nowe kompetencje i znalazłem się w seg-
mencie Przemysłowego Internetu Rzeczy. Realizuje on 
zadania zwiazane z produkcją, energetyką, inteligentnym 
transportem, mediami itp. Wszystkie te segmenty są dla 
mnie niezwykle interesujące, gdyż lubię technologię oraz 
pracę w międzynarodowym i wielokulturowym środowi-
sku, gdyż sam się z takiego wywodzę. Advantech powstał 

na Tajwanie, ale już od 25 lat jesteśmy w Europie, a pracu-
jąc w krajach regionu CEE zetknąłem się z kolejnymi kilku-
nastoma nowymi krajami. Praca z ludźmi z wielu państw, 
globalne podejście do operacji, a do tego wdrażanie w życie 
założeń Interentu Rzeczy – to naprawdę moja pasja.

Wspomniał Pan o kwestii wielokulturowości. Czy 
uważa Pan że teraz, w czasach globalnej gospo-
darki, dzałanie wszystkich firm na świecie staje 
się podobne, czy może kwestie kulturowe będą 
nadal grać dużą rolę w ich filizofii działania?
Gdy patrzę na firmy, z którymi dziś się stykam w mojej 
pracy – fabryki, firmy z branży energetycznej itd – każ-
da szuka tego samego celu: przewagi konkurencyjnej. 
Nieważne, w jakim miejscu na świecie działasz, zawsze 
musisz redukować koszty, poprawiać wydajność i dostar-
czać wartość dodaną do swoich produktów. Natomiast 
implementacja tych zasad jest inna. Biorąc pod uwagę 
przemysł, Europa wyróżnia się dużym poziomem za-
awansowania. Jest tu mnóstwo fabryk, produkcja zawsze 
była w DNA tego kontynentu i odpowiada za znaczącą 
cześć PKB. Choć kilka lat temu operacje produkcyjne 
były przenoszone do krajów BRIC, teraz fabryki wracają 
do Europy, bo staje się ona liderem tworząc więcej inno-
wacji. To dzięki nim w ujęciu globalnym Europa może 
konkurować z Chinami i USA. Innowacje są efektem pro-
wadzenia produkcji w danym rejonie. Jeśli spojrzymy na 
listę 10 najbardziej innowacyjnych krajów na świecie,  
8 z nich znajduje się w Europie.

IoT? To już się dzieje
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W Logistyce Produkcji pierwszy szeroki materiał 
poświęcony Przemysłowi 4.0 pojawił się nieco 
ponad 4 lata temu. A kiedy Pan po raz pierwszy 
zauważył zwiastuny dużych zmian, jakie zajdą 
w przemyśle?
To dobre pytanie, bowiem coś takiego nie zdarza się w je-
den dzień. To proces, którego celem jest znalezienie wła-
ściwej misji na przyszłość. W Advantechu 35 lat temu 
oparliśmy się na dwóch technologiach: gromadzeniu 
danych i technologii IPC. Rozwijaliśmy je równolegle, 
a teraz łączymy je w IIoT, gdyż wymaga on łączenia pro-
wadzonych operacji i posiadanych systemów IT oraz opra-
cowania metody komunikacji między nimi. Zatem trzeba 
było 35 lat, aby zbudować koszyk rozwiązań hardware'o-
wych i softwareo'wych, które wspólnie tworzą Przemysło-
wy Internet Rzeczy. Zdaliśmy sobie sprawę, że Advantech 
powinien być kreatorem inteligentnych fabryk, bowiem 
od zawsze leżało to w naszych kompetencjach. Około 8-9 
lat temu postanowiliśmy zmienić naszą misję na umożli-
wienie zaistnienia “inteligentnej planety”. Dziś jesteśmy 
największym producentem komputerów przemysłowych 
na świecie, ale zaczęliśmy opracować także software i ak-
cesoria, aby każdy produkt w nowym portfolio mógł dzia-
łać w ramach Internetu Rzeczy – czy to w branży przemy-
słowej, energetycznej czy transportowej. Wcześniej były 
to wyspy, które trzeba było połączyć, aby mogły komu-
nikować się ze sobą i światem zewnętrznym, czyli chmu-
rą. Zaczęliśmy prace nad tym wiele lat temu, a dziś nasi 
klienci oraz integratorzy mogą z łatwością konfigurować 
nasz hardware i software - bo to oni mają wiedzę o swoim 
biznesie, a nie my - i tworzyć inteligentne rozwiązanie 
wedle potrzeb.

Jak duże zmiany widział Pan przez kilka ostatnich 
lat w firmach, z którymi Pan współpracuje? Czy 
Przemysł 4.0 naprawdę staje się rzeczywistością?
Sprawa jest prosta: Przemysł 4.0 to droga, która ma nas 
doprowadzić do cyfryzacji produkcji. To nie jest nowy cel. 
Ale teraz europejskie władze utworzyły z tego cel, a zara-
zem narzędzie marketingowe, o którym wszyscy mówią. 
To działa idealnie, ale każdy producent już wcześniej był 
zaangażowany w procesy optymalizacji. Co zatem zro-
biono? Zaczęto myśleć o tym, jak poprawić wydajność, 
obniżyć koszty itd. Zaś kolejnym krokiem jest tworzenie 
cyfrowych bliźniaków zasobów które są już w fabrykach. 
W tym celu trzeba zbudować funkcjonalność rozwiązań 
Internetu Rzeczy. To długa droga.

Generalnym zadaniem każdej fabryki jest tworzenie pro-
duktów na konkurencyjnych warunkach. W tym celu trze-
ba wiedzieć, co się dzieje w procesie produkcji. W niektó-
rych zakładach wykorzystuje się do tego celu informacje 
zwrotne od operatorów, w innych kreuje się standardy 
działania, ale niektóre wykonały już kolejny krok, zbie-
rają dane z produkcji w bazie i analizują je. Dziś widzę 
w Europie, że producenci zaczynają coraz szerzej pokazy-
wać te dane na ekranach na hali produkcyjnej – wizuali-
zować je. Wielu operatorów ma dane ze swojego obszaru, 
ale trzeba je wszystkie skonsolidować i dostarczać kadrze 
zarządzającej. Nie mówimy jeszcze nawet o implemen-
tacji cyfrowego bliźniaka. Na razie tylko wizualizujemy. 
Kolejnym krokiem będzie budowa algorytmów, które na 
bazie tych danych będą w stanie tworzyć prognozy. Wiele 
firm zaczyna pracować ze sztuczną inteligencją. Poma-
ga ona w analizie przyczyn źródłowych i przewiduje to, 
co może się wydarzyć w najbliższych miesiącach. Dzięki 
danym historycznym powstają prognozy, można wyizo-
lować trendy – i to jest bardzo ważny krok. Naturalnie, 
nie mamy pewności, że prognozy się sprawdzą, ale i tak 
dostajemy pewne pomysły, które można przetestować.
Problem jest taki, że dziś wiele maszyn operuje w różnych 
technologiach. Doskonale spełniają swoje zadanie, ale 
stanowią zamknięte środowisko. Jeśli informacje z nich 
mają trafić do chmury, musimy znaleźć sposób na otwar-
cie tych maszyn. Jak to zrobić? Wiele firm zaczęło wypo-
sażać swoje maszyny w dodatkowe czujniki. Nie potrzeba 
bowiem wszystkich danych o ich pracy, tylko wybrane. 
Jeżeli uda się te dane pozyskać, jesteśmy już na drugim 
etapie wizualizacji. Kroki trzeci i czwarty – prowadzące 
do sztucznej inteligencji – nadal są w fazie konceptualnej 
i testowej. Ale za 2-3 lata to już będzie realne Widziałem 
już w niektórych fabrykach rozwiązania, które na bazie 
danych przewidują sytuację na 2-3 miesiące w przód. 
Skrótu IoT nie można już zatem prześmiewczo rozwiać 
jako: I only Talk (“tylko gadam ” - red.). To już się dzieje.

Osobiście widzę jedną bardzo istotną kwestię wśród 
wizji dotyczących Przemysłu 4.0: produkcja i łań-
cuch dostaw będą zespolone jak nigdy. Czy zgodzi 
się Pan z takim założeniem?
W stu procentach. Podam przykład: skoro dostawy do 
fabryki będą realizowane całkowicie just-in-time, to ma-
gazynem przyszłości będzie ciężarówka. Gdy potrzebne 
będą surowce, nie będą już one wożone między jednym 
a drugim magazynem. Producent przewidzi z wyprzedze-
niem, kiedy dokładnie potrzebny będzie dany materiał, 
a cięzarówka już będzie w ruchu. Drogi przyszłosci pełne Wizualizacja danych to pierwszy krok do Przemysłu 4.0.
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będą magazynów na kołach. Po pełnej intergracji ta sama 
ciężarówka będzie mogła dostarczyć gotowe wyroby do 
klienta i uzyskamy jeden płynny ciąg operacji logistycz-
nych. To oczywiście będzie oznaczać ogromną wydajność 
oraz obniży koszty pełnej kastomizacji.

Advantech jest nie tylko dostawcą rozwiązań, ale 
też producentem. Jak sami wdrażacie założenia 
Przemysłu 4.0 w swoich zakładach?
Kilka miesięcy temu wygraliśmy nagrodę niemieckiej fir-
my konsultingowej za wdrożenie związane z Przemysłem 
4.0 w naszej fabryce w Chinach. Pokazaliśmy im na pod-
stawie rocznych danych, jak byliśmy w stanie obniżyć zu-
życie energii, zredukować wydatki operacyjne, poprawić 
wydajność, zmniejszyć ilość roboczogodzin i przestojów. 
To było tak obiecujące, że przedstawiono nasz zakład jako 
wzorowy przykład pierwszego kroku ku Przemysłowi 4.0.
Poprawę efektywności osiągnęliśmy dzięki naszej wła-
snej technologii, wdrożyliśmy swój hardware i software, 
aby monitorować dane. Zarząd fabryki opracował dzięki 
temu strategię wzrostu produktywności. To oznacza, że 
nasza własna technologia napędziła nasz biznes, zatem 
nadal będziemy testować nasze rozwiązania we własnych 
fabrykach, aby poprawiać portfolio produktów.

Kilka tygodni temu Advantech ogłosił, że nawią-
zał partnerstwo z kilkoma firmami, aby przy-
śpieszyć globalny rozwój Przemysłu 4.0. Proszę 
opowiedzieć o tym projekcie?
Jest kilka inicjatyw. Patrząc na potrzeby IoT, trzeba stwo-
rzyć wspólną platformę komunikacji. Transformacji prze-
mysłu nikt nie będzie w stanie dokonać sam. Nazywany 
to współtworzeniem: zbieramy wszystkie technologie 
z grupy firm, aby stworzyć nową, jeszcze lepszą, To też 
nic nowego, bowiem gdy spojrzymy na przemysł motory-
zacyjny, tam też firmy dzielą te same technologie. Dzięki 
współtworzeniu możemy szybko posuwać się w rozwo-
ju IoT. Aby być innowacyjnym, potrzeba więcej mózgów, 
a rynek jest wystarczająco duży dla nas wszystkich. Takie 
działania prowadzimy na kilku kontynentach i ich efekty 
służą tworzeniu naszej mapy rozwoju.

Pozostając w temacie kooperacji: czy sądzi Pan, 
że otwarta architektura aplikacji przemysło-
wych, np. opartych na systemie Android, będzie  
przyszłością przemysłu?
Naturalnie, gdyż niemożliwym jest, aby te aplikacje po-
zostały zamknięte. Wszyscy wiedzą, że software staje się 
wspólny, oparty na rozwiązaniach typu open source. Także 
nasze aplikacje IoT bazują na tej technologii. Innowacje po-
suwają się zbyt szybko, a ludzie myślą inaczej w erze Inter-
netu Rzeczy. Spójrzmy na Ubera, to dobry przykład trendu 
ekonomii współdzielenia. To samo dzieje się w oprogramo-
waniu. Zyskujemy też w sposób większy zasięg, gdyż docie-
ramy ze swoją otwartą platformą na cały świat.

Przemysł 4.0 będzie miał duży wpływ także na 
zasoby ludzkie. Jak Pana zdaniem będzie wyglą-
dał tzw. Pracownik 4.0?
Wszyscy boją się, że stracą pracę itd., ale nie sądzę, że tak 
się stanie. Po prostu zmienią się role. Widzimy, że w Eu-
ropie jest mnóstwo pracowników z technicznymi zdolno-
ściami i można to wykorzystać. Dzięki innowacjom, lu-
dzie nie będą musieli sami analizować sytuacji, a tylko 
podejmować decyzje. Technologia będzie dostarczać in-
formacje, ale tak albo nie powie żywy człowiek. Pracowni-
cy będą zwiększać swoje kompetencje i zyskają też lepszy 
balans praca-życie prywatne, zamiast siedzieć po nocach 
nad projektami. Dzięki mobilnym urządzeniom, decyzje 
będzie można podejmować także poza fabryką. Tak dla 
mnie wygląda przyszłość.

Polska jest atrakcyjna dla inwestorów dzięki 
wciąż stosunkowo niskim kosztom pracy. Czy 
Przemysł 4.0 zmieni tę sytuację? W końcu pro-
gram ten powstał w celu re-industrializacji kra-
jów „starej Europy”.
Rozmawialiśmy o tym tu w Warszawie przez kilka ostat-
nich dni. Reprezentant jednej z firm konsultingowych 
mówił nam o planie związanym z Centralnym Portem 
Lotniczym. Czemu w ogóle są takie plany? Dlatego, gdyż 
Polska ma strategiczne położenie między Wschodem 
a Zachodem. Dojrzały Zachód będzie nadal się rozwijał, 
ale to w waszym rejonie przyśpieszenie będzie szybsze. 
Jeżeli Polsce uda się odegrać rolę regionalnego lidera 
i połączyć kraje CEE, zyskacie ogromną przewagę. A kra-
je waszego regionu powinny działać razem, aby stać się 
ważnym hubem komunikacyjnym na mapie globalnej. 
Druga ważna kwestia: Polska ma najwięcej mieszkańców 
w regionie oraz język z rodziny słowiańskich. komunika-
cja pomiędzy poszczególnymi krajami w regionie CEE 
pod względem kulturowym a nawet językowym jest 
o wiele łatwiejsza. Myślę, że Polska może być pomostem 
dla komunikacji i dlatego zdecydowaliśmy się zainwe-
stować w Warszawie. Macie 40 mln mieszkańców i im-
ponujący wzrost PKB. Dla mnie to logiczne, że Polska 
ma wielką przyszłość.

A koniec trudne pytanie. Jak Pana zdaniem będzie 
wyglądała produkcja w 2050 roku i Przemysł 5.0?
To bardzo złożone pytanie. Ja jestem optymistą i dlatego 
lubię przewidywać, że ludzie przede wszystkim rozwiną 
się emocjonalnie i duchowo, a potem dopiero zawodowo. 
Myślę, że w Europie dzięki nowej wizji przemysłu ludzie 
będą mieli więcej czasu, aby poprawić jakość swojego 
życia. Gd już tak się stanie, znajdziemy się na szczycie 
piramidy Maslowa i będziemy mogli rozwijać się ducho-
wo. Optymistycznie zakładam też, że nie będzie proble-
mu z zanieczyszczeniem środowiska, gdyż w Przemyśle 
5.0 będziemy w pełni kontrolować wszystkie procesy, 
ale też nie będziemy konsumować za dużo, gdyż dzięki 
wszechobecnym danym dowiemy się, jak to wpływa na 
nasze otoczenie. Naprawdę wierzę, że Internet Rzeczy 
sprawi, że ludzie staną się mądrzejsi i bardziej stabilni 
emocjonalnie niż dzisiaj.

Dziękuję za rozmowę.
 ■Rozmawiał Witold Zygmunt

Widziałem już w niektórych fabrykach 
rozwiązania, które na bazie  
danych przewidują sytuację na  
2-3 miesiące w przód.



Badanie stylów zarządzania w firmach produkcyjnych w Polsce
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Jak zarządzamy 
fabrykami?

Zainteresowany nie tylko produkcją, ale również ludźmi, starający się wciągnąć każdego pra-
cownika w proces planowania zadań i sprawdzający poziom zadowolenia swoich podwładnych 
– taki obraz polskiego menedżera w sektorze produkcyjnym wyłania się z wyników badania, 

przeprowadzonego przez firmę doradczą Brainstorm Group.

Menedżerowie związani z tzw. szczupłym zarzą-
dzaniem (Lean Management) wypowiedzieli się 

również na temat podejścia ich firm do szkoleń i do-
kształcania swoich kadr, a także w kwestiach związanych 
z raportowaniem oraz wdrażaniem w życie pomysłów, 
które podsuwają szeregowi pracownicy.

 Ó Zintegrowany styl zarządzania
Z badania przeprowadzonego przez Brainstorm Group 
w trakcie IV Kongresu Lean Manufacturing wynika, że 
polscy menedżerowie preferują zintegrowany styl zarzą-
dzania (42 proc. wskazań). To sytuacja, gdy kierownik sta-
ra się wciągnąć każdego pracownika w planowanie zadań, 
w które będzie on zaangażowany. Sam z kolei staje się 
„członkiem zespołu”, zachęcającym wszystkich do wyka-
zania się maksimum swoich umiejętności. Dość często (29 
proc. głosów) wskazywano również na styl dyrektywny 
(duże zainteresowanie produkcją, a małe ludźmi) oraz styl 
mieszany (poszukiwanie kompromisu pomiędzy ludzkimi 
potrzebami, a zadaniami do wykonania) – do takiego typu 
zarządzania przyznał się co czwarty badany. Uczestnicy 
kongresu zdecydowanie nie preferują stylu integratywne-
go (nazywanego również towarzyskim) oraz nieingerują-
cego, w którym kierownik przejawia minimum wysiłków 
zmierzających do realizacji założonych celów.
Badani menedżerowie wypowiedzieli się również na te-
mat czasu, którzy muszą poświęcić na raportowanie wy-
ników zespołu lub działu. Prawie połowa z nich stwier-
dziła, że spędza przy tym poniżej 10 proc. czasu pracy. 
Niewiele mniej, bo 42 proc. przyznało, że raportowanie 
to od 10 do 30 proc. czasu ich obowiązków. Nieliczni me-
nedżerowie przyznali, że raportowanie zajmuje im od 30 
proc. do nawet 50 proc. czasu pracy.

 Ó Szkolenia bez reguł
Wyniki badania pokazują, że nie ma żadnej reguły, jeśli 
chodzi o szkolenia przeprowadzane przez firmy. Ankieto-
wani wskazywali, że ich pracownicy mogą liczyć na sze-
rokie wsparcie w rozwijaniu swoich kompetencji, m.in. 
poprzez naukę języków (42 proc. głosów). Jednak co 
trzeci badany przyznał, że ich firmy tylko sporadycznie 
organizują szkolenia, a tematyka tych szkoleń dotyczy 
jedynie wykonywanej pracy. Według uczestników Kon-
gresu, dość rzadko zdarza się, aby firma systematycznie 
organizowała szkolenia (ale tylko związane z danym sta-
nowiskiem). Jedynie 8 proc. menedżerów stwierdziło, że 
ich firmy nie organizują szkoleń i nie wspierają indywi-
dualnego dokształcania się pracowników.

Polskie firmy wdrażają pomysły swoich szeregowych 
pracowników – prawie wszyscy menedżerowie, którzy 
wzięli udział w badaniu podczas Kongresu Lean Manu-
facturing przyznali, że w ich przedsiębiorstwach robi się 
to często i cyklicznie (58 proc. głosów) lub przynajmniej 
sporadycznie (38 proc.). Sytuacja, gdy firma w ogóle nie 
korzysta z pomysłów, które podsuwają jej pracownicy, to 
zdecydowanie rzadkość.

Badani przedstawiciele firm mogli również wypowiedzieć 
się w kontekście sprawdzania poziomu zadowolenia swo-
ich pracowników, chociażby poprzez ankiety. 42 proc. z nich 
robi to regularnie, a 38 proc. - sporadyczne. Co piąty z ba-
danych stwierdził, że nie przeprowadza żadnej ewaluacji, 
która pokazałaby poziom zadowolenia ich podwładnych.
- Kongres Lean Manufacturing to nie tylko znakomita 
okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych 
kontaktów biznesowych, ale również szansa na wsłucha-
nie się w głos polskich menedżerów – mówi Sebastian 
Matyniak, prezes zarządu Brainstorm Group. - Wyniki 
badania, przeprowadzonego w trakcie kongresu, są dla 
nas niezwykle cenne. Pokazują bowiem, w jaki sposób 
zarządza się w firmach działających w naszym kraju 
i gdzie w tym wszystkim znajduje się szeregowy pra-
cownik – dodaje Sebastian Matyniak.
Badanie przeprowadzono w trakcie IV Kongresu Lean 
Manufacturing. Wzięło w nim udział 160 ekspertów 
i przedstawicieli firm, którzy za pomocą zarządzania zo-
rientowanego na optymalizację z powodzeniem udosko-
nalają procesy w swoich firmach. Badanie przeprowadzi-
ła firma Brainstorm Group – wiodąca marka na polskim 
i ukraińskim rynku usług doradztwa biznesowego, stra-
tegicznego, szkoleń oraz konferencji.

 ■Artur Skoneczko

42 proc. menedżerów sprawdza zadowolenie podwładnych.
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Promotech sięga po Lean
Wykorzystywanie wiedzy i doświadczenia wszystkich pracowników, by jak najefektywniej za-
rządzać przedsiębiorstwem jest celem projektu Lean Management, realizowanego w białostoc-
kim Promotechu. Koncepcja szczupłego zarządzania ma pomóc w wykonaniu kolejnych kroków 

w drodze rozwoju polskiego producenta narzędzi.

Lean management, czyli szczupłe zarządzanie, jest jed-
ną z technik zarządzania przedsiębiorstwem, pozwa-

lająca na eliminację rozrzutności w procesach produkcyj-
nych. - Chodzi o zmianę filozofii zarządzania i podejścia 
do pracy - uświadomienie wszystkim pracownikom, że 
wszelkie procesy w przedsiębiorstwie są powiązane i od 
każdego z osobna zależy efekt końcowy – mówi Marek 
Siergiej, prezes Promotechu.

 Ó Kompleksowy projekt
Od września 2017 12 osób – kierowników, mistrzów 
i technologów z większości działów firmy, od pionu 
rozwoju po produkcję - uczestniczy w szkoleniach, or-
ganizowanych przez zewnętrzną firmę Smart Lean. 
Menedżerowie z kolei przekazują swoją wiedzę swoim 
podwładnym – mistrzom i ludziom bezpośrednio zatrud-
nionym przy produkcji.
- Głównym warunkiem powodzenia projektu jest jego 
kompleksowość, objęcie nim wszystkich komórek i pra-
cowników każdego szczebla – mówi Łukasz Staszkiewicz, 
kierownik produkcji Promotechu i kierownik projektu. – 
Tylko współdziałanie w ciągłym doskonaleniu procesów 
produkcyjnych może poprawić wydajność całego przed-
siębiorstwa i skrócić czas dostawy produktu do klienta.
Generalnie założeniem systemu jest wprowadzenie 
usprawnień w zakładzie poprzez usunięcie zbędnych 
czynności, które nie wnoszą nic do konkretnej usługi lub 
produktu, a wydłużają czas ich wykonywania.

 Ó Siedem grzechów głównych
- Punktem wyjścia projektu jest potrzeba klienta, który 
nie powinien płacić za to, za co nie chce płacić, a więc 
eliminacja wszelkich marnotrawstw, które nie podnoszą 
wartości produktu klienta – mówi Łukasz Staszkiewicz. 
- Chodzi też o to, by jak najszybciej zdać sobie sprawę 
z tych niedociągnięć i przekazać informację o nich jed-
nocześnie do wszystkich komórek, co pozwoli w porę 
wyeliminować niedociągnięcia i uzupełnić braki.
W koncepcji Lean wyodrębniono siedem marnotrawstw, 
które powodują straty przedsiębiorstw. Są to: oczekiwa-

nie, zbędny transport, zbędny ruch, zbędne przetwarza-
nie, zapasy, wady (braki, defekty) i nadprodukcja. Celem 
Lean jest eliminacja źródeł tego marnotrawstwa.
W Promotechu np. poprzez ciągłe doskonalenie usta-
wienia maszyn w oparciu o wiedzę pracowników udało 
się ograniczyć tzw. zbędny transport, czyli niepotrzebne 
przewożenie detali między maszynami, co wpłynęło na 
skrócenie czasu produkcji.
Ważnym elementem systemu jest też poprawa komunika-
cji i przepływu informacji między poszczególnymi szcze-
blami zarządzania i pracownikami. W tym celu np., na wy-
dziale montażu Promotechu zawisła tablica, szczegółowo 
informująca m.in., ile wyrobów gotowych wyprodukowa-
no jednego dnia w odniesieniu do założonego planu.
- To pokazuje nam czarno na białym - czy udało nam się zre-
alizować plan, czy też wyprodukowaliśmy za mało produk-
tów; a jeśli są braki – to jak duże, jakie są przyczyny ich po-
wstania i ile czasu potrzeba, by je nadrobić - mówi Krzysztof 
Grzegorczyk, kierownik działu montażu. - To uświadamia 
ludziom z każdego stanowiska, że wszystko zależy od nich, 
a ich codzienna praca bezpośrednio przekłada się na wyniki 
działu, a co za tym idzie także całej organizacji.

 Ó Każdy pracownik jest potrzebny
Jak podkreśla Łukasz Staszkiewicz. filarem filozofii Lean 
są ludzie zaangażowani w osiągnięcie wspólnego celu. - 
Ważne jest to żeby każdy pracownik miał świadomość, że 
żadne z działań nie jest ukierunkowane na redukcję zatrud-
nienia – mówi. - Osoby, których zasób uwolni się w efekcie 
prowadzonych działań będą przesuwane do zadań, które 
przekładają się na wartość dodaną przedsiębiorstwa.
Podstawą funkcjonowania systemu jest czerpanie z wie-
dzy ludzi zatrudnionych bezpośrednio przy produkcji, 
bo to oni wiedzą najlepiej gdzie są punkty krytyczne 
w procesie. - Dlatego tak ważne jest, by pracownicy sami 
chcieli dostrzegać i komunikować nam te problemy, 
a rolą kadry zarządzającej jest ich analizowanie i szuka-
nie sposobów rozwiązania – dodaje Łukasz Staszkiewicz.
Projekt, na który uzyskano wsparcie środków unijnych, 
będzie realizowany w Promotechu do kwietnia 2018. 
Pierwsze mierzalne efekty stosowania systemu Lean 
w firmie będą znane za kilka miesięcy.

 ■Oprac. WZ

Producent z Białegostoku w drodze do szczupłej produkcji

Lean Management ma uświadomić pracownikom,  
że wszystkie procesy w przedsiębiorstwie są powiązane.
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TECHNOLOGIE • AUTOMATYKA • ROBOTY PRZEMYSŁOWE • SYSTEMY WIZYJNE • STEROWNIKI

Przenośniki płytkowe Carryline
Carryline jest zautomatyzowanym, wysoce 
elastycznym, oszczędnym powierzchniowo 
systemem przenośników, przeznaczonym do 
transportu niemal każdego rodzaju produktu 
we wszystkich istniejących branżach.

System Carryline wykonany jest z aluminium lub ze stali 
nierdzewnej i składa się z niewielkiej ilości prostych, stan-
dardowych elementów, dobranych do konkretnych potrzeb, 
związanych z transportem wewnętrznym.
Poszczególne moduły są montowane przy pomocy prostych 
akcesoriów i narzędzi, co sprawia, że instalacja lub rekon-
figuracja linii produkcyjnej jest szybka i tania. Systemy 
przenośnikowe Carryline są przed dostarczeniem do klienta 
montowane i testowane z uwzględnieniem obowiązujących 
norm oraz znakowane znakiem CE. Zapewnia to najwyższą 
jakość i umożliwia sprawną, szybką instalację.

Branże, gdzie stosuje się Carryline
 Ó Przemysł farmaceutyczny
Systemy przenośnikowe Carryline spełniają wymagania, 
związane z transportem produktów medycznych oraz 

normy dla sterylnych środowisk 
produkcji. Rozwiązania Car-
ryline stosowane są w liniach 
produkcji cewników, sprayu do 
nosa oraz w liniach pakujących 
tabletki.

 Ó Przemysł maszynowy
W przemyśle inżynieryjnym ist-
nieje wiele specyficznych wymagań w stosunku do prze-
nośników. Przenośniki mogą być narażone na działanie 
olejów i innych substancji chemicznych. W takim przypad-
ku np. szyny ślizgowe powinny być wykonane z bardziej 
odpornych materiałów.

 Ó Przemysł spożywczy
Przy produkcji wyrobów spożywczych często konieczne jest 
zastosowanie przenośników wykonanych ze stali nierdzew-
nej. Przenośniki takie są łatwe do utrzymania w czystości, 
nawet jeśli czyszczenie musi następować bardzo często.

 Ó Przemysł tytoniowy
Przemysł tytoniowy jest dużym odbiorcą systemów przeno-
śnikowych Carryline. Z wykorzystaniem tego systemu pracu-
je np. większość producentów tabaki. Przenośniki obsługują 
transport w całym cyklu pakowania od pustych opakowań 
i pokrywek, aż do przygotowanych do wysyłki kartonów.

 Ó Transport opakowań
Transport opakowań kartonowych jest dziedziną, w której 
najczęściej stosuje się przenośniki Carryline. Przy pomo-
cy systemu można zapewnić prosty transport międzypro-
cesowy lub budować większe systemy buforowe w liniach 
paletujących.

www.amsort.com

Robot KUKA KR 470-2 PA
Robot KR 470-2 PA w sposób niezawodny, 
dokładny i szybki pakuje i komisjonuje towary 
nawet na małej przestrzeni. Robot paletyzujący 
oferuje najwyższe czasy cykli w zakresie du-
żych obciążeń i jest niezwykle wszechstronny.

KR 470-2 PA 
posiada kom-
paktową bu-
dowę i małą 
masę własną, 
dlatego za-
pewnia wy-
sokie prędko-
ści w klasie 
dużych ob-
ciążeń. Opty-
malnie nada-

je się on do manipulowania elementami o wadze do 470 kg. 
Stelaże montażowe o różnej wysokości umożliwiają jego 
elastyczne dopasowanie do danego zadania.

Cechy:
 Ó Dynamika i duży udźwig
KR 470-2 PA idealnie nadaje się do wysokich prędkości ro-
boczych w klasie dużych obciążeń. Znacznie skraca on czasy 
cykli, a dzięki kompaktowej budowie i małej masie własnej 
zapewnia maksymalną efektywność procesów.

 Ó Przestronna konstrukcja umożli-
wiająca różne modyfikacje
KR 470-2 PA umożliwia bezpiecz-
ny montaż wszystkich standardo-
wych układów zasilania energią 
i ich doprowadzenie przez kiść 
oraz szybką wymianę. Konstrukcja 
z wałem drążonym posiada otwór 
przelotowy o średnicy 60 mm.

 Ó Niestrudzona praca
Dzięki kompaktowej budowie KR 470-2 PA jest niezawodny 
i ogranicza częstotliwość konserwacji. Szczelność przeciw-
kurzowa i ochrona przed bryzgami wody spełniają wymogi 
stopnia ochrony IP 65.

 Ó Daleki zasięg i kompaktowość
Ze względu na zasięg sięgający maksymalnie 3150 mm 
robot KR 470-2 PA dotrze nawet w najdalsze zakamarki. 
Optymalnie wykorzystuje on dostępną przestrzeń i pracuje 
z najwyższą precyzją.
Dane techniczne
 Ó udźwig : 470 kg,
 Ó znamionowe obciążenie całkowite: 520 kg,
 Ó maksymalny zasięg: 3150 mm,
 Ó liczba sterowanych osi: 4,
 Ó dokładność powtarzalności pozycji: ±0.08 mm,
 Ó masa : 2150 kg,
 Ó temperatura otoczenia : 0 °C do + 55 °C,
 Ó stopień ochrony: IP 65,
 Ó pozycja montażowa: podłoga.

www.kuka.com/pl-pl



Sterownik do pistoletów lakierniczych VM 5000
VM 5000 jest inteligentnym sterownikiem 
bazującym na zaawansowanej technologii 
i długim doświadczeniu. Dostosowuje w cza-
sie rzeczywistym wszystkie parametry elek-
trostatyczne, aby zapewnić najlepsze rezulta-
ty lakierowania w każdych warunkach.

Jest kompatybilny ze wszystkimi elektrostatycznymi pi-
stoletami w technologii Airspray i AirCoat. Aby pistolet 
uzyskał najlepszą wydajność niezwykle istotne są usta-
wienia wysokiego napięcia i prądu. Oba parametry mu-
szą być ustawione zgodnie z charakterystyką materiału, 
warunkami środowiskowymi i wymaganiami obrabiane-
go elementu.

Zalety
 Ó Zgodność z dyrek-
tywą ATEX Strefa 
2: ta unikalna cecha 
pozwala umieścić 
sterownik bliżej pi-
stoletu, w miejsce 
klasyfikowane jako 
ATEX strefa 2.

 Ó Programowanie: trzy programy napięcia i prądu do wy-
boru. Aktywacja z pistoletu lub na sterowniku. Ta zmiana 
wcześniej zdefiniowanych ustawień pozwala operatorowi 
na ich dobór do panujących warunków pracy.

 Ó Serwis: dla jak najlepszych rezultatów natrysku oraz dłu-
giego i bezproblemowego działania, zalecane są prewen-
cyjne przeglądy pistoletu. Czas natrysku podłączonego 

pistoletu może być monitoro-
wany, a termin konieczności 
serwisowania ustawiony.

 Ó Monitoring uziemienia pisto-
letu: uziemienie pistoletu jest 
monitorowane przez sterownik 
dla zapewnienia maksymalne-
go bezpieczeństwa operatora. 
W przypadku jego zakłócenia 
wysokie napięcie jest odcinane.

 Ó Interfejs: bardzo łatwa i prosta regulacja jednym pokrę-
tłem wszystkich parametrów pozwala operatorowi na 
szybką zmianę ustawień.

Funkcjonalności
Funkcje na sterowniku:
 Ó Włączanie/Wyłączanie: TAK
 Ó Wskaźnik generowania HV: TAK
 Ó Monitoring uziemienia pistoletu: TAK
 Ó Zgodność z ATEX strefa 2: TAK
 Ó Wyświetlacz warunków pracy: TAK
 Ó Regulacja napięcia i prądu : TAK
 Ó Wyświetlacz napięcia i prądu: TAK
 Ó Serwis: TAK
 Ó Zapisywanie programów: TAK
 Ó Interfejs: TAK
 Ó Regulacja powietrza: NIE
 Ó Kontrola urządzeń bezpieczeństwa AquaCoat: NIE
Funkcje na pistolecie
 Ó Wybór programu: TAK
 Ó Warunki pracy: TAK
 Ó Włącz/wyłacz wys. napięcia: TAK
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Skrzyniopaleta składana Magnum Optimum
Skrzyniopaleta składana Magnum Optimum 
to najmocniejsza składana skrzyniopaleta 
w ofercie Scholler Alibert, o ładowności 750 kg. 
Dzięki zastosowaniu spawanych ścian, pojem-
ność Magnum Optimum jest o 10% większa 
niż w przypadku większości skrzyniopalet.

Skrzyniopalety skła-
dane wykonane są 
z tworzywa sztucznego 
i posiadają gładkie po-
wierzchnie zapobiega-
jące brudzeniu się, dla-
tego łatwo się je czyści. 
Można je sztaplować 
i łatwo składać przy 
transporcie zwrotnym 
W standardowej nacze-

pie mieści się wówczas 8 sztuk w jednym stosie, zaś w na-
czepie typu mega - 10 sztuk.
Dzięki stosunkowo niewielkiej wadze i łatwemu czyszcze-
niu skrzyniopalety można wykorzystać do różnych zasto-
sowań w łańcuchu dostaw. Dzięki łatwemu naprawianiu, 
koszty eksploatacji są minimalne. Łatwy system rozkła-
dania wymaga tylko jednej osoby do obsługi. Zapełnioną 
skrzyniopaletę można sztaplować w 4 poziomach.

Specyfikacje
Waga i pojemność:
 Ó długość [mm]: 1200,
 Ó szerokość [mm]: 1000,
 Ó wysokość [mm]: 870,
 Ó długość wewn.[mm]: 1140,
 Ó szerokość wewn. [mm]: 940,
 Ó wysokość wewn. [mm]: 685,
 Ó współczynnik składania [%]: 63,
 Ó poj. użytkowa [l]: 734,
 Ó waga netto [kg]: 45,
 Ó materiał: PP.
Pakowanie:
 Ó jednostka paletowa: 8,
 Ó jednostka pakowania: 8,
 Ó wymiary palety [mm] dłxszexwys.: 1200 x 1000 x 2390.
Wydajność produktu:
 Ó ładowność szt. [kg]: 750,
 Ó maks. ładowność statyczna [kg]: 3200,
 Ó maks. ładowność dynamiczna [kg]: 1600.
Inne:
 Ó rodzaj dna: pełne,
 Ó dostępna pokrywa: tak,
 Ó uchwyt na etykiety na długich bokach: 1,
 Ó uchwyt na etykiety na krótkich bokach: 1,
 Ó drzwiczki na krótkim boku: tak, 2,
 Ó płozy/stopy/kółka: 2 kółka i 2 stopy.

www.schoellerallibert.com/pl/
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Firma Amica otrzymała nagrodę główną w programie "Supply Chain Designer 2017" za projekt 
"Automatyczny magazyn". Inwestycja we własny, szyty na miarę potrzeb magazyn, cechowała 
się doskonałym dopasowaniem do prowadzonych operacji produkcyjnych i logistycznych, jak 

też wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Przedstawiciele jury, analizujący szczegóły pro-
jektu, docenili uwagę, jaką poświęcono kwestii 

połączenia procesów nowego magazynu z procesa-
mi produkcyjnymi, a także usprawnieniu transpor-
tu samochodowego przy dostawach wchodzących 
i wychodzących.
Amica to największy polski producent sprzętu gospodar-
stwa domowego i jedna z najbardziej uznanych polskich 
firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie. W swojej ofercie posiada pełną gamę 
urządzeń dużego i małego AGD, zaś ponad 65 procent 
przychodów generowane jest dzięki sprzedaży na ponad 
50 rynkach zagranicznych.
Sercem firmy są Wronki i właśnie tam przeprowadzo-
no wielką inwestycję logistyczną. Magazyn Wysokiego 
Składowania – najwyższy tego typu obiekt w Polsce 
i jeden z najwyższych w Europie - jest główną częścią 
większej inwestycji, polegającej na rozbudowie cen-
trum logistycznego Grupy Amica. Inwestycja zamknie 
się kwotą 57 milionów złotych i umożliwi jeszcze 
sprawniejszą obsługę klientów zarówno w Polsce, jak 
i za granicą.
Magazyn Wysokiego Składowania to konstrukcja o wy-
sokości ponad 46 metrów i powierzchni 6,5 tys. metrów 
kwadratowych. Znajduje się w nim 26 tys. miejsc paleto-
wych, mogących pomieścić 230 tys. sztuk urządzeń du-
żego AGD. W pełni zautomatyzowany system sterowa-
nia pozwala układać około 1,6 tys. artykułów na godzinę. 
Zaawansowane technologicznie rozwiązania pozwalają 
szybciej i sprawniej pakować oraz dostarczać produkty 
do odbiorców.
Budowie nowego magazynu towarzyszyła troska o to, by 
był on jak najmniej uciążliwy dla otoczenia. Instalacja 
nie generuje hałasu ani żadnego rodzaju zanieczyszczeń. 
Jeszcze przed uruchomieniem nowego magazynu firma 
wprowadziła awizowanie transportów, żeby nie intensy-
fikować ruchu ciężarowego w krótkim czasie i nie two-
rzyć niedogodności związanych z ruchem kołowym dla 
okolicznych mieszkańców.
Decyzja o budowie została podjęta dzięki długofalo-
wemu planowaniu biznesowemu. Do tej pory Ami-
ca wynajmowała powierzchnię magazynową, realne 
oszczędności wynikające z inwestycji będą odczuwalne 
po latach. Dużo szybciej osiągnięty zostanie cel jakim 
jest usprawnienie logistyki i poprawa jakości pracy. 

Towar będzie trafiał do klientów przynajmniej o dobę 
szybciej, a zapas będzie praktycznie w jednym miejscu. 
Nowa technologia pracy pozwoli też uprościć procesy 
zarządzania tak dużą ilością produktów i praktycznie 
natychmiast kierować transport potrzebnych urządzeń 
AGD na konkretne rynki.

Automatyczny magazyn

Nagrodę dla firmy odebrał Paweł Pszczółkowski, 
Dyrektor Logistyki Amica.

LAUREAT NAGRODY GŁÓWNEJ
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Firma Faurecia otrzymała nagrodę główną w programie "Supply Chain Designer 2017" za pro-
jekt "Operational performace through people". Transfer produkcji systemów pneumatycznych 
z Niemiec do spółki Faurecia Wałbrzych był okazją do wdrożenia procesu doskonalenia działań 

operacyjnych, obejmującego niezwykle interesujące aspekty.

Jurorzy oceniający projekt szczególnie dużą uwagę 
zwrócili na fakt, iż firma w ramach projektu opraco-

wała i wdrożyła pełną strategię rozwoju kadry menedżer-
skiej. Dodatkowe punkty Faurecia zdobyła za inne, wysoce 
przemyślane elementy programu ciągłego doskonalenia.
Faurecia, jeden z globalnych liderów produkcji komponen-
tów dla branży motoryzacyjnej, posiada w Polsce 5 spółek 
i 10 zakładów produkcyjnych. Działa także Centrum Ba-
dawczo-Rozwojowe i Centrum Usług Wspólnych w Grójcu 
oraz IT Help Desk w Łodzi. Faurecia Wałbrzych S.A., w któ-
rej w realizowano nagrodzony projekt, obejmuje 4 zakłady 
produkcyjne i zatrudnia ponad 3200 pracowników.
Decyzja o transferze produkcji systemów pneumatycz-
nych z Hoerbiger w Niemczech do Faurecia Wałbrzych 
rozpoczęła opracowanie planu mającego na celu maksy-
malizację zysku w procesie produkcji. Dobór pracowni-
ków, ich rozwój i motywacja w połączeniu ze skutecznymi 
działaniami operacyjnymi złożyły się na uruchomienie 
produkcji nowego produktu, który Faurecia oferuje klien-
tom do aut klasy premium (systemy masażu).
Najważniejszym efektem projektu była ewolucja kultury 
organizacyjnej w firmie. Analiza, która miała ocenić, czy 
polski zakład będzie w stanie przejąć produkcję z Niemiec, 
przyniosła niespodziewane efekty. Okazało się, że wąskim 
gardłem są kompetencje kadry zarządzającej, a nie za-
soby pracowników produkcji czy moce przerobowe. Aby 
zapewnić powodzenie transferu produkcji, opracowano 
unikatowy program rozwoju kadry menedżerskiej. Obej-
mował on dwa filary - pozyskanie nowych menedżerów 
niezbędnych przy rozwoju prowadzonych operacji oraz 
posiadających potencjał do dalszego rozwoju; a także roz-
wój kadry kierowniczej już obecnej w firmie.
Wyłoniono trzy poziomy stanowisk (mistrzowie, kie-
rownicy, dyrektorzy) które zostały objęte dedykowanymi 
programami rozwoju i określono słabe strony w wyko-
rzystywanych metodach zarządzania. Efektem prowa-
dzonych szkoleń i działań było wypracowanie stylu za-
rządzania, w którym menedżer każdego stopnia zachęca, 
nagradza i rozwija swoich ludzi, oraz tworzy zespoły, 
które są w stanie sami rozwiązywać swoje problemy.
Podczas projektu skupiano się też na optymalizacji pro-
cesów, wykorzystując metodę budowy strumienia war-

tości VA/VE zmierzającą do maksymalizacji zysku, na 
podstawie projektów wdrażanych już w przetransfero-
wanym procesie produkcji systemów pneumatycznych. 
Narzędzia Lean zostały wykorzystane w wielu obszarach 
(transfery produkcji od dostawców, zmiana produktu, 
optymalizacja zużyć). W trakcie projektu zespół wypra-
cował nową definicję oszczędności, jako połączenie VA/
VE oraz Lean. Doświadczenia zebrane przy projekcie zo-
stały przekazane do innych polskich fabryk.

Operational performace 
through people

Nagrodę dla firmy odebrali Magdalena Smolarska,  
Management Development Manager for Poland, oraz  
Adam Szablewski, Program Manager Pneumatic Systems.



Prezentacja projektów nagrodzonych w programie Supply Chain Designer 2017

42

SC
D

 2
0

1
7

Logistyka Produkcji www.logistyka-produkcji.pl

LAUREAT NAGRODY GŁÓWNEJ

Firma VELUX otrzymała nagrodę główną programie Supply Chain Designer 2017 za projekt 
"Poszukiwanie optymalnego przepływu". Wysoce przemyślany proces przebudowy zakładu 
w Namysłowie, wpisujący się w szerszy plan reorganizacji dostaw, zaowocował znakomitymi 

rezultatami zarówno mierzalnymi, jak i niemierzalnymi.

VELUX produkuje okna dachowe, lecz firma podkre-
śla, poprzez swoje produkty dostarcza ludziom świa-

tło, świeże powietrze a co za tym idzie lepsze warunki do 
życia. Koncern obecny jest w 40 krajach, zaś w 17 z nich 
ma fabryki. Firma zatrudnia około 9500 osób, z czego 
około 3500 w Polsce. Polskie fabryki zlokalizowane są 
w Gnieźnie, Namysłowie oraz Wędkowach koło Tczewa, 
zaś dla firmy szczególnym powodem do dumy są liczne 
nagrody za zaangażowanie w zadowolenie i bezpieczeń-
stwo pracowników.
Podczas pracy nad projektem w Namysłowie, zespół nie 
skupiał na optymalizacji pracy tylko zakładu produkcyjne-
go, ale patrzy na jego rolę w całym łańcuchu wartości. Gdy 
VELUX postanowił przebudować swoje modele biznesowe 
i radykalnie skrócić czas między zamówieniem a dostawą, 
jednocześnie zwiększając ilość wariantów oferowanych 
produktów oraz stawiając na redukcję kosztów w łańcu-
chach dostaw, takie podejście doskonale się sprawdziło.
Aby osiągnąć zakładane cele, sięgnięto po narzędzia Lean 
Manufacturing. W procesie identyfikowania wartości 
nie skupiano się tylko na poszukiwaniu marnotrawstwa. 
Duży nacisk położono również na wskazanie silnych stron 
firmy, które stanowiły fundament pod nowy plan prze-
pływu. Najważniejszym jego elementem było zespolenie 
procesów logistycznych i produkcyjnych w ramach jednej 
hali magazynowo-produkcyjnej. Ciężarówki w dostawa-
mi wjeżdżają teraz do jej wnętrza, co prócz korzyści dla 
przepływu wpłynęło pozytywnie na aspekty ekologiczne. 
Dostawy na stanowiska produkcyjne realizowane są just-
-in-time, z wykorzystaniem ścieżki mleczarza.
Przedstawiciele jury, analizujący szczegóły projektu, szcze-
gólnie docenili konsekwencję w dążeniu do uzyskania 
przepływu we wszystkich operacjach i pełną świadomość 
korzyści wynikających z wysokiej efektywności przepływu. 
Dużą uwagę przykuło też nieustanne podkreślanie przez 
liderów projektu znaczenia zaangażowania całej załogi dla 
końcowego sukcesu. Ludzie zawsze są najważniejsi, gdyż 
bez ich nadzwyczajnego zaangażowania i pomysłowości 
nie da się osiągnąć nadzwyczajnych wyników.
Efektem projektu były skrócenie dróg transportowych 
na terenie zakładu, ograniczenie przestojów wynikają-
cych z braku komponentów na linii produkcyjnej, oraz 

poprawa efektywności produkcji i dostaw spełniająca 
pierwotne założenia. Opracowanie twardych wskaźni-
ków było kluczowe przy raportowaniu przebiegu wdro-
żenia do zarządu, lecz członkowie zespołu projektowego 
byli świadomi, że nie można wpaść w pułapkę myślenia 
silosowego oraz kierować się wybiórczymi KPI.

Poszukiwanie 
optymalnego przepływu

Nagrodę dla firmy odebrała Inga Różycka, Logistics 
Manager VELUX
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Internal Consultng 
Services

Firma Keller Polska została wyróżniona w programie Supply Chain Designer 2017 za projekt 
Internal Consultng Services. Realizowane przez polski oddział firmy działania rozwojowe 
związane z doskonaleniem operacji okazały się wielkim sukcesem i zostały zaadaptowane 

w całym rejonie EMEA.

Przedstawiciele jury, analizujący szczegóły 
projektu, docenili nie tylko fakt, iż projekt 

mający swoją genezę w polskim oddziale zo-
stał wdrożony w całym obszarze EMEA, ale też 
bardzo ambitne podejście do działań optymali-
zacyjnych w firmie działającej w bardzo niety-
powym sektorze produkcji.
Keller Polska należy do Firmy Keller Group 
z siedzibą w Londynie. Jest to wiodący mię-
dzynarodowy koncern w zakresie geotechniki. 
Firma Keller istnieje od 1860 roku i aktualnie 
działa w ponad 40 krajach na świecie. Keller 
Polska działa na krajowym rynku od 1994 roku. 
Wszelkie działania operacyjne nadzorowane są 
obecnie z centrali w Ożarowie Mazowieckim k. 
Warszawy oraz z 5 oddziałów rozmieszczonych 
na terenie Polski: w Gdyni, Krakowie, Pozna-
niu, Wrocławiu i Szczecinie.
Ze względu na specyfikę branży geotechnicz-
nej, optymalizacja procesów produkcyjnych 
obejmuje wsparcie zarówno działu produkcji 
(budowy) jak i oddziału sprzętu (bazy). Keller 
Polska jako pierwszy oddział w grupie Keller 
EMEA został wybrany do przeprowadzenie pilotażo-
wego projektu wspierającego rozwój firmy w zakresie 
zarządzania utrzymaniem parku maszynowego oraz 
doskonalenia wszelkich procesów związanych ze współ-
pracą miedzy działami sprzętu i produkcji.
Wśród filarów metodologii TPM zastosowanej podczas 
realizacji projektu znalazły się jednolity system rapor-
towania przestojów technicznych; wdrożenie Root Cause 
Failure Analysis (RCFA) oraz procesu wymiany informa-
cji, zastosowanie wspólnego systemu CMMS dla gru-
py EMEA, wspólne zarządzanie częściami zamiennymi 
oraz łańcuchem dostaw, poszukiwanie i standaryzacja 
dobrych praktyk w zarządzaniu sprzętem EMEA, wdro-
żenie 5S mającego na celu stworzenie bezpiecznego, 
efektywnego i dopasowanego do potrzeb użytkownika 
miejsca pracy, czy też przeprowadzenie cyklu szkoleń 
"Operator Techniczny". W każdym rejonie pojawili się 
koordynatorzy TPM, ustandaryzowane zostały też klu-
czowe wskaźniki związane z zarządzaniem sprzętem.

Doskonalenie procesów produkcyjnych obejmowało 
m.in. opracowanie nowych technologii, jak zastosowanie 
pierwszych w Polsce pali CFA wykonywanych pod kątem 
do głębokości 29m (terminal kontenerowy w Gdańsku), 
wprowadzanie technologii mechanicznego mieszania 
gruntów techniką mass mixing; oraz zaawansowane pra-
ce badawcze nad zastosowaniem bakterii w procesach 
biomineralizacji gruntów.
Sukces pilotażowego projektu TPM opracowanego 
w Polsce zaowocował wpisaniem go do strategii za-
rządzania sprzętem w grupie EMEA na najbliższe lata 
i określeniem pierwszych filarów do realizacji w każdym 
oddziale.

Wyróżnienie dla firmy odebrali Krzysztof Badowski, 
koordynatora wdrożenia poprawy efektywności 
produkcji w Keller EMEA; oraz Przemysław Wielgus, 
kierownik Oddziału Sprzętu i Logistyki Keller Polska.
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Nowoczesna dystrybucja
Firma Lumileds Poland została wyróżniona w programie Supply Chain Designer 2017 za 
projekt Nowoczesna Dystrybucja, oparty na działaniach zakładu w Pabianicach. Zakłada 
on główne usprawnienia dystrybucyjno-magazynowe w łańcuchu dostaw firmy produk-
cyjnej, zaś jego efektem było osiągnięcie w 2017 roku najlepszego serwis do klientów 

w ostatnich latach.

Lumileds Poland sięga tradycją do przedwojennej 
fabryki żarówek w Pabianicach. Firma skupia się 

na produkcji innowacyjnych żarówek dla branży mo-
toryzacyjnej, w technologii ksenonowej i halogeno-
wej, zaś wyroby z Pabianic w 95 proc. stanowią części 
zamienne.
Strategia firmy zakłada maksymalny nacisk na jakość 
wyrobów i usług dostarczanych dla klientów. W tym 
celu wyznaczono mapę drogową, która miała na celu 
zrealizowanie wizji niezawodnej dystrybucji do klien-
tów. Przez ostatnie lata realizowano projekt Heracles 
(poprawa jakości i efektywności procesów dystrybucyj-
nych poprzez zastosowanie zasad Lean); wdrożono au-
tomatyzację procesów dystrybucyjnych zwiększających 
efektywność i wdrażających dodatkowe kontrole jakości, 
przygotowano projekt E2E realizowany z dostawcami 
usług transportowych, zapewniający proaktywne działa-
nie dla zapewnienia najwyższego standardu wysyłanych 
dostaw i wdrożono najwyższy standard bezpieczeństwa 
TAPA, zapewniający jakość i bezpieczeństwo wysyłek. 
W roku 2017 miał miejsce początek wdrażania automa-
tyzacji procesów dystrybucyjnych pełna implementacja 
linii sortującej połączonej 
z wyborem rodzaju prze-
woźnika oraz wdrożenie 
pełnej automatyzacji fo-
liowania plus zastoso-
wanie robotów na linii 
sortującej. Duże znacze-
nie dla jakości wyrobów 
miała też poprawa bez-
pieczeństwa pracy dzięki 
programom angażującym 
pracowników do bezpiecz-
nych zachowań oraz dzia-
łań prewencyjnych.
Szczególnie duże uznanie 
jurorów programu Sup-
ply Chain Designer zdo-
był model dynamicznego 
wyboru przewoźnika. Sys-
tem oparty na narzędziu 
Access automatycznie 
wskazuje pracownikowi 
(przy uwzględnieniu wagi; 

destynacji i typu transportu) odpowiednego przewoźnika 
wybranego w globalnym przetargu.
Doceniono także prowadzone regularnie audyty prze-
woźników, oraz kwartalne mapowanie procesów lo-
gistycznych, mające na celu ich ciągłe doskonalenie. 
Imponuje również duża ilość usprawnień w obszarze 
magazynowania – m.in. wprowadzenie rozwiązania ba-
zującego na komasowaniu systemowym kodów 12NC 
i dynamicznym zarzadzaniu operatorami wózków widło-
wych, wskutek którego wydajność wzrosła tak mocno, że 
można było zrezygnować z jednej zmiany.
Efektem wprowadzonych usprawnień było w 2017 roku 
osiągnięcie najlepszego serwis do klientów w ostatnich 
latach (97 proc.), co oznacza poziom World Class Service. 
Lumileds udało się także osiągąć znaczną poprawę jako-
ści (poziom poniżej 200 ppm) oraz uzyskać poprawę pro-
duktywności pracy o 30 proc. W zakładzie przekroczono 
też liczbę 1500 dni bez wypadku.

LAUREAT WYRÓŻNIENIA

Wyróżnienie dla firmy odebrał pan Sebastian Olejarz 
(pierwszy z prawej) - Supply Chain Manager CEE. 
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Przepisy unijne istotne dla producentów wykorzystujących f-gazy

F-gazy: nowe wymagania
Ustawa o f-gazach od wejścia w życie w połowie 2015 roku stanowiła źródło problemów i niejasno-
ści – wdrażała bowiem regulacje z nieobowiązującego już wówczas unijnego rozporządzenia z 2006 r. 
Od września 2017 r. ustawa jest wreszcie dostosowana do aktualnych przepisów Unii Europejskiej.

Znowelizowana ustawa o substancjach zubożających 
warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych 

gazach cieplarnianych (f-gazach) została dostosowana do 
obowiązującego obecnie rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z 16 kwietnia 2014 r.  
w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych. Wśród 
wątpliwości, które budziła jej poprzednia wersja, były także 
kwestie dotyczące tego, jaki sprzęt podlega jej regulacjom.
- Chodziło między innymi o urządzenia zawierające sub-
stancję kontrolowaną lub f-gaz, które zostały wyłączo-
ne z eksploatacji, lecz nie zostały jeszcze przekazane do 
unieszkodliwienia – wspomina Magdalena Masternak, 
specjalista ds. ochrony środowiska EcoMS Consulting 
i trener z Akademii EcoMS.

 Ó Konieczna weryfikacja
Ustawa w obecnym brzmieniu jest precyzyjna – także 
te urządzenia muszą być wpisane do Centralnego Reje-
stru Operatorów (CRO; to nowa, skrócona nazwa dotych-
czasowego Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń 
i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej) i podlegają 
okresowym kontrolom szczelności. Zakresem ustawy, 
a więc obowiązkiem sprawozdawczym, objęta jest obec-
nie większa niż dotąd liczba f-gazów – wszystko za spra-
wą odniesienia się w ustawie do art. 2 pkt 1 oraz za-
łącznika nr 2 do unijnego rozporządzenia nr 517/2014. 
Z kolei konsekwencją zapisów art. 2 ust. 1 pkt 10b jest 
objęcie znowelizowanymi regulacjami szerszej gamy 
produktów i urządzeń, w tym agregatów chłodniczych 
samochodów ciężarowych chłodni i przyczep chłodni 
oraz rozdzielnic elektrycznych.
Duża zmiana dotyczy także kryterium podlegania przez 
urządzenie okresowym kontrolom szczelności, a także 
wymogowi rejestracji w CRO. Przed nowelizacją przepi-
sów decydująca była liczba kilogramów f-gazu znajdują-
cego się w urządzeniu. Obecnie wszystko zależy od ilości 
f-gazu wyrażonej w tonach ekwiwalentu CO2. Dolną gra-
nicę stanowi 5 ton. Od tego poziomu urządzenie podlega 
obowiązkom założenia dokumentacji w CRO i wykonywa-
nia kontroli szczelności (co najmniej raz na 12 miesięcy 
w przypadku, gdy ilość ekwiwalentu wynosi 5-50 ton).
- W ramach dostosowywania się do nowych przepisów 
wszystkim pracującym z f-gazami w pierwszej kolejności 
zalecamy weryfikację zawartości tych substancji w posia-

danych urządzeniach, oczywiście w przeliczeniu na tony 
ekwiwalentu CO2. Dodatkowo niezbędne jest upewnienie 
się, czy w efekcie poszerzenia zakresu urządzeń podle-
gających regulacjom nie wzrosła liczba urządzeń, które 
należy zgłosić w CRO i prowadzić okresowe kontrole ich 
szczelności – radzi Magdalena Masternak.

 Ó Więcej czasu
Na założenie Karty Urządzenia jest obecnie 15 (zamiast 
10) dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia na 
miejsce funkcjonowania, a jeśli wymaga ono zainstalowa-
nia – od dnia zakończenia instalacji i napełnienia urządze-
nia f-gazem. Co ważne, kartę należy założyć niezależnie 
od faktu rozpoczęcia eksploatacji urządzenia – wystarczy 
bowiem, że zostało ono zainstalowane.
Również 15 (a nie – jak wcześniej – 5) dni roboczych 
znowelizowana ustawa przewiduje na wpisanie do Karty 
Urządzenia czynności dotyczących instalowania, konser-
wacji lub serwisowania i kontroli szczelności, naprawy 
oraz naprawy nieszczelności i likwidacji urządzenia, 
a także informacji na temat środków podjętych w celu 
odzyskania f-gazów z likwidowanego urządzenia.

 Ó Zrób to sam
Co niezwykle istotne, uprawnionym do dokonywania 
wpisów dotyczących tych czynności jest już nie tylko 
certyfikowany serwisant. Nie trzeba zatem udostępniać 
mu komputera, lecz otrzymawszy od administratora 
dostęp do CRO, można dokonać samodzielnie wpisu na 
podstawie protokołu sporządzonego i podpisanego przez 
uprawnionego serwisanta.
23 września 2017 r., czyli w dniu wejścia w życie zno-
welizowanej ustawy, rozpoczął się 6-miesięczny okres, 
jaki Instytut Chemii Przemysłowej, prowadzący CRO, ma 
na dostosowanie rejestru i bazy danych do nowych prze-
pisów. Informacja o zakończeniu tego procesu zostanie 
przesłana drogą mailową do wszystkich użytkowników 
CRO – operatorów urządzeń zawierających f-gazy. Od tego 
dnia będą oni mieli pół roku na – w zależności od sytu-
acji – sporządzenie lub uaktualnienie Karty Urządzenia. 
- Za niedopełnienie tego obowiązku grozić będzie kara 
administracyjna o maksymalnej wysokości 3000 złotych 
– ostrzega Magdalena Masternak.

 ■Artur Piotrowski
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Nowy silnik z Polski
Toyota Motor Europe ogłosiła zapowiedziała, że w 2020 roku rozpocznie produkcję nowej gene-
racji silnika benzynowego o pojemności 1,5 litra w fabryce Toyota Motor Manufacturing Poland 
w Jelczu-Laskowicach.

Silnik będzie wykorzystywany zarów-
no w napędach hybrydowych, jak 

i konwencjonalnych. Oznacza to zwięk-
szenie udziału Polski w rosnącej dyna-
micznie globalnej produkcji i sprzedaży 
hybryd Toyoty. Zaawansowany techno-
logicznie produkt „Made in Poland” trafi 
na rynki na całym świecie. Polskie za-
kłady będą także jedynymi poza Japonią, 
w których prowadzona będzie działalność  
badawczo-rozwojowa koncernu.

 Ó Cześć platformy TNGA
Najnowsza generacja silnika jest zaprojektowana 
w oparciu o nową globalną platformę projektową Toyo-
ty (TNGA – Toyota New Global Architecture). Silnik ten 
wraz z baterią będzie wykorzystywany w napędach hy-
brydowych oraz w wersji konwencjonalnej. (Będą w nie-
go wyposażone modele Toyoty, które pojawiać się będą 
na rynku od roku 2020).
- Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że nowy silnik 
powiększy gamę podzespołów produkowanych w na-
szych fabrykach. Napędy hybrydowe stanowią obecnie 
40 proc. sprzedaży Toyoty w Europie i ich udział wzrasta 
gwałtownie. Ta inwestycja oznacza, że będziemy mogli 
sprostać oczekiwaniom rynku – mówi Eiji Takeichi, pre-
zes zarządu Toyota Motor Manufacturing Poland.
– Nowa inwestycja będzie polegała na zbudowaniu 
w Jelczu-Laskowicach zupełnie nowej linii produkcyjnej 
silnika 1.5 litra TNGA. To zupełnie nowy silnik Toyoty, 
skonstruowany od zera – mówi Dariusz Mikołajczak, wi-
ceprezes ds. korporacyjnych Toyota Motor Manufactu-
ring Poland. – Wartość inwestycji to około 400 milionów 
złotych. Planujemy rozpoczęcie produkcji w 2020 roku, 
więc już niedługo rozpoczną się przygotowania do jej uru-
chomienia. Silnik będzie produkowany zarówno w wersji 
konwencjonalnej, jak i do napędów hybrydowych.

 Ó Nie tylko montownia
Nowa inwestycja Toyoty z pewnością pociągnie za sobą 
wzrost zatrudnienia, choć – jak podkreśla przedstawi-
ciel Toyota Motor Manufacturing Poland – na razie jest 
zbyt wcześnie, by określić dokładną liczbę pracowników. 
Potrzebni będą zarówno inżynierowie, jak i pracownicy 
produkcji. Rekrutacje ruszą już w przyszłym roku.
– Nie mówimy już o zwykłej montowni, tylko o bardzo za-
awansowanych procesach technologicznych. Nie mówimy 
o taniej sile roboczej. Innowacje i pieniądze wydane na ba-
dania i rozwój przyciągnęły kadrę polskich inżynierów. To 
jest wartość dodana, bo mówimy tutaj o pracy intelektual-
nej polskich fachowców na rzecz jednego z największych 
koncernów motoryzacyjnych – podkreśla Adrian Furgalski 
z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR.

– W polskich zakładach będziemy też realizowali funk-
cję badań i rozwoju. Jest to pierwsza taka funkcja poza 
Japonią, tym samym staniemy się jedną z największych 
baz produkcyjnych Toyoty w Europie i na świecie. Chcę 
podkreślić, że dzięki temu będziemy mogli rozwijać nasz 
zakład, ale też naszych pracowników w oparciu o naj-
nowsze technologie – podkreśla Dariusz Mikołajczak.
W ciągu 20 lat Toyota sprzedała niecałe 11 mln aut hy-
brydowych. Koncern wprowadził na rynek trzydzieści 
trzy modele z takim napędem. To między innymi Prius, 
RAV4, C-HR, Auris i Yaris. W tym roku prognozy mówią 
o wzroście sprzedaży o 8,4 proc. względem 2016 roku 
i wyniku 1,5 mln egzemplarzy, które trafią na rynek. 
Kierowcy w Polsce kupili do tej pory 30 tys. hybryd 
Toyoty.

 Ó Polska drugą Japonią
Łączna wartość nakładów Toyoty w Polsce razem 
z nową inwestycją sięgnie 4,5 mld zł. To czyni Polskę 
jedną z największych baz produkcyjnych koncernu poza 
Japonią. W przyszłym roku w Wałbrzychu ma ruszyć 
produkcja nowoczesnych przekładni hybrydowych, ko-
ordynujących współdziałanie napędu elektrycznego 
i silnika spalinowego. Z kolei fabryka w Jelczu-Lasko-
wicach w lutym tego roku rozpoczęła produkcję silnika 
benzynowego 1,5 l, które trafiają potem do francuskiej 
fabryki Yarisów. Za dwa lata rozpocznie się tu produk-
cja silnika 2,0 l. Do tej pory specjalnością jelczańskiego 
zakładu były diesle.
- PAIH od lat wspiera projekty inwestycje Toyoty w Pol-
sce. Cieszy nas, że firma podjęła decyzję o zrealizowa-
niu zaawansowanej technologicznie dużej reinwestycji. 
Polska ma bardzo dobry klimat inwestycyjny, który nie 
tylko przyciąga nowych inwestorów zagranicznych, ale 
również obecnych w naszym kraju przekonuje do rein-
westowania. Ta decyzja jest tego najlepszym przykładem 
– podkreśla wiceprezes PAIH, dr Krzysztof Senger.

 ■Oprac. AP

Zakłady Toyoty w Polsce nie będą już prostymi montowniami.
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Volkswagen Poznań umacnia swoją pozycję

Niemiecki koncern nie żałuje decyzji sprzed 25 lat. Wiel-
kopolska stanowi bowiem jeden z najważniejszych punk-
tów dla dywizji Volkswagena zajmującej się produkcją 
pojazdów użytkowych. Po kilku latach prostego montażu 
SKD w Antoninku, Volkswagen uruchomił odlewnię, roz-
budował główny zakład o lakiernię i spawalnię, urucho-
mił zakład budowy zabudów specjalnych, zaś w ostatnich 
latach w całym kraju głośno było o budowie ultranowo-
czesnej fabryki we Wrześni. Plany na najbliższe lata to 
ponowne skupienie wysiłku inwestycyjnego w Poznaniu.

 Ó Rok rekordów
O sile Volkswagen Poznań dowodzą zeszłoroczne wyni-
ki. Blisko 240 tysięcy wyprodukowanych samochodów, 
wzrost zatrudnienia do ponad 11 tysięcy osób, rekordowa 
produkcja odlewów – takimi wynikami zakończył 2017. 
Do tych rekordów w produkcji dodać należy fakt, że nowa 
fabryka modelu VW Crafter we Wrześni uruchomiła już 
produkcję wszystkich z 69 zaplanowanych wariantów. 
A to oznacza, że produkcja Craftera w tym roku osiągnie 
70 tysięcy sztuk.
- W przyszłym roku powstanie też u nas osobowa wersja 
Craftera – zapowiada Ralf Nitzschke, szef Zakładu Crafter 
we Wrześni. – Najważniejsze, że działamy zgodnie z pla-
nem, odpowiadając na oczekiwania klientów – dodaje.
Znaczne zwiększenie produkcji odnotowano również 
w wypadku Caddy – w 2017 roku z taśm fabryki w Po-
znaniu zjechało 164 668 egzemplarzy, czyli najwięcej 
od czasu powstania Volkswagen Poznań w 1993 roku. 
W stosunku do poprzedniego roku liczba wyprodukowa-
nych Caddy zwiększyła się w 2017 roku o 3,8 procent.
- Osiągnięcie takiej liczby w produkcji samochodów wy-
magało od nas dużej dyscypliny i ogromnego zaangażo-
wania naszych pracowników – zauważa Dietmar Mnich, 
Dyrektor Zakładu Caddy/T w Antoninku.

 Ó Krok ku elektromobilności
Zakład Zabudów Specjalnych Volkswagen Poznań za-
kończył 2017 rok najlepszym wynikiem w historii, zabu-
dowując blisko 60 tysięcy pojazdów, między innymi dla 
polskiej i niemieckiej policji.
Z kolei Odlewnia Volkswagen Poznań zamknęła rok 2017 
wynikiem 4 562 460 wyprodukowanych komponentów, tj. 
o 100 989 więcej niż w roku 2016, zużywając tym samym 
29 524 ton aluminium. W 2017 roku Odlewnia Volkswagen 
Poznań obrała nowy kierunek w stronę elektromobilności. 

W sierpniu zakład uzyskał zlecenie na produkcję obudowy 
przekładni dla modułowej platformy MEB do budowy sa-
mochodów z napędem elektrycznym.
- Uczestnictwo w projekcie dotyczącym budowy pojaz-
dów elektrycznych jest dla nas bardzo ważne. Poszerzenie 
portfolio produktów Odlewni Volkswagen Poznań gwa-
rantuje bezpieczną przyszłość dla zakładu, jak również dla 
jego pracowników – mówi dr Thomas Kreuzinger- Janik, 
dyrektor Odlewni VWP.

 Ó Pora na Poznań
Przez ostatnie lata firma skupiała się głównie na inwe-
stycjach we Wrześni. Nadeszła jednak pora na rozbudowę 
fabryki w Poznaniu. Volkswagen opracowuje nową gene-
rację Caddy, która będzie zjeżdżała z taśm zakładu w Anto-
ninku. W ramach przygotowania, powiększona ma zostać 
hala spawalni i to bez przerywania produkcji.
- Latem tego roku przechodzimy na produkcję 750 aut 
dziennie, a do tego w trakcie przerwy urlopowej zaczyna-
my przebudowę – zapowiada Jarosław Kurosz, dyrektor 
produkcji w zakładzie w Antoninku. – Dodatkowe wyzwa-
nie jest takie, że wraz z Caddy 5 przechodzimy na nową 
platformę MQB, która jest podstawą w koncernie. Część 
linii produkcyjnej będzie nowa, część zaadaptowana i w su-
mie tej przebudowy hali nie boimy się tak, jak tej adaptacji.
Planowane jest również powstanie nowej hali produk-
cyjno-magazynowej. Ta druga część planu także jest 
ambitna, bowiem będzie oznaczać likwidację istniejącej 
drogi publicznej, stanowiącej dojazd do osiedla mieszkal-
nego. Jednak jego realizacja znacząco uprości logistykę 
produkcji. Volkswagen zobowiązał się wybudować alter-
natywną drogę dojazdową, zaś procedury prawne są już 
daleko posunięte.
Nie dziwi więc, że rozbudowa starej fabryki postrzegana 
jest przez zarząd jaki dużo większe wyzwanie niż budowa 
całkiem nowego zakładu we Wrześni. Jak chwalono się 
podczas konferencji prasowej, fabryka Craftera powsta-
ła znacznie szybciej niż podobny skalą zakład, budowany 
przez Volkswagena w Chinach. Z takimi efektami pracy, 
o długoterminową obecność Volkswagena w Wielkopolsce 
możemy być spokojni.

 ■Witold Zygmunt

Rok 2018 będzie wyjątkowy dla firmy 
Volkswagen Poznań. Mija bowiem 25 lat 
od chwili podpisania umowy kupna zakła-
du, w którym powstawały Tarpany. Dziś 
Volkswagen jest największym pracodawcą 
w Wielkopolsce, zaś jubileusz uświetni…ko-
lejnymi inwestycjami.

Inwestycje  
na ćwierćwiecze

Firma chce rozbudować spawalnię bez przerywania produkcji.
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Automatyzacja 
elementem strategii

Creativ Company mieszcząca się w Holstebo w Danii i działająca w branży e-commerce 
wykorzystuje do kompletacji zamówień jak i składowania unikalny system transportowy 

SSI Autocruiser w połączeniu z kilkoma regałami windowymi LogiMat.

 Ó Cel projektu
Creativ Company jest czołowym światowym dostawcą 
artykułów hobbystycznych i edukacyjnych. W zakresie 
implementacji nowego, rozległego systemu logistyczne-
go, Creativ Company zdecydowała się na rozwiązanie za-
proponowane przez SSI SCHÄFER. Ciągły rozwój przed-
siębiorstwa wymagał nowej przyszłościowej strategii, 
a pierwsze kroki w zakresie automatyzacji długofalowo 
ten rozwój wspierają.
Za cel projektu Creativ Company postawiło przed  
SSI SCHÄFER optymalizację oraz zwiększenie pojem-
ności magazynu, bardziej wydajne procesy kompletacji 
i zmniejszenie zatrudnienia poprzez wykluczenie niepo-
trzebnych elementów z procesu logistycznego. Kluczowy 
dla projektu był także możliwie szybki zwrot inwestycji.

 Ó Rozwiązanie
System bazuje na 8 regałach windowych LogiMat, 
każdy po 6 metrów wysokości na łącznej powierzchni 
1000 m.kw.. Na odcinku o długości 300 m, 27 wózków  

SSI Autocruiser transportuje natomiast 300/450 karto-
nów na godzinę. Koncepcja zakładała stworzenie pół-
automatycznego rozwiązania wykorzystującego wózki  
SSI Autocruiser – sterowane przez system zarządzania 
magazynem – transportujące indeksy do różnych stref 
kompletacji.

- Ważnym aspektem było to, że pierwsza faza wdrażana 
była poza sezonem podczas wakacji w lipcu i sierpniu – 
łącznie z oprogramowaniem, wózkami, odcinkami trans-
portowymi oraz windami – wyjaśnia Jacob Andersen, 
Supply Chain Manager w firmie Creativ Company. – Jako 
dostawcę wybraliśmy SSI SCHÄFER, aby zapewnić przy-
szły rozwój naszego przedsiębiorstwa. Rozwiązanie przed-
stawiało idealną kombinację lekkiego systemu transpor-
towego oraz regałów windowych. Podczas bardzo krótkiej 
fazy projektowej firma wykazała się wysoką precyzją oraz 
profesjonalnym podejściem do sprawy – dodaje.

 Ó Zakres usług:
❙❙ projekt systemu;
❙❙ 8 regałów windowych LogiMat dla produktów typu B i C;
❙❙ system SSI Autocruiser jako łącznik pomiędzy strefą 

kompletacji a strefą wydań.
 ■Materiał promocyjny firmy SSI SCHÄFER

Ważnym aspektem było to, że pierwsza 
faza wdrażana była poza sezonem 

podczas wakacji w lipcu i sierpniu – łącznie 
z oprogramowaniem, wózkami, odcinkami 

transportowymi oraz windami.

❙❙ Powierzchnia magazynu: 5 000 m. kw.
❙❙ Ilość indeksów: ok. 12 000
❙❙ Ilość regałów LogiMat: 8
❙❙ Wysokość regałów LogiMat: 6 m
❙❙ Ilość SSI Autocruiser: 27
❙❙ Odcinek transportowy: 300 m
❙❙ Przepustowość: 300 - 450 kartonów/h
❙❙ Oprogramowanie: zarówno SSI AUTOCRUISER jak 

i LogiMat obsługiwane są za pomocą zewnętrznego
❙❙ oprogramowania

DANE TECHNICZNE



Inny niż wszystkie!
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Jak dbać o przenośniki?
Modułowe systemy przenośników, oparte o transport palet i pojemników, przynoszą wiele korzy-
ści podczas niemal każdego typu produkcji związanej z operacjami montażowymi. Zastosowanie 
znajdą w szerokim spektrum branż, od produkcji drobnych elementów elektronicznych, do wy-

twarzania największych podzespołów dla branży motoryzacyjnej czy sprzętu medycznego.

Przenośniki w każdej z tych branż pomagają upraw-
nić produkcję, uzyskać wyższą jakość produktu 

i zwiększyć elastyczność prowadzonych operacji. Biorąc 
pod uwagę wiele rodzajów stosowanej technologii prze-
noszenia - opartej na pasach, łańcuchach czy rolkach - 
możliwe jest wybór szerokiego spektrum konfiguracji, 
w zależności od aktualnego zastosowania.

 Ó Trwałość zależy od utrzymania
Większość integratorów oraz użytkowników końcowych 
oczekuje, że przenośniki będą zaprojektowane tak, aby 
zapewnić jak najwyższą trwałość, oraz zaoferować długi 
okres eksploatacji pomiędzy przeglądami. Jednak odpo-
wiednia żywotność oraz maksymalna wydajność mogą 
być osiągnięte jedynie dzięki należytemu utrzymaniu 
urządzenia. Niewłaściwe postępowanie działu utrzyma-
nia ruchu z przenośnikami przemysłowymi może znaczą-
co skrócić czas życia systemu i doprowadzić do nieprze-
widzianych - i kosztownych - przestojów. Choć regularne 
sprawdzanie stanu przenośnika może okazać się niepożą-
dane z punktu widzenia wydajności pracy, lepiej jest za-
planować krótkie przestoje w celu dokonania rutynowych 
przeglądów, niż zmierzyć się z katastrofalnym dla planu 
produkcyjnego problemem, gdy zatrzyma się cała linia.
Choć terminy przeglądów mogą się różnić w zależności od 
stopnia skomplikowania systemu, jest kilka rzeczy, które 
można i trzeba regularnie robić, aby zapewnić właściwe 
funkcjonowanie modułowych systemów przenośników.

 Ó Przeglądy dzienne i tygodniowe
Choć wydaje się to zaskakujące, to codzienny przegląd 
przenośników niezwykle często jest kwestią bagate-
lizowaną. Tymczasem każdego dnia należy sprawdzić 
obecność i usunąć małe elementy, które mogą zbierać 
się na pasach i łańcuchach przenośnika. Kolejną czyn-
nością jest wizualna ocena stanu pasów i łańcuchów 

w celu wyłapania każdego zauważalnego 
zużycia, uszkodzenia lub przerw w struktu-
rze. Wszelkie uszkodzone elementy pasów, 
łańcuchów czy prowadnic należy wymienić 
bezzwłocznie.
Kolejnym czynnikiem decydującym o wła-
ściwej pracy i żywotności systemu przeno-
śników jest czystość. Co tydzień cały układ 
należy dokładnie przetrzeć, aby usunąć 
tłuszcz i brud zbierający się na poszczegól-
nych modułach. Następnie należy spraw-
dzić, czy w trudno dostępnych miejscach 
nie znajdują się niepożądane elementy. 
Podkładki ze składanych produktów mają 
paskudny zwyczaj lądowania tam, gdzie 
nie powinny się znaleźć. W ramach tygo-
dniowego przeglądu należy też sprawdzić 
nakrętki na ogranicznikach i dokręcić je, 
jeżeli połączenie wydaje się luźne. Na po-
luzowaną nakrętkę wskazuje chybotanie 
się ogranicznika.
Należy też sprawdzić i w razie potrzeby 
naoliwić elementy przeniesienia napędu 
w przenośnikach łańcuchowych. Przy tej 
okazji trzeba upewnić się, że wszystkie łań-

cuchy są odpowiednio napięte, gdy z biegiem czasu mają 
one tendencję do rozciągania się. Cześć producentów 
dba o możliwość łatwej kontroli stanu napięcia, stosując 
dodatkowe systemy.

 Ó Przeglądy miesięczne
W ramach uzupełnienia przeglądów dziennych i tygo-
dniowych, można podjąć szereg comiesięcznych czyn-
ności, które wydłużą cykl życia przenośników. Pierwszą 
z nich jest oliwienie pasków zębatych lekkim olejem. 
Kolejną czynnością jest sprawdzenie, czy w elementach 
konstrukcji przenośnika nie brakuje nakrętek, lub tez czy 
nie są one poluzowane.
Osłony boczne układu napędowego to kolejne miejsce, 
gdzie mogą zbierać się śmieci. Niezbędne jest zatem ich 
comiesięczne rozkręcenie i oczyszczenie. Małe elementy 
mogą się dostać między pas a osłonę i wyrządzić bardzo 
duże szkody w samym pasie, prowadnicach czy napędzie. 
Kolejnym obowiązkowym zadaniem jest upewnienie się, 
że wszystkie elementy mające na celu chłodzenie działają 

Utrzymywanie czystości to najważniejsza z czynności konserwacyjnych.



poprawnie. Przegrzewanie obniża wydajność przenośni-
ków, zwiększa zużycie, a finalnie powoduje przedwczesne 
awarie pasa. Aby tego uniknąć, należy zetrzeć kurz i smar 
z wiatraków w zespołach silnikowych, dzięki czemu wy-
eliminujemy ryzyko przegrzewania.
Intensywna eksploatacja powoduje, że poluzować mogą 
się połączenie w innych miejscach, np. przy zakotwicze-
niu do podłogi. Także w tych miejscach wymagane jest 
comiesięczne sprawdzanie połączeń śrubowych.

 Ó Przeglądy kwartalne
W cyklach kwartalnych, technicy z utrzymanie ruchu 
powinni zbadać stan łańcuchów w przenośniku pod ką-
tem stopnia wyciągnięcia, zużycia i smarowania. Wraz 
z rozciąganiem się łańcucha, zużyciu ulega nie tylko on 
sam, ale też zębatki. Ponieważ jednak zębatki mają krót-
szy cykl życia i są wymieniane częściej niż łańcuch, po 
ich wymianie stary łańcuch będzie zużywał się w szyb-
szym tempie, z powodu różnicy w podziałce.

Dbałość o właściwe smarowanie jest czynnikiem, któ-
ry w znaczący sposób może wydłużyć żywotność prze-
nośników. Pominięcie okresowego serwisu olejowego 
może powodował złe funkcjonowanie lub doprowadzić 
wręcz do zatrzymania systemu. Niektórzy producen-
ci przenośników (np. Bosch Rexroth), oferują systemy 
automatycznego smarowania, w których wymienia się 
kartridże z substancją smarną. Takie rozwiązanie za-
pewnia dokładne smarowanie, wymiana kartridża jest 
prosta i nie wiąże się z ryzykiem zabrudzenie przeno-
śnika. Skraca się wówczas także czas przeznaczony na 
przeglądy.

 Ó Objawy zużycia
Oprócz regularnych przeglądów, pomocna jest też zna-
jomość typowych sygnałów, wskazujących na zużycie 
i nadchodzącą awarię przenośnika. Można wśród nich 
wskazać nadmierny hałas podczas pracy, nietypowe 
ruchy napinacza napędu, przekraczanie przez napinacz 
łańcucha maksymalnego zakresu ruchu, niewłaściwą 
pracę (przeskakiwanie) łańcucha, korozję łańcucha czy 
wręcz fizyczne uszkodzenia ogniw lub rolek łańcucha.
Prócz stosowania się do powyższych porad, warto też 
skorzystać ze wskazówek i szkolenia ze strony produ-
centa przenośników. Wizyty ekspertów są pomocne, ale 
najważniejszą kwestią jest zapamiętanie, iż kilka minut 
poświęconych na przegląd przenośnika może zaoszczę-
dzić, dużo czasu, pieniędzy i stresu.

 ■Witold Zygmunt

Ponieważ zębatki mają krótszy 
cykl życia i są wymieniane częściej 
niż łańcuch, po ich wymianie 
stary łańcuch będzie zużywał się 
w szybszym tempie, z powodu różnicy 
w podziałce.
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Czy wiesz, kto tak naprawdę przewozi twój ładunek?
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Usługa ma pomóc firmom zlecającym ładunki w rzetel-
nej weryfikacji swoich podwykonawców. Czy uczestni-

cy procesu transportowego korzystają z tego rozwiązania 
przy doborze podwykonawców? Na pytania odpowiada 
Grzegorz Haładus, ekspert firmy Trans28000.eu, spółki 
wchodzącej w skład Grupy Trans.eu.

Rzetelna i precyzyjna weryfikacja kontra-
hentów powinna być obowiązkiem – nie tylko 
w branży TSL. Jak to wygląda w praktyce: czy 
firmy załadowcze i spedycyjne sprawdzają swo-
ich przewoźników?
Grzegorz Haładus: Z badania przeprowadzonego przez 
nas w maju zeszłego roku na grupie 350 przedsię-
biorstw, głównie handlowych i produkcyjnych, wynika, 
że swoich przewoźników nie sprawdza połowa ankieto-
wanych firm załadowczych oraz 37 proc. przedstawicieli 
spedycji. “Rzadko” lub “bardzo rzadko” robi to 46 proc. 
firm spedycyjnych oraz 41 proc. producentów. Tylko  
1 proc. bezpośrednich właścicieli ładunku przyznaje, że 
zawsze sprawdza swoich przewoźników. Jednak wyraź-
nie widać, że ten trend ulega zmianie. Obserwujemy, 
że świadomość uczestników procesu transportowego 
w tym zakresie jest coraz wyższa.

A w czym to się objawia?
Załadowcy coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, że 
tylko profesjonalny audyt podwykonawców jest gwaran-
tem szczelności całego łańcucha dostaw. Nie wystarcza 
im fakt, że mają bardzo dobrą umowę z operatorem ani 
zapewnienie o wysokiej jakości jego usług. W łańcuchu 
uczestniczą jeszcze dalsi podwykonawcy, na dobór któ-
rych klient, właściciel ładunku, często ma ograniczony 
wpływ. Audyt pokazuje, czy procedury przyjęte w firmie 
działają oraz jak są stosowane. To bardzo często szan-
sa dla audytowanych firm na poprawę obszarów, które 
mogą mieć kluczowy wpływ na bezpieczeństwo całego 
łańcucha dostaw.

Czy rosnące wymagania w kwestii bezpieczeń-
stwa odbijają się na przewoźnikach?
Przewoźnicy poddają się audytom z dwóch głównych po-
wodów. Po pierwsze: gdy klient od nich tego wymaga, 
a coraz częściej jest to warunek dalszej współpracy. Po 
drugie: kiedy chcą poznać faktyczną kondycję swojej fir-
my. Zależy im na opinii zewnętrznych doradców, którzy 
mogą pokazać im, jak ulepszyć określone obszary w fir-
mie np. te związane z zakresem ochrony ubezpieczenio-
wej. W przypadku TransAudit jest jeszcze jeden powód. 
Poddanie się audytowi to warunek, by starać się o nowy 
transportowy znak jakości - certyfikat TCC Elite. Tylko 
przewoźnicy, którzy przejdą audyt, mają szansę dołączyć 
do elity rynku transportowego.

Warto wyjaśnić, na czym powinien opierać  
się profesjonalny audyt. Co podlega kontroli  
profesjonalistów?
Audyt może zamówić nie tylko klient, który chce zweryfi-
kować swoich podwykonawców transportowych, ale tak-
że sami przewoźnicy, którzy chcą np. otrzymać raport na 
temat swojej firmy jako bezstronne potwierdzenie wiary-
godności i jakości usług. W każdym przypadku audytorzy 
przed przystąpieniem do weryfikacji zbierają niezbędne 
informacje o firmie. Dotyczą one obszarów, które wchodzą 
w zakres audytu: jest to między innymi polisa OC prze-
woźnika, flota ciężarowa czy reputacja, jaką przewoźnik 
cieszy się na rynku. W zależności od wielkości firmy, au-
dyt trwa kilka lub kilkanaście dni. Na koniec audytorzy 
przygotowują specjalistyczny raport o firmie, którego ele-
mentem są m.in. rekomendacje i zalecenia do wdrożenia.

Bezpieczny  
łańcuch 
dostaw
Zabezpieczenie i uszczelnienie łańcucha 
dostaw to jedno z największych wyzwań, 
przed jakimi stoi większość współcze-
snych menedżerów logistyki. Na szczę-
ście na rynku są już narzędzia odpowia-
dające na tę potrzebę. Jednym z nich jest 
profesjonalny audyt podwykonawców 
transportowych.



Co jest podstawą działań audytorów?
Przeprowadzając audyt, korzystamy m.in. z danych Plat-
formy Trans.eu, która dysponuje największą bazą danych 
firm świadczących usługi krajowego i międzynarodowe-
go transportu drogowego, głównie z Polski i Europy Środ-
kowo-Wschodniej. Naszym wyróżnikiem jest także współ-
praca z wyspecjalizowanymi podmiotami na rynku, m.in. 
brokerami ubezpieczeniowymi, operatorami kart paliwo-
wych czy kancelariami prawnymi. Dzięki analizie danych 
z tylu różnych źródeł mogą wykorzystać wiarygodne in-
formacje, wykraczające poza deklaracje przewoźnika.

Audyt to zwykle pierwszy krok w stronę popra-
wy bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Czy są tak-
że inne narzędzia, które mogą wspierać popra-
wę bezpieczeństwa łańcucha? Jakie rozwiązania  
rekomendują specjaliści branży TSL?
Kluczowy wpływ na bezpieczeństwo łańcucha dostaw ma 
uszczelnienie każdego ogniwa: od klienta poprzez pod-
wykonawcę, czyli najczęściej operatora logistycznego lub 
spedycję, na przewoźnikach faktycznych kończąc. Przede 
wszystkim rekomendujemy wdrożenie w firmie standardu 
ISO 28000, który jest w tej chwili jedynym system poświę-
conym bezpieczeństwu. Żadna inna norma np. ISO9001 
nie odnosi się do bezpieczeństwa tego obszaru. Z kolei 
szczelność dalszych elementów łańcucha może zapewnić 
audyt podwykonawców lub wymóg posiadania transpor-
towych znaków jakości, czyli certyfikatów TCC/TCE Elite.

Dlaczego warto zdecydować się na audyt?
Wiemy, że solidne i zweryfikowane firmy transporto-
we to ogromna wartość na rynku i taką wartość, w ra-
mach Grupy Trans.eu, chcemy budować. W ciągu kilku 
najbliższych lat planujemy stworzyć społeczność prze-
woźników odznaczających się najwyższymi standarda-
mi jakości i bezpieczeństwa, których potwierdzeniem 
będą właśnie certyfikaty m.in. ISO 28000 czy TCC Elite. 
Firmy te będą polecane i rekomendowane bezpośred-
nim załadowcom w pierwszej kolejności na Platformie 
Trans.eu.

 ■Materiał promocyjny Trans2800.eu

❙❙ Zakres ochrony ubezpieczeniowej polisy OCP przewoź-
nika: jakie klauzule są zawarte w polisie, jaka jest suma 
gwarancyjna? czy w razie nieprzewidzianego zdarzenia 
właściciel ładunku może liczyć na odszkodowanie?

❙❙ Stan floty przewoźnika: jaką liczbą aut dysponuje oraz 
czy ciężarówki spełniają odpowiednie normy spalania?

❙❙ Systemy telematyczne w pojazdach: czy auta są wy-
posażone w systemy pozwalające na lokalizację pojaz-
dów w czasie rzeczywistym,

❙❙ Stan prawny firmy: czy firma posiada aktualne licen-
cje i zezwolenia?

❙❙ Opinie o przewoźniku na rynku: co sądzą o nim jego 
dotychczasowi partnerzy biznesowi, jaką ma reputację?

Co weryfikują specjaliści w TransAudit?
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Zaawansowana logistyka dla branży motoryzacyjnej

Wysokie wymagania firm produkcyjnych co do poziomu usług logistycznych - będące pochodną 
analogcznie wysokich wymagań konsumentów - owocują tworzeniem niezwykle zaawanso-
wanej oferty ze strony operatorów logistycznych. Doskonałym przykładem jest CAT LC Polska, 

która rozwija kompleksowe usługi dla branży motoryzacyjnej.

Przemysł samochodowy stawiany jest niejednokrot-
nie jako wzór pod względem organizacji łańcucha 

dostaw. Sytuacja ta wynika ze specyfiki branży, która 
praktycznie w całości zaadaptowała zasady Lean Mana-
gement, zakładające nieustanne doskonalenie operacji 
produkcyjnych. Logicznym rozwinięciem tego trendu 
było wdrożenie go w całym łańcuchu dostaw, co wiąże 
się z minimalizacją zapasów i żądaniem realizacji do-
staw w systemie just-in-time.

 Ó Od zawsze z Automotive
Groupe CAT, która działa w logistyce od 60 lat, a Polsce 
jest obecna od 1994 roku, zna branżę jak mało który ope-
rator logistyczy. Została bowiem powołana do życia jako 
spółka-córka Renault, której zadaniem była oganizacja 
i koordynacja morskiego transportu modelu Renault 4CV 
wysyłanego do Stanów Zjednoczonych. W XXI wieku fir-
ma jest już niezależna i realizuje operacje dla szerokiego 
grona producentów samochodów i motocykli. Oczywi-
ście, w portfolio są także klienci spoza branży.

- CAT LC wywodzi się z branży motoryzacyjnej i pomi-
mo tego, że wśród naszych klientów są przedstawiciele 
również różnych innych branż, to jednak koncentrujemy 
się na rynku motoryzacyjnym i branżach pochodnych - 
przyznaje Radosław Rożek, dyrektor zarządzający CAT LC 
Polska.- W kontekście stałej i zmiennej można również 
rozpatrywać naszą koncentrację na elastyczności wobec 

wymagań klientów. Mówię, że i stałej i zmiennej – po-
nieważ naszą główną wartością, którą nieustannie pielę-
gnujemy, jest respektowanie oczekiwań klientów, ale nie 
tylko poprzez realizowanie oczekiwanego poziomu usług, 
czy osiąganie satysfakcjonujących wyników jakościo-
wych. Spełniamy oczekiwania poprzez naszą gotowość na 
zmiany i adaptacje procesów – to jest właśnie ta zmien-
ność. Szyjemy procesy na potrzeby naszych klientów. Je-
śli towar jest typowo paczkowy lub jest homogenicznie 
paletyzowany, to CAT LC nie będzie idealnym operatorem 
do dystrybucji tego typu przesyłek. My wozimy towar, 
który potrzebuje manualnego podejścia, indywidualnego 
dopracowania procesów, uszycia ich na potrzeby klienta.
24 lata działalności w Polsce były okazją do poczynie-
nia wielu inwestycji. Najważniejsza zakończyła się 
w minionym roku - przebudowany obiekt w Duchnicach, 
w którym największy polski magazyn sąsiaduje z no-
wym cross-dockiem, jest jednym z trzech największych 
obiektów CAT LC w Europie. Taka platforma pozwala 
rozwijać niezwykle zaawansowane usługi.

 Ó Zaawansowany inbound
Usługi inbound i outbound są szczególnym powodem do 
dumy dla CAT LC Polska. Firma, wykorzystując wielolet-
nie doświadczenie obsługi międzynarodowych klientów 
branży motoryzacyjnej, oferuje rozwiązania szyte na mia-
rę potrzeb klientów. CAT LC w ramach zaopatrzenia fa-
bryk jest w stanie w pełni zintegrować się z łańcuchem 
dostaw klientów i zapewnić bezpośrednie dostawy na 
linię produkcyjną, odbiory od kilku dostawców (trasy 
projektowane są zgodnie z zasadą pętli mleczarza), konso-
lidację dostaw dzięki wsparciu platformy CAT LC, zarzą-
dzanie procesem awizacji oraz zapewnić dostawy w sys-
temie "just-in-time". Uzupełnieniem jest pełna logistyka 

CAT LC Polska może zapewnić 
bezpośrednie dostawy na linię 
produkcyjną, odbiory od kilku 
dostawców czy konsolidację dostaw.

Prosto na linię 
produkcyjną



zwrotów, obejmująca zarządzanie opakowaniami zwrot-
nymi (dostawy i odbiory), zarządzanie saldem opakowań 
i dopasowanie do wymogów klientów 'aftermarket'.
Co decyduje o zdobyciu przewagi w ofercie obsługi fa-
bryk w branży automotive? - Wyzwanie stanowią przede 
wszystkim dwa krytyczne obszary - wylicza Radosław 
Rożek. - Pierwszy to komunikacja – klienci oczekują ko-
munikacji niemalże online, zwłaszcza, gdy powstanie 
jakiekolwiek ryzyko opóźnienia. Drugi to terminowość 
– klienci w przypadku logistyki inboundowej już nie pro-
szą o 97 czy 98 proc. dostaw na czas, tylko o 100 proc. 
Ryzyko opóźnienia może implikować zatrzymanie linii 
i straty rzędu setek tysięcy euro. To jest dla nas duże wy-
zwanie, jak dla każdego przedsiębiorstwa logistycznego. 
Musimy dostosować nie tylko procesy operacyjne, ale 
też całą komunikację, czy też narzędzia IT. Klient musi 
wiedzieć, że jeżeli coś się wydarzy na drodze, to natych-
miast dotrze do niego ta informacje.
- Bardzo duży nacisk kładziemy na aspekt komunikacyj-
ny, dostosowując również nasze zmiany – zespół, który 
obsługuje logistykę inboundową, pracuje 24 godziny 
na dobę. Mamy osoby dedykowane, które w ciągu nocy 
nawet co 30 min. wysyłają do klientów informację na 
temat realizacji danego przewozu, podając dokładną 
pozycję środka transportu. Również dużo inwestujemy 
w narzędzia IT – właśnie rozpoczynamy wdrożenie no-
wego narzędzia do zarządzania przepływami inboundo-
wymi, angażując w proces nie tylko CAT LC, ale również 
naszych klientów, dostawców oraz kierowców.

W przypadku wystąpienia sytuacji kryzyzowej, CAT LC 
oferuje jeszcze bardziej zaawansowane rozwiązanie - do-
stawy ekspresowe TopCAT. Pozwalają one na błyskawiczne 
dostarczenie brakujących części i komponentów motoryza-
cyjnych bezpośrednio na linie produkcyjne, w dwóch sys-
temach: ekspresu drogowego i lotniczego. Serwis drogowy 
obejmuje całą Unię Europejską. Transporty realizowane są 
pojazdami o mniejszej kubaturze i ładowności. Najczęściej 
są to pojazdy o dopuszczalnej ładowności 1,2 tony, miesz-
czących +/- 20m3 ładunku. Wystarczy 30 minut aby otrzy-
mać ofertę na transport i średnio 2h na podstawienie po-
jazdu w wymaganym miejscu załadunku, zaś dedykowany 
personel przez całą dobę jest do dyspozycji klienta. Z kolei 
w ramach usługi lotniczej można zamówić pilny transport 
z całego świata. Najmniejsze przesyłki zabierane są przez 
pracowników CAT LC na pokład samolotu rejsowego, zaś 
w razie potrzeby przewiezienia dużej ilości komponentów 
oferowany jest czarter całego samolotu.

 Ó 8:00? Za późno
Oprócz zaopatrzenia fabryk, znaczącą częścią operacji re-
alizowanych przez CAT LC dla branży motoryzacyjnej są 
dostawy części zamiennych. Także i w tym obszarz usług 
zachodzą zmiany. Serwisy samochodowe wymagają coraz 
szybszych dostaw, co spowodowało silny rozwój oferty 
dostaw nocnych. Dbałość o tę część biznesu spowodowa-
ła, iż CAT LC jest niekwestionowanym liderem w dystry-
bucji części zamiennych w Polsce.

- Jeszcze kilka lat temu godzina dostawy do 8:00 rano 
była wyznacznikiem, że dostawa nocna jest czymś ekstra 
- wspomina Radosław Rożek. - Teraz ta godzina robi się 
już mało atrakcyjna – oczekiwania rosną, definiując nowe 
standardy dostaw do godz. 7:00, czy nawet 6:00. To również 
my podnosimy sami sobie poprzeczkę. Mimo iż CAT LC do-
starcza towar do godz. 8:00, bo takie są ustalenia kontrak-
towe, to fizycznie dociera do klientów znacznie wcześniej. 
Nasz samochód po wyjeździe dostarcza pierwszą przesyłkę 
czasami nawet przed godz. 1:00, czy o 2.00 w nocy. Nasi 
klienci wiedzą, że na przykład jesteśmy w Rzeszowie śred-
nio o godz. 5:30, w związku z tym mechanik z autoryzo-
wanej stacji obsługi, do której dostarczyliśmy właśnie to-
war, może już wtedy zacząć pracować. I wielu klientów już 
dostosowało sobie zmianowość pod kątem tego, o której 
CAT LC dostarcza towar. Wymagania klientów rosną, a to 
z kolei pozwala nam na ciągłą poprawę naszych rozwiązań.
Doświadczenia z krajów Europy Zachodniej wskazują, że 
kolejnym ważnym elementem wymaganym przez klien-
tów będą dostawy tego samego dnia. Aktualnie usługi te 
oferowane są głównie jako rozwiązania dedykowane dla 
kompletnego klienta, trwa jednak budowa sieci, która bę-
dzie w stanie sprostać gwałtownie rosnącemu zapotrze-
bowaniu na dostawy w ciągu kilku godzin.

 Ó W rytm Lean
Jak już wspominaliśmy, Lean Management wpłynął na 
zmianę wymagań producentów wobec operatorów logi-
stycznych. Szczupłe zarządzanie okazuje się jednak przy-
datne także przy tworzeniu modelu zarządzania w samej 
firmie logistycznej.
- Jestem osobiście zwolennikiem kultury Lean – podkre-
śla Radosław Rożek. - Uważam, że procesy najlepiej znają 
ludzie, którzy je realizują. W pierwszej kolejności może-
my się więc nauczyć ich od klientów, a w drugiej kolejno-
ści… jeśli nie wiemy jak coś zrobić albo chcemy usprawnić 
proces, to najlepiej zejść na dół i zapytać operatora wózka, 
pracownika magazynowego albo kierowcy. Oni najlepiej 
podpowiedzą, co i jak możemy jeszcze usprawnić, gdzie 
powstają marnotrawstwa i rodzą się ryzyka w procesie.

 ■Witold Zygmunt
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W razie kryzysu w fabryce, można skorzystać z dostawy 
najwyższego priorytetu TopCAT.

Radosław Rożek, dyrektor zarządzający CAT LC Polska
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Jak postawy pracowników wpływają na funkcjonowanie firmy
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Bezcenna rada z sentencji dla każdego szefa produkcji i nie tylko. Każdy, nawet zupełny laik, ma-
jący do czynienia z pracownikami produkcji już po kilku godzinach obcowania z nimi zauważy 
różnice w wyglądzie i zachowaniu. Mam na myśli osoby pozytywnie nastawione do życia i pracy 

w grupie i …tych pozostałych.

Pierwszym prawie zawsze 
wszystko wychodzi, a je-

żeli nawet nie, to wyciągają 
wnioski z porażek, wszędzie 
zdążają, na ich twarzach za-
wsze jest uśmiech i chęć 
pomocy koledze. Co więcej, 
osoby te są częściej zaprasza-
ne do zespołów okazyjnych, 
chętniej goszczone w prawie 

każdym towarzystwie i nigdy nie wiadomo, czy promie-
niującą radość i zapał wynoszą z pracy, czy przynoszą 
z domu. Z pozostałymi nie jest już tak kolorowo. Dlate-
go pozytywne podejście do życia powinni być jedną ze 
szczególnych cech dostrzeganych i ocenianych na roz-
mowach kwalifikacyjnych. Cecha ta jest bowiem kluczo-
wa w zespołowej pracy na produkcji.
Przyczyny takiego zróżnicowania pod względem zacho-
wania, czy raczej stylu bycia, pozornie tylko są łatwe do 
identyfikacji. Różnice leżą głęboko w umyśle każdego 
człowieka. Sposób myślenia i postrzegania najbliższego 
otoczenia i świata bywa skrajnie różny, ale stanowi waż-
ny element współpracy na produkcji. Nazwijmy te dwie, 
najczęściej spotykane grupy, optymistami i pesymista-
mi produkcyjnymi.

 Ó Nie w czepku urodzony
Optymiści wbrew pozorom wcale nie są w czepku 
urodzonymi szczęściarzami. Często to ludzie z ba-
gażem wielu przykrych doświadczeń życiowych. 
Oczywiście mają oni na swoim koncie powo-
dy do pochwalenia się, takie, jak pochodzenie, 
wykształcenie, wyjątkową rodzinę, udane to-
warzystwo i liczne znajomości – atrybuty nie-
zbędne do odniesienie sukcesu. Nie jest to jed-
nak regułą. Wśród nich równie często są ludzie 

słabo wykształceni, skromni i nie będący nigdy duszą 
towarzystwa przeciętniacy. A mimo to odnoszą sukcesy, 
przyciągają do siebie i w tajemniczy sposób sprawiają, 
że chcemy z nimi pracować. Co zatem takiego prowadzi 
ich wszystkich do sukcesu w niełatwej i usianej trudno-
ściamii pracy produkcyjnej?

Odpowiedź jest prosta. Recepta to wyjątkowe i pełne 
wiary spojrzenie na otaczający świat. Pesymiści z reguły 
są bierni i problemy przyjmują jako normę zawsze im 
towarzyszącą. Biernie poddają się ograniczeniom i biorą 
życie z nimi właśnie takim, jakim ono jest. Ciągle mają 
nadzieję, że lepsze ich się nie trzyma, ale samo przyjdzie. 
Ponieważ jednak nie przychodzi, to „dołują się” i mają 
pretensje do wszystkiego co dzieje się wokół.
Optymiści zaś mają we krwi zdolność do wpływania 
na rzeczywistość, kreowania swojego losu i otoczenia, 
a trudności często postrzegają jako pozytywne urozma-
icenie codzienności, dodając tym samym energii sobie 
i swemu otoczeniu. Takie podejście wspomaga także 

cały zespół. Optymiści wiedzą, że pracować trzeba, 
zarobić trzeba i pomagać też trzeba - z zasady, a nie 

z przymusu. Są aktywni, wpływają na otoczenie 
i samemu czerpią z tego zyski. Swoim zachowa-
niem nie przedstawiają postawy roszczeniowej. 

Maciej Staniszewski

Gdy ma się do czynienia z prawdziwym optymistą, to z jego optymizmem da się zrobić wszystko.
-autor nieznany-

Pozytywne podejście do życia 
powinni być jedną ze szczególnych 

cech dostrzeganych i ocenianych na 
rozmowach kwalifikacyjnych

Tam gdzie pesymiści widzą problem, 
optymiści dostrzegają szanse.
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Wiedzą, że swoje życie w największym stopniu kształ-
tują oni sami, a nie firma, znajomi czy przełożeni. Ci są 
tylko dodatkiem, a znaleźli się w otoczeniu optymisty 
w wyniku właśnie jego postępowania.

 Ó Nie tylko podejście
Różnice w myśleniu i w postrzeganiu świata nie doty-
czą wyłącznie podejścia, ale też rozmachu w działaniu. 
Mówiąc wprost: duży optymizm wynika z dużych, zde-
cydowanych kroków podejmowanych w każdej sytuacji. 
Otwartość i odporność na zdarzające się przecież każde-
mu niepowodzenia i upadki jest elementem życia. Dale-
kosiężne spojrzenie i świadomość, że mogą się zdarzyć, 
planowanie co robić w takiej sytuacji, pomaga nie stra-
cić zimnej krwi i nie dopuścić do załamania. To przyno-
si i wzmacnia pozytywne efekty pracy całego zespołu. 

Z pesymistami jest inaczej. Myślą o tym co teraz, rzadko 
planują - bo po co, skoro i i tak nic z tego nie wyjdzie. 
Wybieganie w przyszłość nie jest ich mocnym punktem. 
W produkcji takie podejście jest o tyle ryzykowne, że 
prowadzi do popełniania błędów A to kosztowne ryzyko.
Clou problemu jest następujące: tam gdzie pesymiści 
widzą problem, optymiści dostrzegają szanse. Dlacze-
go? Dostrzegając w porę problem zyskują szansę na jego 
pokonanie, ale i zyskanie dzięki temu dodatkowego cza-
su na jego pokonanie, uniknięcie strat itp. Problem dla 
optymisty niejednokrotnie stał się początkiem zdobywa-
nia szczytu. Wyjście naprzeciw problemowi, zmierzenie 
się z nim jako wyzwaniem powoduje zyskanie przewagi 
konkurencyjnej.
Tymczasem dla pesymisty problem zwykle jest począt-
kiem końca. Warto zauważyć, że w skali nie tylko jed-
nostki, ale też całej organizacji okres który inni wolą 
przeczekać, jest szansą na rozwój. Firma-optymista do-
strzega wtedy możliwości zarobienia i podejmuje walkę. 
Niejednokrotnie okazało się to początkiem drogi do roli 
lidera rynku. Na bierności zawsze się traci, na działaniu 
zyskuje najwięcej, nawet jeżeli jego efektem jest tylko 
nauka na błędach.

 Ó Więcej niż dwa kolory
Menadżerowie, którzy widzą tylko czarne i białe w psy-
chomotoryce pracownika, są w błędzie. Ważne są emo-
cje. Pesymiści przeważnie pełni są negatywnych odczuć, 
uczuć i skojarzeń, źle postrzegają optymistów uważając 
ich za swoją szkodliwą konkurencję. Często wręcz do 
szału doprowadza ich pozytywne postrzeganie świa-
ta wraz z jego problemami przez optymistów. Może to 
prowadzić do tzw. kopania dołków. Ale zapominają przy 
tym, że kto dołki kopie….
Pracownik optymista otoczeniu przygląda się z sym-
patią. Zawsze już w pierwszym zdaniu dostrzeże walo-
ry innego optymisty, będzie podziwiał jego działania 
i wyciągał z tego nauki dla siebie. Nie będzie zazdrosny 
o sukcesy kolegów.

Interesujące są też spostrzeżenia związane z finansa-
mi. Pesymiści rozmawiają o nich bardzo emocjonalnie 
„nakręcając się”. Różnice w zarobkach widzą z daleka 
(różnic w podejściu i pracy nigdy). Optymiści pieniądz 
postrzegają logicznie, jako wynik swojej pracy lub jako 
powód żeby ją zmienić w sytuacji, jeżeli mimo swego 
wartościowego podejścia do pracy w firmie nie są za-
uważani i doceniani.
Optymiści skupiają się na tym co mogą zyskać, chęt-
nie podejmują wyzwania. Pesymiści ciągle twierdzą, że 
mają za mało. Sztucznie kreują swój status w otoczeniu, 
a wszelkie szanse na rozwój uważają za zbędne, szko-
dliwe ryzyko. Pewne jest, że bycie optymistą powoduje, 
iż nie jest się nieszczęśliwym. Podejmowanie wyzwań, 
praca z radością , eksploatowanie się dla firmy nie musi 
też oznaczać zaniedbywania życia prywatnego, rodziny, 
przyjaciół. To mit. Optymizm w pracy przekłada się na 
optymizm w domu i odwrotnie. Dochodzi tu do sprzę-
żenia zwrotnego, które działa pozytywnie w obie strony 
synergicznie się wzmacniając.
Optymiści w pracy mają szczęśliwe rodziny, realizują 
swoje pasje (niejednokrotnie wykorzystując je dla fir-
my), a swojej radości życia nigdy nie łączą z grubością 
portfela. Ona po prostu jest w głowie, nie stanowiąc 
pochodnej liczby banknotów 200-złotowych w kiesze-
ni. Znamy przecież mnóstwo przykładów bogatych, ale 
w gruncie rzeczy małych, sfrustrowanych i w głębi du-
szy nieszczęśliwych ludzi.
Czy zatem zmiana podejścia, zmiana myślenia jest moż-
liwa? Na pewno nie jest łatwa, ale to absolutna podsta-
wa, pierwszy krok na długiej drodze do sukcesu. Nie 
ma co się łudzić, postanowienie zmiany myślenia nie 
sprawi, że od jutra będzie super. Jednak refleksja nad 
sobą w tym kierunku sprawi, że na pewno będzie inaczej 
i z każdym dniem lepiej.
Właśnie takich pracowników potrzebujemy w swoim 
otoczeniu i takich poszukujmy na spotkaniach rekruta-
cyjnych. A jaki Ty jesteś?

Optymiści wbrew pozorom wcale 
nie są w czepku urodzonymi 

szczęściarzami.

Pesymiści 
o pieniądzach 
rozmawiają 
bardzo 
emocjonalnie.



Różnorodność jest atrybutem współczesnego świata. Żyjemy w coraz bar-
dziej złożonej, błyskawicznie zmieniającej się rzeczywistości, w której 
trudno przewidzieć nawet bliską przyszłość. Ta różnorodność, przejawia-
jąca się w zderzeniu różnych kultur i talentów, może stać się największym 

atutem każdej firmy.

Ale tylko wtedy, gdy pra-
cownicy i liderzy wspólnie 

wdrożą odpowiednie działania 
jednoczące zespół, poprawia-

jące wydajność, usprawniające rozwiązywanie problemów 
i podnoszące poziom umiejętności przywódczych.

 Ó Bezpieczne środowisko
Jak często jednak zastanawiamy się nad naszym mode-
lem przywództwa? Nad naszymi priorytetami? Chcemy 
znaleźć w sobie wewnętrzną siłę, więc szukamy jej we 
wszystkich dziedzinach życia. Dlaczego jednak lekcewa-
żymy ją w biznesie, gdzie przecież także nastąpiło prze-
wartościowanie z modelu autorytarnych decyzji na rzecz 
emocji, autorefleksji i przemyśleń?
Zachowanie menadżerów ma duży wpływ, zarówno ne-
gatywny jak i pozytywny, na efektywność pracowników 
i różnorodnych zespołów wewnątrz organizacji oraz na 
zaangażowanie udziałowców. Dlatego współcześni lide-
rzy zmieniają styl narracji, kierując organizacją poprzez 
zadawanie pytań, otwierając się na wyzwania i demon-
strując pokorę i samoświadomość, które są atrybutami 
prawdziwego przywódcy.
Od ich mentalności i umiejętności przywódczych zale-
ży, czy uda im się stworzyć spokojne i inspirujące miej-
sce pracy, gdzie ludzie poczują się swobodnie i staną 

się harmonijnym, zrównoważonym zespołem. W takim 
bezpiecznym środowisku łatwiej jest wyjść poza strefę 
komfortu i otworzyć się na nowe podejście, czy to do 
rozwiązywania problemów, czy do konfliktów w zespole, 
czy do zakwestionowania przedstawionej oferty. Jednym 
słowem, ten rodzaj przywództwa stanowi nową przewa-
gę konkurencyjną, zwiększając kreatywność, innowacyj-
ność i rynkową wartość firmy.

 Ó Wspólnie, a nie odgórnie
Naukowcy udowodnili, że podejmując decyzje ekono-
miczne kierujemy się nie tylko chęcią zaspokojenia 
własnych potrzeb, ale dążeniem do sprawiedliwości 
i wzajemności. To oznacza, że większość ludzi myśli 
i działa w kategoriach „my” a nie „ja”, ponieważ daje 
nam to poczucie komfortu i przynależności. Dzisiejszy 
homo economicus nie kieruje się wyłącznie racjonal-
nymi przesłankami. Uczciwość, zaufanie, akceptacja 
obowiązujących zasad, chęć do wspólnego działa-
nia to część naszego biologicznego bagażu, naszego  
jestestwa.
Tak w skrócie można by podsumować nową koncepcję 
przywództwa. Tradycyjny model, bazujący na unifika-
cji potrzeb pracowników i dążeniu do krótkotermino-
wej maksymalizacji zysku staje się coraz bardziej wąt-
pliwy i coraz słabiej sprawdza się w dynamice każdej 

Christian Kurmann

Przywództwo 
włączające

Nowy model przywództwa wnosi nową jakość do biznesu
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globalnej firmy. Współczesny biznes wymaga przemy-
ślenia na nowo modelu zarządzania, bo generuje bar-
dziej złożone problemy.
Rozwój elastyczności kulturowej zaczyna się otwarto-
ścią na zmiany, i prowadzi do pogłębienia samoświado-
mości, wiedzy i umiejętności. Ten proces wymaga wiele 
odwagi, empatii i otwarcia na innych i samych siebie. 
Kiedyś, gdy używałem określenia „wewnętrzna elastycz-
ność” w stosunku do menadżerów i prezesów, odpowia-
dali, że liczą się twarde fakty. Ale współczesny świat 
coraz wyżej ceni „miękkie” umiejętności, bo okazuje się, 
że kierowanie się wartościami moralnymi przynosi wy-
mierne rezultaty nie tylko dla jednostki, ale też dla całe-
go społeczeństwa.
Z moich obserwacji wynika jednak, że tylko mniej niż po-
łowa współczesnych prezesów i menadżerów spełnia 
te wymagania i może być uznana za prawdziwych przy-
wódców. Dlatego też warto kwestionować narrację obecne-
go, tradycyjnego podejścia do przywództwa.

 Ó Przywódca włączający
Menadżerowie stają dziś przed zupełnie nowymi wy-
zwaniami i dlatego muszą nauczyć się inaczej pojmować 
i realizować swoją rolę. Między innymi muszą poluzo-
wać kontrolę i nauczyć się ufać sobie i innym, gdyż stary 
model zarządzania autorytarnego przestał się sprawdzać 
w świecie nieustannych zmian.
Współcześni liderzy codziennie wchodzą na nieznane te-
rytoria, podejmują szybkie decyzje i mierzą się z nieoczeki-
wanymi sytuacjami. Większość z nich przyznaje, że czuje  
się przytłoczona tempem zmian i złożonością procesów, 

jakimi muszą zarządzać. Ciągły stres w jakim funkcjonu-
ją, powoduje wzmożony niepokój i spadek wydajności.
To prawda: świat staje się coraz bardziej skomplikowany. 
Ale model przywództwa włączającego sprawdza się w tej 
niestabilnej rzeczywistości, bo jest oparty na niezmien-
nie aktualnych, ogólnoludzkich wartościach.
W epoce globalizacji przywódcy mają do spełnienia 
nową rolę. Aktywnie angażując się w działania zespołu 
i całej firmy, powinni skupiać się na wydobyciu maksy-
malnego potencjału ludzkiego, rozwijaniu indywidu-
alnych możliwości i tworzeniu spokojnego, bezpiecz-
nego i inspirującego miejsca pracy. Jak to osiągnąć? 
Przede wszystkim empatią. Ta cecha, zazwyczaj nie 
utożsamiana z pozycją lidera, jest kluczowym aspek-
tem przywódcy włączającego.

 Ó Rola empatii
Empatia jest źródłem tolerancji, akceptacji odmienno-
ści, umiejętności dostrzeżenia innego punktu widzenia. 
Empatyczny przywódca potrafi zbudować poczucie więzi 
i przynależności w nawet bardzo różnorodnym zespole. 
Dobrze zintegrowana grupa nie ma problemów z wza-
jemnym zrozumieniem i komunikacją, co jest podstawą 
udanej współpracy.

Większość menedżerów przyznaje,  
że czuje się przytłoczona tempem 

zmian i złożonością procesów, jakimi 
muszą zarządzać.



Ta równowaga bierze się z połączenia dwóch różnych 
aspektów przywództwa. Dobry menadżer widzi wartość 
w odmienności i wyjątkowości poszczególnych członków 
zespołu, wykorzystując ich unikalne zalety i nie pozwala-
jąc zginąć w tłumie indywidualnościom. Z drugiej strony 
zwraca uwagę na zaspokojenie jednej z najważniejszych 
ludzkich potrzeb – poczucia przynależności, więzi i akcep-
tacji, budując zgrany i dobrze rozumiejący się team.
Nie kieruje on odgórnie homogenicznym zespołem, lecz 
współtworzy sukces firmy wspólnie z pracownikami, 
opierając się na wzajemnym szacunku, otwarciu na inne 
kultury, na pokorze i chęci współpracy. Zanim mu się to 
uda, musi jednak przepracować własne lęki i zahamowa-
nia. Jeśli nie będzie miał wystarczającej samoświadomo-
ści i wewnętrznej akceptacji, nie znajdzie w sobie odwa-
gi, aby się zmienić, więc nie będzie w stanie inspirować 
do zmiany innych.
Dzisiejsi liderzy pełnią swoje role zadając pytania, zmie-
niając się w toku rozmów, zapraszając do wyzwań i pre-
zentując wyjątkową skromność oraz samoświadomość, co 
pozwala im włączać się we wszystkie aspekty działalności 
firmy. W efekcie, przywództwo włączające stanowi spo-
sób na rozwój zwinnej kultury organizacyjnej, której po-
czątki leżą w otwartym podejściu, przekładającym się na 
zdolność wykorzystania wiedzy i talentów pracowników.
Przywództwo włączające wymaga dwóch prostych rzeczy: 
świadomości, że można stworzyć strukturę organizacyj-
ną omijającą istniejące aktualnie bariery oraz umiejętno-
ści dzielenia się tym podejściem. Prawdziwi przywódcy 
włączający działają w sposób zbalansowany I są w stanie 
wyprodukować w stosunkach biznesowych „serotoninę” – 
magiczny składnik, który nie skupia się na otrzymywaniu 
czegoś w zamian, ale na kultywowaniu poczucia przyna-
leżności do organizacji. W dzisiejszym świecie pracowni-
cy nie wiążą się z firmą biorąc pod uwagę tylko to, co ona 
produkuje, ale „kupowani” są misją firmy.

 Ó Skuteczność wewnętrznego przywództwa
Wprowadzając ten model do firmy, realizujemy natural-
ną dla ludzi potrzebę współdziałania, dzielenia się wiedzą 
i umiejętnościami. To nic innego, jak powrót do instynk-
townych stadnych odruchów – ochrony innych, obrony 
przed nieznanym i wspólnego rozwiązywania problemów.

Z moich obserwacji wynika, że wdrożenie włączającego 
modelu przywództwa znacząco podnosi wydajność i pro-
duktywność pracowników, a przede wszystkim buduje 
lojalność wobec firmy. Lojalny pracownik ma większą 
motywację, wykazuje się zaangażowaniem i kreatywno-
ścią i lepiej rozwiązuje problemy, ponieważ potrafi spoj-
rzeć na nie z dystansu. Na czym polega różnica? Często 
zderzając się z typowym problemem, takim jak redukcja 
kosztów czy konflikt w zespole, chcemy go natychmiast 
rozwiązać, ale nie uświadamiamy sobie, że nasz sche-
matyczny sposób myślenia będzie nadal generował takie 
same problemy. Dopiero świeże spojrzenie, kierowanie 
się bardziej intuicją, niż rozumem, może pozwolić na 
zmianę podejścia i trwałe rozwiązanie.

Podsumowując, przywództwo włączające podkreśla ko-
nieczność zmiany sposobu myślenia, dzielenia się i współ-
działania z innymi. W dzisiejszym świecie ważne okazuje 
się nie tylko co, ale dlaczego coś robimy. Firma, która ma 
tego świadomość i kieruje się nie tylko maksymalizacją 
zysków, staje się atrakcyjna dla dobrych pracowników.
Dlatego najskuteczniejsi okazują się ci liderzy, którzy 
w pełni rozwinęli swój potencjał dzięki wysokiej samo-
świadomości. Ta dogłębna wiedza na swój temat pomaga 
im nauczyć się, jak uczyć się w inny sposób, rozwijać sie-
bie i innych i w konsekwencji staje się wyjątkową war-
tością dającą przewagę konkurencyjną dla każdej firmy.

Model zarządzania autorytarnego przestał się sprawdzać.

Naukowcy udowodnili, że podejmując 
decyzje ekonomiczne kierujemy 
się nie tylko chęcią zaspokojenia 

własnych potrzeb, ale dążeniem do 
sprawiedliwości i wzajemności.

Christian Kurmann jest międzynarodowym mówcą w zakresie 
przywództwa włączającego, osobą inspirującą innych, prelegentem 
na konferencjach, autorem wielu artykułów oraz uczestnikiem pro-
gramów telewizyjnych i wywiadów. Jest doświadczonym liderem 
z ponad 20-letnią praktyką w zarządzaniu, zdobytą na wysokich 
stanowiskach kierowniczych w Indiach, Azji Południowo-Wschod-
niej, Afryce Wschodniej i Południowej oraz na Bliskim Wschodzie. 

O autorze

Badanie stylów zarządzania w firmach produkcyjnych w Polsce
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Możliwości praktycznego wykorzystania technologii Blockchain

Blockchain i jego potencjał
O nowych technologiach w przemyśle mówi się wiele. Internet rzeczy, Big Data, sztuczna inteligencja  
— wszystkie one kształtują kierunek, w jakim zmierza branża, jednak w tym wyścigu to właśnie 

blockchain może być czarnym koniem, który niespodziewanie przewróci rynek do góry nogami.

Według firmy konsultingowej Greenwich Associates, 
technologia wykorzystywana przez najpopularniej-

szą kryptowalutę przestaje być ciekawą koncepcją i już za 
chwilę będziemy oglądać jej spektakularne wdrożenia.

 Ó Early adopters już są
Zdaniem analityków z MarketsandMarkets rynek tech-
nologii blockchain w 2021 r. wart będzie 2,3 miliarda 
dolarów. Oznacza to skumulowany wzrost na poziomie 
61.5 proc. rdr. Prognozy robią wrażenie, szczególnie, 
gdy zestawi się je z danymi historycznymi. W 2016 r. 
wartość tego rynku szacowano na zaledwie 210 milio-
nów dolarów, Aplikacje oparte o blockchain znalazły już 
zastosowanie w branżach finansowej, ochrony danych, 
IT, opieki zdrowotnej, transportu czy energetyki. Jeszcze 
do niedawna na ich implementację decydowali się tzw. 
„Early adopters”, czyli podmioty, które przecierają szlaki 
i jako pierwsze testują nowoczesne technologie. Eksper-
ci są zgodni, że większość projektów wykorzystujących 
ten rozproszony model gromadzenia informacji do nie-
dawna była w fazie „proof-of-concept”. Ten okres dobiegł 
jednak końca, a co do możliwości, jakie dają łańcuchy 
bloków nie trzeba nikogo przekonywać. To dlatego oglą-
damy rosnącą liczbę wykorzystujących je rozwiązań IT, 
dedykowanych przeróżnym branżom.

 Ó Wpływ na cyberbezpieczeństwo
W ślad za takimi krajami, jak Zjednoczone Emiraty 
Arabskie, Grecja czy Honduras implementację techno-
logii blockchain planuje polski rząd. Przy Ministerstwie 
Cyfryzacji działa grupa robocza zajmująca się tematyką 
technologii rozproszonych rejestrów. Jednym z owoców 
prac tej grupy były konsultacje społeczne, które odbyły 
się w ubiegłym roku w Parlamencie. Na razie nie wia-
domo, w jakim stopniu systemy oparte o blokchain mia-
łaby zastąpić obecne rozwiązania IT wykorzystywane 
przez administrację państwową. Wiemy natomiast, że 
Ministerstwo Cyfryzacji przygląda się m.in. rozproszonej 
infrastrukturze IT stworzonej przez Estonię po tym, jak 
sterowany z Rosji atak hakerski położył wszystkie pań-

stwowe i bankowe systemy informatyczne. Władze tego 
niewielkiego, nadbałtyckiego kraju postanowiły zrobić 
wszystko, by taka sytuacja już nigdy się nie powtórzyła.
W tym celu utworzono architekturę kluczowych pań-
stwowych systemów komputerowych w oparciu o infra-
strukturę klucza publicznego (Public Key Infrastructu-
re) oraz blockchain. Posunięcie spotkało się z ogromną 
aprobatą mieszkańcom Estonii, których życie stało się 
dużo prostsze. Tak zaprojektowana architektura kraju 
pozwala m.in. głosować online z dowolnego miejsca na 
świecie, podpisywać cyfrowo dokumenty i bezpiecznie 
je wysyłać, składać deklaracje podatkowe, a nawet ko-
rzystać z cyfrowych recept. Również przedsiębiorcy z ca-
łego świata czerpią z niej korzyści. Program e-residency 
pozwala bowiem zdalnie zakładać i prowadzić firmy na 
terytorium Estonii. Nad bezpieczeństwem przepływu in-
formacji czuwa m.in. zaawansowana kryptografia, która 
jest integralnym elementem łańcucha bloków. W prak-
tyce oznacza to, że nie ma możliwości, by ktokolwiek 
manipulował systemem, wprowadzając zmiany do raz 
zapisanych danych. Decentralizacja ma jeszcze jedną, 
istotną zaletę: nawet jeśli hackerom udałoby się prze-
prowadzić skuteczny atak, który wyłączyłby z obiegu 
część kluczowych komputerów, to i tak nie sparaliżuje 
on całego kraju tak, jak miało to miejsce w przeszłości.

 Ó Potencjał Blockchain w przemyśle
Technologia, którą z powodzeniem wykorzystuje kryp-
towaluta Bitcoin, zapewniając najwyższy poziom bez-
pieczeństwa przeprowadzanych w niej transakcji, znaj-
dzie zastosowanie nie tylko w branży finansowej czy 
infrastrukturze państwowej, lecz również w przemyśle. 
Blockchain ma potencjał, by całkowicie odmienić funk-
cjonowanie firma produkcyjnych. Obecnie branża cier-
pi na brak przejrzystości łańcucha dostaw. Gdy jest on 
rozbudowany, uzyskanie pełnego obrazu wszystkich 
dokonanych transakcji przez dostawców, podwykonaw-
ców czy klientów graniczy z cudem. W efekcie, użytkow-
nik końcowy nie może prześledzić drogi, jaką przebyły 
wszystkie elementy składające się na finalny produkt. 
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Dysponuje on natomiast szczątkowymi informacjami 
np. o kraju, w jakim odbywał się finalny etap produkcji 
lub o rodzaju materiałów w niej wykorzystanych.
— Technologia blockchain może poprawić kwestie 
przejrzystości i identyfikacji w łańcuchu dostaw produk-
cji dzięki wykorzystaniu odpornej na oszustwa, rozpro-
szonej bazy danych i kontrolowanego dostępu. Umożliwi 
ona gromadzenie kluczowych informacji o pochodzeniu 
każdego pojedynczego składnika wykorzystanego w pro-
cesie produkcyjnym. Oznacza to nowy poziom trans-
parentności i bezpieczeństwa — tłumaczy Piotr Rojek 
z DSR, firmy specjalizującej się w dostarczaniu zaawan-
sowanych rozwiązań IT dla produkcji.

 Ó Informacje od wszystkich
Coraz więcej firmy planuje wdrożenie rozproszonej po 
sieci użytkowników bazy danych zawierających zabez-
pieczone bloki informacji o wszystkich transakcjach 
związanych z wybranym produktem. Takie rozwiązanie 
testuje m.in. amerykańska sieć supermarketów Wal-
-Mart, by skuteczniej czuwać nad jakością i świeżością 
sprzedawanej żywności. Funkcjonowanie systemu do 
zarządzania łańcuchem dostaw opartego o technologię 
blokchain w łatwy sposób można zilustrować na przy-
kładzie końcowego produktu, takiego jak masło. Biorąc 
je pod lupę znajdziemy odpowiedzi m.in. na następujące 
pytania: z jakich farm pochodziły krowy, których mleko 
wykorzystano do jego produkcji? Jakie zabiegi medycz-
ne przeszły i jaką paszą je karmiono? W jakiej mleczarni 
powstała dana partia? W jakiej hurtowni przechowywa-
no masło, nim trafiło do punktu sprzedaży detalicznej? 
Jaka jest szczegółowa historia pozostałych składników, 
wykorzystanych w produkcji? Producenci, dostawcy, 
dystrybutorzy, sprzedawcy detaliczni i konsumenci koń-
cowi — wszyscy oni odegrają istotną rolę, zostawiając 
w sieci blockchain istotne informacje o artykule.
Na wykorzystanie takiej technologii w łańcuchu dostaw 
zdecydowała się również duńska firma transportowa Ma-
ersk, jeden z największych operatorów kontenerowych 
na świecie. Nowe rozwiązanie ma pomóc w zarządzaniu 
i śledzeniu kontenerów przez całkowitą cyfryzację wszyst-
kich etapów transportu, od nadania przesyłki w porcie 
do jej odbioru w miejscu docelowym. Ponadto, dzięki 

urządzeniom IoT system daje możliwość monitorowania 
stanu przesyłki. Sensory rejestrują np. temperaturę i po-
ziom wilgotności w kontenerze, a pomiary zapisywane są 
w rejestrze blockchain. Oprogramowanie opracowane we 
współpracy z IBM ma zwiększyć przejrzystość, przyczynić 
się do bezpiecznego przekazywania informacji pomiędzy 
partnerami handlowymi oraz znacznie zwiększyć auto-
matyzację procesu realizowanego przez wiele różnych 
uczestników. Rozwiązanie ma być szeroko dostępne dla 
podmiotów w ekosystemie żeglugi morskiej oraz innych 
firm z branży transportowej, a kiedy osiągnie już efekt ska-
li, dzięki zmniejszeniu kosztów administracyjnych i elimi-
nacji opóźnień spowodowanych błędami w dokumentacji 
może oszczędzić przedsiębiorstwom miliardy dolarów. 
Jednak by tak się stało, konieczna będzie zakrojona na sze-
roką skalę współpraca pomiędzy objętymi system organi-
zacjami, takimi jak np. firmy transportowe, porty, urzędy 
celne, banki oraz sprzedawcy i nabywcy towaru.

 Ó Szybciej i bezpieczniej
Papierowe umowy są kłopotliwe, a ich finalizacja może 
trwać tygodniami, gdy podpisują je podmioty stacjonu-
jące na różnych kontynentach. Z kolei standardowe cy-
frowe dokumenty tego typu można łatwo podrobić, więc 
rzadko kiedy firmy decydują się na tę formę zawierania 
umowy. Odpowiedzią na potrzebę automatyzacji takich 
procesów są tzw. „smart contracts”. To nowoczesna for-
ma ustalania warunków współpracy opracowana w tech-
nologii rozproszonych rejestrów.
— Blockchain jest przyszłością świata. Za jego pomocą 
możemy negocjować i tworzyć tzw. “smart contracts” z róż-
nymi podmiotami. Czyli po raz kolejny nowe technologie 
eliminują pośredników. Ubezpieczenie bez konieczności 
podpisania umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym? 
Zakup akcji bez brokera? Konto bankowe bez banku? Stwo-
rzenie dokumentu prawnego bez prawnika? W teorii to 
wszystko jest możliwe — uważa Artur Kurasiński, znany 
bloger technologiczny i twórca MUSE, narzędzia do anali-
tyki treści wideo w mediach społecznościowych.
Inteligentne kontrakty pozwalają na automatyczną imple-
mentację ustalonych reguł biznesowych. Wcześniej było 
to niemożliwe do realizacji, ponieważ każda ze stron po-
siadała oddzielną bazę danych. Z rozproszoną po wszyst-
kich użytkownikach wspólną bazą cyfrowych informacji, 
żadna ze stron nie może manipulować powziętymi usta-
leniami, a kontrakty wykonywane są automatycznie, bez 
angażowania pośredników.

Aplikacje oparte o blockchain 
znalazły już zastosowanie w branżach 
finansowej, ochrony danych, IT, opieki 
zdrowotnej, transportu czy energetyki.

Dane w postaci łańcucha bloków będą łatwiejsze do 
zabezpieczenia.
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 Ó Zniwelować ludzkie błędy
— W przypadku tak zautomatyzowanych umów najwięk-
szymi zaletami są szybkość i bezpieczeństwo. Ponadto, 
są one dużo mniej podatne na ludzkie błędy, redukują 
potrzebę posiadania pośredników i korzystania z takich 
rozwiązań, jak np. rachunki powiernicze, co przekłada 
się na redukcję kosztów. Ponieważ inteligentne umowy 
są egzekwowane automatycznie, to ich naturalnym śro-
dowiskiem funkcjonowania jest Internet. Jednak w przy-
szłości z pewnością zobaczymy implementację takich 
rozwiązań w świecie analogowym. W przypadku fabryk 
inteligentne kontakty mogą sprawdzić się np. w rezer-
wowaniu i kupowaniu materiałów produkcyjnych lub 
usług — prognozuje Piotr Rojek z DSR SA.

Jego zdaniem blokchain jest jedną z kluczowych techno-
logii, które kształtować będą gospodarkę przyszłości, jed-
nak dopiero w synergii z internetem rzeczy czy sztuczną 
inteligencją zobaczymy jej pełen potencjał. IIoT umoż-
liwia digitalizację fizycznych obiektów i rejestrowanie 
informacji o nich w rozproszonym rejestrze, a SI nastąpi 
pełna automatyzacja wszystkich procesów. Podobnego 
zdania jest Szczepan Bentyn, youtuber, który poświęcił 

swój kanał zagadnieniom związanym z blockchain oraz 
prezes zarządu Pracowni Nowych Technologii. Jednak 
w swoich prognozach wykracza on daleko poza wdroże-
nia rozproszonego rejestru w biznesie, wieszcząc totalną 
rewolucję społeczno-ekonomiczno-polityczną.
 — Trudno wypowiadać się o potencjalnych zastosowa-
niach technologii blockchain, bo jest ona tak dalece re-
wolucyjna, że możliwości stają się nieograniczone. Na 
pewno możemy spodziewać się tego, że stworzy ona 
nowe rynki, o których istnieniu dzisiaj nie mamy nawet 
pojęcia. Czego przykładami mogą być rynki predykcyjne 
tj. Augur czy Gnosis, dające wolnemu rynkowi narzędzia 
wręcz do sterowania losem świata. Najciekawsze i naj-
bardziej rewolucyjne zastosowania Blockchain dopiero 
przed nami – prorokuje Bentyn.

 ■Marcel Płoszczyński

W przypadku fabryk inteligentne 
kontakty mogą sprawdzić się  
np. w rezerwowaniu i kupowaniu 
materiałów produkcyjnych lub usług.

Wal-Mart chce z pomocą blockchain zyskać dokładne 
informacje na temat sprzedawanych produktów.
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Wśród przedsiębiorstw produkcyjnych wciąż utrzymuje się duży popyt na systemy ERP. Z raportu 
Panorama Consulting wynika, że w 2016 roku aż 29 proc. firm z tego sektora zainwestowało w nowe 

oprogramowanie. Jednak co ciekawe, inwestycje realizowane są inaczej niż w ubiegłych latach.

Ponad dwukrotnie zmniejszyła się ich wartość, skró-
cił się też czas realizacji projektów a firmy znacznie 

szybciej zaczęły osiągać korzyści z systemów ERP. Powo-
dów takiego stanu rzeczy jest kilka.
Dane firmy konsultingowej nie pozostawiają złudzeń: 
jeszcze w poprzednich latach przeciętna wartość wdrożeń 
w 2014 i 2015 roku wynosiła kolejno 4,5 oraz 3,8 mln dola-
rów. Według danych w ubiegłym roku wartości te spadły do 
1,3 mln a czas trwania projektu skrócił się z 21 do niespełna 
17 miesięcy. Liczby mówią wprost: firmy rezygnują z reali-
zacji wielkich projektów wdrożeniowych i skupiają się na 
krótkoterminowych i znacznie tańszych konceptach. Można 
zaryzykować stwierdzenie, że przedsiębiorstwa produkcyj-
ne inwestują mądrzej niż pozostałe branże. Skąd ta zmiana?
- W Polsce przez wiele lat firmy wspomagane unijnymi 
funduszami, nie obawiały się wydawać dużych pienię-
dzy na projekty informatyczne. Dzisiaj najczęściej finan-
sują je z własnych środków więc siłą rzeczy patrzą na nie 
inaczej. Na zmianę wpływa też większa świadomość me-
nedżerów oczekujących szybkiego rozwiązania bizneso-
wych problemów, a także postęp technologiczny. Dzięki 
temu dziś można realizować wdrożenia szybciej i taniej 
niż kilka czy kilkanaście lat temu – przekonuje Adam 
Stańczyk, Business Solution Owner z BPSC.

 Ó Taktyka małych kroków
Jeszcze do niedawna na rynku systemów ERP królowa-
ły tradycyjne - kaskadowe czy prototypowe metodyki 
wdrożeń. Jednak analiza przedwdrożeniowa, przygoto-
wanie systemu, konfiguracja, testy, poprawki, szkolenia 
to proces żmudny i długotrwały. Obecnie zmiany nastę-

pują tak szybko, że może się okazać, że kupiony i wdro-
żony system wykorzystywany jest zaledwie w 20 proc., 
a pozostałe funkcjonalności nie są potrzebne.
- Coraz popularniejsze stają się tzw. zwinne metodyki (np.: 
Agile PM, Scrum), które rozwiązują znaczną część pro-
blemów związanych z procesem wdrożenia systemu ERP 
w modelu kaskadowym znacznie szybciej przynosząc kon-
kretną wartość dla klienta – wyjaśnia Stanisław Drosio, 
Chief Scrum Master z firmy BPSC, która ma swoim koncie 
ponad 700 zrealizowanych wdrożeń – W praktyce przyj-
muje się metodykę polegającą na iteracyjnym wdrażaniu 
ułożonych wg. potrzeb biznesowych klienta elementów 
systemu, co ogranicza czas potrzebny do uruchomienia 
narzędzia, które odpowiada na najważniejsze potrzeby. Po-
dejście takie rozkłada koszty w czasie i pozwala elastycznie 
rozwijać oprogramowanie przy określonym budżecie i ter-
minie realizacji sterując elastycznie zakresem prac.
Jak twierdzi ekspert BPSC, zwinne metodyki wdrożeń 
coraz bardziej zyskują na popularności, ponieważ mają 
jeden główny cel: klient ma szybko otrzymać działają-
cy produkt. To założenie idealnie współgra z realiami 
współczesnego biznesu, gdzie liczy się szybkość i roz-
wiązania realizujące potrzeby „tu i teraz”.
- Klient inwestując w oprogramowanie ERP w istocie 
oczekuje przecież konkretnych, określonych korzyści 
biznesowych, a nie stworzenia systemu informatyczne-
go z długim czasem oczekiwania na jego uruchomienie. 
Zwinne metodyki adresują ten problem, już po pierw-
szych tzw. sprintach/timeboxach dając rozwiązanie, które 
można uruchomić produkcyjnie i z marszu czerpać korzy-
ści z wdrożonego systemu – przekonuje Stanisław Drosio.

Wdrożenia ERP  
mniej kompleksowe



 Ó Lepsze wyniki dzięki Agile ERP?
Zgodnie z danymi raportu Panorama Consulting w 2016 
roku aż 78 proc. przedsiębiorstw odniosło oczekiwane ko-
rzyści z wdrożenia systemu ERP a niemal 50 proc. zauwa-
żyło je już w ciągu 6 miesięcy od wdrożenia, co stanowi 
13 proc. wzrost w stosunku do poprzedniego roku. Warto 
również podkreślić, że w porównaniu do zeszłego roku, 
zanotowano 11 proc. spadek w liczbie respondentów, któ-
rzy nie odczuli korzyści biznesowych i nie uzyskali ROI.
- Przedsiębiorstwa produkcyjne mają duże doświad-
czenia w zarządzaniu projektami informatycznymi. 
W pierwsze systemy ERP zainwestowały jeszcze w la-
tach 90-tych a w ostatnim czasie wymieniają stare opro-
gramowanie – zauważa Sławomir Kuźniak, dyrektor ds. 
zarządzania produktem z BPSC.
Firmy te wiedzą jak wygląda podobny proces, już go kie-
dyś przechodziły więc decydują się na zwinne metodyki 
wdrożeń, które pozwalają uniknąć wielu problemów po-
pełnionych np. przy poprzednim projekcie.
- W sytuacjach krytycznych, konfliktowych, metodyka ta 
pozwala stronom - przy relatywnie niskich stratach - na 
przebudowanie zakresu wdrożenia bez konieczności do-
chodzenia roszczeń np. na drodze sądowej. Klienci po pro-
stu płacą za czas poświęcony na realizację projektu, co 
przy podziale na krótkie etapy znacznie zmniejsza koszty 
w przypadku rezygnacji z danego zakresu i zaniechania 
dalszych etapów implementacji. Przedsiębiorstwa za-
miast rezygnować z całości implementacji decydują się 
na te rozwiązania, które dostarczają im najwięcej wartości 
– zauważa Sławomir Kuźniak.

Nie jest też żadną tajemnicą, że niektóre problemy poja-
wiają się w trakcie realizacji projektu, co często decyduje 
o finalnym zadowoleniu klienta. Przy zastosowaniu meto-
dy Agile klient może na przykład zdecydować o poszerze-
niu czy zawężeniu zakresu prac, zmienić plany względem 
początkowych zamierzeń, objąć informatyzacją nowe pro-
cesy biznesowe czy zrezygnować z wcześniej planowanych.

 Ó Coraz więcej świadomych decyzji
O ile w przypadku metodyki tradycyjnej liczne mody-
fikacje znacznie mogłyby wpłynąć na czas realizacji 
i koszty projektu, to w metodyce zwinnej wprowadze-
nie ewentualnych zmian nie stworzy już tak poważne-
go ryzyka. Elastyczność systemów, na którą stawiają 
w ostatnich latach zarówno klienci, jak i dostawcy jest 
głównym powodem, dla którego 70 proc. implementacji 
systemów ERP okrzyknięto sukcesem. Wzrosła również 
liczba respondentów usatysfakcjonowanych wdrożonym 
oprogramowaniem, którzy wybraliby je ponownie, gdy-
by jeszcze raz stanęli przed tą decyzją. Na taki ruch zde-
cydowałoby się aż 89 proc. z nich.

 ■Diana Lachowska
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Rejestracja ON-LINE pozwala na bezpłatny wstęp

Zwinne metodyki wdrożeń coraz 
bardziej zyskują na popularności, 
ponieważ mają jeden główny cel: klient 
ma szybko otrzymać działający produkt.



www.cargonexx.pl

Prosto. Tanio. Niezawodnie.

Korzystaj z Cargonexx i organizuj jeszcze prościej swoje 
transporty. Cargonexx postawił na nowoczesną technologię. 
Transport drogowy nigdy nie był jeszcze taki prosty.

Sprawdź nas! Rejestracja na Cargonexx jest bezpłatna  
i do niczego Cię nie zobowiązuje.

Szybko.
Wprowadzenie zlecenia na platformę Cargonexx zajmuje mniej niż dwie minuty. Za każde zlecenie 
otrzymujesz propozycję ceny rynkowej automatycznie. Naszą ofertę możesz zaakceptować już poprzez 
jedno kliknięcie. Bez telefonowania, wysyłania Emaili czy faksów.

Tanio.
Skorzystaj z bezpłatnej rejestracji. Z platformą Cargonexx czerpiesz zysk  
dzięki nieustannej analizie rynku transportowego, którą dla Ciebie prowadzimy, przy zastosowaniu 
najnowocześniejszych technologii.

Wygodnie.
Z Cargonexx pracujesz szybciej i możesz zaoszczędzić wiele wolnego czasu, przeznaczając go  
np. na pielęgnowanie bezpośredniego kontaktu z klientami. Wprowadzenie zlecenia na platformę 
Cargonexx zajmuje mniej niż dwie minuty. My zajmujemy się Twoimi zleceniami i ich realizacją.

Bez ryzyka.
Cargonexx, który jest w świetle prawa spedycją, przejmuje pełną odpowiedzialność za realizację każdego 
zlecenia. Gwarantujemy dostawę ładunków, a zespół naszych doświadczonych dysponentów służy 
pomocą, gdy pojawiąją się problemy w trakcie realizacji transportu.

ZAREJESTRUJ SIĘ  
JUŻ TERAZ 
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Przyszłość transportu drogowego.
Przewaga dzięki analizie danych.

Nowoczesna technologia w połączeniu  
z doświadczeniem. Tak działa Cargonexx. 

Dysponenci wprowadzają na platformę Cargonexx 
zlecenia, za które otrzymują propozycje cen 
automatycznie. 

Cargonexx postawił na sztuczną inteligencję, żeby 
przewidywać ceny rynkowe w transporcie drogowym.  
Już dzięki paru kliknięciom algorytm matematyczny  
jest w stanie obliczyć cenę rynkową za dany ładunek.  
Za te ceny Cargonexx przejmuje zlecenia z pełną  
odpowiedzialnością za ich realizację. 

Przewoźnicy są automatycznie informowani 
o dostępnych zleceniach i mogą je 
przyjmować zaledwie poprzez jedno 
kliknięcie myszką. Termin płatności za 
wykonane zlecenie wynosi 5 dni.

Cargonexx jest spedycją (HGB) ● automatyczna cena zobowiązująca ● zawarcie umowy

Cargonexx zawiera umowy ze 
zleceniodawcami i z przewoźnikami. Nie jest 
pośrednikiem. Cargonexx jest bezpośrednim 
partnerem umowy w obu przypadkach.

Zarejestrowani 
zleceniodawcy

Cyfrowa,  
bazująca na algorytmie

sieć transportowa

Zarejestrowani 
przewoźnicy

wprowadzanie zleceń rozdzielanie zleceń

wprowadzanie zleceń rozdzielanie zleceń




