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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
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Problemy pierwszego świata
Ilość komentarzy, jaką zaowocowała informacja o planach sprzedaży  
Solarisa, dowiodła tylko tego, jak dobrą markę wypracowało sobie to 
przedsiębiorstwo w naszej gospodarce. Druga największa firma z branży 
motoryzacyjnej oparta na polskim kapitale, po objęciu roli europejskiego 
potentata, musi mierzyć z europejskimi problemami.
Kwestia sukcesji w firmach rodzinnych to problem, który chociażby 
w Niemczech znany jest od lat. Niestety nigdy nie wiadomo, czy plany, tworzone 
przez założycieli firmy znajdą kontynuatorów w dalszych pokoleniach. Wiele 
możliwości rozwoju, oferowanych we współczesnym świecie, sprawia, że 
atrakcyjniejsze okazują się inne drogi życiowe. Nie zazdrościmy dylematu, 
przed którym stoi teraz Solaris.  
To wydanie Logistyki Produkcji poświęciliśmy jednak nie problemom firm 
rodzinnych, a nowoczesnym technologiom w produkcji. Okazja jest dobra, 
ponieważ trzydziesty numer naszego pisma zadebiutuje podczas Targów ITM, 
największego wydarzenia przemysłowego roku w Polsce.
Technologia i procesy produkcyjne to oczywiste połączenie, Usprawnienie pracy 
wytwórczej zaczęło się setki lat temu, zaś krokiem milowym na tej drodze były 
krosna tkackie. Nas jednak interesuje inny trend – to, jak technologie z samych 
procesów wytwórczych przechodzą do sfery zarządzania. Inwazja nowych 
technologii w obszarze kierowania fabrykami i całymi przedsiębiorstwami 
produkcyjnymi jest bezprecedensowa. 
W artykule dotyczącym 10 przełomowych technologii roku 2018 piszemy jednak 
nie tylko o rozwiązaniach dotyczących przemysłu. Dlaczego? Wielokrotnie 
już  okazywało się, że nowe technologie nie sprawdziły się w obszarze, dla 
którego zostały opracowane – po czym zyskiwały popularność w innej gałęzi 
gospodarki.
Śledzimy więc nowinki także spoza naszego światka i będziemy zastanawiać 
się, jak można je wykorzystać do usprawniania zarządzania fabrykami. 
A tymczasem, życzę miłej lektury i do zobaczenia na ITM. 
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Przemysł 4.0 i jego genetyka

Obserwując i analizując spotkania techniczne czy 
też konferencje można jednoznacznie powiedzieć, 
że w świadomości inżynierów oraz menadżerów, 
zagościło na stałe pojęcie czwartej rewolucji 
przemysłowej. Jednak bardzo często format tej 
rewolucji jest sprowadzany tylko do określonych 
zagadnień czy też obszarów. 

Top 10 przełomowych technologii

Nauka rozwija się w błyskawicznym tempie. To samo 
można powiedzieć o technologii. Massachusetts 
Institute of Technology, najbardziej ceniona 
uczelnia techniczna na świecie, opublikował listę 10 
najważniejszych trendów bieżącego roku łączących 
oba te światy.

7Logistyka Produkcjiwww.logistyka-produkcji.pl

Spis treści

Dumni z polskiego DNA

Elektromobilność jest ak-
tualnie w mediach jednym 
z najbardziej nośnych tema-
tów. Tymczasem w Polsce od 
blisko pół wieku działa fir-
ma, która na rynku lekkich 
pojazdów elektrycznych jest 
światowym potentatem. 
O historii sukcesu Melexa 
rozmawiamy z Dariuszem 
Gujdą, członekiem zarządu 
i dyrektorem finansowym 
firmy.

s.28

s. 38

s. 42 

AKTUALNOŚCI

WYDARZENIA 

Produkcja w łańcuchu dostaw 16

Trendy w szerokiej perspektywie 21

GOSPODARKA

Przeładowanie broni w wojnach handlowych 26

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

Przemysł 4.0 i jego genetyka 28

Zwycięski marsz serwilizacji 32

Training on the Job 35

Dumni z polskiego DNA 38

PRODUKTY

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PRODUKCJI

Top 10 przełomowych technologii 42

Odnaleźć się w zdigitalizowanym świecie 46

Opakowania a bezpieczeństwo  
artykułów spożywczych 49

Trendy na rynku robotów 50

Industrializacja druku 3D 52

INWESTYCJE

Grupa Adamed ma Pilot Plant 54

EKOLOGIA

Kierunek ekologia 55

GOZ a branża chemiczna 56

UTRZYMANIE RUCHU

UR na miarę potrzeb rynku 58

HUMAN RESOURCES

Menadżer - opiekun dóbr  
coraz trudniej dostępnych 60

Co na rynku pracy tymczasowej? 62

SYSTEMY INFORMATYCZNE

ERP w chmurze: tak czy nie? 64



Polska strefą inwestycji przesądzona

Sejm przyjął ustawę o wspieraniu 
nowych inwestycji, która zmienia za-
sady preferencyjnego traktowania in-
westorów w Polsce. Specjalne Strefy 
Ekonomiczne przestaną być jedynymi 
terenami, na których będzie można 
liczyć na ulgi przy prowadzeniu in-
westycji.
Ustawa umożliwia zwolnienia podatko-
we dla inwestorów na 10-15 lat na te-
renie całego kraju. Z zachęt będą mogły 
korzystać nie tylko duże, ale i mniejsze 
firmy.
- Zależy nam na zaawansowanych techno-
logicznie inwestycjach, równomiernie lo-
kalizowanych. Dlatego zmieniamy zasady 
działania Specjalnych Stref Ekonomicz-
nych, tak by z efektów rozwoju gospodar-
czego Polski korzystali wszyscy obywa-
tele" – mówi minister przedsiębiorczości 
i technologii Jadwiga Emilewicz.

Ustawa jest realizacją jednego z filarów 
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju – Kapitału dla Rozwoju. Propo-
nowane działania są komplementarne 
z innymi projektami Strategii, takimi jak 
Pakiet dla miast Średnich czy Program 
Wspierania Inwestycji o Istotnym Zna-
czeniu dla Gospodarki Polski.
- Odchodzimy od dotychczasowego po-

dejścia koncentrowania wsparcia tylko 
na niektóre tereny. Teraz obszar objęty 
wsparciem wynosi 25 tys. ha, czyli 0,08 
proc. powierzchni kraju. Po zmianach, za-
chęty podatkowe będą dostępne w całej 
Polsce, na terenach, na których można 
prowadzić działalność gospodarczą – wy-
jaśnia wiceminister przedsiębiorczości 
i technologii Tadeusz Kościński. 

30 mln zł. na nowoczesne technologie 
produkcyjne 
Lumag, wiodący polski producent materiałów ciernych, konty-
nuuje proces inwestycji  w zlokalizowaną w wielkopolskim Bu-
dzyniu fabrykę. Kosztem 30 milionów złotych zakład zostanie 
wzbogacony o nowe linie technologiczne umożliwiające wytwa-
rzanie precyzyjnych części metalowych m.in. płytek nośnych do 
klocków hamulcowych. 
W rezultacie firma nie tylko udo-
skonali dotychczas oferowane pro-
dukty, ale również rozszerzy swoje 
portfolio zwiększając konkuren-
cyjność na polskim oraz między-
narodowym rynku. 

Proces inwestycji związany jest 
z realizacją strategii rozwoju 
firmy zakładającej wchodzenie 
w nowe segmenty rynku i ofero-
wania coraz bardziej komplek-
sowych produktów, również na 
pierwszy montaż. W rezultacie 
w ramach wartych łącznie po-
nad 30 milionów złotych działań  
fabryka wzbogaci się m.in. o ma-

szyny do wycinania płytek no-
śnych, linię do wytwarzania pre-
miksów kauczukowych oraz linię 
do nakładania warstwy Green 
Coat. 
- W tym roku obchodzimy 30-le-
cie działalności, jednak nie spo-
czywamy na laurach i nieustan-
nie dążymy do rozwoju firmy, 
zwłaszcza w obszarze międzyna-
rodowym. Współczesna motory-
zacja przechodzi aktualnie jedne 
z najdynamiczniejszych okresów 
zmian w swojej historii. Związa-
ne jest to nie tylko z wymagania-
mi marek motoryzacyjnych, by 
montowane w nich części były 
coraz trwalsze, lżejsze i wykona-
ne z bardziej ekologicznych su-
rowców, ale również rozwojem 
elektromobilności. W ramach 
przyjętej strategii inwestujemy 
w rozbudowę oferty, tak aby za-
pewnić naszym klientom jak naj-
bardziej kompleksowe produkty 
charakteryzujące się wysoką ja-
kością - mówi Marek Żak, prezes 
firmy Lumag.

Dachser testuje systemy 
autonomiczne
Dachser testuje systemy autonomiczne, które uła-
twią pracę w magazynach i terminalach. Firma 
pracuje także nad kolejnymi aplikacjami, umożli-
wiającymi głęboką analizę danych, co ma pozwo-
lić na wprowadzenie usług logistycznych o cha-
rakterze prognostycznym.

W fazie pilotażu są m.in. 
systemy do automatycz-
nego przemieszczenia 
palet w magazynach. Są 
one w stanie rozpoznać 
i ominąć przeszkody oraz 
mogą być używane ra-
zem z konwencjonalnymi 

wózkami widłowymi. W przyszłości pojazdy i rozwiąza-
nia autonomiczne mogą być także wykorzystywane do 
obsługi nadwozi wymiennych.
W logistyce hasło jazda autonomiczna jest ostatnio od-
mieniane przez wszystkie przypadki. Należy jednak pa-
miętać, że mogą być różne stopnie wykorzystania auto-
matyki w samochodach – pod postacią np. obecnych już 
dziś systemów wsparcia kierowcy, czy jazdy półautono-
micznej, dzięki której kierowca miałby możliwość wyko-
nywania innych zadań np. planowania zmiany trasy.
- Naszym zdaniem w pełni autonomiczna jazda, dziś tak 
szeroko dyskutowana, jest jeszcze daleka od urzeczy-
wistnienia. Nadal trzeba odpowiedzieć na wiele pytań, 
nie tylko technicznych, ale także etycznych i prawnych. 
Jedno jest jednak pewne - w przyszłości logistyka wciąż 
będzie opierać się na relacjach międzyludzkich. Dotyczyć 
to będzie zwłaszcza kierowców, którzy przejmą odpowie-
dzialność za bezpośredni kontakt z klientami w punkcie 
załadunkowym – mówi Stefan Hohm, dyrektor działu 
rozwiązań korporacyjnych, badań i rozwoju w Dachser.
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Panattoni trzeci raz dla Ideal Automotive

Panattoni Europe, lider rynku nieruchomości przemysłowych, już 
trzeci raz wybuduje obiekt produkcyjny dla Ideal Automotive. Tym 
razem fabryka stanie w Świdnicy, na terenie Wałbrzyskiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej Invest-Park i zajmie ok. 27 400 m kw. 
Ideal Automotive to producent kom-
ponentów i elementów wyposażenia 
wnętrz, m.in. wykładzin, mat, obić, a tak-
że kształtek i segmentów akustycznych 
dla kilkudziesięciu marek samochodów, 
m.in. Mercedes-Benz, BMW, Audi, Vo-
lvo, Volkswagen, McLaren, Lamborghi-
ni, Bugatti i Porsche. Planowaną fabrykę 
podzielono na funkcjonalne zony - prze-
mysłową (ok. 25 tys. m kw.), na którą 
składa się hala produkcyjna i magazyno-
wa, dwa tunele rozładowcze, pomiesz-
czenia techniczne, a także powierzchnię 
socjalno-biurową, która zajmie ponad 2 

tys. m kw. Start inwestycji 
zaplanowano na kwiecień 
br. zaś jej zakończenie prze-
widziane jest na IV kwartał 
br. Szacowane koszty zwią-
zane z projektem deklarowane przez Ide-
al Automotive to około 15,2 mln euro. 
W zakładzie wytwarzane będą części 
elementów wykończenia wnętrz samo-
chodów osobowych m.in. półki górne 
bagażników, podłogi ładunkowe i inne 
tekstylne elementy wyposażenia. Aby 
dostosować obiekt do potrzeb techno-
logicznych procesu produkcyjnego, 

wzmocnieniu ulegnie konstrukcja hali, 
co umożliwi podwieszenie do niej insta-
lacji technologicznych. Zagwarantowa-
na zostanie również ponadstandardowa 
wentylacja, niezbędna do przeprowadze-
nia planowanych procesów produkcyj-
nych oraz nośność posadzki – w części 
przemysłowej wyniesie 7-10 T/mkw., 
a miejscowo nawet 15 T/mkw. 

Katarzyna Byczkowska  
na czele BASF Polska
Andreas Gietl po 2,5 roku spędzonych w Polsce 
wraca do centrali BASF w Ludwigshafen, gdzie 
jako Senior Vice President przejmie odpowiedzial-
ność za Management Consulting. Na stanowisku 
dyrektora zarządzającego BASF Polska z dniem 1 
maja zastąpiła go Katarzyna Byczkowska.

Katarzyna Byczkowska 
ostatnie pół roku spę-
dziła w Wiedniu jako 
Head of Controlling 
and Projects na Euro-
pę Centralną. W latach 
2013-2017 została od-
delegowana do Barce-
lony, gdzie pełniła rolę 
Vice President, Sales & 
Regional Market De-

velopment Iberia. Wcześniej pełniła funkcje komer-
cyjne w Ludwigshafen, w Niemczech (2006-2007) 
oraz w Warszawie, gdzie objęła stanowisko Dyrektora 
Handlowego EUC i Rosji (2008-2012). 
Katarzyna Byczkowska pracę w BASF rozpoczę-
ła w 2005 roku w Wielkiej Brytanii jako kierownik 
sprzedaży na Europę Północną. Karierę zawodową 
rozpoczęła w Dow Chemical, gdzie przez 10 lat praco-
wała na różnych stanowiskach w Warszawie i Londy-
nie. Ukończyła studia na Politechnice Wrocławskiej 
(magister inżynierii chemicznej) oraz studia MBA na 
Uniwersytecie w Calgary.
Lata 2015-2017 charakteryzował dynamiczny wzrost 
firmy, BASF w Polsce odnotował wzrost wartości 
sprzedaży netto do 865 mln euro. Okres ten charak-
teryzowały znaczące transakcje (przejęcie Chemetall) 
i inwestycje (rozpoczęcie rozbudowy fabryki kataliza-
torów w Środzie Śląskiej pod Wrocławiem). Firma ob-
chodziła 150-lecie istnienia, lokalnie wspólnie z part-
nerami BASF Polska świętowała 25-lecie. 

CIECH zbuduje nową warzelnię soli  
w Niemczech
Grupa CIECH zbuduje nowy zakład produkcyjny soli w niemiec-
kim Stassfurcie, tuż obok zakładów sodowych należących do 
CIECH Soda Deutschland. Uruchomienie produkcji planowane 
jest na rok 2020, a nowy zakład będzie produkował ok. 450 tys. 
ton soli warzonej rocznie. 

Będzie to druga warzelnia 
funkcjonująca w ramach Grupy 
CIECH – pierwsza zlokalizowa-
na jest w Janikowie na Kuja-
wach (jej zdolności produkcyj-
ne to 550 tys. ton). Łącznie, po 
uruchomieniu nowego zakładu 
produkcyjnego, Grupa CIECH 
będzie produkować 1 mln ton 
soli warzonej rocznie, co da jej 
trzecią pozycję w Europie pod 
tym względem. Wartość pro-
jektu budowy nowej warzelni 
to ok. 100 mln euro. Ważnym 
elementem w procesie podjęcia 
ostatecznej decyzji o rozpoczę-
ciu inwestycji było przyznane 
23 kwietnia wsparcie od nie-
mieckich władz regionalnych 

w wysokości 11,25 mln euro, 
jakie otrzymała spółka CIECH 
Soda Deutschland na jej reali-
zację. W przypadku uzyskania 
niezbędnych zgód administra-
cyjnych budowa warzelni ruszy 
jeszcze w 2018 roku.
To największa w historii CIECH 
inwestycja typu „greenfield” 
w zakład produkcyjny. Trwająca 
od listopada faza przygotowaw-
cza obejmowała m.in. postępowa-
nia przetargowe związane z reali-
zacją projektu oraz otrzymanie 
pozytywnej decyzji w sprawie 
uzyskania pomocy publicznej od 
rządu Saksonii-Anhalt wysokości 
11,25 mln euro, co nastąpiło 23 
kwietnia 2018 roku.
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 ▪ Znajdziesz odpowiedniego usługodawcę spośród 40.000 sprawdzonych europejskich firm

 ▪ Złożysz cyfrowe zapytania o transport do wielu usługodawców jednocześnie

 ▪ Zlecisz i będziesz centralnie zarządzać swoimi zleceniami transportowymi z jednej 
platformy transportowej

 ▪ Monitorujesz pozycję swojego towaru

Przetestuj teraz bezpłatnie do 4 tygodni!

Genialnie skuteczny! Z największą 
w Europie platformą transportową.
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Są fabryki,  
będzie centrum logistyczne
Firma BSH Sprzęt Gospodarstwa Domo-
wego rozpoczęła budowę nowego Cen-
trum Logistyczne we Wrocławiu. To ko-
lejna ważna inwestycja Grupy BSH przy 
ulicy Żmigrodzkiej 143.  Obiekt o po-
wierzchni 30 000 m. kw. będzie obsługi-
wał dwie fabryki lodówek i piekarników.

Urządzenia wyprodukowane we wrocławskich 
zakładach będą dystrybuowane, poprzez Cen-
trum Logistyczne, do klientów z niemal całej 
Europy.  Inwestycja realizowana jest zgodnie 
z najwyższymi standardami Grupy BSH, za-
równo pod względem bezpieczeństwa, ochro-
ny środowiska, jak i stworzenia wysokiego 
komfortu pracy. Już na poziomie projektowa-
nia budynku zwrócono szczególną uwagę na 
minimalizację strat energii, redukcję emisji 
hałasu, czy też maksymalne wykorzystanie 
oświetlenia naturalnego. Ponadto, spółka 
stara się wykorzystywać ekologiczne formy 
transportu, dlatego też nowe Centrum będzie 
wyposażone w bocznicę kolejową.
Rozpoczęcie budowy nowego Centrum Logi-
stycznego stanowi część inwestycji BSH we 
Wrocławiu, której łączna wartość wynosi 500 
milionów złotych. Aktualnie firma BSH pro-
wadzi na szeroką skalę rekrutacje na różne 
stanowiska związane z produkcją i obsługą 
maszyn.

Solaris może zostać sprzedany

Branża motoryzacyjna w Polsce żyje wiadomością o możliwej sprzedaży 
Solarisa w ręce zagranicznego inwestora. Jak podał Dziennik Gazeta 
Prawna, właściciele firmy badają rynek i czekają na oferty.

Solaris, wliczany do grona najcen-
niejszych polskich marek, pozostaje 
firmą rodzinną – 100 proc. udziałów 
posiadają Solange i Krzysztof Ol-
szewscy. Największy producent au-
tobusów w Polsce odnosi sukces ze 
sukcesem i wypracował sobie wyso-
ką renomę w całej Europie. W 2017 
roku pobity został kolejny rekord 
produkcji, zaś na ten rok zebrano już 
grubo ponad 1000 zamówień.
Chęć sprzedaży nie wynika zatem 
z powodu słabej kondycji firmy czy 
pesymistycznych perspektyw. We-
dług DGP decydować mają powo-
dy osobiste, związane ze strukturą 
firmy oraz problemami z sukcesją. 

Część komentatorów sądzi jednak, 
że spore znacznie ma też fakt, iż dal-
szy rozwój Solarisa będzie wymagał 
inwestycji o rząd większych, niż te 
podejmowane do tej pory.
DGP pisze o poważnym zaintereso-
waniu siedmiu podmiotów, między 
innymi z Chin i Turcji. Dla daleko-
wschodnich producentów przeję-
cie Solarisa stanowiłoby doskonały 
sposób na wejście w europejski ry-
nek autobusów. W proces sprzedaży 
może też zaangażować się Polski 
Fundusz Rozwoju. Natomiast prze-
jęciem nie są podobno zaintereso-
wani branżowi potentaci - Mercedes 
i MAN.



Movie Bird rusza z CBR 

"Gra o tron", "La la land", "Mission 
Impossible" - to tylko niektóre tytuły 
wielkich hollywoodzkich produkcji, 
podczas kręcenia których wykorzy-
stywane były wysięgniki do kamer 
produkowane przez opolską firmę 
MovieBird International. Ta lista 
w kolejnych latach z pewnością się 
zwiększy!
To dlatego, że MovieBird 13 kwiet-
nia br. otworzyła w Opolu zbudowane 
z unijnym dofinansowaniem z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Opolskiego na lata 2014-
2020 centrum badawczo-rozwojowe. 
W ramach dofinansowania prowadzony 
jest też projekt badawczy pn. „Żyrosko-
powo stabilizowany system korygują-

cy odchylenia hydraulicznej kolumny 
wysięgnika kamerowego będącego 
w ruchu z żyroskopową głowicą samo-
poziomującą”. Chodzi o nowatorskie 
w skali świata wysięgniki do kamer, 
które mogą być używane do stabilizo-
wania obrazu podczas kręcenia scen 
pościgu. Jak mówili podczas uroczyste-
go otwarcia centrum przedstawiciele 
firmy, nowy produkt powinien być go-
towy przed końcem tego roku.
- Otwarcie naszego centrum badawcze-
go nie oznacza, że spoczniemy na lau-
rach. Na pewno będziemy dalej rozwijać 
nowe technologie – zapewniał z kolei 
prezes MovieBird Piotr Adamiec.
Firma MovieBird International to czo-
łowy gracz na światowym rynku wy-

sięgników do kamer. Produkuje za-
awansowane technologicznie dźwignie 
kamer teleskopowych wykorzystywane 
do produkcji filmów i programów tele-
wizyjnych, w których stosuje nowocze-
sne i opatentowane rozwiązania. Dzięki 
temu przedsiębiorstwo to jest jednym 
z ich wiodących światowych producen-
tów w swojej branży.

Rafako chce produkować  
elektryczne autobusy
Rafako, znany na świecie producent kotłów ener-
getycznych oraz instalacji dla elektrowni, elektro-
ciepłowni i spalarni, zaskoczyło informacją o za-
awansowanych pracach nad prototypem autobusu 
elektrycznego. Polska firma chce wejść na zupeł-
nie nowy rynek.

Według raportu „Elec-
tric Buses 2018-2038” 
do 2028 roku rynek 
autobusów elektrycz-
nych będzie wart 500 
miliardów dolarów na 
całym świecie. - Za roz-
wojem tego segmentu 
przemawia wiele korzy-

ści. Elektryczne pojazdy są ciche i nie zanieczyszczają 
powietrza, co znacznie poprawia komfort życia w mia-
stach. Kolejnym argumentem jest specyfika wykorzy-
stania autobusu w ruchu miejskim – komentuje Michał 
Maćkowiak, lider projektu w Rafako S.A.
Wcześniej firma nie działała na rynku motoryzacyjnym, 
jednak rozpoczęte parę lat temu obserwacje rynku elek-
tromobilności skłoniły Zarząd Rafako do stworzenia ko-
mórki, a następnie całego zespołu odpowiedzialnego za 
projekt autobusu elektrycznego. Zespół ten budowany 
jest  już od dwóch lat, a składają się na niego specjaliści 
od IT, elektroniki i mechaniki o bogatym doświadczeniu 
na rynku motoryzacyjnym i transportowym. W ciągu 
ostatnich dwóch  lat spółka Rafako dokonała dogłębnej 
analizy rynku autobusowego i nawiązała współpracę 
z firmami projektowymi i badawczymi oraz kluczowy-
mi producentami na rynku Automotive.
- Historia biznesu wyraźnie wskazuje, że takie wolty to 
nic niezwykłego. Nokia Corporation, gigant technologii 
telekomunikacyjnych, powstał z połączenia fabryki pa-
pieru, zakładów gumowych i producenta kabli – wska-
zuje Michał Maćkowiak.

Toyota podwoi załogę fabryki  
w Jelczu-Laskowicach
W ciągu najbliższych dwóch lat fabryka Toyoty w Jelczu-Lasko-
wicach rozpocznie produkcję nowoczesnych silników benzyno-
wych 2.0L oraz 1,5L stosowanych m.in. w napędach hybrydo-
wych. W związku z dynamicznym rozwojem zakład rozpoczyna 
działania rekrutacyjne zmierzające do zatrudnienia około 500 
nowych pracowników i podwojenia w ten sposób załogi.

Fabryka w Jelczu-Laskowicach 
wraz z zakładem w Wałbrzy-
chu stanowią główny ośrodek 
produkcji silników i skrzyń 
biegów Toyoty w Europie. Jel-
czańska Toyota wytwarza sil-
niki benzynowe 1,5 l, a także 
silniki Diesla 1,4 l oraz 2,2 l 
i zatrudnia blisko 500 pracow-
ników.  We wrześniu 2019 roku 
rozpocznie produkcję nowej ge-
neracji silników benzynowych 
o pojemności 2,0 l, a w kwiet-
niu 2020 roku silników benzy-
nowych o pojemności 1,5 litra, 
stosowanych min. w napędach 
hybrydowych. Obie jednost-
ki napędowe zaprojektowane 

są  w oparciu o nową globalną 
platformę projektową Toyoty 
(TNGA – Toyota New Global 
Architecture). 
- Decyzje inwestycyjne kon-
cernu uczyniły z Polski drugie 
poza Japonią centrum produk-
cyjne nowoczesnych napędów 
hybrydowych, co jest wyrazem 
ogromnego zaufania koncernu 
do naszych fabryk oraz polskiej 
kadry. Zastosowanie najnow-
szych technologii Toyoty two-
rzy nowe możliwości rozwoju 
naszej firmy i pracowników - 
podkreśla Dariusz Mikołajczak, 
dyrektor fabryki w Jelczu-La-
skowicach.
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Nowy wymiar produkcji

W dniach 4-5 kwietnia w She-
raton Warsaw Hotel odbyła się  
V edycja Forum Nowoczesnej 
Produkcji - wydarzenia poświę-
conego nowoczesnym techno-
logiom przemysłowym. Jest to 
przedsięwzięcie, które promuje 
trwającą na całym świecie rewo-
lucję przemysłową oraz wszelkie 
innowacje istotne dla rozwoju 
tak ważnego sektora gospodarki. 

Uroczystego otwarcia Konferencji do-
konał Dariusz Piotrowski, Dyrektor 
Generalny, Dell EMC w Polsce. Obrady 
rozpoczęła sesja plenarna, łącząca konfe-
rencje Forum Nowoczesnej Produkcji oraz  
EuroPOWER, zaś podczas pierwszego 
wystąpienia uczestnicy mieli przyjem-
ność wysłuchać przemowy Ministra 
Energii – Krzysztofa Tchórzewskiego. 
Pierwszy dzień Forum skupiony był wo-
kół wyzwań branży produkcyjnej, a także 
traktował o relacji między danymi a pro-
dukcją. Na temat Planu Inwestycyjnego 
dla Europy (tzw. Plan Junckera) wygłosił 

przemowę Christopher Kuhn, Dyrektor, 
Departamentu ds. zarządzania portfe-
lem mandatów, The European Invest-
ment Bank. Duże wrażenie wywarło na 
uczestnikach video wystąpienie, którym 
podzieliła się Megan Richards, Director,  
Energy Policy, European Commission. 
Drugi dzień przebiegł pod hasłem  
„Round Tables” innowacyjnej formuły, 
podczas której uczestnicy spotkania mają 
możliwość interakcji, wymiany myśli 
i doświadczeń. Każdemu stolikowi prze-
wodniczył ekspert w danej dziedzinie.
Spotkanie to umożliwiło pogłębioną 
debatę reprezentatywnego grona przed-
stawicieli zarządów kluczowych spółek, 
reprezentantów administracji rządowej 
oraz ekspertów produkcji i nowych tech-
nologii. 
Wśród prelegentów V Forum Nowo-
czesnej Produkcji znaleźli się m.in.: 
Dorota Dębińska-Pokorska, Partner, 
PwC, Piotr Kańtoch, wiceprezes zarzą-
du, Grupa Powen-Wafapomp, Wojciech 
Klimek, członek zarządu ds. produkcji,  
FAKRO, Jacek Siwiński, prezes zarządu,  
VELUX Polska; Stefan Życzkowski,  
prezes zarządu, ASTOR

Na zakończenie pierwszego dnia kon-
ferencji odbyła się Wielka Gala Liderzy  
Świata Energii i Produkcji, podczas 
której przyznano nagrody w konkursie  
“Liderzy Świata Produkcji”. Czło-
wiekiem roku został Ryszard Florek,  
prezes zarządu Fakro. Za firmę produk-
cyjną roku uznano Arcelor Mittal Poland.  
Miano pracodawcy roku otrzymała  
firma VELUX Polska, zaś dostawcą roku 
został ASTOR.



Cynkomet sięga po ekologiczne technologie

Cynkomet z Czarnej Białostokiej inwestuje w urządzenia i instalacje które ogra-
niczą zużycie energii, zmniejszą emisję spalin i poprawią warunki pracy na 
produkcji. W najbliższych miesiącach spółka przeznaczy na ten cel 0.5 mln zł.
Spółka, znana na rynku przede wszyst-
kim jako producent maszyn rolniczych,  
wykonuje także usługi cynkowania 
ogniowego w swojej siedzibie w Czarnej 
Białostockiej i w oddziale w Wyszkowie.
- Wśród zaplanowanych inwestycji jest 
m. in. wymiana oświetlenia w halach 
cynkowni na energooszczędne oświetle-
nie LED, a także wymiana spalinowych 
wózków widłowych na wózki zasilane 
elektrycznie – mówi Mariusz Dąbrowski, 
prezes Cynkometu. - W parku maszyno-
wym Cynkometu są już trzy nowoczesne 
wózki elektryczne, dzięki którym praca 
operatorów stała się wygodniejsza i bar-
dziej komfortowa, a tym samym bez-
pieczniejsza.
Kolejny ekologiczny wózek widłowy tra-

fi do Cynkometu w Czarnej Białostockiej 
w maju, a w planach na najbliższe lata 
jest wymiana wszystkich spalinowych 
urządzeń na elektryczne. W porównaniu 
ze spalinowymi, wózki elektryczne ci-
szej pracują, przenoszą mniej drgań i nie 
emitują spalin. - Wózki elektryczne do-
skonale sprawdzają się nawet zimą, przy 
tak wysokich obciążeniach - dotyczących 
sprzętu i maszyn, pracujących w trybie 
ciągły - z jakimi mamy do czynienia przy 
bardzo wymagającym profilu produkcji, 
jaki prowadzimy  – podkreśla prezes Dą-
browski.
Cynkomet inwestuje w ekologiczne tech-
nologie nie od dziś – w ostatnich latach 
zainstalował stację regazyfikacji skroplo-
nego gazu LNG (Liquid Natural Gass). 

Ekologiczne paliwo wykorzystywane jest 
zarówno w procesach technologicznych 
– do zasilania pieca cynkowniczego, jak 
też do ogrzewania hal produkcyjnych.

Polwax myśli o ekspansji poza Polskę

W 2018 globalny rynek wosków z parafiny będzie wart ponad 
5 mld dolarów, szacuje Research&Market. Ta sama firma ana-
lityczna ocenia, że do 2025 roku branża urośnie o prawie 2,27 
mld dolarów. 

Takie prognozy nie umyka-
ją uwadze polskich firm, które 
w segmencie wosku z parafiny 
radzą sobie coraz lepiej. Widać to 
na przykładzie Polwaxu. Firma 
ma ambitne plany: - Myślimy 
o ekspansji poza Polskę, a nawet 
poza Europę - mówi Dominik 
Tomczyk prezes Polwax SA i do-
daje - Globalny rynek wymaga 
myślenia w przód. Jako firma 
staramy się wybiegać z naszymi 
planami jak najdalej. Mocno po-
stawiliśmy na trzy integralne ze 
sobą filary: Ludzie, Technologia, 
Środowisko. 
Polwax planuje mocno postawić 
na ekspansję międzynarodową, 
której celem mają być przedsię-
biorstwa przemysłowe. Dlatego 
też w ubiegłym roku ruszyła za-
powiadana od 2015 inwestycja 

Future. Jej główną częścią jest 
nowy zakład w Czechowicach-
-Dziedzicach. 
Firma zdecydowała się też przejść 
gruntowną informatyzację i wdro-
żyć nowy system klasy ERP. Spół-
ka z Jasła postanowiła wybrać 
system Impuls EVO, śląskiej fir-
my BPSC - Szukaliśmy komplek-
sowego systemu, spełniającego 
jak największą liczbę naszych 
kryteriów już w wersji podsta-
wowej. Zwracaliśmy szczególną 
uwagę na moduły związane z pro-
dukcją, zarządzanie dostawami,  
ale również na moduły związane 
z rachunkowością zarządczą i fi-
nansową. Zdecydowaliśmy się na 
produkt „Made in Poland” - wy-
jaśnia powody wyboru systemu 
Impuls EVO Krzysztof Ortyl, szef 
Biura Kontrolingu Polwax.

Ursus rusza do Chin

Ekspansja Ursusa na rynki pozaeuropejskie trwa. 
Po pojawieniu się w Afryce, polski producent cią-
gników otwiera się na Chiny z pomocą partnera 
chce rozpocząć sprzedaż, a następnie montaż na 
Dalekim Wschodzie.

W dniu 11 kwietnia br. Ursus S.A. podpisała z chińską 
spółką Guangdong Jianglong Agricultural Machinery 
Technology Co., Ltd. (JML) umowę o współpracy w zakre-
sie sprzedaży, montażu oraz produkcji ciągników i maszyn 
rolniczych, a także importu części i komponentów z Chin.
Nawiązana współpraca umożliwi spółce Ursus pro-
wadzenie sprzedaży swoich ciągników oraz maszyn 
rolniczych na terytorium Chin, a także w Hong Kongu 
i Makao. Z kolei Firma JML zyskała partnera w obszarze 
sprzedaży swoich części i komponentów, które mogą być 
wykorzystywane przez polskiego producenta w bieżącej 
działalności. 
Współpraca zakłada również uruchomienie projektu 
montażu ciągników Ursus w Chinach. JML rozpocznie 
także produkcję transmisji do ciągników Ursus, których 
specyfika zostanie dostosowana do potrzeb i wymogów 
lokalnego rynku.
Partnerstwo z firmą JML otwiera przed Ursusem możli-
wość pojawienia się na perspektywicznym rynku chiń-
skim, co wpisuje się realizowaną przez niego strategię 
ekspansji zagranicznej.
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Produkcja w łańcuchu 
dostaw
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Relacja z konferencji Arena Produkcji 2018

Arena Produkcji, ekspercka konferencja dla menedżerów reprezentujących firmy produkcyjne, 
doczekała się małego jubileuszu. Logistyka Produkcji już po piąty miała przyjemność zorgani-
zować wydarzenie, rokrocznie gromadzące kadrę zarządzającą i specjalistów, chcących pogłę-

biać tajniki funkcjonowania nowoczesnych fabryk. 

Program Areny Produkcji nieustan-
nie ewoluuje, co stanowi odzwier-

ciedlenie zmieniających się realiów 
społeczno-gospodarczych, w których 
działają firmy produkcyjne. Tegorocz-
ne edycja bardzo mocno zaakcentowa-
ła fakt, iż fabryki nie funkcjonują jako 
samodzielne byty, lecz muszą brać pod 
uwagę działalność wszystkich ogniw 
łańcucha dostaw. Tematyka konferencji 
uwypukliła istniejące zależności oraz 
możliwość poprawy efektywności we 
wszystkich obszarach firmy. 

 Ó Niebezpieczna żywność
Daniel Chudzik z firmy Kilargo otworzył 
Arenę Produkcji fascynującym wystą-
pieniem na temat terroryzmu żywności 
w łańcuchu dostaw. Pan Daniel z racji 
pełnienia funkcji dyrektora operacyjnego 
w przedsiębiorstwie zajmującym się pro-
dukcją lodów, posiada ogromną wiedzę na 
temat kwestii bezpieczeństwa w produk-
cji dla branży spożywczej i zechciał się 
podzielić nią z gośćmi Areny Produkcji.
Do zatrucia żywności może dojść na 
różnych etapach łańcucha dostaw. Jak 

się jednak okazuje, niezwykle często 
jest to efekt świadomej działalności 
człowieka - czy to w fabryce, czy np. 
już w sklepie. Pan Daniel zaprezento-
wał kilka przykładów dotyczących za-
trucia żywności w Europie z ostatnich 
lat. Odbijały się one szerokim echem 
w mediach, zaś dla niektórych produ-
centów kończyły się bankructwem. 
W skali światowej problem jest jeszcze 
poważniejszy - np. w USA nieobcym 
zjawiskiem są groźby dotyczące zatru-
cia żywności wąglikiem.
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Prelegent jako główne zagrożenie dla 
bezpieczeństwa żywności produkowanej 
w polskich fabrykach wskazał powszech-
ne wykorzystywanie tymczasowych pra-
cowników zza granicy - tanich, ale nie 
zawsze godnych zaufania. W tym celu 
przeprowadzone zostały badania wśród 
15 firm produkcyjnych. Jak się okazało, 
ani jedna z badanych firm nie zatrudnia 
tylko Polaków, zaś w trzech z nich wszy-
scy pracownicy sezonowi są zza granicy. 
Kryteria przyjmowania ich do pracy były 
zatrważająco niskie - w 87 proc. odpowie-
dzi jako najważniejszy czynnik wskazana 
była niska stawka oczekiwana przez pra-
cowników. Okazało się tez, że w ponad 
połowie firm pracownicy sezonowi mogą 
bez większych problemów przemieszczać 
się między strefami produkcyjnymi, zaś 
w 20 proc. form nie ma żadnych zdefinio-
wanych stref z systemami dostępu. Mo-
nitoring zakładu i systemy kontroli jako-
ści procesów produkcyjnych w badanych 
firmach także są mało zaawansowane. 
W ramach podsumowania pan Daniel za-
chęcił do tworzenia procedur weryfikacji 
pracowników sezonowych, wydzielania 
restrykcyjnie przestrzeganych firm pro-
dukcyjnych, inwestycji w zaawansowany 
monitoring i bezwzględnego stosowania 
się do zewnętrznych wytycznych certyfi-
kacyjnych.

 Ó Sztuczna inteligencja 
w logistyce

W następnej kolejności goście Areny Pro-
dukcji mieli okazję poznać wizję logisty-
ki przyszłości na przykładzie platformy 
transportowej Cargonexx. Wyróżniany 
przez Parlament Europejski i Komisję 
Europejską jako najlepszy start-up roku, 
Cargonexx wykorzystuje sztuczną inteli-
gencję i samouczący się algorytmy ma-
tematyczny do bardziej efektywnego 

rozdysponowywania wolnej przestrzeni 
ładunkowej. 
System oblicza automatycznie ceny za 
przewóz ładunków, uwzględniając rów-
nież czynniki zewnętrzne, takie jak po-
goda i natężenie ruchu na drodze. Tym 
samym logistycy w firmach produkcyj-
nych mogą znacznie łatwiej i taniej orga-
nizować niezbędne wysyłki. Cargonexx, 
który jest w świetle prawa jest spedycją, 
przejmuje pełną odpowiedzialność za re-
alizację każdego zlecenia i gwarantuje 
dostawę ładunków oraz zapłatę faktury 
wystawionej przez realizatora transportu.

 Ó Lider w informatyzacji
Łukasz Chomin z firmy CompuTec pre-
zentował możliwości rozwiązania SAP 
One oraz sposoby, w jaki firmy produk-
cyjne mogą wykorzystać je do budowania 
przewagi konkurencyjnej. SAP to produ-
cent oprogramowania, którego nie trzeba 
przedstawiać, zaś CompuTec jest wiodą-
cym partnerem SAP w regionie CEE - 
działa na rynku od 19 lat i posiada 4 od-
działy oraz 100 partnerów na wszystkich 
kontynentach. Wśród ponad 300 klientów 
firmy większość to przedsiębiorstwa pro-
dukcyjne.
Doskonałe wyniki osiągane przez  
CompuTec to m.in. efekt oparcia ofer-
ty o SAP Business One - uproszczone 
i elastyczne rozwiązaniu ERP. Jego zakres 
funkcjonalny obejmuje finanse, sprzedaż, 
serwis, zakupy, produkcję i magazynowa-
nie, zaś CompuTec opracował dedykowa-
ne rozwiązania branżowe dla produktów 
konsumenckich, biotechnologii, chemi-
kaliów, produktów budowlanych i branży 
motoryzacyjnej. Klienci mogą też liczyć 
na daleko idącą kastomizację rozwiązań, 
dzięki wykorzystywaniu .NET Frame-
work i REST APIs.

 Ó Dostawy szyte na miarę
Magdalena Nenko-Samborek i Tomasz 
Zarzycki opowiadali podczas konferencji 
o operacjach logistycznych prowadzo-
nych przez firmę CAT LC Polska. CAT 
to skrót od Compagnie d’Affrètement et 
de Transport, firmy, która powstała jako 
część Renault w celu transportowania 
modelu 4 CV za ocean, a dziś jest czoło-
wym operatorem logistycznym dla bran-
ży motoryzacyjnej, działającym w 30 kra-
jach na całym świecie.
Podejście CAT do klientów jest bardzo 
specyficzne. Firma nie ma gotowych ofert 
i do każdego zapytania podchodzi indy-
widulanie, szyjąc rozwiązania "na miarę". 
Przygotowania do każdego nowego pro-
jektu logistycznego wykorzystują meto-

dologię Lean Management i obejmują 
m.in. organizację warsztatów optymali-
zacyjnych wspólne z klientami, podczas 
których proponowane są sposoby na po-
prawę produktywności.
45 proc. realizowanych przez CAT LC Pol-
ska operacji to spedycja międzynarodowa, 
z czego połowa to przepływy inboundowe 
czyli dostawy realizowane dla fabryk. 35 
proc. to z kolei dystrybucja krajowa. Ser-
cem firmy są Duchnice pod Warszawą, 
gdzie obok centrali funkcjonują cross-
-dock, magazyn i hub.  Rozwinięta sieć 
firmy umożliwiała rozbudowę oferty do-
staw nocnych, z których CAT LC Polska 
jest szczególnie dumny. 

Janusz Pieklik, BGC.

Daniel Chudzik, Kilargo.

Dominika Łączyńska,  
Kaizen Institute.
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 Ó Transport dla wybranych
Miłosz Królczyk z firmy Infracht prezen-
tował podczas Areny Produkcji Giełdę pry-
watną "Zaufani Partnerzy". Innowacyjne 
rozwiązanie z polskim rodowodem służy 
zwiększeniu bezpieczeństwa w transpor-
cie i umożliwia producentom pozyskiwa-
nia solidnych przewoźników.
Infracht to innowacyjna platforma trans-
portowa zrzeszająca przewoźników, zle-
ceniodawców i spedytorów. Serwis ma 
za zadanie rozwijać i optymalizować 
pracę firm działających w branży trans-
portowej oraz korzystających z usług 
transportowych. Pan Miłosz porównał 
zasady działania ogólnej i prywatnej 
giełdy transportowej i wskazał zalety 
tego drugiego rozwiązania, w którym 

producent może wystawiać ładunki do 
podjęcia tylko przez wyselekcjonowaną 
grupę kontrahentów.
Rozwiązanie Infracht pozwala na auto-
matyzację komunikacji z tą grupą. Grupy 
mogą być definiowane według indywi-
dualnych preferencji np. ze względu na 
naczepy jakimi dysponują przewoźnicy, 
jakość wykonywanych usług czy np. ideę 
wspierania lokalnego biznesu. Infracht 
oferuje 3 sposoby wystawiania ładunków: 
zapytanie ofertowe, licytacja i kup teraz. 
Giełda prywatna Zaufani Partnerzy za-
pewnia też wgląd  do informacji o wszyst-
kich ładunkach wystawionych przez pra-
cowników całego przedsiębiorstwa, co 
jest przydatne dla kierowników logistyki 
w firmach posiadających wiele oddziałów.

 Ó Automatyzacja w praktyce
Szymon Kwaskiewicz z firmy SSI 
SCHÄFER zaprezentował niezwykle cie-
kawe przykłady zaawansowanych, auto-
matycznych rozwiązań, poprawiających 
efektywność intralogistyki. SSI SCHÄFER 
powstało w 1937 roku, a dziś to producent 
i dostawca rozwiązań intralogistycznych, 
posiadający kilka fabryk w Europie i ofe-
rujący przygotowanie projektu składowa-
nia i transportu wewnętrznego od A do Z.
Podczas prezentacji pan Szymon skupił 
się na najbardziej zaawansowanych roz-
wiązaniach SSI SCHÄFER dla magazynu 
i produkcji, jak systemy automatycznego 
transportu wewnętrznego Autocruiuser 
to wciąż stosunkowo prosty – ale dzię-
ki temu łatwy do rozbudowy – system 
transportu pojemników, oparty na ukła-
dzie szyn i automatyce sterującą ruchem 
i miejscami postoju. Waesel, rozwinięcie 
Autocruisera, to już rozwiązanie z rewo-
lucyjnymi możliwościami adaptacji. Tra-
sę dla wózków transportujących pojemni-
ki tworzą ścieżki, układane na podłodze. 
System Logimat pozwala natomiast na 
optymalizację wykorzystania powierzch-
ni magazynowej, poprzez rozbudowę jej 
w górę - przy zachowaniu szybkiego do-
stępu do każdej półki.

 Ó Pionierzy Przemysłu 4.0
Jak zwykle dużą uwagę przykuło wystąpie-
nie Janusz Pieklika. Jeden z najbardziej do-
świadczonych konsultantów wpierających 
firmy produkcyjne w procesach rozwoju – 
i regularny gość na Arenie Produkcji – tym 
razem mówił o Przemyśle 4.0 i aktualnych 
liderach w jego wdrażaniu.
Pan Janusz od początku nie krył, że wpro-
wadzeniu idei Przemysłu 4.0 towarzyszy 
dużo szumu marketingowego. Samo ha-
sło zostało bowiem ukute w Niemczech 

– i wtedy okazało się, że przecież trzeba 
jeszcze pokazać czym był Przemysł 3.0, 
2.0 i 1.0.  Po kilku latach funkcjonowania 
pojęcia można jednak już spojrzeć na real-
ne osiągnięcia tej koncepcji.
Dla pełnego zaistnienia Przemysłu 4.0 
wymagane jest zapewnienie komuni-
kacji między maszynami i wyrobami na 
linii produkcyjnej. To oznacza, że naj-
ważniejszym elementem koncepcji staje 
się czujnik, który będzie w stanie zbierać 
i przesyłać wymagane informacje. Prele-
gent zaprezentował istniejący już przy-
kład – czujnik RFID umieszczony w bu-
telce i wysyłający do maszyny informacje 
czym należy ją napełnić, jak zamknąć  
i jaką etykietę nakleić.
Pan Janusz pokazał również przykłady 
najbardziej zaawansowanych rozwiązań 
Przemysłu 4.0, wdrażane w fabrykach 
Boscha, Kuki, Volkswagena, Electroluxa, 
Mercedesa czy w infrastrukturze Deut-
sche Bahn. Na koniec kilka słów poświę-
cił kwestii wykorzystania sztucznej inte-
ligencji w fabrykach. Choć na tym polu 
wciąż raczkujemy, postępy – oraz nakłady 
finansowe na ten cel – są bardzo duże, 
a potencjał ogromny, chociażby w obsza-
rze predyktywnego utrzymania ruchu.  

 Ó Rewolucja przemysłowa 
w praktyce

Logiczną kontynuacją wystąpienia Ja-
nusza Pieklika była prelekcja Sławomira 
Kuźniaka z BPSC oraz Mariusza Koniu-
szewskiego z Defro. Wspólnie zaprezen-
towali oni jak w minionych latach pro-
ducent kotłów CO przeszedł prawdziwą 
rewolucję i został liderem rynku, jedno-
cześnie krocząc w stronę Przemysłu 4.0.
Choć kotły mogą wydawać się prosty-
mi wyrobami, w rzeczywistości stano-
wią bardzo skomplikowany produkt. We 
wszystkich procesach dla całego asor-
tymentu występuje ponad 60 000 tech-
nologii produkcyjnych, około 4 000 zle-
ceń produkcyjnych na wyroby gotowe  

Relacja z konferencji Arena Produkcji 2018

Magdalena Nenko-Samborek  
i Tomasz Zarzycki CAT LC Polska.

Tomasz Szczepura, Dachser.

Miłosz Królczyk, Infracht.

Rozmowy w kuluarach były długie 
i owocne.
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i ponad 40 000 zleceń na półfabrykaty, zaś 
produkcja realizowana jest wieloetapowo 
z wieloetapowym rozliczeniem kosztów. 
Już 10 lat temu Defro zdecydowało się 
sięgnąć po wsparcie systemu Impuls Evo, 
proces okazał się jednak wyjątkowo długi 
i gruntowny.
Na przestrzeni lat po starcie systemu 
implementowano model kosztowy, au-
tomatyzowano pracę magazynów, auto-
matyzowano proces rejestracji produkcji, 
a w zeszłym roku zautomatyzowano pro-
cesy backoffice. Pan Koniuszewski oma-
wiał kolejne etapy wdrożenia i wyjaśnił, 
że po każdym z nich pojawiały się kolejne 
wąskie gardła, które skłaniały firmę do 
kolejnych inwestycji.
W efekcie wdrożenia Impuls Evo w Defro 
o połowę skrócono czas wydania mate-
riałów i półfabrykatów z magazynu, o 60 
proc. zredukowano stany magazynowe, 
o połowę zwiększono wykorzystanie par-
ku maszynowego, zaś wydajność pracow-
ników wzrosła o 30 proc. Aktualnie Defro 
chce wykonać kolejny krok na drodze do 
Przemysłu 4.0 i doprowadzić do jeszcze 
dalej idącego odwzorowania realizowa-
nych procesów w systemie.

 Ó Innowacje w logistyce
Tomasz Szczepura z firmy Dachser podjął 
temat megatrendów gospodarczych oraz 
ich wpływu na produkcję i logistykę. Na 
naszą prośbę szczegółowo omówił dwa 
z nich - znaczenie technologii oraz wzro-
stu wydajności na powodzenie działalno-
ści firm w XXI wieku.
Dachser szczyci się jednorodnym syste-
mem IT dla wszystkich swoich globalnych 
oddziałów. Jedno spójne środowisko jest 
przyjazne producentom, a rozwój tech-
nologii cyfrowych pozwolił na faktyczne 
zarządzanie rozbudowaną, zintegrowaną 
siecią drobnicową Dachsera w Europie. 
Systemy IT Dachsera wyróżniają się też 
dużą elastycznością i dopasowaniem pod 
klienta. To zasługa powolnego, ale ciągłego 
usprawniania procesów. Nie bez znaczenia 
jest też wysoki poziom ich  bezpieczeństwa, 
co zostało sprawdzone w praktyce podczas 
zeszłorocznych cyberataków.
Prelegent jako źródło poprawy wydaj-
ności w logistyce zaprezentował nowe 
spojrzenie na dystrybucję, zakładające 
rezygnację z wielu magazynów na rzecz 
jednego. Takie rozwiązanie wymaga efek-
tywnego transportu, lecz Dachser znalazł 
na to sposób, korzystając z kontenerów 
wymiennych, które mogą być szybko roz-
dzielane i transportowane na kolejnych 
etapach przez kolejnych kierowców, bez 
potrzeby postoju.

 Ó S&OP w szerokiej 
perspektywie

O tym, jak Sales&Operational Planning 
zmienia perspektywę w przedsiębior-
stwie mówili Jerzy Sobieszczuk z Lant-
männen Unibake Poland oraz Zbigniew 
Sobkiewicz z MPM Productivity Mana-
gement. Obszerna formuła case study po-
zwoliła gościom Areny Produkcji poznać 
najważniejsze etapy ewolucji procesu pla-
nowania operacyjnego u producenta pie-
czywa, posiadającego 3 zakłady w Polsce.
Proces S&OP została zainicjowany 
w Lantmännen Unibake Poland w 2013 
roku. Pierwszym etapem była organiza-
cja zespołu S&OP, w skład którego we-
szli dyrektor łańcucha dostaw, kierownik 
planowana i planista, dyrektor produkcji, 
dyrektor sprzedaży i zespół sprzedażowy. 
Jak wyjaśnili prelegenci, rozpoczynając 
wdrożenie należy oczekiwać ostrego kon-
fliktu między działami sprzedaży i pro-
dukcji. Dzieje się tak dlatego, gdyż w naj-
większą barierą we wdrażaniu S&OP są 
problemy komunikacyjne - czyli po pro-
stu ludzie.
Warto w takim momencie trzymać się kil-
ku zasad - np. nie warto pytać o progno-
zy sprzedaży, ale raczej o ilość i wielkość 
prowadzonych projektów. Na początku 
procesu S&OP nie warto z kolei angażo-
wać się w ocenę produktu, poprzestając 
na ocenach popytu i dostaw. Najważniej-
szą kwestią jest jednak wyłonienie właści-
wego lidera w procesie S&OP. Lider musi 
być zaangażowany w proces, wydeptywać 
ścieżki i mieć umiejętność godzenia in-
teresów stojących początkowo po dwóch 
stronach barykady działów sprzedaży 
i produkcji, oraz doprowadzenia ich rela-
cji do poziomu win-win. 
Słaby przepływ informacji był powodem, 
dla którego sięgnięto po S&OP w Lant-
männen Unibake Poland. Efekty? W 2013 
roku wskaźnik OTiF sięgał 91 proc, 
w 2016 wyniósł 96 proc. Na rok 2017 za-
planowano jednak OTiF na poziomie 95 
proc. - bowiem, jak podkreślił pan Jerzy, 
nic nie dzieje się samo i należy ciągle się 
doskonalić, aby utrzymać dobre efekty 
naszych działań.

 Ó W poszukiwaniu lidera
O liderowaniu w kulturze Kaizen mówiła 
na Arenie Produkcji Dominika Łączyńska 
z Kaizen Institute. Globalna organizacja, 
założona przez Masaki Imai, specjalizuje 
się we wdrażaniu kultury ciągłego dosko-
nalenia poprzez szereg aktywności.      
O tym, że to ludzie są podstawą sukcesu 
firmy produkcyjnej, wiemy nie od dziś. 
Należy ich jednak odpowiednio pokiero-

wać, a do tego potrzeby jest dobry i sku-
teczny lider, Jak stwierdziła prelegentka, 
są organizacje, które po pytaniu o trapią-
ce je problemy, wskazują ich niewiele. To 
z pewnością nie są dobre firmy z dobrymi 
liderami. Dobry lider jest bowiem świa-
domy problemów w swojej organizacji, 
a do tego nieustannie poszukuje nowych 
- bo tylko w ten sposób będzie w stanie 
usprawniać firmę.  
Wszystkie te działania wiążą się z pro-
cesem wielu zmian. Człowiek z natury 
przejawia opór wobec zmiany i pracuje 
wówczas w poczuciu dyskomfortu. Dobry 
lider musi zniwelować ten dyskomfort. 
Prelegentka na koniec wskazała złote  
zasady, jakimi powinien kierować się lider 
w kulturze Kaizen oraz przestrzegła, aby 

Janusz Liber, Limur.

Jerzy Sobieszczuk,  
Lantmännen Unibake Poland.

Mariusz Koniuszewsk, Defro;  
Sławomir Kuźniak, BPSC.
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nie wyznaczać sobie na tym stanowisku 
zbyt wielu celów. Idealna liczba celów to 
2-3, zaś gdy mamy ich ponad 10, prawdo-
podobnie ani jednego nie da się osiągnąć.

 Ó W sieciach oszustw
Janusz Liber i Sławomir Murawski 
z firmy LIMUR uzupełnili program Are-
ny Produkcji o szkolenie, poświęcone 
tematyce przeciwdziałania oszustwom 
i nadużyciom w łańcuchach dostaw. 
W obszernym wystąpieniu mogliśmy po-
znać fascynujące fakty na temat działal-
ności przestępców, którzy zagrażają pro-
ducentom w dzisiejszych czasach. 
Pan Liber na początku szkolenia wskazał 
specyfikę ryzyka w łańcuchach dostaw 
i istotę zapobiegania stratom oraz nad-
użyciom. Gdy padniemy ofiarą nadużycia, 
mogą nas spotkać poważne konsekwen-
cje, jak brak określonego typu towarów 
w sprzedaży, utrudnienie dostępu klienta 
do dóbr generujących najwyższe dochody, 
brak możliwości bezpośredniego zakupu 
oczekiwanego typu towaru, zachwianie re-
lacji pomiędzy klientem a poszukiwanym 
(ulubionym) towarem czy zachwianie re-
lacji pomiędzy klientem a preferowaną 
siecią sprzedaży detalicznej.  Jak wskazały 
badania, tylko 25 proc. nabywców poczeka 
na produkt naszej marki, jeżeli zabraknie 
jej na półce.
Ryzyko w łańcuchu dostaw można po-
strzegać biorąc pod uwagę grunt psy-
chologii społecznej i pan Liber wskazał 
kilka typowych rodzajów zachowań spo-
łecznych związanych z tą tematyką. Pozna-
liśmy też statystyki dotyczące oszustw po-
pełnianych w strukturach korporacyjnych. 
Ze względu na konieczność osiągnięcia 
odpowiedniej pozycji zawodowej, oszuści 
najczęściej są w wieku 36-55 lat, mają po-
nad 6 lat stażu pracy - i w zdecydowanej 
większości są mężczyznami. Szczególnie 
zaskakuje fakt, iż nadużycia popełniane są 
nie tylko z chęci wzbogacenia się, ale także 
dlatego, że po prostu "mogę to zrobić".
Największa ilość wykrytych nadużyć 
dotyczy kwot 50 - 200 tys USD. Prze-
stępcy ponownie wprowadzają na rynek 
skradziony towar, problemem w branży 
spożywczej jest też powrót do sprzedaży 

przeterminowanej żywności przezna-
czonej do zniszczenia. Oczywiście, dziś 
te działania nie miałyby racji bytu bez 
wsparcia cyberprzestępców. Pan Janusz 
pokazał, jak można podszyć się pod sieć 
handlową i wyłudzić towar - albo jak 
można wyprowadzić pieniądze z firmy, 
fałszując adres e-mail i stosując inne 
techniki.
Pan Sławomir uzupełnił szkolenie o kilka 
faktów i wskazówek dotyczących kradzie-
ży w transporcie. Sposób, w jaki kierowcy 
i inni sprawcy przestępstw radzili sobie 
z nawet certyfikowanymi zabezpieczenia-
mi zaowocowały powstaniem systemu 
Limur. 

 Ó Spotkania z ekspertami
Obecni na Arenie Produkcji eksperci 
z chęcią odpowiadali na pytania uczest-
ników. Okazją do spotkań i dyskusji na 
istotne dla gości konferencji tematy byłą 
sesja ekspercka, podczas której przygoto-
waliśmy kilkanaście zagadnień, na temat 
których toczyliśmy rozmowy.
Po tym wspaniałym dniu pozostaje nam 
już tylko czekać na marzec 2019 i kolejną 
edycję Areny Produkcji. Wszystkim part-
nerom wydarzenia dziękujemy za wspar-
cie, a uczestnikom kłaniamy się za tak 
liczne przybycie.

 ■Witold Zygmunt, Fot. Olga Rainka 

Relacja z konferencji Arena Produkcji 2018
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Relacja z Trendowni 2018

Trendy w szerokiej 
perspektywie

Trendownia 2018 była kolejną dobrą okazją do wymiany poglądów między menedżerami logi-
styki i produkcji, których interesują aktualne i przyszłe trendy w łańcuchach dostaw. 

Zgromadzeni w hotelu Windsor uczestnicy konferen-
cji mieli okazję zapoznać się między innymi ze zmia-

nami dokonującymi się w wymiarze infrastrukturalnym, 
kierunkami rozwoju technologii wspierającej pracę 
logistyków, ale też znaleźć chwilę na refleksję nad su-
biektywnym postrzeganiem świata przez człowieka, czy 
wreszcie rolą czasu jako najważniejszego zasobu w ży-
ciu ludzi i organizacji. Tradycyjnym punktem programu 

była też debata, w której udział wzięli Tomasz Hatala - 
prezes zarządu Quantum Software, Beniamin Matecki 
- dyrektor ds. rozwoju Vive Logistic Services oraz Jaro-
sław Raj - COO / Board Member Vox Capital Group, zaś 
wieczór przeznaczony był na uroczysty bankiet.

Na kolejnych stronach przybliżamy tematykę poszczegól-
nych wystąpień.
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W oczekiwaniu na wykłady.

Symulator ciężarówki był do-
datkową atrakcją dla gości.

Bankiet uświetnił występ Krzysztofa 
Drabika, mistrza Europy barmanów 
i zwycięzcy programu "Mam talent".

Uczestnicy debaty Trendowni: Jarosław Raj - COO  Board Member Vox 
Capital Group, Beniamin Matecki - dyrektor ds. rozwoju Vive Logistic 
Services, Tomasz Hatala - prezes zarządu Quantum Software.



Automatyczny magazyn. Paweł Pszczółkowski, dyrektor ds. łańcucha dostaw w Amica. 

Paweł Pszczółkowski, dyrektor ds. 
łańcucha dostaw w firmie Amica, 
opowiedział o jednym z najam-
bitniejszych projektów swojej fir-
my, polegającym na stworzeniu 
największego w Polsce automa-
tycznego magazynu wysokiego 
składowania. Cechujący się im-
ponującymi parametrami obiekt 
(47 metrów wysokości, 26 000 

miejsc paletowych, możliwość 
przyjęcia 120 palet na godzinę), 
jest efektem dwóch lat pracy 
poświęconych na jego realizację. 
Głównymi argumentami prze-
mawiającymi za zbudowaniem 
magazynu automatycznego 
była chęć ograniczenia kosztów 
pracy, zmniejszenie ilości uszko-
dzeń towaru podczas transportu 

wewnętrznego i wyeliminowanie 
błędów zbiórki. Inwestycja, której 
szacowany czas zwrotu wynosi 4 
lata, pozwoliła firmie usprawnić 
procesy logistyczne i przyspie-
szyć realizację zleceń. Kolejne 
korzyści to mniejsza liczba uszko-
dzeń w składowaniu i pełna infor-
macja o wyrobach nierotujących 
i zalegających.
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Hyperloop – wizja czy rzeczywistość? Łukasz Mielczarek, dyrektor ds. infrastruktury w Hyper Poland. 

Podczas wystąpienia Łukasza 
Mielczarka zanurzyliśmy się 
w przyszłość transportu, jaką 
może zostać kolej próżniowa. 
Zdaniem prelegenta, Hyperloop 
stanowi odpowiedź na lukę w do-
stępnych środkach komunikacji, 
jaka rozciąga się na dystansie 
pomiędzy pięćsetnym a tysięcz-
nym kilometrem podróży. Prze-

dział ten wykracza poza komfor-
towy przejazd klasyczną koleją, 
jest natomiast nieco za krótki 
dla połączeń lotniczych. Podczas 
prezentacji wskazano zalety no-
wego systemu transportu – duża 
prędkość (ponad 1000 km/h), 
niski koszt przewozu, mniejsza 
ekspozycja na zagrożenia terro-
rystyczne w stosunku do trans-

portu lotniczego, a co za tym 
idzie krótsze procedury odprawy. 
Wśród najpoważniejszych barier, 
które mogą utrudnić komercjali-
zację kolei próżniowej, wymienio-
no nadal wymagającą rozwoju 
technologię, a także wysokość 
nakładów związanych z budową 
całej potrzebnej infrastruktury od 
podstaw. 

W poszukiwaniu optymalnego przepływu. Inga Różycka, Logistics Manager w VELUX. 

Optymalizacja transportu we-
wnętrznego była tematem 
wystąpienia Ingi Różyckiej. 
Problemy z jakimi musiała zmie-
rzyć się firma VELUX dotykają 
wielu zakładów produkcyjnych, 
a zwłaszcza tych, które z cza-
sem rozbudowują swoje zaple-
cze. Nowe lokalizacje wymu-
szają reorganizację przepływu 
komponentów i artykułów, aby 

uniknąć zbędnych przemiesz-
czeń czy przestojów związanych 
z oczekiwaniem. Słuchacze mieli 
okazję przekonać się, jak proste 
rozwiązania przynoszą niekiedy 
spektakularne rezultaty. Wśród 
przykładów przedstawicielka 
firmy VELUX podała m.in. wy-
eliminowanie konieczności prze-
pakowywania komponentów, 
osiągnięte dzięki uzgodnionej 

z dostawcami, jednolitej formie 
opakowania, czy wykorzystanie 
bezpłatnej aplikacji Endomon-
do do rejestrowania przebiegu 
tras transportu wewnętrznego. 
Inga Różycka podkreśliła, jak 
ważne w realizacji celów jest 
zaangażowanie i nastawienie 
pracowników, a także zapewnie-
nie bezkonfliktowej współpracy 
poszczególnych działów.

Jak ludzki mózg konstruuje emocje? Dr hab. Maciej Błaszak, profesor UAM. 

Od teorii arabskich filozofów, 
aż po prace współczesnych 
naukowców – czyli o tym, jak 
kształtowały się poglądy na 
temat wpływu umysłu na per-
cepcję. W swoim wystąpieniu 
Maciej Błaszak przekonywał, 
jak dalekosiężny jest wpływ do-
świadczeń i oczekiwań człowie-
ka na postrzeganie przez niego 

rzeczywistości. To, co widzimy, 
w znacznym stopniu uwarunko-
wane jest naszą historią, przeży-
ciami, wiedzą i kulturą w jakiej 
przebywaliśmy. Nasz umysł mo-
deluje odczucia, emocje i reak-
cje na nie, podobnie jak nadaje 
wrażenie głębi płaskim obrazom 
trafiającym z narządu wzroku. 
Wykładowca wskazał korzyści 

wynikające z takiego funkcjo-
nowania naszego mózgu, w tym 
szybką i automatyczną inter-
pretację bodźców, czy rosnącą 
wraz z doświadczeniem łatwość 
rozwiązywania złożonych pro-
blemów. Należy jednak mieć 
świadomość, że tracimy przez 
to część obiektywizmu w ocenie 
sytuacji.

Co logistyka może zrobić dla środowiska? Dr inż. Grzegorz Lichocik, prezes zarządu Dachser. 

Grzegorz Lichocik, prezes Dach-
ser w Polsce, przedstawił spo-
soby, w jaki samorządy realizują 
walkę ze smogiem, a także jaki 
udział w tym przedsięwzięciu 
mają firmy logistyczne. W wy-
stąpieniu przedstawione zostały 
metody, dzięki którym transport 
drogowy może stać się bardziej 
przyjazny środowisku, w tym m.in. 

lepsze planowanie tras w celu 
ograniczenia zbędnych przejaz-
dów, konsolidacja ładunków, eli-
minacja pustych przebiegów czy 
nowe koncepcje dostaw. Zapre-
zentowane zostały nowe pojazdy 
będące odpowiedzią na wprowa-
dzane w kolejnych europejskich 
miastach ograniczenia ruchu 
pojazdów spalinowych. Wśród 

nowych pomysłów firmy Dachser 
znajdują się pojazdy napędza-
ne gazem ziemnym, elektryczne 
ciężarówki i rowery, a także ło-
dzie kanałowe. Prelegent wska-
zał główne bariery utrudniające 
szerokie zastosowanie napędu 
elektrycznego, w tym relatywnie 
wysoką cenę pojazdów i nadal 
ich niewielki zasięg. 

Relacja z Trendowni 2018
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Aplikacje mobilne w logistyce. Patryk Grzelak, dyrektor zarządzający w InterLAN. 

O smartfonizacji społeczeń-
stwa i jego wpływie na aplikacje 
biznesowe opowiedział Patryk 
Grzelak z InterLAN. Według 
przytoczonego raportu Business 
Software Alliance z 2017 roku, 
już 86 proc. firm z branży TSL 
korzysta z więcej niż jednej usłu-
gi cloud computingu. Wśród ko-
rzyści płynących z zastosowania 
technologii mobilnych wymie-

niono m.in. możliwość śledze-
nia realizacji zlecenia w czasie 
rzeczywistym, wielowariantową 
i zautomatyzowaną komunikację 
z operatorem, a także możliwość 
szybkiego reagowania spedyto-
ra na zmieniającą się sytuację 
na drodze. Według przytoczone-
go badania Future of Fulfillment 
Vision Study z 2017 roku – 78 
proc. firm logistycznych planuje 

do 2023 roku zaoferować do-
stawy w ciągu jednego dnia, zaś 
do 2028 roku 40 proc. firm de-
klaruje skrócenie tego czasu do 
dwóch godzin. Wywiera to sta-
łą presję na ciągłe zwiększenie 
szybkości realizacji zleceń przez 
przedsiębiorstwa. Aplikacje mo-
bilne potrafią w tym zadaniu wy-
datnie dopomóc.

Out of the Box. Beniamin Matecki, dyrektor ds. rozwoju w Vive Logistic Services.

Kwestia zasobów w logistyce 
była tematem prezentacji Be-
niamina Mateckiego z firmy 
Vive Logistic Services. Prele-
gent zwrócił uwagę na znaczący 
udział kosztów pracowniczych 
w strukturze wydatków logistyki 
magazynowej (83 proc.), a także 
problem z pozyskaniem pracow-
ników, który zmusza przedsię-

biorstwa do oferowania dodat-
kowych benefitów, takich jak 
m.in. organizowanie i opłacenia 
dojazdu do pracy. Beniamin Ma-
tecki zwrócił przy tym uwagę 
na problem okresu zwrotu, jaki 
występuje przy inwestycji w ma-
gazyn automatyczny. Podczas 
wystąpienia zaprezentowano 
pewien występujący na ryn-

ku rozdźwięk. Pomimo tego, iż 
wiele przedsiębiorstw deklaruje 
niskie lub średnie kompetencje 
do samodzielnej optymalizacji 
logistyki wewnętrznej (63 proc.), 
to większość z nich (73 proc.), 
rzadko lub nigdy nie korzysta 
z zewnętrznych powierzchni ma-
gazynowych.

Z pasji do cła. Tomasz Rusak, prezes zarządu Rusak Business Services .

W świecie narastających dążeń 
protekcjonistycznych powstają 
nowe ryzyka, ale też możliwości 
związane z opodatkowaniem 
międzynarodowego ruchu towa-
rów. W swoim wystąpieniu, To-
masz Rusak przedstawił burzliwą 
historię rozwoju rynku usług ob-
sługi celnej w Polsce, którego fir-
ma Rusak Business Services była 

pionierem. Od momentu powsta-
nia, firma pomaga przedsiębior-
stwom uczestniczącym w handlu 
międzynarodowym odnaleźć się 
w gąszczu regulacji prawnych, 
a także optymalizować działal-
ność pod kątem podatkowym. 
Outsourcing zadań związanych 
z obsługą celną umożliwia sko-
rzystanie z rozległej wiedzy spe-

cjalistów, którzy rozumieją specy-
fikę każdego systemu prawnego, 
państwa, a nawet poszczegól-
nego punktu granicznego. Pre-
legent przedstawił także swoje 
spojrzenie na to, które trendy 
polityczne i gospodarcze będą 
w najbliższym okresie najmocniej 
wpływać na funkcjonowanie łań-
cuchów dostaw.

System Android. Standard w nowoczesnym magazynie.  
Tomasz Dzideczek, Sr Sales Engineer Poland & Baltics w Zebra Technologies. 

Według badania przeprowadzo-
nego przez firmę Zebra, do 2020 
roku najważniejszymi pozycjami 
na liście zakupów dla maga-
zynierów będą skanery kodów 
kreskowych, tablety, oraz narzę-
dzia Internetu Rzeczy. Do tego 
czasu 86 proc. przedsiębiorstw 
planuje wyposażyć swoich pra-
cowników w ręczne komputery 
mobilne, które zapewnią dostęp 

do systemu WMS w czasie rze-
czywistym. Tomasz Dzideczek 
zwrócił uwagę, że rezygnacja fir-
my Microsoft z rozwoju i wspar-
cia oprogramowania mobilnego 
wymusi, wcześniej czy później, 
wymianę urządzeń na wyposa-
żone w system Android. Firma 
Zebra aktywnie współpracuje 
z Google w celu definiowania 
wymagań, jakie systemom ope-

racyjnym stawia biznes. Jak pod-
kreślono w wystąpieniu, znaczą-
co różnią się one od wymagań 
stawianych przez klienta koń-
cowego. Uczestnicy konferencji, 
mieli również okazję naocznie 
przekonać się, jaką wytrzyma-
łość na uszkodzenia prezentuje 
nowy komputer mobilny Zebra 
MC3300. 

How Technological Innovation is starting to change Supply Chain Execution? 
Patrick Bellart, Corporate Technological Innovation and Autmation Director w FM Logistic. 

Patrick Bellart z FM Logistic 
mówił o etapach w życiu no-
wych technologii, które ilustru-
je wykres znany jako „Gartner 
Hype Cycle”. Zaprezentował, 
jak technologie po wstępnym 
etapie ekscytacji i osiągnięciu 
szczytu popularności stopniowo 
popadają w zapomnienie, by po 
pewnym czasie, potrzebnym na 
osiągnięcie dojrzałości, znaleźć 

prawdziwe komercyjne zastoso-
wanie. Tak stało się między in-
nymi z okularami Google glass, 
które aktualnie znajdują coraz 
szersze zastosowanie wśród 
magazynierów i pracowników 
utrzymania ruchu. Patrick Bellart 
na przykładzie automatycznego 
drona do inwentaryzacji, pokazał 
jak wygląda rozwój nowych tech-
nologii w firmie FM Logistic. Od 

momentu powstania pomysłu, 
do przewidzianego w 2019 roku 
wdrożenia w magazynach upłyną 
4 lata. Poruszony został również 
problem niezawodności autono-
micznych urządzeń w magazynie. 
Na obecnym poziomie rozwoju 
nadal wymagają one ścisłego 
nadzoru ludzi, ponieważ ich dzia-
łania obarczone są znaczącym 
marginesem błędu. 



Jak słowa zastępują liczby? Katarzyna Ostojska, Marketing Manager w Raben. 

Katarzyna Ostojska z firmy Ra-
ben opowiedziała o nowym, 
rewolucyjnym w swojej pro-
stocie systemie geokodowa-
nia wykorzystanym w aplikacji  
what3words. Jej twórcy podzielili 
świat na kwadraty o wymiarach 
3x3 metry, a każdy z tych kwa-
dratów został opisany unikalnym 
zestawem trzech słów. Przykłado-
wo, zawarte w tytule wystąpienia 
„rozeznanie.dawanie.odbiorniki” 

to koordynaty głównego wejścia 
do hotelu Windsor, gdzie odby-
wała się tegoroczna Trendownia. 
Uczestnicy poznali zalety tego 
rozwiązania, takie jak łatwość 
zapamiętania i przekazania lo-
kalizacji, czy dużo większa precy-
zja w porównaniu z klasycznym 
adresem pocztowym, mogącym 
obejmować znaczny obszar 
i wiele budynków. What3words 
ułatwia ludziom odnalezienie się 

w innych krajach, gdy problemem 
jest bariera językowa i nieznany 
im system adresowania. Jak wy-
jaśniła Katarzyna Ostojska, żyje-
my w świecie, w którym znaczna 
liczba osób wciąż nie posiada 
kodu pocztowego albo znajduje 
się poza zasięgiem świadczonych 
przez pocztę usług. What3words 
jest zatem poważnym krokiem 
w stronę szerszego i łatwiejsze-
go dostępu do usług kurierskich.
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Optymalizacja procesów logistycznych w łańcuchu dostaw.
Marcin Kutzmann, Business Development w TimoCom. 

Marcin Kutzmann rozpoczął swo-
je wystąpienie od uwagi, iż w dzi-
siejszych czasach problemem nie 
jest dostęp do informacji, ale 
umiejętność odpowiednio szyb-
kiego ich odnalezienia. Następnie 
zapoznał uczestników z możliwo-

ścią platformy TimoCom, której 
zadaniem jest szybkie i łatwe 
kojarzenie zleceń i przewoźników, 
posiadających w danym momen-
cie wolne zasoby transportowe. 
Aplikacja skupia obecnie około 
40 000 firm działających na te-

renie całej Europy, a jej dzienna 
pula ofert frachtowych sięga 750 
000. Dzięki platformie zlecenio-
dawcy mogą wybrać optymalną 
kosztowo ofertę, a firmy trans-
portowe eliminują puste prze-
biegi.

Tysiąc sto siedem najważniejszych trendów.  
Marek Jędra, wiceprezes zarządu w Quantum Software.

Jedną z zasadniczych tez wystą-
pienia było stwierdzenie, że czas 
jest prawdopodobnie najcenniej-
szym zasobem, jakim mogą dys-
ponować tak ludzie, jak i organi-
zacje. Obserwowane codziennie 
ilość i tempo zmian powodują, 
że ich śledzenie już teraz wykra-
cza poza możliwości człowieka. 
Blockchain, automatyzacja, ro-
botyzacja, sztuczna inteligencja 
czy chmura obliczeniowa, to 
tylko niewielki wycinek spotyka-

nych obecnie trendów, które nie-
ustannie ewoluują i generują ko-
lejne. Tworzy to swoistą kulturę 
prędkości, która wymaga znale-
zienia nowych sposobów analizy 
i podejmowania decyzji. Gdzie 
w takim razie szukać przewod-
nika w tym ultraszybkim świecie 
zmian? Czy możemy to zadanie 
powierzyć technologii, co gro-
zi stopniowym umniejszaniem 
naszej roli i samodzielności, czy 
może lepiej zdać się na opinie 

najbliższych nam osób lub firm, 
które będą najsilniej wpływały 
na kierunek, w jakim podążamy? 
Podczas prezentacji zwrócono 
także uwagę na narastające 
dysproporcje, jakie występują 
pomiędzy firmami ze względu na 
ich zasoby. Te różnice wywołują 
nierówny dostęp do utalentowa-
nych pracowników, determinują 
zdolność firm do tworzenia in-
nowacji, co w rezultacie jeszcze 
bardziej nasila dysproporcje. 

FlixBus – czy już pozamiatane? Prof. dr hab. Wojciech Paprocki, SGH w Warszawie. 

Podczas swojego wystąpienia 
prof. Wojciech Paprocki zastana-
wiał się, czy rozwój nowatorskich 
technologii lepiej opisuje funkcja 
wykładnicza, gdzie mamy do czy-
nienia z błyskawicznym i stale 
przyspieszającym wzrostem, czy 
może „krzywa S”, gdzie po prze-
kroczeniu pewnego punktu kul-
minacyjnego napotykamy barie-
rę i wpadamy w regres. Profesor 

jako przykład podał technologie 
energii odnawialnej, które wbrew 
pokładanym nadziejom nadal nie 
wyparły i prawdopodobnie długo 
nie wyprą energii z paliw kopal-
nych. W prezentacji poruszono 
też problem tworzonego usilnie 
złudzenia prywatności w świecie 
cyfrowym, w jakim utrzymywani 
są obywatele państw wysoko 
rozwiniętych, a co za tym idzie 

bezprzedmiotowość kolejnych 
aktów prawnych zmierzających 
do jej ochrony. Uczestnicy kon-
ferencji mieli również okazję 
zapoznać się z modelem bizne-
sowym firmy FlixBus, w którym 
pozyskanie rozległej bazy da-
nych osobowych potencjalnych 
klientów staje się ważniejszym 
aspektem niż tradycyjny prze-
wóz pasażerów. 

Nieruchomości 4.0  
Piotr Bzowski, Leasing & Development Director i Steffen Walvius, Group Sustainability Manager w P3 Logistic Parks

Prelegenci skupili na kwestii 
dostosowania przedsiębior-
stwa do indywidualnych po-
trzeb klientów, która to zdolność 
leży u podstaw gospodarki 4.0. 
Wskazali, jak nawet liderzy bran-
ży popadają w niebyt, gdy tracą 
umiejętność wsłuchiwania się 

w potrzeby i trendy rynku. Jak 
wygląda taka personalizacja 
w przypadku powierzchni maga-
zynowych, zaprezentowano na 
przykładzie oferowanych przez 
firmę P3 Logistic Parks magazy-
nów typu BTS (build-to-suit). Po-
zwalają one zaspokoić potrzeby 

odbiorców tak w wymiarze eko-
nomicznym, jak i społecznej od-
powiedzialności biznesu. Użyte 
w magazynach BTS rozwiązania 
przyczyniają się do zmniejszenia 
zużycia prądu i wody oraz niższej 
emisji CO2.
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 Ó Podsumowanie
Kolejna Trendownia za rok. Czy do tego czasu, rzeczywistość zweryfikuje tezy i pytania postawione podczas tegorocznej edycji? Które wizje 
się ziszczą, a o jakich zapomnimy? Czy w nadchodzących miesiącach pojawią się zupełnie nowe, fascynujące idee, trendy, o których wszyscy 
będziemy mówić? Tego nie wiemy, ale jeśli tak się stanie, z pewnością będziemy uważnie się im przyglądać.

 ■Opracował: Marek Wiązowski, Fot. Katarzyna Rainka

Transport Nowym Jedwabnym Szlakiem. Marek Biesiekierski, konsultant logistyczny. 

Marek Biesiekierski zapoznał 
słuchaczy z tworzonym przez 
Chiny Nowym Jedwabnym 
Szlakiem. Wpisany do chińskiej 
konstytucji projekt ma na celu 
zabezpieczenie dróg handlo-
wych do Europy na wypadek 
ewentualnej blokady morskiej. 
Realizacja tego zadania od-
bywa się poprzez oferowanie 

darmowej modernizacji infra-
struktury drogowej i kolejowej, 
w zamian za możliwość jej wy-
korzystania. Marek Biesiekierski 
opowiedział o rozmachu, z jakim 
realizowana jest ta idea, a tak-
że problemach jakie napotyka. 
Nowy Jedwabny Szlak powinien 
wzbudzać szerokie zaintereso-
wanie w Polsce, z tego choćby 

powodu, że w założeniach jego 
trasa przebiega przez nasz kraj. 
Bramą dla Nowego Jedwabnego 
Szlaku w Polsce jest przejście 
graniczne w Małaszewiczach. 
Czas przewozu ładunku między 
Chinami a Polską, ma docelowo 
wynosić między 8 a 10 dni.

Enter to the next level. Adam Szablewski, Program Manager Pneumatic Systems w Faurecia. 

Adam Szablewski opowiedział 
o rezultatach, jakie udało się 
osiągnąć firmie Faurecia dzięki 
zastosowaniu metody VA/VE (Va-
lue Added & Value Engineering) 
w Zakładzie Systemów Pneuma-
tycznych w Wałbrzychu. Celem 
projektu była redukcja kosztów 
osiągnięta poprzez zmiany kon-
strukcyjne produktu i sposobu 

jego wytwarzania. Prelegent 
wskazał narzędzia zastosowane 
podczas analiz, a także podkreślił 
potrzebę priorytetyzacji zadań, 
uwzględniając ich czas realizacji 
i oczekiwane oszczędności, jakie 
mają przynieść. Adam Szablew-
ski przedstawił strategię firmy 
Faurecia zmierzającej do nawią-
zywania współpracy z mniejszymi 

podmiotami z tej samej branży, 
jednak ze względu na mniejszą 
skalę działalności nie będą-
cych bezpośrednią konkurencją. 
Podczas prelekcji można było 
zobaczyć wizualizacje nowych, 
imponujących koncepcji, takich 
jak np. monitorujący zmęczenie 
kierowcy „Cockpit of the future”, 
czy luksusowy „Oasis seat”.

Druk 3D w branży automotive. Agnieszka Włoszczyna, PR Manager w Autopart. 

Agnieszka Włoszczyna przybli-
żyła uczestnikom tegorocznej 
Trendowni firmę Autopart, czo-
łowego producenta akumula-
torów w Polsce. Opowiedziała 
o zastosowanych w przed-
siębiorstwie rozwiązaniach 
zaczerpniętych z koncepcji 
Lean Manufacturing i Kaizen, 

mających podnieść efektyw-
ność i bezpieczeństwo pracy. 
Przedstawiła ambitne plany 
firmy, która stawia sobie za cel 
zrealizowanie w tym roku 500 
usprawnień wygenerowanych 
w ramach Kaizen. Podczas pre-
zentacji słuchacze mieli okazję 
dowiedzieć się, jak firma Auto-

part wykorzystuje technologię 
druku 3D do uzupełniania bra-
kujących komponentów i pro-
totypowania. Agnieszka Włosz-
czyna wspomniała przy tym, że 
branża samochodowa, do której 
zalicza się Autopart, jest lide-
rem w zakresie praktycznego 
wykorzystania druku 3D. 

Jeśli transformacja cyfrowa jest odpowiedzią, to jakie jest pytanie?  
Prof. dr hab. Piotr Płoszajski – SGH w Warszawie.

W swoim inspirującym wystą-
pieniu, prof. Piotr Płoszajski 
zwrócił uwagę na ograniczenia, 
jakie niesie ze sobą transfor-
macja cyfrowa. Przekonywał, 
że wykorzystanie systemów in-
formatycznych jest obecnie tak 
powszechne, że wszystkie przed-
siębiorstwa zaczynają pracować 

identycznie, według tych samych 
schematów, z taką samą wydaj-
nością i porzucają przy tym swój 
indywidualizm. Wykładowca 
zaproponował słuchaczom sku-
pienie się na tradycyjnych war-
tościach, zamiast bezrefleksyj-
nego podążania za nowinkami. 
Profesor wyraził pogląd, że firmy 

powinny szukać swojej przewa-
gi nie w tych elementach, które 
łatwo jest skopiować innym, ale 
w tych, które powielić trudno. 
Jako przykłady podał budowanie 
relacji i wyobraźnię, która sta-
nowi główny motor napędowy 
wszelkiego rozwoju. 
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Przeładowanie broni  
w wojnach handlowych
Głośna decyzja Donalda Trumpa dotycząca wprowadzenia ceł na stal i aluminium, odbiła się echem 
na całym świecie. Jak jednak wskazuje raport Euler Hermes, marcowa ustawa nie była początkiem 
nowego trendu W 2017 r. na całym świecie wdrożono bowiem 467 nowych środków protekcjoni-

stycznych, nie brakowało ich też w Unii Europejskiej, kierującej się rzekomą swobodą handlu.

Nie ma wątpliwości, że USA zwięk-
szyły środki protekcjonistyczne od 

czasu przybycia prezydenta Trumpa do 
Białego Domu, chociaż tendencja ta jest 
sprzeczna z bieżącymi trendami w skali 
całego świata, gdzie w 2017 r. wdrożono 
467 nowych środków protekcjonistycz-
nych w porównaniu z 827 rok temu. Tak 
więc podczas gdy ogólnie rzecz biorąc 
ruch protekcjonistyczny utrzymywał 
się przy życiu w ciągu ostatniego roku, 
tempo jego narastania zostało przyha-
mowane. Ta tendencja spadkowa nie 
jest jednak aż tak zaskakująca, gdyż do 
gospodarki światowej powrócił wzrost 
gospodarczy.

 Ó Puste slogany w sprawie 
Meksyku

Zagłębiając się trochę głębiej w temat, 
dane Euler Hermes wskazują, że Sta-
ny Zjednoczone postanowiły wzmocnić 
swoje środki w celu przeciwdziałania 
protekcjonizmowi postrzeganemu u klu-
czowych konkurentów. Liczba środków 
taryfowych na przywóz dóbr wzrosła 
z 6 w 2015 r. do 30 w 2017 r., podczas 
gdy liczba środków antydumpingowych 
zwiększyła się odpowiednio z 13 do 20. 
Spodziewane starcie było szczególnie 
widoczne, ponieważ Chiny znajdowa-

ły się pod lupą Stanów Zjednoczonych, 
i w 2017 r. zostały objęte 17 nowymi 
środkami (wobec 8 w 2016 r.) Przykład 
niedawno wprowadzonej 30 proc. tary-
fy przywozowej na chińskie panele sło-
neczne sugeruje, że dynamika tych dzia-
łań utrzyma się w 2018 roku.
Chiny nie zwiększyły ostatnio swojej 
protekcjonistycznej postawy, ponieważ 
historia nie jest nowa. Subsydiowanie 
nadprodukcji stali lub paneli słonecz-

nych jest dobrze znaną cechą chińskiej 
polityki przemysłowej. W związku z tym 
Chiny w ciągu ostatnich czterech lat były 
celem działań odwetowych nie tylko ze 
strony USA, ale nałożono na nie w tym 
czasie 343 nowych, bezpośrednich środ-
ków o takim charakterze z całego świata.
Obecna administracja Stanów Zjedno-
czonych również wyraziła obawy doty-
czące braku równowagi w stosunkach 
handlowych z Meksykiem. Dane z tym 

związane są jednak sprzeczne: Stany 
Zjednoczone zwiększyły zakres swoich 
barier handlowych, zwłaszcza w sto-
sunku do Kanady (18 nowych środków 
protekcjonistycznych w 2017 r.), pod-
czas gdy Meksyk został nimi „ledwie" 
dotknięty - USA wprowadziły zaledwie 
2 regulacje o takim działaniu w stosun-
ku do tego państwa. Większa skala pro-
tekcjonizmu wobec Meksyku byłaby bo-
wiem samobójstwem w obliczu modeli 

biznesowych amerykańskich korporacji, 
wykorzystujących niskie koszty pracy 
w Meksyku dla podtrzymania swojej 
konkurencyjności. 

 Ó Promocja eksportu w Azji 
i Europie 

Gdy kluczowe potęgi handlowe stosują 
pewien stopień protekcjonizmu, chodzi 
tu raczej o promocję eksportu niż o dy-
wersję wobec importu. W ciągu ostat-
nich kilku lat japoński silnik eksportowy 
stracił nieco na znaczeniu w światowym 
rankingu, ale kraj ten nadal ma swój wła-
sny model chroniący udział w rynku, jaki 
mu pozostał. W ciągu ostatnich czterech 
lat Japonia przyjęła 137 środki protek-
cjonistyczne, skoncentrowane głównie 
na sektorze maszyn i urządzeń, jej głów-
nym sektorze eksportowym. W sumie 57 
proc. spośród tych środków dotyczy fi-
nansowania japońskich przedsiębiorstw 
na rynkach zagranicznych za pośrednic-
twem Japońskiego Banku Współpracy 
Międzynarodowej.
Co więcej, taki impet Japonii w promo-
waniu eksportu pomaga również zde-
maskować jeden z mitów o Wielkiej 

Protekcjonizm gospodarczy wychodzi z cienia

Stosowane bariery protekcjonistyczne 
spowodowały, że Czechy z trzeciego importera 

polskiej żywności spadły na pozycję piątą.

Protekcjonizm zazwyczaj za zadanie ma promować eksport, a nie 
blokować import.
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Brytanii- taki, iż to chęć protekcjoni-
stycznego promowania na większą ska-
lę własnego przemysłu i produkcji była 
jedną z przyczyn Brexitu. Wielka Bryta-
nia była bowiem jednym z najbardziej 
protekcjonistycznych krajów już przed 
Brexitem i zwiększyła jeszcze swoją 
pozycję w tym względzie w okresie po-
przedzającym związane z nim referen-
dum, wprowadzając 48 nowych środków 
protekcjonistycznych w 2016 roku, ale 
nie jest to nic nowego. 
W Europie zaskakujący może być fakt 
odnalezienia Niemiec i Szwajcarii na 
odpowiednio 4 i 6 miejscu w świato-
wym rankingu gospodarek stosujących 
środki protekcjonistyczne. W tym sa-
mym duchu co w Japonii, środki protek-
cjonistyczne w tych krajach promowały 
główne branże eksportowe, w szczegól-
ności sektor maszyny i urządzeń (w tym 
lotnicze). Biorąc to pod uwagę można 
by uznać, że szklanka jest w połowie pu-
sta, a nie pełna - może to powodować 
zakłócenia w handlu na obszarze, który 
powinien być przecież rządzony wspól-
ną polityką handlową UE.

 Ó Planeta klonów
Kraje używają czasem protekcjonizmu 
do powielania tych samych starych sek-
torów, które tradycyjnie wspierały ich 
gospodarki, choć może to otworzyć drzwi 
do nadpodaży. Jest to szczególnie widocz-
ne w przypadku surowców, ponieważ 
żywność, art. rolno-spożywcze zajmują 
1. miejsce, a metale 2 miejsce na liście 
najbardziej protekcjonistycznie traktowa-
nych sektorów. Ropa naftowa nie znajduje 
się daleko na tej liście - chemikalia i ener-
gia zajmują odpowiednio 4 i 5 miejsce. 
Oczywiście normalne jest, że silniejszy 
protekcjonizm występuje w sektorach 
wyłączonych z poprzednich rund libe-
ralizacji handlu i wciąż często będących 
własnością państwa. Taki poziom pro-
tekcjonizmu jest główną siłą napędową 
nadpodaży, która doprowadziła do tego, 
że ceny tych towarów są znacznie poniżej 
obserwowanych w przeszłości szczytów. 
Obecne ceny metali przemysłowych na-
dal utrzymują się na poziomie niższym 
o 61 proc., a cen produktów rolnych niż-
szych o 62  proc. w porównaniu do 2008 r.
W ciągu ostatnich dwóch lat ceny ka-
kao spadły o 50 proc., ponieważ Ghana 
i Wybrzeże Kości Słoniowej (łącznie za-
pewniające 62 proc. światowych dostaw 
kakao) zwiększyły produkcję krajową, 
pomimo porozumień w sprawie koordy-
nacji limitów produkcji w czasie niskich 
jego cen.

Ogólnie rzecz biorąc, sektor rolno-spo-
żywczy był przede wszystkim przed-
miotem zainteresowania gospodarek 
wschodzących. To te kraje „wyhodowa-
ły" 87 proc. z 697 nowych środków pro-
tekcjonistycznych wdrożonych w bran-
ży w ostatnich latach na całym świecie. 
Aktywne w tym były wszystkie regiony, 
z najszerszym arsenałem zastosowa-
nych środków antyimportowych w du-
żych krajach, takich jak Rosja i Indie.
W Rosji głównym uzasadnieniem były 
działania odwetowe w stosunku do 
sankcji wprowadzonych przez Unię Eu-

ropejską po konflikcie na Ukrainie, ale 
niektóre środki zostały również wpro-
wadzone w celu zmniejszenia ekspor-
tu żywności dla zapewnienia lokalnej 
podaży i ograniczenia inflacji cen żyw-
ności. Ciekawostką jest również fakt, że 
także Argentyna w latach 2016 i 2017 
wprowadziła 23 regulacje przeciwko 
(importowi) produkcji rolno-spożyw-
czej. Pomimo rzekomej zmiany polityki 
handlowej po wyborze Mauricio Macri, 
na dobre trwały tam tendencje protek-
cjonistyczne.
Co więcej, każde państwo próbowało 
przemodelować dotychczasowy łań-
cuch wartości, dokonując pierwszej 
transformacji surowców u siebie, a nie 
tylko je eksportować.  Wywołało to pro-
tekcjonizm krajów bogatych w zasoby 
naturalne tych metali, takich jak Bra-
zylia czy Australia. W odpowiedzi na 
to rozwinięte gospodarki wprowadziły 
również wiele nowych środków, ponie-
waż przetwórstwo metali stanowi rdzeń 
wielu sektorów produkcyjnych.

 Ó Producenci żywości tracą na 
protekcjonizmie

Przykładem branży, która sporo traci 
na działaniach protekcjonistycznych, są 
polscy producenci żywności. Napoty-
kają oni na wiele problemów nawet na 
rynkach UE. Największe bariery to np. 
kontrole sanitarne o podwyższonej czę-
stotliwości, konieczność wieloletniego 
przechowywania dokumentów, wymogi 
posiadania dodatkowych certyfikatów, 
krótkie terminy ważności zezwoleń czy 
obowiązkowe umieszczanie na opako-
waniu określonych oznaczeń. W opinii 

polskich eksporterów najwięcej barier 
stawiają Czechy, Niemcy, Słowacja, 
Hiszpania, Węgry, Holandia i Wielka 
Brytania. Ponad 30 proc. produktów 
eksportowanych do krajów, które sta-
wiają takie bariery, spotyka się z dys-
kryminacją.
– Stosowane bariery protekcjonistycz-
ne spowodowały, że Czechy z trzeciego 
importera polskiej żywności spadły na 
pozycję piątą - mówi Andrzej Gantner, 
dyrektor generalny Polskiej Federacji 
Producentów Żywności. - To zarówno 
przez czarny PR, jak i konkretne roz-
wiązania w zakresie urzędowej kontroli 
żywności, wprowadzanie nieprecyzyj-
nych kryteriów co do jakości produktów, 
stosowanie strony internetowej opartej 
na nieużywanych w UE określeniach ja-
kości. Takie działania powodują, że fak-
tycznie rok po roku, stosując te metody, 
można osiągnąć spadek importu z dane-
go kraju. Polscy producenci padli ofiarą 
takich praktyk.

 ■Oprac. AP

Stany Zjednoczone zwiększyły zakres swoich barier 
handlowych, zwłaszcza w stosunku do Kanady (18 
nowych środków protekcjonistycznych w 2017 r.), 

podczas gdy Meksyk został nimi „ledwie" dotknięty.

Amerykański cła na stal i aluminium obudziły temat protekcjonizmu.
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Przemysł 4.0  
i jego genetyka

Obserwując i analizując spotkania techniczne czy też konferencje można jednoznacznie po-
wiedzieć, że w świadomości inżynierów oraz menadżerów, zagościło na stałe pojęcie czwartej 
rewolucji przemysłowej. Jednak bardzo często format tej rewolucji jest sprowadzany tylko do 

określonych zagadnień czy też obszarów. 

Mówi się, że czwarta re-
wolucja to fabryki przy-

szłości – inteligentne fabry-
ki. Niestety często na drugi 
plan przesuwane są pozostałe 
aspekty rodzących się zmian. 
A te są bardzo ważne, ponie-
waż bez ich udziału nie będzie 
fabryki jutra. Aby zrozumieć 
czwartą rewolucję należy spoj-
rzeć na wszystkie możliwe 
wymiary i zrozumieć, że jest 

to zmiana której nie jesteśmy w stanie ominąć. Chcąc 
czy nie chcąc będziemy a nawet już jesteśmy czynnymi 
aktorami w tym procesie.

 Ó Wymiary nadchodzących czy też już 
implementowanych zmian

Zmiany o których się mówi przy okazji czwartej rewolu-
cji to głównie zmiany spowodowane cyfryzacją i wszel-
ką możliwą automatyzacją. Oczywiście to je można 
uważać, za paliwo do zmian. Jednak biorąc pod uwagę 
wszystkie wymiary, cyfryzacja i automatyzacja to tylko 
odpowiedź na coraz większe oczekiwania wynikające ze 
zmian społecznych i prawnych. Zmiany prawne są czyn-
nikiem, który nadaje tempo w określonych gałęziach 
gospodarki, jak przemysł farmaceutyczny czy tytoniowy. 
Ustawodawca wprowadzając określone przepisy narzu-
ca potrzebę implementacji nowych rozwiązań (więcej 
szczegółów poniżej). Ale i inne gałęzie gospodarki też 
mają swoich prekursorów. W pierwszym kroku należy 
zaznaczyć, że czwarta rewolucja została zapoczątkowana 
poprzez zmiany w nas samych – to my jesteśmy tymi 
inspiratorami. Wykształcenie, zmiana stylu życia, mi-
gracja ludności do miast (budowa „technopolii”), media 
społecznościowe czy też łatwy dostęp do internetu, to 
one są odpowiedzialne za rozwój. Można wręcz powie-
dzieć, iż te zmiany powinny zostać paradoksalnie zdefi-
niowane jako trójwymiarowa przestrzeń. Te wymiary to: 
Inteligentna fabryka (Smart Factory), Cyfryzacja (Digital 
Thread), Zarządzanie łańcuchem wartości (Value Chain 
Management).
Oczywiście nowoczesne przedsiębiorstwo powinno dzia-
łać i odnajdywać się w tych trzech wymiarach. Jest to
bardzo trudne i wymaga w pierwszej kolejności przygo-
towania odpowiedniego planu działania. Jego przygo-
towanie jest znaczącym wyzwaniem. To praca na dużej 
ilości danych, następnie modelowaniewielu procesów 

biznesowych czy też produkcyjnych, a na końcu gwaran-
cja, że wszelkie działania celują w szybką i spójną dosta-
wę rozwiązania do klienta. Bardzo ważnym czynnikiem 
jest też sprzężenie zwrotne czyli informacja, opinia klien-
ta o produkcie czy rozwiązaniu.

Ekosystem czwartej rewolucji przemysłowej – cz. II

Robert Goncerz  
Chief Solution Officer, SKK

Okręgi przemysłowe, w których podstawowym budulcem jest 
wiedza i innowacyjność. To w nich koncentrują się parki techno-
logiczne i parki naukowe. Powstały one podczas trzeciej rewo-
lucji, ale swój rozkwit zawdzięczają czwartej rewolucji. Zyskują 
na znaczeniu, ponieważ są to obszary o dużej rentowności oraz 
mają wysoko wykwalifikowane społeczeństwo a także duże na-
kłady na rozwój i innowacyjność.

Technopolie 
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W trakcie przygotowywania odpowiedniego modelu 
warto pamiętać, że te trzy wymiary odnoszą się do za-
gadnień:
❙❙ inżynierii (projektowanie, technologia wytwarzania),
❙❙ zarządzania przedsiębiorstwem (operacje wytwarza-

nia, optymalizacja i wydajność),
❙❙ aranżacji i optymalizacji łańcucha dostaw (zarządza-

nie dostawami, rejestracja parametrów, ciągła infor-
macja dla klienta),

❙❙ gromadzenia i przetwarzania ogromnych ilości da-
nych (marketing/ analiza biznesowa produktu, algo-
rytmy uczące się, ocena ryzyka i bezpieczeństwa, zde-
finiowanie potrzeb i oczekiwań klienta),

❙❙ budowy wartości produktu czy też odpowiedniej opi-
nii o rozwiązaniu, marce, usłudze.

Obrazując to w formie wytwarzanego produktu – dobry plan 
zbudowany w trzech wymiarach, określa, jak produkt zosta-
nie dostarczony do klienta w sposób spójny tzn. jest właści-
wie zaprojektowany, zbudowany, przetestowany, zapakowa-
ny i dostarczony na czas, a klient na końcu może wyrazić 
swoją opinię o nim i zagwarantuje nam dalszy rozwój.

 Ó Inteligentna fabryka – jeden z wymiarów
Fabryka przyszłości, czyli tak naprawdę smart factory, 
to miejsce, gdzie podstawowym i najważniejszym zagad-
nieniem jest łączenie zasobów sprzętowych (urządzenia 
wytwórcze, roboty) z personelem (kadry zarządzające 
oraz produkcyjne) w celu pozyskania danych produkcyj-
nych w czasie rzeczywistym. To łączenie jest możliwe 

dzięki zautomatyzowanym metodą zbierania i archiwi-
zacji danych i ich analizie. Wykorzystanie wszystkich 
wypracowanych wyników prowadzi do:
❙❙ zapewnienia pełnej widoczności procesów produkcyj-

nych w czasie rzeczywistym,
❙❙ optymalizacji i kontroli procesów produkcyjnych,
❙❙ ciągłego nadzoru nad wytwarzanym produktem – jego 

jakości oraz rejestracji wszelkich parametrów wytwa-
rzania,

❙❙ wskazania miejsc w których można jeszcze poprawić 
wydajność – określenie tzw. wąskich gardeł produkcji,

❙❙ pełnego zdalnego (samoczynnego) zarządzania ma-
szynami i dzięki temu: optymalizacji zużycia mediów, 
a także minimalizacji przestojów i mikro stopów, uru-
chomienia konserwacji prewencyjnej.

Nim jednak w szczegółach zostaną zdefiniowane para-
metry fabryki przyszłości warto jeszcze zastanowić się 
jakim typem jest dana fabryka. W ostatnich latach poja-
wiła się ciekawa koncepcja ich klasyfikacji. W dokumen-
cie „Industry 4.0 – how to navigate digitization of the 
manufacturing sector”, autor (McKinsey) na podstawie 
„map kompasu cyfrowego dla przemysłu 4.0” i zdefinio-
wanych 8 głównych czynników, wartości określa trzy 
podstawowe archetypy fabryk przyszłości:
❙❙ Smart automated plants (zakłady produkcyjne o wy-

sokim stopniu automatyzacji i robotyzacji): fabryki, 
które odpowiadają na zapotrzebowanie na produkty 
masowe, wytwarzane po niskich kosztach, na liniach 
produkcyjnych w pełni zautomatyzowanych o wyso-
kim stopniu cyfryzacji oraz wysokiej opłacalności.

❙❙ Customer-centric plants address trend markets (zakłady 
produkcyjne zorientowane na klienta – pełna personali-
zacja produktu): to zakłady mogące w krótkim czasie się 
przezbroić/ dopasować do określonych oczekiwań klien-
ta (Ultra - responsywność). Fabryki produkujące wysoce 
zindywidualizowane produkty na dużą skalę i po przy-
stępnych cenach, aby sprostać trendowi masowej perso-
nalizacji. Zautomatyzowana produkcja krótko seryjna.

Mówi się, że czwarta rewolucja to fabryki 
przyszłości – inteligentne fabryki. Niestety 

często na drugi plan przesuwane są 
pozostałe aspekty rodzących się zmian.

8 głównych czynników wartości wg. McKinsey
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❙❙ E-plant in a box (mobilny zakład produkcyjny): mobil-
ność to słowo jednoznacznie określa rodzaj tej fabryki. 
Jest to zakład, który może być przenoszony z miejsca 
w miejsce w zależności od dostępu do surowca czy też 
rynku zbytu. Zakład, który w krótkim czasie jest w sta-
nie wyprodukować określoną ilość produktów w danej 
lokalizacji.

Oczywiście powyższy model nie wyczerpuje wszystkich 
możliwych typów fabryk, jednak powyższą definicję na-
leży traktować jako wzór. Co najważniejsze, ten podział 
wynika z funkcji skali produkcji względem kosztów pro-
dukcji i personalizacji. Pomimo tych rozgraniczeń, no-
woczesna fabryka bez względu na typ bazuje zawsze na 
podwalinach – tzw. pryncypiach. Do nich należy zaliczyć:
❙❙ rozwój kompetencji pracowników na każdym szczeblu 

zakładu,
❙❙ optymalizacja czyli podnoszenie wydajności, ciągłe 

doskonalenie zdolności operacyjnej,
❙❙ cyfryzacja, rozwój infrastruktury cyfrowej z zachowa-

niem pełnego bezpieczeństwa procesów,
❙❙ polityka bezpieczeństwa w zakresie zagrożeń działa-

niami cyber przestępców.
Wracając do definicji wymiarów inteligentnej fabryki, 
warto ją przedstawić jako następujące po sobie połączone 
procesy i systemy, które bazując na urządzeniach i zare-
jestrowanych parametrach, przechodzą do wyższych po-
ziomów, czyli kontroli procesu, agregacji, analizy i inter-
pretacji danych oraz ich archiwizacji w celu późniejszego 
przetwarzania. Ciekawym przedstawieniem fabryki jutra 
jest jej ukazanie na bazie dobrze znanego modelu, stan-
dardu ISA-95, który – pomimo stworzenia podczas trwa-
nia trzeciej rewolucji i wielu lat obecności w świadomości 
inżynierów czy menadżerów – jest wciąż aktualny. 
Jak widać na przedstawionym schemacie nowoczesna 
fabryka to organizm działający na wielu płaszczyznach 
i udostępniający dane dla określonych grup pracowni-
ków począwszy od operatorów i technologów a skoń-
czywszy na osobach decydujących o strategii rozwoju 
przedsiębiorstwa.

Bazą tej piramidy, są fizyczne „obiekty” do których należy 
zaliczyć w pierwszej kolejności pracowników liniowych 
a następnie inteligentne maszyny, czujniki, narzędzia. 
To miejsce gdzie pracownicy i maszyny współdziałają ze 
sobą za pośrednictwem strukturalnej komunikacji i zin-
tegrowanych systemów dostarczających w czasie rzeczy-
wistym dane o ich stanie i procesach, które aktualnie 
wykonują. Na tej warstwie skrót IIoT mówi o łatwości 
łączenia sprzętu z obszarem odpowiedzialnym za akwi-
zycję danych i ich analizę z wykorzystaniem usług pra-
cujących w chmurze (CLOUD, BIG DATA). 
Wydobyte w ten sposób dane są dokładniejsze, bardziej 
spójne, niemal w czasie rzeczywistym (częstotliwość 
pracy czujników jest obecnie mierzona w jednostkach 
1/100 a nawet 1/1000 sekundy) i pozwalają organi-
zacjom szybciej wykryć nieefektywność i problemy, 
oszczędzając czas i pieniądze. A zespół analityków czy 
też menadżerów, jest w stanie podjąć mądrzejsze i szyb-
sze decyzje biznesowe. Jest to w szczególności ważne dla 
firm przemysłowych.
Głównym problemem spowalniającym implementa-
cję IIoT w istniejących zakładach produkcyjnych jest 
sprzęg nowych technologii ze starszymi urządzenia-
mi i maszynami w szczególności tymi korzystającymi 
z różnych protokołów i różnych architektur systemo-
wych. W przeciwieństwie do automatyzacji osiągniętej 
w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci, obecne metody 
łączności ukierunkowane na IIoT i Smart Manufactu-
ring muszą być otwarte, oparte na ustandaryzowanych 
protokołach komunikacyjnych i zdolne do publikowa-
nia zarejestrowanych wartości w Internecie czy też In-
tranecie. 
Kolejne poziomy piramidy służą do sterowania proce-
sami, są magistralami komunikacyjnymi - pomiędzy 
Operations Technology (OT) – wymieniającymi dane 
bezpośrednio z maszynami i narzędziami oraz systema-
mi i aplikacjami IT (IT). Dodatkowo coraz częściej w tych 
warstwach znajdują się aplikacje, w których „interfejs 
personelu” oprócz wykonywania nadzoru nad produkcją 

Ekosystem czwartej rewolucji przemysłowej – cz. II

Głównym problemem spowalniającym implementację IIoT w istniejących 
zakładach produkcyjnych jest sprzęg nowych technologii ze starszymi 

urządzeniami i maszynami.

BI – Analiza i Raportowanie danych. Warstwa która jest grupo-
wana jako strefa BIG DATA. W którym są definiowane modele 
biznesowe. Czas dostępności i operacji na danych można defi-
niować w minutach.
ERP – planowanie produkcji/ logistyka. Zarządzanie przedsię-
biorstwem. Analiza i raportowanie realizacji zleceń. Czas obrób-
ki danych mierzony w minutach.
MES – Tworzenie i zarządzanie recepturami, Zarządzanie 
produkcją i procesami. Mierniki wydajności, analiza dostęp-
ności, liczenie KPI, OEE. Czas przetwarzania danych mierzony  
w sekundach.
SCADA – (warstwa IoT) Systemy sterowania linią produkcyjną, 
rejestracja parametrów produkcji. Agregacja danych produkcyj-
nych. Czas przetwarzania danych 1/10 sekundy.
IIoT – inteligentne urządzenia wykonawcze, czujniki, odczyt 
i udostępnienie parametrów. Czas dostępu do danych 1/100 
sekundy.
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może rejestrować procesy inspekcyjne czy też kontrolne 
a także uruchamiać zadania naprawcze i konserwacyjne, 
prewencyjne  – zapobiegające ewentualnym awarią. 
Ostatni poziom piramidy to Systemy Business Intelli-
gence. Służą one do agregacji danych i odpowiadają za 
organizację danych w praktyczne wskaźniki, jak wskaź-
niki wydajności (KPI), produktywności, które reprezen-
tują strategiczne cele przedsiębiorstwa. W połączonej 
cyfrowo organizacji (Smart Manufacturing) osoby za-
rządzające są automatycznie powiadamiane o miejscach, 
które nie działają zgodnie z planami i oczekiwaniami. 
Dyrekcja w nowoczesnym zakładzie musi mieć dostęp 
do podstawowych wartości produkcyjnych, tak aby płyn-
nie móc przeprowadzić analizę przyczyn, a w zależności 
od funkcji analitycznych systemu BI móc otrzymać su-
gestie lub wskazanie obszarów wymagających poprawy. 
Jak widać wszystkie poziomy są ważne dla organizacji 
i tylko ich właściwe działanie gwarantuje sukces. Dlate-
go najważniejszym elementem dobrego planu jest odpo-
wiednie przygotowanie definicji i właściwe wdrożenie 
interfejsów wymiany danych. Prawidłowa komunikacja 
jest kluczem do sukcesu nowoczesnego zakładu.

 Ó Nowoczesny zakład produkcyjny a klient 
końcowy

Oczywiście inteligentne systemy rejestracji parametrów 
i procesów, oprócz funkcji związanych ze zwiększaniem 
wydajności czy optymalizacją kosztów, mogą, a w zasa-
dzie są w stanie udostępnić dane związane z procesem 
wytwarzania. Tak naprawdę oznacza to, że klient końco-
wy, może otrzymać informacje o produkcie – o parame-
trach procesów – jakim był poddawany. Może również 
sprawdzić jego autentyczność. W nawiązaniu do począt-
ku opracowania należy w tym miejscu wspomnieć, że są 
dziedziny przemysłu, które muszą jednoznacznie infor-
mować odbiorcę o jakości i autentyczności swojego pro-
duktu. Nowe wprowadzane obecnie prawa, jak na przy-
kład dyrektywa fałszywkowa, nakładają na producenta 
obowiązek wprowadzania inteligentnych rozwiązań 

z grupy IIoT. Tak naprawdę dzięki takim poczynaniom 
ustawodawcy, są zakłady, które muszą w najbliższym 
czasie zaimplementować systemy znakowania jednost-
kowego i rejestracji, agregacji danych. Co prawda nie są 
to stricte rozwiązania umożliwiające płynną analizę pro-
cesu produkcyjnego, ale jednak są rozwiązaniami, które 
udostępniają bardzo dużą ilość informacji. Te dane mogą 
być – przy odpowiednim poszerzeniu inwestycji – klu-
czowe w zakresie analizy wydajności czy efektywności 
produkcji.
W przypadku farmacji, wspomniana dyrektywa nakłada 
obowiązek serializacji każdego opakowania leku i rapor-
towanie jego wyprodukowania, do serwerów dostępnych 
w chmurze (CLOUD). Ten typ rozwiązania w rzeczywi-
stości swoją architekturą, jest bardzo zbliżony do roz-
wiązań klasy smart factory. Na dzień dzisiejszy, każdy 
producent, postrzega te oczekiwania jako konieczność 
wydania określonej , niemałej sumy pieniędzy, jednak 
przy odpowiednim zamodelowaniu – zaplanowaniu 
wdrożenia, może pozyskać bardzo dużą ilość danych. 
A te dane, przy odpowiedniej analizie, udostępnią uni-
kalną wiedzę w zakresie miejsc, które mają niską wydaj-
ność czy też generują znaczące straty.

 Ó Inne wymiary czwartej rewolucji
Obecny kierunek rozwoju zakładów produkcyjnych jest 
ustawiony na pozyskiwanie maksymalnej ilości da-
nych o procesie produkcyjnym czy o samym produk-
cie (Cyfryzacja). Ta sytuacja jak widać jest wynikiem 
oczekiwań klienta (Zarządzanie Łańcuchem wartości) 
jak i wprowadzania nowych przepisów. Te dwie defini-
cje to kolejne dwa wymiary umożliwiające określenie 
przestrzeni i kierunku rozwoju czwartej rewolucji prze-
mysłowej. Aby móc powiedzieć o pełnym zrozumieniu 
zmian i przygotować się do opracowania odpowiednie-
go planu działania, należy bardzo dokładnie przepro-
wadzić analizę tych wymiarów. Następne części cyklu 
opowiedzą na co zwrócić uwagę w tym procesie oraz 
jak go wykonać.

W przemyśle 
farmaceutycznym 

zmiany muszą współgrać 
z rygorystycznymi 

przepisami.
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Zwycięski marsz 
serwilizacji

Firma Salesforce postanowiła zbadać niezwykle interesujący obszar działalności firm produk-
cyjnych. Ich menedżerowie pytani byli o to, czy daleko idąca współpraca z klientami znajdzie 
przełożenie na modele biznesowe. Jak się okazało, serwilizacja, czyli oferowanie przez firmy 

produkcyjne coraz większej ilości usług, ma szansę stać się kluczowym trendem.

 Ó Priorytety w B2B
W segmencie firm B2B nastawienie na 
klienta jest ważniejsze niż w segmencie 
dóbr konsumenckich (B2C). Aż 4 na 5 
firm zajmujących się produkcją uważa, że 
wprowadzanie personalizowanych usług 
pomoże w przyszłości rozwijać biznes. 
Raport „Revolutionizing Customer Service 
in Manufacturing” ukazuje główne trendy 
w obszarze obsługi klienta w segmencie 
firm produkcyjnych. Raport powstał na 
podstawie badania przeprowadzonego 
wśród 291 specjalistów ds. obsługi klienta 
w branży produkcyjnej na całym świecie. 
Poddano w nim analizie zależność pomię-
dzy jakością obsługi klienta, a rezultatami 
biznesowymi, dlatego wśród responden-
tów wyróżniono grupy:
❙❙ high performers (14 proc.) – firmy 

oceniające swoje wyniki w porówna-
niu z konkurencją jako świetne;

❙❙ moderate performers (56 proc.) – oce-
niających swoje wyniki jako średnie 
dla branży lub powyżej średniej;

❙❙ underperformers (30 proc.) – oceniający 
swoje wyniki poniżej średniej dla branży. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że 
w gronie kluczowych kryteriów decy-
dujących o przewadze konkurencyjnej, 
obok ceny i jakości produktów, coraz 
większą rolę odgrywa jakość i poziom 
współpracy z klientami. Czynnik ten ma 
znacznie większe znaczenie w segmen-
cie firm B2B, gdzie relacje z klientami 
obejmują długie okresy, a koszt utraty 
jednego klienta jest wielokrotnie wyż-
szy w porównaniu z segmentem B2C. 
Prawdziwym wyróżnikiem na rynku 
B2B stają się inteligentne, spersonalizo-
wane usługi. Dzięki nim nie tylko łatwiej 
utrzymać stałych klientów i zdobywać 
nowych – personalizowane usługi staną 
się głównym źródłem zysków. 

 Ó Nowy  generator 
przychodów

W sektorze produkcji obszar obsługi 
klienta często traktowany jest jak cen-
trum kosztów. Zadania polegają tu na 
rozwiązywaniu problemów, jak np. zako-
munikowanie o opóźnionej wysyłce czy 
wysłanie technika do naprawy uszkodzo-

nej maszyny. Obecnie stan ten szybko 
ulega zmianom. Obsługa klienta przy wy-
korzystaniu nowoczesnych technologii 
może zmienić swoją funkcję z centrum 
kosztów w generator wzrostu przedsię-
biorstwa. W raporcie Salesforce zebrane 
wyniki przedstawiono w 10 najbardziej 
znaczących trendach, które mogą być 
ważną wskazówką dla firm produkcyj-
nych i B2B, jeśli chcą one utrzymać prze-
wagę konkurencyjną i zdobywać rynki. 

10 trendów kształtujących obsługę 
klienta w sektorze produkcyjnym:

1. Producenci inwestują w jakość 
obsługi klienta, by wyróżnić się 
na tle konkurencji

Już ponad połowa (52 proc.) szefów pro-
dukcji twierdzi, że ich firma nie może już 
konkurować wyłącznie poprzez różni-
cowanie produktów. Do rangi istotnego 
wyróżnika urasta doświadczenie klienta 
zdobyte w kontakcie z firmą. Zamiast za-
tem uczestniczyć w wyścigu cenowym 
lub śrubowaniu jakości, producenci mogą 
starać się lepiej od swoich konkurentów 
przewidywać potrzeby klientów. To rodzi 
nowe rodzaje usług bazujących na da-
nych. Aż 74 proc. szefów firm produkcyj-
nych uważa, że w ciągu 10 lat usługi te 
staną się ich głównym źródłem zysków. 
Ponad dwie trzecie (68 proc.) firm pro-
dukcyjnych w ciągu ostatnich dwóch lat 
zwiększyło swoje budżety w obszarze ob-
sługi klienta. Najwięcej inwestują firmy 
z grupy high performers – 1,6 razy czę-
ściej niż underperformers. 

2. Budowanie pogłębionych relacji 
z klientami

W przeszłości producenci gromadzili 
przede wszystkim dane z wewnętrznych 
procesów produkcyjnych, skupiając się 
na poprawie efektywności operacyjnej. 
Celem było obniżenie kosztów i zwięk-
szenie marży. Gromadzenie danych we-
wnętrznych pozostaje oczywiście istotne, 

Usługi będą głównym źródłem zysków firm produkcyjnych

Modele zarządzania firmami produkcyjnymi wciąż bardzo bazują na 
silosach.



ale nie pomaga zrozumieć klientów. Aby 
to zmienić, zespoły obsługi klienta chcą 
koncentrować się na:
❙❙ tworzeniu głębszych relacji z klienta-

mi – 71 proc.;
❙❙ zapewnieniu spójnego doświadczenia 

w każdym kanale kontaktu – 71 proc.;
❙❙ personalizowaniu interakcji z działem 

obsługi – 63 proc.;
❙❙ wykorzystaniu pełnej historii klienta 

– 63 proc..
3. Internet Rzeczy a przewidywa-

nie potrzeb klienta
Internet Rzeczy (IoT) upowszechnia 
się w niesamowitym tempie. W 2016 
r. 58 proc. zespołów ds. obsługi klienta 
w sektorze produkcji korzystało z IoT, 
podczas gdy w 2015 r. było ich tylko 27 
proc.. Według 71 proc. firm śledzenie 
danych IoT ma ogromne znaczenie dla 
powstrzymania retencji klientów, ofe-
rowania proaktywnej obsługi (67 proc.), 
przewidywania potrzeb klientów przed 
ich powstaniem (66 proc.) oraz ulepsza-
nia przyszłych modeli produktów lub 
projektów (66 proc.).
Najpopularniejsze kategorie da-
nych IoT wykorzystywanych przez 
zespoły serwisowe:
❙❙ dane diagnostyczne – 73 proc.,
❙❙ dane lokalizacyjne – 72 proc.,
❙❙ przewidywanie stopnia zużycia pro-

duktów – 71 proc.,
❙❙ awaria produktu / komponentu – 71 proc.,
❙❙ dane ze wskaźników – 59 proc..

4. Firmy chcą dbać o wrażenia 
klienta w każdym punkcie kon-
taktu

Modele zarządzania firmami produkcyj-
nymi wciąż bardzo bazują na silosach, 
skupiając są na dostarczaniu najlepsze-
go produktu przy odpowiedniej marży. 
Silosowe podejście utrudnia jednak 
łączenie danych z produkcji, sprze-
daży i serwisu. 78 proc. klientów B2B 
twierdzi, że mogą zmienić markę, jeśli 
firma nie zapewni im spójnego pozio-
mu obsługi niezależnie od tego, z kim 
z firmy się kontaktują. Dlatego zespoły 
obsługi klienta muszą podjąć współpra-
cę z innymi obszarami w firmie. Aż 72 
proc. badanych przyznaje, że w jakości 
obsługi kluczową rolę odgrywa dostęp 
do pełnej historii klienta.

5. Współpraca pomiędzy obsługą 
klienta a sprzedażą jest motorem 
wzrostu firmy

W sektorze produkcyjnym działy serwi-
su i sprzedaży powinny ściśle ze sobą 
współpracować w celu uzyskania peł-
nego widoku klienta i łatwego dostępu 
do wszystkich danych. Według 69 proc. 
ankietowanych usługi i sprzedaż mają 
wspólne cele i wskaźniki. Ponad dwie 
trzecie zespołów obsługi klienta twierdzi, 
że identyfikuje możliwości sprzedażowe 
i powiadamia o nich sprzedaż, pomagając 
zwiększać przychody.

6. Decyzyjność pracowników ob-
sługi zwiększa produktywność 
i zmniejsza retencję

Producenci, wyposażając zespoły obsłu-
gi klienta w kompleksowy dostęp do hi-
storii klienta, mogą szybciej dostarczyć 
spersonalizowane usługi. Firmy z grupy 
high performers dwukrotnie częściej od 
underperformers wyposażają swoich pra-
cowników w kompletny, aktualny i łatwo 
dostępny widok klienta oraz informacje 
o produkcie, a także dwa razy częściej 
przyznają im moc decyzyjną w celu za-
pewnienia klientom spersonalizowanych 
rozwiązań. 

7. Aplikacje mobilne – wartość do-
dana w obsłudze klienta

Jedną z kluczowych technologii, która 
wpływa na lepsze doświadczenie klien-
tów są aplikacje mobilne. Firmy High 
performers 2,2 razy częściej od under-
performers dostarczają aplikacje mobilne 
swoim agentom serwisowym – pozwalają 
one np. zarządzać sprawami, łączyć się 
z innymi agentami lub udostępniać in-
formacje o klientach. Aplikacje mobilne 
wspierają:
❙❙ komunikację z klientami w czasie rze-

czywistym – 75 proc.,
❙❙ dostęp do danych z dowolnego miej-

sca – 75 proc.,
❙❙ świadczenie usług serwisowych 

z każdego miejsca – 74 proc.,
❙❙ komunikację w zespole – 72 proc..

8. Producenci wdrażają usługi wie-
lokanałowe w celu usprawnienia 
obsługi klienta

Firmy coraz więcej będą inwestować 
w technologie i rozwiązania dla zapew-
nienia klientom spójnych doświadczeń 

Co ciekawe, w obsługę klienta częściej zamierzają 
inwestować polskie przedsiębiorstwa skupiające 

się na rynku krajowym, niż te, których dominującym 
źródłem przychodów jest sprzedaż na eksport.
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we wszystkich kanałach kontaktu. Wielu 
producentów rozszerza swoje kanały ob-
sługi np. o opłacalne kosztowo kanały sa-
moobsługowe, takie jak dostępne online 
bazy wiedzy i portale klienta. 

9. Brak współpracy biznesowej 
blokuje cele związane z obsługą 
klienta

Klienci oczekują od producentów świad-
czenia usług, które są jednocześnie sper-
sonalizowane, predykcyjne i działające 
w czasie rzeczywistym. Wśród najważniej-
szych czynników hamujących osiągniecie 
dobrego poziomu usług jest brak pracow-
ników o odpowiednich umiejętnościach, 
brak odpowiednich szkoleń, a także brak 
współpracy wewnątrz firmy. Ale nie tylko. 
Oto lista najistotniejszych blokad.
Trzy główne czynniki hamujące świad-
czenie spersonalizowanych usług: 
❙❙ nieodpowiednie szkolenie agentów – 

38 proc.
❙❙ za mało agentów / pracowników – 35 proc.
❙❙ brak biznesowego połączenia / unie-

możliwienie wystarczająco szybkich 
działań – 34 proc.

Trzy główne czynniki hamujące dostar-
czanie spójnego doświadczenia klienta:

❙❙ brak współpracy biznesowej – 32 proc.
❙❙ brak dedykowanego zespołu omni-

-channel – 30 proc.
❙❙ silosowe systemy / technologie unie-

możliwiające dostęp do pełnego wi-
doku klienta – 30 proc.

Trzy główne czynniki hamujące dostar-
czanie mobilności w obsłudze klienta:
❙❙ ograniczenia budżetowe – 40 proc.
❙❙ brak umiejętności potrzebnych do 

rozwoju usług – 34 proc.
❙❙ brak odpowiedzialnych za zakup roz-

wiązań – 34 proc.
❙❙ 3 główne czynniki hamujące prowa-

dzenie szybkiej obsługi serwisowej:
❙❙ nieodpowiednie szkolenia pracowni-

ków – 40 proc.
❙❙ brak pracowników o odpowiedniej 

wiedzy – 39 proc.
❙❙ niewystarczająca ilość pracowników 

o określonych umiejętnościach – 38 proc.
Trzy główne czynniki hamujące rozwój 
inteligentnych usług:

❙❙ ograniczenia budżetowe – 40 proc.
❙❙ nie można wystarczająco szybko włą-

czyć ich do pracy – 35 proc.
❙❙ inteligentne narzędzia mogą pro-

wadzić do zwiększenia liczby zadań 
administracyjnych przy niewielkiej/
zerowej opłacie za ich wykonywanie 
– 34 proc.

10. Sztuczna inteligencja – przyszłość 
obsługi klienta
Producenci analizują, w jaki sposób 
sztuczna inteligencja (AI) może być 
wykorzystana w obszarach wsparcia 
agentów serwisowych, przewidywania 
potrzeb klientów czy autodiagnostyki. 
Sami klienci mają wysokie oczekiwa-
nia co do tego, jak producenci będą 
wykorzystywać AI w przyszłości – 73 
proc. nabywców B2B oczekuje, że do 
2020 r. firmy zaczną dostarczać pro-
dukty, które będą potrafiły samodziel-
nie diagnozować problemy i automa-
tycznie składać zmówienia na nowe 
części i podzespoły.
Obecnie firmy z grupy high performers 
2,3 razy częściej od underperformers wy-
korzystują sztuczną inteligencję w celach 
dokonania klasyfikacji przypadków, inte-
ligentnego wyznaczania tras serwisan-
tów, przewidywania czasu rozwiązania 
problemu oraz redukcji wskaźnika odcho-
dzenia klientów.

 Ó Polski paradoks
Jak wynika z raportu przygotowane-
go w 2017 r. przez KPMG „Inwestycje 
przedsiębiorstw produkcyjnych działają-
cych w Polsce”, firmy produkcyjne zdają 
sobie sprawę z konieczności modyfikacji 
swojego sposobu działania. Najczęściej 
wskazywanym obszarem, który powi-
nien podlegać ulepszeniom, jest obszar 
produkcji i montażu, ale co druga firma 
planuje też udoskonalenie procesów 
związanych ze sprzedażą i obsługą klien-
ta. Co ciekawe, w obsługę klienta częściej 
zamierzają inwestować przedsiębiorstwa 
skupiające się na rynku krajowym (59 
proc.), niż te, których dominującym źró-
dłem przychodów jest sprzedaż na eks-
port (41 proc.). Może to świadczyć o tym, 
że te drugie mają lepiej zaprojektowane 
procesy obsługi klienta ze względu na 
konieczność istnienia na bardziej konku-
rencyjnym rynku. 

 ■Oprac. WZ

Usługi będą głównym źródłem zysków firm produkcyjnych

Gromadzenie danych wewnętrznych nie pomaga zrozumieć klientów.

Już ponad połowa szefów produkcji twierdzi, że ich 
firma nie może już konkurować wyłącznie poprzez 

różnicowanie produktów.
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Training on the Job
Wdrożenie zdobytej na szkoleniach wiedzy w praktykę zawodową, to jedno z największych 
wyzwań zarówno dla uczestników działań rozwojowych, jak i ich przełożonych. Jak zwiększyć 
szansę na wzrost kompetencji i zachęcić pracowników do wykorzystywania nabytych umiejęt-

ności na co dzień?

Realizując jeden z pro-
jektów rozwojowych dla 

przedsiębiorstwa produkcyj-
nego, towarzyszyłam szefowi 
fabryki w obchodzie. Zacho-
wywał się tak, jak zwykle: 
witał się z pracownikami, 
kontrolował ich aktywność 
i wyniki prezentowane na ta-
blicach, przeprowadzał krót-

kie rozmowy. Na pierwszy rzut oka, wizyta przebiegała 
pozytywnie – szef znał z imienia większość ze swoich 
podwładnych, z każdym z nich się przywitał, był bez-
pośredni, a w dyskusjach wykazywał spostrzegawczość 
oraz uwagę. Moje spostrzeżenia względem jego praktyk, 
wprawiły go jednak w niemałe zdumienie. Dotychczas 
nie zastanawiał się nad skutkami wybranych działań, 
np. wypominania pracownikom dawnych przewinień. 
W jego mniemaniu było to nieszkodliwe, bo jego wypo-
wiedzi miały charakter żartobliwy. 
Podczas obchodu zwracał również uwagę wyłącznie na 
niezadowalające wyniki, pomijając przy tym te, które 
były na oczekiwanym przez niego poziomie. Dodatkowo, 
swoje zastrzeżenia wobec pracy mistrzów i kierowników 
wypowiadał w obecności innych pracowników, często 
ich podwładnych. Jego uzasadnienie? „Tak jest szybciej”. 

Pomimo dużej wiedzy z zakresu przywództwa i zarzą-
dzania, nie dostrzegał błędów i demotywującego wymia-
ru swoich zachowań. Umożliwił mu to dopiero rzetelny 
feedback na podstawie obserwacji jego pracy, czyli Tra-
ining on the Job.

 Ó Obserwacja interakcji
Training on the Job (ToJ) to poszkoleniowa forma roz-
woju, polegająca na prowadzonej przez konsultanta 
obserwacji pracownika podczas wybranych sytuacji 
zawodowych. Na podstawie jego spostrzeżeń, uczest-
nik ToJ otrzymuje feedback, a następnie omawia z nim 
konkretne zachowania (które z nich były prawidłowe, 
a które mogły by być bardziej efektywne). Taka analiza 
służy do ustalenia dalszych działań rozwojowych, ukie-
runkowanych na kluczowe kompetencje pracownika, 
których poziom jest obecnie niezadowalający. Przedmio-
tem obserwacji mogą być wszelkiego rodzaju interakcje 
ze współpracownikami, podwładnymi, kontrahentami, 
klientami czy dostawcami, w tym m.in.:
❙❙ prowadzenie spotkań indywidualnych i zespołowych
❙❙ przekazywanie feedbacku pracownikom
❙❙ prowadzenie rozmów z pracownikami (np. rozmów 

oceniających)
❙❙ przekazywanie decyzji, przygotowanie i wprowadza-

nie zmian
❙❙ obchody po produkcji, wizyty w oddziałach firmy
❙❙ prowadzenie wizyt coachingowych z podwładnymi
❙❙ udział w spotkaniach, prowadzenie rozmów handlowych.

Ocena skuteczności działania menedżera

Maryla Korczyńska

Ciekawe wnioski przynieść mogą obserwacje spotkań 
projektowych.
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Forma ta przeznaczona jest przede wszystkim dla me-
nedżerów – zarówno tych działających w obszarze han-
dlowym, jak i menedżerów produkcji, osób pracujących 
stacjonarnie. W przedsiębiorstwach produkcyjnych, cie-
kawe wnioski przynieść mogą obserwacje spotkań pro-
jektowych z kierownikami i mistrzami, podczas których 
menedżer podsumowuje wyniki czy rozwiązuje proble-
my. W zależności od kompetencji wymagających rozwo-
ju, analiza może obejmować wiele różnych obszarów.

 Ó Training czyni mistrza
Choć ta forma wymaga odpowiedniego nastawienia 
i otwartości wobec informacji zwrotnej, uczestnictwo 
w Training on the Job daje menedżerowi wiele korzyści:
❙❙ menedżer otrzymuje feedback bezpośrednio po wyko-

naniu danej aktywności lub ich serii – np. po spotkaniu 
z pracownikami czy po całym dniu pracy. Taki sche-
mat ułatwia przedyskutowanie konkretnych sytuacji 
„na gorąco” – odwołując się do faktów, dostrzegając 
ciąg przyczynowo-skutkowy, rozumiejąc, jak wybrane 
zachowanie wpływa na drugą stronę (podwładnego, 
klienta, współpracownika),

❙❙ rozmowa prowadzona tuż po obserwacji jest pozba-
wiona filtrów i przekonań, które uczestnik zwykle 
nakłada podczas przywoływania pewnych sytuacji 
w normalnej dyskusji,

❙❙ ToJ jest realizowany w praktyce zawodowej i obejmuje 
realne sytuacje. Po ustaleniu planu rozwoju, menedżer 
wciela go w życie, wykonując codzienne obowiązki,

❙❙ w idealnej sytuacji uczestnik bierze udział w kilku trenin-
gach, co pozwala śledzić próby wdrożenia do rzeczywi-
stości spostrzeżeń konsultanta z poprzednich obserwacji. 
Jeśli więc ToJ nie stanowi jednorazowego spotkania, ale 
ich cały cykl – wówczas uczestnik otrzymuje kolejne in-
formacje zwrotne, co mobilizuje go do dalszej pracy,

❙❙ ToJ to forma, w której może uczestniczyć także przeło-
żony uczestnika, wspierając go w rozwoju.

 Ó Jak wspierać uczestnika ToJ?
Udział w Training on the Job wymaga od menedżera 
odpowiedniego nastawienia. Doświadczyłam sytuacji, 
w których uczestnicy ToJ celowo modyfikowali plan 
obserwacji, starając się dobrze zaprezentować w oczach 
konsultanta. Wybierali stosunkowo proste zadania, za-
praszali na wizytę w oddziałach uzyskujących wysokie 
wyniki czy na spotkania ze zdyscyplinowanym i zmoty-
wowanym zespołem. Było to zwykle wynikiem ambicji 
menedżera lub obawy wobec możliwości wykorzysta-
nia przez firmę informacji o jego niedociągnięciach, 
które zauważy konsultant. Training on the Job powi-
nien być jednak traktowany jako możliwość rozwoju. 
By rzeczywiście się to udało, należy stworzyć uczest-
nikom poczucie bezpieczeństwa i przekonanie, że ToJ 
nie jest organizowany po to, aby oceniać menedżera. 
Jak to zrobić?
Dość często niewykorzystywanie wiedzy zdobytej przez 
menedżera podczas szkoleń w codziennej praktyce jest 
spowodowane niskimi oczekiwaniami przełożonych lub 
brakiem zainteresowania wobec tego, czego ich pod-
władni mieli okazję się nauczyć. Bez aktywnego udziału 
szefów, uczestnik pozostaje sam ze swoimi wątpliwo-
ściami, udanymi bądź nieudanymi próbami wprowa-
dzenia w życie nowych umiejętności. Tymczasem, dla 
efektywności Training on the Job, duże znaczenie ma 
zaangażowanie zarówno podwładnych, jak i działu HR. 
W procesie planowania i realizacji mają oni swoją istot-
ną rolę do odegrania:
❙❙ zmobilizować uczestnika do wyboru trudnych dla nie-

go sytuacji. Wtedy ToJ może przynieść największe ko-
rzyści,

❙❙ zapewnić go, a potem dotrzymać słowa, że ToJ nie po-
służy do oceny jego kompetencji, ale do ich rozwijania,

❙❙ w trakcie ToJ rozmawiać z pracownikiem o korzy-
ściach, jakie daje mu uczestnictwo w nim – na co 
zwraca uwagę konsultant, w czym można mu pomóc. 
Pozwoli to nadać ToJ odpowiednie znaczenie w oczach 
pracownika,

❙❙ zmobilizować uczestnika, aby wprowadzał w życie 
spostrzeżenia, rady konsultanta, 

❙❙ omawiać z pracownikiem jego plan rozwoju po ToJ, 
aby pomóc mu wdrożyć go w życie i wesprzeć go po-
przez zainteresowanie, obserwację czy omówienie po-
stępów.

 Ó Jak pracuje konsultant?
O skuteczności Training on the Job w dużej mierze 
decyduje podejście konsultanta i dobór sposobu pracy 
z uczestnikiem. Im wyższe są kompetencje menedże-
ra – tym większa jest możliwość wykorzystania podej-
ścia coachingowego. Aby zwiększyć szanse na sukces 
ToJ konsultant powinien również przygotować się do 

Ocena skuteczności działania menedżera

Ciekawym rozwinięciem Training 
on the Job jest Shadowing – czyli 

obserwacja pracy menedżera 
podczas wykonywania obowiązków 

zawodowych, prowadzona przez 
drugiego menedżera.

Wspieranie pracowników na każdym kroku jest nieodzowne.



niego poprzez poznanie kultury organizacyjnej oraz 
standardów firmy w zakresie, którego dotyczyć będzie 
obserwacja. Przed jej rozpoczęciem odbywa on rozmo-
wę z uczestnikiem na temat tego, jakie cele chce po-
przez podejmowane działania osiągnąć i jak zamierza 
to zrobić – dzięki temu feedback będzie dotyczył nie 
tylko konkretnych zachowań, ale również tego na ile 
podejmowane działania wpływały na realizację przyję-
tych celów. Podczas ToJ konsultant uważnie obserwuje 
uczestnika, nie krępując go w danej sytuacji. Znaczenie 
ma np. to, gdzie siedzi – tak, aby nie ograniczać mene-
dżera w działaniu i nie peszyć go prowadzeniem nota-
tek. Co niezwykle istotne, konsultant udziela bezstron-
nego feedbacku, chcąc zachęcić uczestnika do własnych 
refleksji. W czasie trwania ToJ pozostaje do jego dys-
pozycji, udziela rad, pomaga w rozwiązaniu trudności 
i problemów poprzez rozmowę, jeśli uczestnik poprosi 
o takie wsparcie. Na sam koniec ustala z menedżerem 
plan dalszego rozwoju. 

 Ó Shadowing – ucząc się od najlepszych
Ciekawym rozwinięciem Training on the Job jest Shado-
wing – czyli obserwacja pracy menedżera podczas wy-
konywania obowiązków zawodowych, prowadzona przez 
drugiego menedżera, wspieranego przez konsultanta. Ta 
forma sprzyja dzieleniu się dobrymi praktykami pomię-
dzy osobami zajmującymi podobne stanowiska. Dzięki 
obecności konsultanta, udzielanemu przez niego feed-
backowi i bieżącym wskazówkom, obserwujący mene-

dżer nie tylko identyfikuje wartościowe zachowania, ale 
również jest w stanie zrozumieć, w jaki sposób wpływają 
one na efektywność własną oraz innych. Po przeanali-
zowaniu danych sytuacji i zakończeniu Shadowingu, 
menedżer wybiera kilka zaobserwowanych praktyk, two-
rząc plan działania, umożliwiający wdrożenie ich w swo-
jej codziennej pracy.
Zarówno Training on the Job, jak i Shadowing to inte-
resujące formy rozwojowe. Dzięki indywidualnemu po-
dejściu konsultanta i utrzymaniu jego skupienia na jed-
nym uczestniku, menedżer zyskuje nie tylko przydatne 
i cenne wskazówki, ale i mobilizację do dalszej pracy nad 
swoimi kompetencjami.

Konsultant zarządzający i trener w firmie PROFES, certyfiko-
wany Coach ICC. Autorka i realizatorka wielu szkoleń i działań 
doradczych z zakresu standaryzacji pracy menedżerów, zarzą-
dzania przez cele, oceny pracy i motywowania pracowników czy 
rozwijania kompetencji zarządów i menedżerów. 

Maryla Korczyńska 

MAINTENANCE
10-11.10.2018, Kraków

9. Międzynarodowe Targi Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji

www.mtc.krakow.pl

Utrzymaj
 się w ruchu!

Obserwowany menedżer swoje 
zastrzeżenia wobec pracy mistrzów 

i kierowników wypowiadał w obecności 
innych pracowników, często ich 

podwładnych.
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Dumni z polskiego 
DNA

Elektromobilność jest aktualnie w mediach jednym z najbardziej nośnych tematów. Tymcza-
sem w Polsce od blisko pół wieku działa firma, która na rynku lekkich pojazdów elektrycznych 
jest światowym potentatem. O historii sukcesu Melexa rozmawiamy z Dariuszem Gujdą, czło-

nekiem zarządu i dyrektorem finansowym firmy.

Zacznijmy od prostego pytania: Melex stał się sy-
nonimem pojazdu elektrycznego na tyle, że wie-
le osób nie zdaje sobie sprawy, że jest to produkt 
i marka „Made in Poland”. Jaki jest przepis na glo-
balny sukces?
Dariusz Gujda: Melex jest jednym z najdłużej działają-
cych producentów pojazdów elektrycznych na świecie. 
W 1971 roku rozpoczęła się produkcja seryjna, początko-
wo na eksport, jednak bardzo szybko o Melexy upomniał 
się rynek krajowy. Przez blisko pięćdziesiąt lat nasze 
produkty zdobyły na tyle dużą popularność, że słowo 
‘meleks’ stało się synonimem tego typu pojazdów w seg-
mencie jak np. ‘adidas’ dla obuwia sportowego. W Pol-
sce większość osób kojarzy markę z naszym krajem. Za 
granicą ta świadomość również się zmienia, w naszych 
działań promocyjnych cały czas podkreślamy, że Melex 
jest polską marką.
Recepta na sukces firmy jest prosta. Bardzo ważne jest 
stałe badanie rynku i dostosowywanie pojazdów do po-
trzeb klientów. Przez cały czas śledzimy nowinki tech-
niczne i poczynania konkurencji, staramy się bardzo 
szybko na nie reagować wprowadzając nowe, innowa-

cyjne rozwiązania, jak również rozszerzając zastosowa-
nie produktu. Melex idealnie się sprawdza w niemal 
każdej branży. Działamy na zasadzie Customizingu, 
każdy model jest wykonywany na indywidualne zamó-
wienie klienta. W ten sposób udało nam się zapełnić 
niszę na rynku pojazdów elektrycznych. Dbamy o to, 
by Melexy nie tylko spełniały swoje funkcje użytkowe, 
ale również atrakcyjnie wyglądały. Nad designem i no-
wymi rozwiązaniami technicznymi modeli pracujemy 
razem z profesjonalnymi pracowniami projektowymi, 
a także z instytucjami jak Ministerstwo Transportu, 
wieloma instytutami i organizacjami technicznymi, 
politechnikami i firmami z dużym doświadczeniem 
w branży motoryzacyjnej.
Obecnie Melex jest w świetnej kondycji, ale histo-
ria firmy nie zawsze była usłana różami. Proszę 
powiedzieć, które momenty były najtrudniejsze 
w historii firmy? Jak sobie z nimi poradziło przed-
siębiorstwo?
Historia marki rozpoczęła się od produkcji pojazdu 
golfowego na potrzeby rynku amerykańskiego. Pro-
dukt z Polski został bardzo dobrze przyjęty za oce-
anem i bardzo szybko zdobył dużą część rynku USA. 
Melexy były konkurencyjne nie tylko ze względu na 
niską cenę, ale także wysoką jakość wykonania. Warto 
podkreślić, że to właśnie Melex był pierwszym pro-
ducentem na świecie, który w pojazdach zastosował 
elektroniczne sterowanie silnikiem elektrycznym. To 
również nasza firma jako pierwsza wprowadziła na 
pola golfowe pojazdy o napędzie spalinowym, których 
produkcja zakończyła się w latach 90. Rocznie wysyła-
liśmy do USA nawet 10 000 pojazdów.
Niestety, z przyczyn od nas niezależnych straciliśmy 
rynek amerykański. W 2004 roku firma znalazła się 
w trudnej sytuacji gospodarczej, ogłoszono upadłość, 
a masę upadłościową przejął syndyk. Na szczęście nie 
przerwano produkcji, a „przedsiębiorstwo w ruchu” 
jeszcze w tym samym roku kupili państwo Andrzej 
i Dorota Tyszkiewiczowie. Firma pod ich zarządem 
rozwinęła skrzydła i sieć dealerów powiększyła się 
o nowe rynki Europy Zachodniej i Południowej. Wkrót-
ce dołączyły do niej również kraje arabskie i Austra-
lia. Miejsce Stanów Zjednoczonych zajęły więc inne 
rynki, w tym Skandynawia, która obecnie jest naszym 
największym odbiorcą. Pojazdy firmy Melex można 
spotkać pod niemal każdą szerokością geograficzną, 
nawet w tak egzotycznych krajach, jak Papua-Nowa 
Gwinea czy Gwadelupa.

Z punktu widzenia branżowego potentata
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Zaczęło się od pojazdu golfowego, ale obecnie port-
folio Państwa produktów jest znacznie szersze. Co 
miało na to wpływ?
Na początku produkowaliśmy prosty, pod względem 
konstrukcji i rozwiązań technicznych model golfowy 
na rynek amerykański. Po zmianie klienta docelowego 
w odpowiedzi na potrzeby rynku nastąpiła dywersyfika-
cja i wprowadziliśmy szereg innowacyjnych rozwiązań. 
Z taśmy produkcyjnej coraz częściej zjeżdżają pojazdy 
użytkowe i pasażerskie, a także modele specjalne, takie 
jak ambulans, karawan, pojazd pocztowy. W pojazdach 
oferujemy również specjalistyczne zabudowy jak skrzynie 
typu kontener z drzwiami, roletami, półkami, szufladami, 
podłogą antypoślizgową, izotermy, przystosowane do in-
dywidualnych potrzeb klienta. 
Tworzenie zaawansowanych produktów, o których 
Pan wspomniał, wymaga dużych nakładów na bada-
nia i rozwój, a także dostępu do wykwalifikowanej 
kadry, której przecież coraz bardzie brakuje. W jaki 
sposób Melex radzi sobie z tym problemem?
Część nakładów na badania i rozwój to środki własne, 
ale również przez szereg lat korzystaliśmy z programów 
NOT czy NCBiR. Kadra, którą zatrudniamy posiada duże 
doświadczenie. Nie jest łatwo pozyskać do zespołu do-
brego fachowca, ale trzeba pamiętać o tym, że jeszcze 
przed II Wojną Światową Mielec należał do Centralnego 
Okręgu Przemysłowego i działała tutaj jedna z najwięk-
szych fabryk samolotów na świecie, zatrudniająca wy-
soko wykwalifikowanych specjalistów. Kilkanaście osób 
zatrudnionych w działach Techniki oraz R&D to absol-
wenci rzeszowskich i śląskich uczelni. Przy tworzeniu 
nowych modeli i rozwiązań technicznych Działy Tech-
niki i R&D współpracują z różnymi instytucjami m.in. 
Ministerstwem Transportu, Naczelną Organizacją Tech-
niczną, Instytutem Transportu Samochodowego, PIMOT, 
z uczelniami wyższymi, np. Instytutem Pojazdów przy 
Politechnice Warszawskiej, a także firmami projektowy-
mi z bogatym doświadczeniem w branży motoryzacyjnej. 
Podzespoły wykonywane są przez starannie dobranych 
podwykonawców, a części zakupione u kwalifikowanych 
dostawców. Montaż pojazdów odbywa się w profesjonal-
nie wyposażonej linii produkcyjnej w nowej siedzibie 
w Mielcu, w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, do której 
przenieśliśmy się w połowie 2017 roku.
Czego, według Państwa, potrzebuje polska firma 
produkcyjna, żeby odnieść sukces za granicą?
Na pewno trzeba mieć trochę szczęścia, by we właści-
wym czasie stworzyć produkt, który będzie odpowiedzią 
na potrzeby rynku. Bardzo ważna jest jakość wykonywa-
nych produktów. Nasze Melexy są uniwersalne i spraw-
dzają się w niemal każdej branży. Ale to nie wszystko. 
Nie wystarczy tylko sprzedać pojazd, ważna jest równie 
profesjonalna obsługa posprzedażowa, dostępność części 
zamiennych, szybki i skuteczny serwis. To składa się na 
tzw. „user experience” – doświadczenia użytkownika, któ-
re decydują o tym czy klient kupi nasz produkt ponownie 
i poleci go innym.
Od chwili powstania firmy jesteście nastawieni na 
eksport. Co poradziłby Pan polskim firmom?
Bardzo często, niepotrzebnie, polskie firmy mają kom-
pleksy w stosunku do światowych producentów jak USA, 
Japonia czy kraje Europy Zachodniej. Bardzo ważna jest 

wiara w to, co się robi i umiejętność przewidywania. Nie 
można skupiać się tylko na bieżącej działalności, ale na-
leży myśleć perspektywicznie. Stąd nasze zaangażowanie 
w wiele nowych projektów. Pomimo różnych zawirowań 
w historii Melexa nigdy się nie poddaliśmy. Na przykład, 
gdy straciliśmy rynek amerykański, poszukaliśmy no-
wych rynków zbytu, odpowiednio dostosowując produkt 
do potrzeb klientów.
Co wymaga jeszcze poprawy?
Myślę, że firmy powinny skupić się na tym, co im wycho-
dzi najlepiej, nie wolno dopuścić do tego by „rozmieniać 
się na drobne”. Często jest tak, że firmy zbyt pochopnie 
dywersyfikują swoją działalność. Nasza firma od początku 
jest producentem pojazdów elektrycznych. Odnieśliśmy 
sukces w tym segmencie rynku i na tym się skupiamy. 
Nie oznacza to, że jesteśmy zamknięci na nowe wyzwa-
nia, ale po co psuć czy zmieniać coś, co dobrze wychodzi? 
Nasza bogata tradycja, historia i doświadczenie zaowoco-
wały uznaniem klientów na całym świecie oraz licznymi 
nagrodami i wyróżnieniami i tego należy się trzymać.
Gdzie widzi Pan rezerwy, które warto wykorzystać?
Absolwenci polskich uczelni są bardzo utalentowani, 
a nasze szkoły wyższe prezentują bardzo wysoki poziom 
kształcenia. Najważniejsze jest to, by zatrzymać najlep-
szych specjalistów w kraju. Wielu z nich już niestety po 
studiach wyrusza za granicę, przez co tracimy świetnych 
fachowców. Zatrudniona w firmach kadra jest bardzo do-
świadczona, wystarczy tylko wykorzystać ten potencjał. 
Słynne powiedzenie „Polak potrafi" powinno stanowić 
najlepszy komentarz w tej kwestii.
Czy dziś, nasz kraj jest w stanie stworzyć produkt, 
który może powtórzyć sukces Melexa i stać się glo-
balną marką?
Polscy inżynierowie z różnych branż są bardzo cenieni 
w świecie. Jeśli tylko otrzymają środki i wsparcie odpo-
wiednich instytucji, jestem przekonany, że są w stanie 
stworzyć produkt, który będzie konkurencyjny i popular-
ny na całym świecie. Taka jak nasza marka.
Czy możemy mówić, że za granicą logo „Made in 
Poland” pomaga?
Za granicą polskie produkty coraz bardziej zyskują na 
znaczeniu, chociaż ten proces następuje bardzo wolno. 
Bardzo często inne kraje lobbują na rzecz swoich produk-
tów. Na pewno łatwiej jest krajom bogatszym, z większym 
doświadczeniem w gospodarce wolnorynkowej, mają 
większe środki na promocję. Jednak jestem zdania, że ja-
kość i dobry produkt zawsze się obroni. Melex jest bardzo 
dumny z tego, że jest od początku w 100 proc. polską fir-
mą od zawsze oferującą produkty z emblematem „Made 
in Poland”.
Na koniec proszę powiedzieć, jaką ma Pan radę dla 
firm, które chcą postawić na rynki zagraniczne?
Receptą na sukces jest nigdy nie odpuszczać i bardzo cięż-
ko pracować, wierzyć w to, co się robi i nie czuć kom-
pleksów w stosunku do konkurencji z zagranicy. Klient 
zadowolony zawsze wraca, a często także przyprowadza 
nowych odbiorców.

 ■Rozmawiał: Michał Wieczorek

Więcej o Liderach Produkcji na stronie  
www.LiderzyMadeInPoland.pl
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Skanery ręczne Datalogic PowerScan PM9500 
Bezprzewodowa wersja skanera PowerScan 
PD9500 marki Datalogic, wyróżniająca się 
wysoką wydajnością odczytu kodów 1D 
i 2D oraz kodów nanoszonych bezpośrednio 
na produkty w oparciu o technologię DPM 
(technologia znakowania bezpośredniego).

Dzięki opatentowanej 
przez Datalogic tech-
nologii Star 2.0 Power-
Scan PBT 9500-DPM 
zapewnia radiową 
komunikację w zasię-
gu do 100m od bazy, 
zwiększając wygodę 
pracy użytkowników 
urządzenia oraz eli-
minując ograniczenia 
związane z używaniem 
kabli.
Wytrzymałość i komfort pracy czytnika PowerScan PM9500 
zapewnia szczelna obudowa (IP65) i wyprofilowany pisto-
letowy uchwyt. Dzięki mocnej konstrukcji skaner jest od-
porny na ciężkie warunki atmosferyczne (temp. pracy: od 
- 20 do +50), wstrząsy i wielokrotne upadki na betonową 
powierzchnię z wysokości 2m.
Istotną i ważną zaletą PowerScan PM9500 jest sposób 
aktywowania skanera do pracy oraz sposób powiadomień 
o poprawnym odczycie kodu. Poprzez zastosowanie tech-
nologii Motionix urządzenie automatycznie przełącza się 

między ręcznym i automatycz-
nym trybem pracy czytnika w za-
leżności od aktywności użytkow-
nika a technologia Datalogic 3GL 
(Three Green Light) zapewnia 
- poprzez wyświetlający się zielo-
ny punkt na kodzie i sygnalizację 
diodową LED na górze i w ręko-
jeści skanera - użytkownika o prawidłowym odczycie kodu. 
Funkcjonalności te idealnie sprawdzą się w pomieszcze-
niach o dużym natężeniu hałasu oraz tam, gdzie szybkości 
pracy skanera jest warunkiem koniecznym.
Urządzenie jest dostępne w wersji z 4 przyciskami i 16 kla-
wiszową klawiaturą.

Najważniejsze cechy produktu:
 Ó odczyt każdego rodzaju kodu 1d i 2d;
 Ó intuicyjny 4 – punktowy celownik z centralnym przyci-
skiem dla skanowania pojedynczych kodów;

 Ó podświetlenie pola odczytu białym, ciepły światłem;
 Ó opatentowana technologia Datalogic: Motionix; 3GL; Star 2.0
 Ó skanery seriiPM9500 mają wymienne ochronne szkło okna 
odczytu;

 Ó komunikacja radiowa o zasięgu operacyjnym do 100m od 
bazy.

 Ó praca sieciowa w oparciu o RS485 lub Ethernet: do 255 
czytników jednocześnie w trybie „on-line” przy wykorzy-
staniu 16 baz komunikacyjnych;

 Ó praca 32 operatorów na tej samej stacji bazowej;
 Ó skanery PM9500 mogą pracować w trybie kompatybil-
nym z bazami wcześniejszych modeli serii PowerScan 
(BC8XX0; BC9XX0)

www.posnet.com.pl

System IFS Applications 10
Firma IFS wprowadza system IFS Applications 
10 – nową wersję pakietu narzędzi do zarządzania 
działalnością biznesową. Aby ułatwić klientom 
wykorzystanie trendów branżowych, takich jak 
automatyzacja, obsługa urządzeń połączonych 
(IoT) i serwicyzacja, nowa wersja systemu 
dostarcza firmom jeszcze lepsze zaplecze do 
obsługi dzisiejszych technologii cyfrowych.
Nowości w systemie IFS Applications 10:

 Ó IFS Aurena: Nowoczesny interfejs użytkownika, w pełni zgod-
ny z responsywną technologią przeglądarkową. IFS Aurena za-
pewnia optymalny komfort użytkowania, zwiększając przez to 
skuteczność i wydajność pracy. 

 Ó Komunikacja z systemem IFS przy wykorzystaniu sztucznej 
inteligencji: Bazując na technologii sztucznej inteligencji (arti-
ficial intelligence, AI), system IFS Applications 10 wprowadza 
asystenta IFS Aurena Bot. Pomaga on użytkownikom obsługi-
wać system za pomocą poleceń głosowych i tekstowych, prze-
kazywanych w intuicyjny i efektywny sposób. 

 Ó Rozwiązanie do zarządzania serwisem: System IFS Applica-
tions 10 obejmuje szereg funkcjonalności wspierających firmy 
świadczące usługi serwisowe, zwłaszcza producentów z zaple-
czem do obsługi posprzedażnej oraz firmy, które specjalizują 
się w dostarczaniu wysokiej jakości usług serwisowych. 

 Ó Planowanie potrzeb materiałowych sterowane popytem: 
DDMRP to nowoczesna adaptacja klasycznego mechanizmu 
planowania potrzeb materiałowych (MRP). Pomaga ona sta-

wić czoła wyzwaniom związanym z krótkim cyklem życia pro-
duktów, długim skumulowanym czasem realizacji dostaw oraz 
nieuniknionym błędem prognoz sprzedaży. 

 Ó Funkcje związane z produkcją: Nowa wersja systemu oferuje 
znaczne usprawnienia obsługi produkcji procesowej, w tym 
także nowe i ulepszone funkcje monitorowania produkcji 
w toku, zarządzania jakością, zarządzania recepturami i for-
mułami, bilansowania produkcji wsadowej i zarządzania han-
dlem. 

 Ó Usprawnienia w obsłudze działalności globalnej: By lepiej 
wspomagać działalność firm globalnych, system IFS Applica-
tions 10 został wyposażony w elastyczny mechanizm rozlicza-
nia podatków, więcej funkcji zarządzania współpracą między 
wieloma firmami, a także rozbudowane narzędzia księgowości 
równoległej, wykorzystywanej do celów rozliczeń lokalnych 
i korporacyjnych.

 Ó Nowoczesny interfejs API z obsługą rozwiązań chmurowych: 
Otwarty interfejs API w postaci mikro-usług, opracowany 
zgodnie z wytycznymi RESTful standardem OASIS oData, za-
pewnia łatwą integrację danych i procesów w systemie. 

www.ifsworld.com/pl



Panele operatorskie HMI Kinco
Aby sterować i reagować w odpowiednim 
momencie na zmiany procesu technologicznego, 
potrzebny jest graficzny wskaźnik informujący 
o faktycznym stanie procesu.
Panele operatorskie Kinco w ofercie firmy WObit posiada-
ją wymiary matrycy od najmniejszej 4.3” aż po 15” w serii 
MT5000, która pozwala na odczyt danych nawet ze spo-
rej odległości oraz wygodne rozmieszczenie przycisków 
funkcyjnych.
Najtańsza seria paneli MD to łatwe w użytkowaniu pro-
gramowalne tekstowe panele HMI wyposażone we wbu-
dowaną przyciski funkcyjne, co zdecydowanie zwiększa 
ich funkcjonalność w standardowych aplikacjach. Pozo-
stałe serie posiadają kolorowe wyświetlacze wyposażone 
w panel dotykowy, który umożliwia intuicyjną komunika-
cję z urządzeniem.

Ekonomiczną serią paneli od-
powiednią dla wielu aplikacji 
ze względu na możliwość bez-
pośredniej współpracy z ponad 
200 sterownikami PLC znanych 
producentów jest MT4000. Se-
ria ta jest wyposażona w szereg 
protokołów komunikacyjnych 
(np. MODBUS-RTU), ma również 
wbudowane porty szeregowe, w tym port USB, pozwala-
jący na programowanie panelu z poziomu komputera PC.
Niektóre modele z tej serii posiadają wejście na kartę 
SD do akwizycji danych oraz interfejs Ethernet. Oprócz 
tego panel HMI jest wyposażony w system operacyjny, 
w przypadku serii MT4000 jest to dopasowany do in-
dywidualnych potrzeb Linux OS, który zarządza całym 
urządzeniem. Dzięki tym cechom Panel MT4000 jest od-
powiedni dla większości aplikacji z zakresu automatyki 
przemysłowej.
MT5000 to seria paneli HMI zaprojektowania na potrze-
by wymagających aplikacji. Urządzenia z tej serii osiąga-
ją duża wydajność dzięki procesorowi Marvell PXA5000 
RISC CPU oraz wbudowanemu Linux OS. Poza imponu-
jącą prędkością serię MT5000 cechują interfejsy sieciowe 
Profibus-DP, CANopen, Ethernet oraz MPI ze wsparciem 
konfiguracji sieci zgodnej z MPI.
Ponadto panele operatorskie Kinco z tej serii zostały wy-
posażone w porty USB do komunikacji z takimi urządze-
niami jak mysz, klawiatura, drukarka lub dysk USB. Pane-
le MT5000 posiadają wbudowane wejście video i wyjście 
audio (złącze 3,5mm) do aplikacji multimedialnych. Dzięki 
swojej funkcjonalności panele te mogą być zastosowanie 
w różnorodnych aplikacjach.
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Zasilane indukcyjne systemy AGV dla dużych obciążeń
Wózki AGV są w dzisiejszych czasach coraz 
częściej stosowane w wielu obszarach przemysłu 
na potrzeby linii montażowych. Zapewniają 
zautomatyzowany wewnątrzzakładowy przepływ 
materiałów lub tworzą podstawę dla elastycznych 
procesów montażowych.

Indukcyjne roz-
wiązania AGV 
dla dużych ob-
ciążeń umożli-
wiają zaplano-
wanie zakładu 
bez barier. Nasze 
rozwiązanie sys-
temowe obejmu-
je poszczególne 

pojazdy, zasilanie, komunikację WLAN oraz nawigację 
i koordynację pojazdów. Ułożone w podłodze przewody 
sterownicze Movitrans tworzą bezstykowy i, tym samym, 
odporny na zużycie oraz niewymagający konserwacji sys-
tem przesyłu energii.
Indukcyjna nawigacja jest liniowa a jej podstawą są prze-
wody sterownicze Movitrans. Precyzyjne pozycjonowanie 
zapewniają wpuszczone w podłogę transpondery RFID, 
zaś komunikacja WLAN do oraz od pojazdów realizowana 
jest poprzez ułożony w podłodze kabel promieniujący.
Za pomocą parametryzowalnego oprogramowania syste-
mu Movivisin możliwe jest wcześniejsze zaplanowanie linii 

transportowych, przeprowadzenie symulacji oraz emulacji, jak 
również wprowadzenie parame-
trów dla różnych odcinków drogi 
w dowolnych profilach jazdy.
Zalety:
 Ó krzyżowanie różnych dróg trans-
portowych, ponieważ nasz sys-
tem do bezstykowego przesyłu 
energii MOVITRANS® jest uło-
żony w podłodze, 

 Ó wysoka dostępność maszyn, gdyż w przypadku naszych 
indukcyjnych systemów AGV dla dużych obciążeń nie ma 
długich czasów ładowania,

 Ó oszczędność czasu potrzebnego na instalację, ponieważ 
funkcje wykonywane na odcinku drogi wymagają jedynie 
parametryzacji, a nie programowania.
Zakres systemu
 Ó komponenty napędowe z naszego sprawdzonego systemu 
modułowego,

 Ó decentralny sterownik napędu, pozycjonowania oraz aplika-
cji Movipro,

 Ó nawigacja za pośrednictwem anteny naprowadzającej,
 Ó pozycjonowanie za pomocą transponderów RFID,
 Ó bezstykowy przesył energii Movitrans,
 Ó projektowanie, symulowanie oraz emulowanie za po-
mocą parametryzowalnego oprogramowania systemu  
Movivision,

 Ó panel sterowania LSI do wizualizacji odcinków drogi ze zin-
tegrowanym panelem dotykowym.

www.sew-eurodrive.pl
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Top 10 przełomowych 
technologii

Nauka rozwija się w błyskawicznym tempie. To samo można powiedzieć o technologii. Massa-
chusetts Institute of Technology, najbardziej ceniona uczelnia techniczna na świecie, opubliko-
wał listę 10 najważniejszych trendów bieżącego roku łączących oba te światy. Każdy z nich ma 

potencjał, by zmienić rzeczywistość, w jakiej przyjdzie nam żyć za 5, 10, może 15 lat.

Przyzwyczailiśmy się już do tego, że w świecie no-
wych technologii dzieje się naprawdę dużo, jednak 

nie wszystkie wynalazki zasługują na uwagę. — Nauko-
we spojrzenie na przełomowe odkrycia i innowacyjne 
rozwiązania technologiczne bywa jak zimny prysznic, 
studzi emocje i opierając się na popartej głęboką wie-
dzą analizie, pozwala skupić się na tym, co wartościowe 
i obiecujące. To coś więcej niż nowinki. Takie analizy 
bywają niezwykle przydatne dla biznesu — uważa Piotr 
Rojek z DSR, firmy specjalizującej się w zaawansowa-
nych rozwiązaniach IT dla produkcji.

 Ó Metalowy druk 3D
Mimo wielkiego szumu, jaki towarzyszył pojawieniu 
się na rynku drukarek 3D, maszyny tego typu znala-
zły się w posiadaniu przede wszystkim pasjonatów no-
wych technologii czy projektantów, którzy korzystają 
z nich do tworzenia prototypów. Problematyczny było 
również samo drukowanie, gdyż jedynym materia-
łem, który sprawdzał się w tym procesie był plastik. 
Drukowanie przy wykorzystaniu innych materiałów, 
a w szczególności metalu, było drogie i kosztowne. Sy-
tuacja uległa jednak zmianie, a druk w metalu stał się 
opłacalny i niebawem może mieć spory wpływ m.in. na 
branżę produkcyjną. — Podczas gdy cyfryzacja przemy-
słu przekłada się na rosnącą efektywność fabryk i coraz 
większe oszczędności, druk w metalu może zaburzyć 
działające obecnie łańcuchy dostaw. Zamawianie części 
i trzymanie ich w magazynach zostanie ograniczone do 
niezbędnego minimum, podczas gdy większość potrzeb-
nych komponentów, przynajmniej na poziomie prototy-
powania lub dla krótkich serii, drukowanych będzie na 
miejscu — przewiduje dyrektor zarządzający w DSR SA. 

Druk w metalu może również zrewolucjonizować branżę 
budowlaną, umożliwiając błyskawiczne tworzenie szkie-
letów na placu budowy.

 Ó Sztuczne embriony
Zarodki utworzone wyłącznie z komórek macierzystych 
— bez jaj płodowych i spermy? Naukowcy z uniwersyte-
tu w Cambridge udowodnili, że jest to możliwe, tworząc 
w ten sposób realistycznie wyglądające zarodki myszy. 
— Wiedzieliśmy, że komórki macierzyste w swoim po-
tężnym potencjale są magiczne. Nie zdawaliśmy sobie 
jednak sprawy, że mogą się w tak piękny sposób same 
organizować — powiedziała podczas jednego z wywia-

dów Magdalena Zernicka-Goetz, przewodnicząca zespołu 
badawczego. Mimo, że z powstałych w ramach projektu 
embrionów prawdopodobnie nigdy nie narodzą się my-
szy, naukowcy uznali odkrycie za przełom, który może 
otworzyć drogę do sztucznego rozmnażania ssaków.

 Ó Inteligentne miasta
– Internet Rzeczy to bez wątpienia jeden z najgorętszych 
trendów ostatnich lat. Technologia Internetu Rzeczy ma 
bardzo szerokie zastosowanie. Jako pierwszy zaczął z nich 
korzystać przemysł, tworząc inteligentne fabryki. Teraz IoT 
wkracza w nowe obszary i zmienia je — wyjaśnia Sławomir 
Kuźniak z firmy BPSC, tworzącej zaawansowane rozwiąza-
nia informatyczne. Za sprawą konglomeratu Alphabet, na-
leżącego do Google, technologia IoT w 2018 roku wkroczy 
w przestrzeń miejską. Toronto będzie pierwszym miastem, 
w którym zaawansowane rozwiązania IT będą wykorzysta-
ne na szeroką skalę. Projekt Sidewalk Toronto ma być cy-
frową odpowiedzią na największe wyzwanie, przed którymi 
stają współczesne metropolie; transport, dostęp do miesz-
kań i zużycie energii. Według planów nadbrzeżna część 
Toronto Quayside ma być poddana rewitalizacji i zmieni 
się w zieloną dzielnicę, której infrastruktura ma być oparta 
o technologię Internetu Rzeczy.

Sztuczna inteligencja, wcześniej 
zdominowana przez największe firmy 

technologiczne i wąsko wyspecjalizowane 
startupy, ma szanse wejść do 

powszechnego użytku.
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Cała strefa ma być ze sobą połączona i wymieniać się 
informacjami, by ekosystem miejski działał sprawnie. 
Transport publiczny ma być podstawową formą komu-
nikacji, a energia ma pochodzić z odnawialnych źródeł. 
Według założeń „inteligentne miasto” ma być stworzone 
dla ludzi. Technologia ma pomagać w przekształceniu 
struktury miejskiej w przyjazne środowisko. Nie będzie 
ona futurystyczne, a zielona i naturalna.

 Ó Sztuczna inteligencja dla każdego
Sztuczna inteligencja, wcześniej zdominowana przez 
największe firmy technologiczne i wąsko wyspecjali-
zowane startupy, za sprawą chmury obliczeniowej ma 
szanse wejść do powszechnego użytku, usprawniając 
działalność firm z sektora MŚP. W segmencie rozwiązań 
IT dla biznesu, wykorzystujących możliwości sztucznej 
inteligencji obecny jest m.in. Google ze swoim Tensor-
Flow— biblioteką sztucznej inteligencji z licencją open-
-source. Można z niej bezpłatnie korzystać do tworzenia 
oprogramowania opartego o algorytmy uczenia maszy-
nowego. Swój udział zaznacza tutaj także Microsoft, zaś 
o krok naprzód wychodzi Oracle implementujący funkcje 
sztucznej inteligencji w swoich usługach chmurowych 
czy oferujący w pełni autonomiczną, a więc “samoob-
sługową” bazę danych. — Wszyscy mówią o sztucznej 
inteligencji, jednak dotychczas niewielu firmom udało 
się w pełni wykorzystać jej potencjał. Największymi 
przeciwnościami okazały się brak mocy obliczeniowej 
oraz przede wszystkim zbyt mała ilość danych. Coraz po-
wszechniejsze korzystanie z chmury obliczeniowej może 
skutecznie wyeliminować dużą część tych problemów — 
uważa Piotr Prajsnar, prezes Cloud Technologies - wła-
ściciela jednej z wiodących hurtowni danych na świe-
cie, która przy pomocy uczenia maszynowego w czasie 
rzeczywistym analizuje w chmurze obliczeniowej dane 
pochodzące z ponad 12 miliardów urządzeń. Informacje 
tego typu wykorzystywane są m.in. do precyzyjnego tar-
getowania reklamy internetowej.

Warto wspomnieć, że szeroka dostępność funkcjonal-
ności sztucznej inteligencji bardzo wiele zawdzięczać 
będzie właśnie implementacji rozwiązań SI w usługach 
chmury obliczeniowej, które systematycznie zyskują na 
popularności. Dzięki temu “mirażowi” firmy otrzymają 
dużo bardziej zaawansowane i inteligentne narzędzia 
wspierające operacje w poszczególnych obszarach. — 
Sztuczną inteligencję z powodzeniem stosuje się dzisiaj 
w sprzedaży, finansach, kadrach, obsłudze klienta czy 
marketingu. Wykorzystanie uczenia maszynowego po-
zwala zwiększyć skuteczność kampanii marketingowych 
i obniżyć ich koszty. Np. w pakiecie CX Cloud Suite za-
stosowaliśmy oparty na sztucznej inteligencji mecha-
nizm optymalizacji ceny, który sugeruje specjalistom 
ds. sprzedaży udzielanie rabatów starannie wybranym 

klientom - tłumaczy Adam Wojtkowski, dyrektor gene-
ralny Oracle Polska.
Ponadto, dzięki szerszemu dostępowi do narzędzi SI 
towarzyszących usługom chmurowym możliwe będzie 
nawiązanie równej walki z cyberprzestępcami. – Nie 
oszukujcie się. Trwa cyberwojna. A my przegrywamy. 
Co roku jest coraz gorzej. Musimy zmienić strategię, nie 
może być tak, że wystawiamy naszych ludzi przeciw ich 
komputerom. To muszą być nasze komputery kontra ich 
komputery — mówił Larry Ellison, przekonując, że w do-
bie tak złożonych technik stosowanych przez crackerów 
i rosnącej liczby zagrożeń nie da się chronić infrastruk-
tury bez wsparcia automatyki. Sztuczna inteligencja bę-
dzie więc w stanie rozpoznawać odbiegającą od normy 
aktywność w sieci, wykrywać i “łatać” luki w zabezpie-
czeniach, przewidywać prawdopodobieństwo cyberata-
ku, zaś w przypadku konieczności odparcia go “wystawi 
do walki” odpowiednią liczbę zasobów.

 Ó Maszyny z wyobraźnią
Sztuczna inteligencja, doskonała w wykrywaniu podo-
bieństw cierpi na pewne ograniczenia — brakuje jej 
wyobraźni, potrzebnej do samodzielnego tworzenia. 
Oznacza to, że takie algorytmy z łatwością wyodręb-
niają obrazy, na których np. znajduje się rowerzysta, 
jednak same nie potrafią takiego obrazu stworzyć. Ma 
się to zmienić za sprawą pewnego odkrycia, które mia-
ło miejsce na Uniwersytecie w Montrealu. Stworzona 
przez Iana Goodfellow koncepcja, znana jako generative 
adversarial network sprawiła, że SI po raz pierwszy zy-
skała swoistą wyobraźnię. Jak do tego doszło? W dużym 
uproszeniu GAN polega na rywalizacji dwóch sieci neu-
ronowych w grze przypominającej kotka i myszkę.
Obie sieci uczą się na podstawie tej samej bazy danych. 
Jedna z nich przyjmuje rolę generatora i na podstawie 
widzianych wcześniej obrazów tworzy podobne. Druga, 
zwana dyskryminatorem, sprawdza, czy wygenerowany 
obraz jest wygenerowaną przez maszynę wadliwą kopią. 
W ten sposób maszyna odrzuci grafikę przykładowego 
rowerzysty posiadającego dodatkową kończynę lub oczy 
z tyłu głowy. Z czasem komputer uzbrojony GAN staje 
się tak dobry w tworzeniu obrazów, jak algorytmy ucze-
nia maszynowego w ich odróżnianiu. W testach okazało 
się, że technologia doskonale radzi sobie z naśladowa-

Po druk 3D w metalu sięgnął już Mercedes-Benz.

Z pomocą kwantowych komputerów 
mamy szansę otrzymać nowe rodzaje 

białek, dzięki którym powstaną 
efektywniejsze leki czy nowatorskie 

elektrolity dla bardziej pojemnych baterii.
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niem ludzkiej mowy, jak również z tworzeniem fotoreali-
stycznych obrazów. Wygenerowane przez SI materiały 
charakteryzowały się takim realizmem, że odróżnienie 
sztucznie wygenerowanych próbek od prawdziwych 
przykładów było co najmniej problematyczne.

 Ó Rozumienie danych i głosu w trybie 
rzeczywistym

Wszyscy pamiętamy sceny z kultowych filmów science 
fiction, w których bohaterowie za sprawą ekstrawaganc-
kiej technologii nie tylko rozumieli obce języki, lecz 
nawet z łatwością się w nich komunikowali. Rok 2018 
przybliża nas do tej rzeczywistości, a wszystko za spra-
wą opracowywanych urządzeń do tłumaczenia języka 
mówionego w czasie rzeczywistym. Za pośrednictwem 
połączonej ze smartfonem słuchawki możliwe będzie 
natychmiastowe tłumaczenie sentencji wypowiadanych 
w innym języku przez rozmówcę na pożądany przez 
użytkownika. Pomimo kilku obaw o doskonałość tego 
rozwiązania, które zapewne sprawdzą się w pierwszej 
fazie jego rozwoju, to bardzo obiecująca technologia, ba-
zująca na technice NLP (Natural Language Processing) 
czyli przetwarzaniu języka naturalnego.
— To jedno z podstawowych narzędzi cognitive compu-
tingu, pozwalającego na badanie danych “ze zrozumie-
niem”. Dzięki temu, możliwe jest tłumaczenie tekstu 
w czasie rzeczywistym - także w formie głosowej, ale 
także przeszukiwanie ogromnych zbiorów firmowych 
danych w poszukiwaniu nie tyle danej frazy czy zdania, 
ale nawet konkretnego “kontekstu” ich zastosowania 
czy poddawanie analizie biznesowej całego cyfrowego 
dobytku przedsiębiorstwa, a nie jedynie jego skrawka. 
Techniki kognitywne potrafią “sięgać” także po nie-
ustrukturyzowane dane, czyli te dotychczas niewykorzy-
stywane przez firmy, pozwalając np. na lepsze poznanie 

klientów dzięki ich aktywności w sieci czy skuteczniej-
sze przewidywanie trendów bazując na większej liczbie 
parametrów z wielu źródeł. To bardzo istotna kwestia, 
biorąc pod uwagę, iż dzisiejszy biznes korzysta jedynie 
z 10-20 proc. gromadzonych danych — dodaje Jacek 
Grzyb z firmy teamLeaders, firmy dostarczającej rozwią-
zania kognitywne.
Warto wspomnieć, że ostatnio, na uwadze zyskuje tak-
że technika rozumienia języka naturalnego (NLU – Na-
tural Language Understanding), której rozwój pozwala 
narzędziom sztucznej inteligencji na „radzenie sobie” 
z nieprzewidywalnymi danymi wejściowymi, co w przy-
padku rozmowy odnosi się np. do kolokwializmów, skró-
tów myślowych czy przestawionych szyków zdań, które 
dotychczas wprawiały rozwiązania bazujące na SI w za-
kłopotanie. Przy zastosowaniu NLU, zrozumiałe będą 
komendy zawierające wspomniane elementy czy proste 
błędy, które system będzie w stanie ujednolicić i udzielić 
odpowiedzi nie wymagając korekty ze strony rozmówcy.

 Ó Koniec z emisją CO2
Paliwa kopalne są jednym podstawowych źródeł energii 
i wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach tej 
pozycji nie utracą. Ich przetwarzanie nie jest obojętne 
dla środowiska i wiąże się z wysoką emisją dwutlenku 
węglą. W Houston w stanie Texas powstaje właśnie Net 
Power — 50-megawatowa elektrownia. Ma ona wytwa-
rzać energię co najmniej tak tanio, jak standardowe in-
stalacje gazu ziemnego, wychwytując cały dwutlenek 
węgla uwalniany w tym procesie. Jeśli projekt okaże się 
sukcesem, elektrownie gazowe mają szansę zastąpić te 
atomowe, których utrzymanie wiąże się z ogromnymi 
kosztami. Sposobem na generowanie oszczędności przy 
wytwarzaniu energii z gazu ziemnego ma być sprzedaż 
pozyskane w ten sposób dwutlenku węgla. Popyt na CO2 
mają również kreować producenci cementu i plastiku.

 Ó Pełna anonimowość w sieci
W czasach, w których w Internecie można znaleźć na 
nasz temat niemal wszystko, prawdziwa prywatność to 
wręcz święty Graal współczesności. Wzrastająca ilość 
naszych interakcji realizowanych poprzez aplikacje, ser-
wisy społecznościowe, a także zwiększona liczba kontak-
tów z różnymi użytkownikami znacznie utrudniają pozo-
stanie całkowicie niewidocznym. W najbliższym czasie 
ma się to jednak zmienić, a całkowita prywatność w sieci 
może stać się faktem. Informatycy cały czas pracują bo-
wiem nad sieciowym narzędziem, które pozwoli jednej 
ze stron udowodnić drugiej, że dysponuje pewną infor-
macją, bez jej ujawniania. Zastosowanie tej technologii 
w procesach uwierzytelniania np. bankach ma zapewnić 
najwyższy od lat poziom anonimowości i obniżyć ryzyko 
wypłynięcia wrażliwych danych osobowych. Narzędzie 
ma bazować na algorytmie kryptograficznym, zwanym 
dowodem z wiedzą zerową (zero-knowledge proofs). Na-
ukowcy pracują nad tą metodą już od kilkunastu lat, ale 
zainteresowanie nią eksplodowało dopiero w zeszłym 
roku dzięki rosnącej popularności kryptowalut.
Do tej pory większość bitcoinowych transakcji cechowa-
ła pełna transparentność – w dowolnym eksploratorze 
bloków można zobaczyć strony transakcji i ich wartości. 

Sztuczna inteligencja rozwinie się dzięki chmurze  
obliczeniowej.
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Całkowitą prywatność swoich klientom zaoferowała jed-
nak firma Zcash, która do szyfrowania swoich transakcji 
używa właśnie algorytmu zero-knowledge proofs, czyli 
tak zwanego zk-SNARK. Ten niezwykle skuteczny za-
awansowany system szyfrujący praktycznie uniemożli-
wia znalezienie nadawcy i odbiorcy. To może być ważny 
krok naprzód w ochronie wrażliwych informacji i rozwo-
ju technologii służących do przechowywania i przetwa-
rzania danych, m.in. chmur obliczeniowych. Zastosowa-
nie algorytmu zero-knowledge proofs w urządzeniach 
sieciowych może stać się jednym z głównych rozwiązań 
bezpieczeństwa, szczególnie w regulowanych branżach, 
takich jak finanse czy służba zdrowia. Chcąc zagwaran-
tować możliwie najwyższy poziom usług, coraz przy-
chylniejszym okiem patrzą one m.in. na operatorów data 
center, oferujących nowoczesne i kompleksowe usługi 
IT z chmurą obliczeniową na czele.

 Ó Genetyczne wróżby
Pewnego dnia po porodzie dzieci otrzymywać będą ra-
port DNA zawierający przewidywania dotyczące szans 
na atak serca lub zachorowanie na raka, uzależnienie 
od tytoniu czy posiadanie ponadprzeciętnej inteligen-
cji. Tworzenie takich raportów stało się możliwe dzięki 
przeprowadzonym na szeroką skalę badaniom genetycz-
nym. W niektóre z nich zaangażowanych było miliony 
ludzi. Okazuje się, że najczęstsze choroby i wiele cech 
czy zachowań, w tym inteligencja, są wynikiem nie 
jednego lub kilku genów, ale wielu genów działających 
wspólnie. Korzystając z gigantycznych zbiorów danych 
naukowcy tworzą coś, co nazywają „polygenic risk sco-
res” (ang. poligenową oceną ryzyka). Mimo, że dzięki 
takim badaniom otrzymuje się rachunek prawdopodo-
bieństwa, a nie diagnozę, mogą one być niezmiernie 
przydatne w rozwoju medycyny. Firmy farmaceutyczne 

mogą wykorzystywać wyniki testów do prowadzenia 
badań klinicznych leków prewencyjnych np. na chorobę 
Alzheimera czy dolegliwości sercowe. Wybierając ochot-
ników, którzy mają większe szanse na zachorowanie, bę-
dzie można dokładniej sprawdzać działanie leków.

 Ó Projektowanie cząsteczek
Kwantowe komputery oferować będą niespotykaną do-
tychczas moc obliczeniową. Naukowcy już dziś szukają 
dla niej zastosowań. Spośród licznych pomysłów należy 
zwrócić uwagę na możliwość dokładnego projektowa-
nia cząsteczek. Dzięki niemu mamy szansę otrzymać 
nowe rodzaje białek, dzięki którym powstaną efektyw-
niejsze leki, nowatorskie elektrolity dla bardziej po-
jemnych baterii, czy związki zmieniające zmieniające 
światło słoneczne w płynne paliwo. Zaprojektowanie 
tego typu cząsteczek wykracza poza możliwości klasycz-
nych komputerów. Nawet prosta symulacja zachowania 
się elektronów w stosunkowo prostej cząsteczce wiąże 
się ogromnymi zawiłościami. Dla komputerów kwanto-
wych, które zamiast ciągów zerojedynkowych korzystają 
z kubitów, takie obliczenia nie stanowią problemu. Udo-
wodnili to niedawno badacze z IBM, którzy wykorzystali 
siedmio-kubitowy komputer do utworzenia modelu czą-
steczki zbudowanej z trzech atomów.

 ■Marcel Płoszczyński

Podczas gdy cyfryzacja przemysłu 
przekłada się na rosnącą efektywność 
fabryk i coraz większe oszczędności, 

druk w metalu może zaburzyć działające 
obecnie łańcuchy dostaw.

Inny niż wszystkie!
Kreuj wizerunek swojej firmy

www. .pl 

Załóż inteligentny profil
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Wywiad z dr inż. Jackiem Kozłowskim

Odnaleźć się  
w zdigitalizowanym 

świecie
O wyzwaniach, jakie dla firm produkcyjnych oraz ich menedżerów niesie cyfrowa rewolucja, 

rozmawiamy z dr inż. Jackiem Kozłowskim.

Hasła związane z ideą Przemysłu 4.0 słychać już 
praktycznie zewsząd. W jakich obszarach dziś tak 
naprawdę widać już tę koncepcję w praktyce?
O Przemyśle 4.0. mówi się coraz więcej i to bardzo do-
brze. Doradzając firmom i analizując ich procesy wy-
twórcze, logistyczne czy biurowe, doskonale widzimy 
jak duże rezerwy tkwią w polskich zakładach produkcyj-
nych. Zmiany są potrzebne, a idea w pełni zautomatyzo-
wanej fabryki działa na wyobraźnię decydentów na tyle, 
że coraz uważniej przypatrują się oni swoim procesom, 
szukając sposobów na to, by je usprawnić. To czy zop-
tymalizują produkcję wdrażając rozwiązania Przemysłu 
4.0., czy też zdecydują się wprowadzić inne rozwiązania, 
to kwestia drugorzędna. Ważne, że przemysł dostrzega 
potrzebę zmian.

Patrząc na rynek, można podzielić zakłady produkcyjne 
na te, które dopiero zaczynają realizować duże projek-
ty IT i na te, które na przestrzeni ostatnich lat wydały 
znaczące środki na modernizację parku maszynowego, 
wdrożyły oprogramowanie ERP, MES czy SFC, i któ-
re dzięki temu dzisiaj realizują produkcję w znacznym 
stopniu zautomatyzowaną. Wykorzystują one czytniki 
RFID, ekrany dotykowe, wirtualną rzeczywistość, ale 
przede wszystkim w coraz większym stopniu opierają 
się na danych wykorzystywanych do prognozowania 
popytu, ograniczenia wypełnienia magazynów, zapobie-
gania przestojom czy awariom. Nie jest to jeszcze speł-
nienie idei Przemysłu 4.0., gdzie fabryka jest w pełni 
zautomatyzowana i w zasadzie autonomiczna, niemniej 
w wybranych obszarach, niektóre firmy należy ocenić 
wysoko pod względem zaawansowania prac. Potrafią 
one nie tylko realizować opłacalną produkcję w krótkich 
seriach, ale także dostarczać produkt na tyle konkuren-
cyjny i wysokiej jakości, że z powodzeniem sprzedają go 
na wymagających, zachodnich rynkach. Nie bez powo-
du dzisiaj marka „Made in Poland” zyskuje na wartości 
i staje się synonimem wartościowego a nie tylko najtań-
szego produktu.
Doświadczenia pokazują jednak, że wbrew pozorom, 
do zrobienia jest jeszcze wiele. Nie zawsze sięgamy 
po bardzo zaawansowane rozwiązania i technologie IT 
a mimo to udaje nam się zwiększyć efektywność produk-
cji o kilkadziesiąt procent. Na przestrzeni ostatnich lat 
zrealizowaliśmy projekty, gdzie produkcję w toku ogra-
niczyliśmy o 65 42 proc. a problemy jakościowe zmniej-
szyliśmy o 95 42 proc.. To pokazuje skalę tego, co jest 
jeszcze do zrobienia w obszarze produkcji w Polsce.

Biorąc pod uwagę potencjał, specyfikę polskiego 
rynku, branże i poziom zaawansowania rodzimych 
firm – w jakich obszarach najłatwiej będzie im re-
alizować projekty z pogranicza Przemysłu 4.0?
We wszystkich obszarach istnieje spore pole do opty-
malizacji, ale po pierwsze nie zawsze musi to ozna-
czać wdrażanie rozwiązań Przemysłu 4.0, a po drugie 
raczej nie należy się spodziewać masowych inwestycji 
w Fabryki 4.0. Tu zdecydowanie zalecam metodę małych 
kroków, zwłaszcza, że nawet patrząc globalnie, zdecydo-
wana większość zakładów produkcyjnych znajduje się 
dopiero na początkowym etapie inwestycji. Tzw. „digital 
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masters” jest zaledwie kilka procent. W tej sytuacji trud-
no o punkt odniesienia.
To, w którym obszarze będą realizowane projekty Prze-
mysłu 4.0. zależy w zasadzie od trzech czynników: bu-
dżetów, świadomości menedżerów, a także rzeczywi-
stych potrzeb. Ten pierwszy czynnik nie jest już barierą 
– wiele zakładów okrzepło na tyle, że są one w stanie sfi-
nansować inwestycje z własnych środków, nie sięgając 
po zewnętrzne wsparcie. To czego potrzeba, to decyzja 
i świadomość potrzeb. Z naszych doświadczeń wynika, 
że menedżerowie często je dostrzegają, ale boją się po-
stawić ten pierwszy krok, zakładając, że nie są jeszcze 
na niego gotowi operacyjnie czy merytorycznie. Warto 
też zauważyć, że o ile każda fabryka chce produkować 
więcej, niższym kosztem, o tyle nie każda musi realizo-
wać produkcję na zamówienie, nie każda musi od razu 
drastycznie skracać czas produkcji i ograniczać jej kosz-
ty. To wpływa na tempo zmian. Z dużą dozą prawdopo-
dobieństwa można jednak założyć, że pierwsze skrzypce 
w cyfrowej rewolucji będą odgrywały te firmy, które do 
tej pory pod względem inwestycji w nowe technologie 
wiodą prym, a więc np. motoryzacyjne czy silnie regu-
lowane branże jak farmaceutyczna, które musi spełnić 
wyśrubowane wymagania.

Co w kontekście idei Przemysłu 4.0 warto zrobić? 
Jak przygotować się do jej wdrożenia?
Uwzględniając fakt, że idea Smart Factory, przenosi cię-
żar planowania, realizacji (w tym sterowania) i kontroli 
produkcji z ludzi na komputery, najistotniejszym czynni-
kiem wydaje się odpowiednie przygotowania organizacji 
na te zmiany.
W przypadku organizacji rozpoczynających swoją przy-
godę z Przemysłem 4.0, przede wszystkim doradzamy 
nad właściwym poprowadzeniem tego procesu. Grun-
townie analizujemy procesy produkcyjne, logistyczne, 
biurowe i wspomagające, identyfikując czynniki ogra-
niczające transformację i wskazujemy możliwe rozwią-
zania eliminujące problemy organizacyjne, procesowe 
czy techniczne. Nie zawsze potrzebne są rozwiązania cy-
frowe, niekiedy wystarczy ograniczyć się do doradztwa 
lub też wprowadzenia „analogowej” zmiany, która choć 
nie wymaga inwestycji w IT, przynosi wymierne efekty. 
Dlatego przed wdrożeniem systemów IT, warto uporząd-
kować procesy wykorzystując takie metody jak: Lean 
Management, MTM, czy Six Sigma, przystosowanych 
do wyzwań stawianych przez Przemysł 4.0. Co ważne, 
pracujemy wspólnie z klientem we wszystkich fazach 
wdrażania zmiany i jesteśmy odpowiedzialni za efekt 
końcowy projektu, którym jest przygotowanie struktury 
organizacji do wejścia w przemysł 4.0.
Przed wdrożeniem rozwiązań Przemysłu 4.0, bardzo 
ważne jest przeprowadzenie szkoleń i wdrożeń w za-
kresie tzw. cyfrowej kultury, zmian kompetencyjnych, 
podniesienia kwalifikacji zarówno pracowników niskie-
go jak i wysokiego szczebla. Następnie prace nad usta-
bilizowaniem i „ułożeniem” podstawowych procesów 
w firmie. Nie można np. stworzyć automatycznych sys-
temów planistycznych czy kontrolnych, nie posiadając 
normatyw a w efekcie wiedzy o C/T i L/T produkcyjnych, 
czasach przezbrojeń etc… W praktyce często spotykamy 
się z sytuacją, że już w pierwszych fazach transformacji, 

nieświadomi skutków klienci oczekują wdrożenia za-
awansowanej technologii. W efekcie przynosi to jedynie 
niewielkie i najczęściej lokalne usprawnienie, którego 
efekt często zostaje „wchłonięty” przez nieefektywne 
i nieprzygotowane obszary sąsiadujące.
Rozwiązanie informatyczne czy automatyczne, samo 
w sobie w większości przypadków nie rozwiązuje proble-
mów w organizacji, czego organizacje nie są świadome, 
podejmując decyzję o wdrożeniu rozwiązań z obszarów 
automatyki czy IT. Faktyczne efekty, najczęściej w po-
staci oszczędności, generowane są w wyniku komplek-
sowych projektów optymalizacyjnych, które podobnie 
jak procesy tradycyjne, poprzedzone muszą być analizą 
strategiczną i studium wykonalności, w efekcie których 
określone zostaną cele, potrzeby i zasoby, niezbędne do 
realizacji założonych celów. W przypadku Przemysłu 4.0 
działania te muszą być rozszerzone o analitykę danych 
oraz nową kulturę organizacyjną, pozwalającą odnaleźć 
się w nowym, zdigitalizowanym świecie.
Nieco inaczej wygląda transformacja w przypadku or-
ganizacji przygotowanych do spełnienia wyzwań Prze-
mysłu 4.0. Nie odpowiadamy wtedy na pytanie czy, 
tylko które rozwiązanie usprawniające będzie najbar-
dziej efektywne. Czy możemy je wdrożyć w strukturze 
organizacyjnej pionowej czy poziomej przedsiębiorstwa. 
Działamy analogicznie do dotychczasowych praktyk 
stosowanych dla przemysłu 3. generacji z tym, że mo-
dyfikujemy dotychczasowe metody Lean, czy Sixsigma, 
dostosowując je do pracy w środowisku Smart Factory. 
Oferujemy konkretne narzędzia wspomagające pracę au-
tomatów, robotów, systemów informatycznych, traktując 
je jako pełnoprawne elementy systemu decyzyjnego, 
wykonawczego i zarządczego. Wypracowujemy narzę-
dzia do kontroli tych systemów a przede wszystkim ich 
optymalizacji w punktu widzenia funkcji celu wypra-
cowanej wspólnie z klientem. Wdrażamy rozwiązania 
wspomagające podstawową i zaawansowaną akwizycję 
oraz analitykę danych, których zwieńczeniem są modele 
i systemy sztucznej inteligencji, wspomagające procesy 
decyzyjne lub bezpośrednio sterujące tymi procesami.

Tzw. „digital masters” jest zaledwie kilka procent.
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Wywiad z dr inż. Jackiem Kozłowskim

Jakie są korzyści wynikające z cyfrowej transfor-
macji fabryk? Czy mógłby Pan podać konkretny 
przykład?
Niedawno zrealizowaliśmy projekt w firmie Neuca, bę-
dącej krajowym liderem w obszarze dystrybucji farma-
ceutyków. Problem planistyczny w Neuce był bardzo 
skomplikowany. Aby uświadomić sobie skalę złożoności 
zagadnienia, należy spróbować sobie odpowiedzieć na 
następujące pytania. W jaki sposób zarządzić magazy-
nem, w którym codziennie kompletowanych jest około 
200 000 linii oraz kilkadziesiąt tysięcy zleceń? W jaki 
sposób przewidzieć czas potrzebny na skompletowanie 
nowego, unikatowego, niewystępującego wcześniej zle-
cenia? W jaki sposób uwzględnić w planie dynamicznie 
napływające zlecenia (kilkaset w ciągu godziny)? W jaki 
sposób optymalizować sekwencję zleceń do realizacji, 
biorąc pod uwagę fakt, że każde z nich może przejść jed-
ną z 16 dostępnych marszrut i kilkadziesiąt stanowisk 
automatycznych i manualnych?
Organizacja była wysoce rozwinięta w zakresie akwi-
zycji danych, ich udostępniania on-line i komunikacji 
z zewnętrznymi, naszymi autorskimi systemami. Dzięki 
wykorzystaniu analityki danych i sztucznej inteligencji, 
znacząco zoptymalizowaliśmy zarządzanie magazynem 
poprzez zastosowanie automatycznego algorytmu - ro-
bota planistycznego, wspomagającego proces komple-
tacji. Tym samym zastąpiliśmy ludzi, którzy wykony-
wali tę czynność dotychczasowo, znacząco podnosząc 
efektywność procesu. Dotychczasowi planiści zostali 
przygotowani do pracy w nowych warunkach. Poprzez 
system szkoleń wypracowano nowe standardy ich pracy, 
skupiające się na kontroli i ciągłej optymalizacji procesu 
kompletacji, identyfikacji wąskich gardeł i ograniczeń, 
które mogły by zakłócać pracę robota planistycznego
Mimo wysokiej kultury informatycznej, firmie brakowa-
ło znajomości dokładnych czasów komplementacji każ-
dego zlecenia, ze względu na złożoność procesu, liczbę 

zamówień, liczbę pojemników i codziennie kampanie 
promocyjne, lokalizację produktów. Liczbę pracowni-
ków potrzebnych w kolejnym dniu szacowano jedynie 
w oparciu o historię, jednocześnie informacja o zwięk-
szonej kompletacji pozwalała zabezpieczyć zasoby do 
obsługi tylko danego stanowiska, nie stanowiąc komu-
nikatu zarządczego objaśniającego wpływ promocji na 
pozostałą część procesu kompletacyjnego. Dzięki za-
awansowanej analizie ogromnych zbiorów danych histo-
rycznych Istotne elementy procesu zostały uwzględnio-
ne w modelach sztucznej inteligencji, jako bazy wiedzy 
kalkulatorów i normatyw a w efekcie bazy wiedzy dla 
robota planistycznego
W efekcie udało się uniknąć inwestycji w nowy maga-
zyn, którego koszt wynosi około 50 mln zł. Skrócono 
Lead Time o 42 proc., zwiększono także kluczowe wskaź-
niki takie jak wydajność oraz znacząco zredukowano 
koszty obsługi. Opracowano nowe standardy pracy, jej 
opomiarowania, nowatorskie podejście do kluczowych 
wskaźników procesu i rozliczania pracowników. W tym 
zakresie również wykorzystano modele sztucznej inte-
ligencji. W efekcie o kilkanaście procent zmniejszono 
parametr „cost-to-serve”

 ■Rozmawiał: Adam Mitura

Zdobywał doświadczenie zdobywał realizując projekty badaw-
czo-rozwojowe dla największych światowych firm stosując me-
todykę Six Sigma w środowiskach produkcyjnych oraz usługo-
wych. Prowadził projekty m.in. dla Neuca., Farmada Transport, 
Trinity Corporate Services, Harper Hygienics, Wamtechnik, 
UDS, Max-Pol, Bakalland, Delecta, Mercor. Dr inż. Kozłowski 
jest partnerem ASD Consulting i czynnym wykładowcą na Po-
litechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Produkcji. Jego 
zainteresowania naukowe dotyczą wykorzystania metod sztucz-
nej inteligencji w procesach produkcyjnych.

Dr inż. Jacek Kozłowski 

Przed wdrożeniem systemów IT warto uporządkować 
procesy w firmie.
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Najnowsze metody utrzymania jakości w branży spożywczej

Opakowania a bezpieczeństwo 
artykułów spożywczych

Uzyskanie wysokiego poziomu standardów bezpieczeństwa artykułów spożywczych jest możli-
we wyłącznie przy pełnej kontroli nad procesem pakowania. Wady materiału opakowaniowego, 
pozostałości wyrobu w połączeniach zgrzewanych na gorąco lub ciała obce – wynikające z nich 

nieszczelności i zanieczyszczenia stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa produktu.

Bez względu na rodzaj produktu - 
mięso, ryby, drób, czy też owoce 

i warzywa – dla każdego rodzaju świe-
żych artykułów spożywczych atmosfe-
ra gazu ochronnego (atmosfera mody-
fikowana) stanowi skuteczną metodę 
bezpiecznego pakowania. Opakowanie, 
w którym powietrze z otoczenia zosta-
je zastąpione atmosferą modyfikowaną, 
składającą się z dwutlenku węgla, tlenu, 
azotu i argonu, zapewnia niezawodną 
ochronę produktu i przedłuża jego okres 
przechowywania w warunkach chłodni-
czych - z zastrzeżeniem, że w miejscu 
zgrzewu nie zostanie uwięziony wyrób 
i opakowanie będzie szczelne.
Jeśli w miejscach połączeń zgrzewanych 
lub w samym materiale opakowanio-
wym pojawią się nieszczelności, przez 
które mogą uchodzić gazy ochronne, 
a do wnętrza może przedostawać się 
wilgoć, dojdzie do pogorszenia jakości 
i szybszego zepsucia wyrobu. Dzięki 
zastosowaniu odpowiednich urządzeń 
możliwe jest wczesne wykrywanie i od-
rzucanie wadliwych produktów po za-
kończeniu procedury pakowania.

 Ó Łatwe przeprowadzanie 
testów szczelności

Jednym z rozwiązań, pozwalających na 
kontrolę jakości przed wysyłką, są linio-
we i pozaliniowe systemy testowania 
szczelności do opakowań pojedynczych 
oraz całościowych opakowań transpor-
towych. Systemy te obejmują rozwią-
zania do testowania losowych próbek 
w kąpieli wodnej oraz do optycznej 
kontroli bezpośrednio na linii, jak rów-
nież technologie gazowe, które służą 
do wykrywania nieszczelnych opako-
wań. Jedno z rozwiązań do testowania 
szczelności opakowań z modyfikowaną 
atmosferą oparte jest na wytwarzaniu 
próżni i wykorzystywaniu dwutlenku 
węgla jako gazu testowego. Test ten 
polega na tym, ze opakowania z gazem 
ochronnym po zakończeniu procesu pa-
kowania przesuwane są przez komorę 
pomiarową. W przypadku nieszczelno-

ści uchodzący gaz jest wykrywany przez 
czujnik. Zintegrowane z linią, działają-
ce w czasie rzeczywistym, nowocze-
sne systemy wykrywają małe wycieki, 
a nawet mikrowycieki - a to wszystko 
przy prędkości co najmniej 120 opako-
wań na minutę. Stanowi to ekonomicz-
ne rozwiązanie, zwłaszcza w przypadku 
dużych partii świeżych produktów pa-
kowanych z wykorzystaniem atmosfery 
modyfikowanej, ponieważ gazy testowe 
mogą być dodawane do gazu ochron-
nego lub stanowić cześć atmosfery 
ochronnej.

 Ó Promienie rentgenowskie 
prześwietlą wszystko

Dla producentów równie ważna jest 
kontrola odpowiedniej jakości opa-
kowania, jak również pewność, że do 
konsumentów trafiają artykuły spożyw-
cze bez zawartości metalu, ciał obcych 
i innych zanieczyszczeń, co jest regu-
lowane normami HACCP i IFS. Bezpie-
czeństwo na końcu każdej linii pakują-
cej zapewniają wykrywacze metalu lub 
skanery rentgenowskie. Wykrywacze 
metalu zapewniają nieocenioną pomoc 
w wykrywaniu metali magnetycznych 
i niemagnetycznych. Jednakże nie są 
one w stanie wykrywać szkła, cera-
miki i kamieni. W takich przypadkach 
stosowane są skanery rentgenowskie. 
Do dostępnych na rynku systemów 
jednoenergetycznych dołączyły ostat-
nio urządzenia oparte na technologii 
dwuenergetycznej. Pracując jednocze-
śnie z dwoma różnymi pod względem 
energetycznym typami promienników 
rentgenowskich, systemy te dostarcza-
ją szczegółowe obrazy produktów - na-
wet tych o nieregularnych kształtach 
czy też zamrożonych. Rozróżniają one 
materiały na podstawie ich składu che-
micznego i wykrywają kawałki metalu 
i tworzywa sztucznego o wielkości od 
0,3 milimetra, a także płaskie szkło lub 
kości. Systemy te znajdują zastosowa-
nie zwłaszcza w przypadku opakowań 
z różnorodnymi produktami mięsnymi 

lub z mieszankami składników o znacz-
nie zróżnicowanej gęstości, co jest typo-
we dla sałatek i musli.

 Ó Systemy ważenia 
zapewniające pełna 
kontrolę

Równie ważne jak kontrola jakości opa-
kowania jest precyzyjne rejestrowanie 
danych dotyczących masy produktów. 
Co stoi na przeszkodzie, aby połączyć 
ze sobą te jakże istotne rozwiązania? 
Wysokowydajne linie łączą w jednym 
systemie funkcje pakowania z zaawan-
sowaną technologią kontroli oraz wa-
żenia. W systemie tym za precyzyjne 
pomiary masy odpowiadają wagi kon-
trolne i wielogłowicowe, podczas gdy 
moduł wykrywania nieszczelności kon-
troluje każde opakowanie pod katem 
uchodzącego gazu, a skaner rentgenow-
ski rozpoznaje ewentualne ciała obce.

 ■Oprac. AP

Nowoczesne systemy wykrywają 
małe wycieki, a nawet mikrowy-
cieki.



Robotyzacja ma się dobrze

Trendy  
na rynku robotów

Robotyzacja i automatyzacja kontynuują swój długofalowy rozwój. Raport Międzynarodowej 
Federacji Robotyki wskazuje, że do 2020 roku na świecie przybywać będzie corocznie kilkana-
ście procent robotów przemysłowych. Jednak niemiłą niespodzianką są dane z Polski - według 
najświeższych danych, obejmujących 2016 rok, ilość instalacji nowych robotów w naszym 

kraju spadła.

W roku 2016 sprzedaż robotów przemysłowych 
wzrosła globalnie o 16 proc. do blisko 250 tys. 

sztuk. To już czwarty rok z rzędu, w którym pobity zo-
stał rekord sprzedaży. Tak jak w 2015 roku,  największy 
popyt na roboty generował przemysł elektroniczny (41 
proc. instalacji nowych robotów). W branży motoryza-
cyjnej, po silnych wzrostach w latach 2010-2014, rynek 
jest nasycony i zapotrzebowanie osłabło. Liczba nowych 
instalacji zwiększyła się o 6 proc.

 Ó Skokowy wzrost zapotrzebowania
Od 2010 roku daje się zauważyć gwałtowne przyśpiesze-
nie zapotrzebowania na roboty przemysłowe, ze względu 
na nasilający się trend automatyzacji produkcji. W la-
tach 2005-2008 średnia roczna sprzedaż robotów wyno-
siła 115 tys. sztuk. Po krótkotrwałej zapaści, wywołanej 
kryzysem gospodarczym, między 2011 a 2016 rokiem 
sprzedawano średnio 212 tys. robotów rocznie. Niemal 
podwojony popyt dowodzi ogromnego zapotrzebowania 
na aplikacje automatyzacji produkcji.  

 Ó Napęd z Azji
Kraje azjatyckie dają największy impuls wzrostu sprze-
daży robotów. Chiny, Korea Południowa i Japonia zajmują 
trzy pierwsze pozycje na liście największych odbiorców 

robotów przemysłowych. Stany Zjednoczone zajmują 
czwartą pozycję, zaś Niemcy są na piątym miejscu. Do-
minacja tych pięciu rynków jest ogromna - odpowiadają 
one aż za 74 proc. wszystkich nowych instalacji robotów 
przemysłowych na świecie.
Chiny są szczególnie pilnie śledzone przez analityków 
rynku. W kraju kojarzonym głównie z tanią siłą robo-
czą i ręczną produkcją, dokonuje się rewolucja. w 2016 
sprzedano tam 87 tys. robotów (niemal tyle, co w całej 
Europie i obu Amerykach łącznie), co oznacza, że kraj 
ten zdecydowanie jest największym odbiorcą tych ma-
szyn. Co więcej, rokrocznie rośnie przewaga China nad 
rywalami - w 2015 roku Państwo Środka zajęło 27 proc. 
rynku, w 2016 już 30 proc. Od 2011 roku zapotrzebowa-
nie na roboty corocznie rośnie o 1/3.
Dzięki mocno rozwiniętemu sektorowi elektroniki - 
przypomnijmy, największemu odbiorcy robotów - dru-
gą pozycję w statystykach zajmuje Korea Południowa. 
Sprzedano tam ponad 41 tys. robotów, czyli tylko o po-
łowę mniej niż w znacznie większych Chinach i o 8 proc, 
więcej niż w 2015 roku. 
W Japonii rynek kształtuje się nieco inaczej. W 2016 
dostarczono do japońskich fabryk 38 tys. robotów. Tak-
że tutaj pobito doczasowy rekord, ale wyjątkowo stary 
- z 2006 roku. Dojrzała gospodarka Japonii od lat in-
westuje w robotyzację, stąd też trudno o spektakularne 
wzrosty.

 Ó USA ściąga produkcję do domu
O warte uwagi 14 procent wzrosła za to sprzedaż robo-
tów w USA (31 400 sztuk). Analitycy nie mają wątpliwo-
ści, że dużą rolę gra tu polityka Donalda Trumpa, który 
promuje wśród firm ideę powracania z produkcją z Azji 
do kraju. Automatyzacja pozwala amerykańskim pro-
ducentom utrzymać przewagę konkurencyjną, wyniki 
sprzedaży zatem nie dziwią.
Niemcy, największy odbiorca robotów w Europie, pre-
zentują na rynku robotów zaskakującą regularność. 
W 2016 roku sprzedano tam 20 093 robotów - i dodajmy, 
że około 20 tys. robotów sprzedaje się w Niemczech co 
roku od 2011.

 Ó Co z Polską?
Na pozostałych europejskich rynkach sytuacja jest dy-
namiczna. Włochy są europejskim rynkiem numer dwa, 
ale w 2016 sprzedaż robotów w tym kraju spadła. Mocno 
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W tym samym czasie:

goni je Francja, gdzie rynek robotów wzrósł o 39 proc. 
i zanotował nowy tamtejszy rekord. W Wielkiej Brytanii 
sprzedaż robotów przemysłowych wzrosła po raz pierw-
szy od 2012 roku, z kolei w krajach nordyckich zapotrze-
bowanie na roboty silnie rośnie od kilku lat. 
Zapotrzebowanie na roboty rośnie również na rynkach 
CEE, z wyjątkiem Czech i Polski. Dlaczego nie odnoto-
wano wzrostu w Czechach i Polsce? Są dwa wyjaśnienia 
tego fenomenu. Brak inwestycji w nowe linie montażo-
we w fabrykach motoryzacyjnych i zbyt krótkie serie 
produkcyjne, utrudniają szybszą automatyzację produk-
cji. Mimo to są analitycy IFR zakładają, że ten impas zo-
stanie wkrótce przełamany ze względu na rosnące kosz-
ty pracy i brak ludzi do pracy.

 Ó Potencjał pozostaje duży
Szybki wzrost sprzedaży robotów w Chinach czy USA nie 
dziwi, gdy przyjrzymy się wskaźnikowi gęstości roboty-
zacji, czyli ilości instalowanych robotów przemysłowych 
na 10 tys. zatrudnionych w przemyśle. Szybko okazuje 
się wówczas, że prawdziwi liderzy robotyzacji liderzy są 
inni, zaś konkurentom pozostaje im tylko ich gonić.
Najbardziej zautomatyzowanym krajem w 2016 roku 
były Korea Południowa. Na 10 tys. pracowników prze-
mysłu przypadało tam 631 robotów. Rozwój robotyzacji 
w Korei jest fascynujący - od 2011 gęstość robotyzacji 
wzrosła w tym kraju dwukrotnie.
W Singapurze wskaźnik gęstości robotyzacji wynosi 
488. Wysoką pozycję statystykach zapewnia mu wyraź-
nie mniejsza sumaryczna liczba osób pracujących w pro-
dukcji, zaś 90 proc. robotów w Singapurze wykorzystuje 

bardzo rozwinięty przemysł elektroniczny. Trzecie na 
liście są Niemcy (309), gdzie główną siłą napędową jest 
z kolei przemysł motoryzacyjny. Po raz pierwszy w hi-
storii na czwarte miejsce spadła Japonia, która jeszcze 
w 2009 roku była najbardziej zrobotyzowanym krajem 
na świecie.  
Dla porównania, w Chinach gęstość robotyzacji wynosi 
68. Wzrosła ona 2,5 krotnie w ciągu dwóch lat, lecz dy-
stans do liderów pozostaje ogromny. Chiny mocno wpły-
wają tez na ranking gęstości robotyzacji na poszczegól-
nych kontynentach. W Europie wskaźnik ten wynosi 99, 
w obu Amerykach 84, a w Azji tylko 63.

 Ó Co w przyszłości?
Wciąż zbierane dane za rok 2017 oczekiwane są z dużym 
optymizmem  - szacuje się wzrost o co najmniej 18 proc. 
do około 346 tys. sztuk. Dostawy robotów w obu Ame-
rykach wzrosną o 16 proc. w Azji o 21 proc., a w Europie 
o 8 proc. Oczekuje się, że do końca 2020 roku liczba glo-
balnie wykorzystywanych robotów przekroczy 3 miliony 
sztuk. Wtedy też roczna sprzedaż może wynieść około 
520 tys. sztuk.

 ■Oprac. AP

Brak inwestycji w nowe linie montażowe 
w fabrykach motoryzacyjnych i zbyt 
krótkie serie produkcyjne utrudniają 

szybszą automatyzację produkcji 
w Polsce.
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Produkcja addytywna: na jakiem etapie jesteśmy?

Industrializacja druku 3D
Produkcja addytywna, znana szerzej pod nazwą druk 3D, to wspólna nazwa szeregu technologii 
wytwarzania, w których obiekt powstaje warstwa po warstwie. Choć w generalnej opinii jej 
możliwości niosą za sobą wielki potencjał biznesowy, wizje tego, jak dalece uda się wykorzy-

stać tę technologię w przemyśle, są wysoce zróżnicowane.

W artykule skupimy się na tym, w jaki sposób moż-
liwości druku 3D są już eksplorowane. Zastano-

wimy się też, jak duży potencjał druk 3D będzie miał 
w momencie, gdy ta technologia dojrzeje, oraz jakie są 
jej podstawowe ograniczenia.

 Ó Ocena potencjału biznesowego
Aby określić możliwości, jakie produkcja addytywna 
może przynieść naszemu biznesowi, trzeba mieć świa-
domość trzech podstawowych zasad:
❙❙ technologia druku 3D pozwala na produkcję skompli-

kowanych kształtów. To oznacza, że im bardziej złożo-
ny jest nasz produkt, tym atrakcyjniej wypada druk 3D 
na tle tradycyjnej technologii.

❙❙ im większa jest seria produkcyjna, tym mniej korzyst-
ne może okazać się wykorzystanie druku 3D. W ekono-
mii produkcji konwencjonalnej, im większa jest seria, 
tym niższy koszt jednostkowy. W przypadku produkcji 
addytywnej koszt jednostkowy zawsze jest identyczny.

❙❙ aktualnie druk 3D okazuje się przydatny w produkcji 
mniejszych elementów. To oznacza, że firmy nadal mu-
szą produkować duże elementy w tradycyjny sposób.

Korzyści biznesowe, osiągane wskutek uwzględniania 
wyżej wymienionych zasad, najlepiej skategoryzować, 
biorąc pod uwagę korzyści dla biznesu i korzyści dla 
produktu. Im bardziej wartość dodana wpływa na odczu-
cia klienta, tym częściej widać przewagę konkurencyjną, 
pojawiają się nowe modele biznesowe i propozycje.
Korzyści dla procesów:
❙❙ Znacząco skraca się czas dostarczenia na rynek no-

wych części i produktów. Tym samym tempo wprowa-
dzania innowacji produktowych rośnie wykładniczo.

❙❙ Utrzymanie ruchu staje się znacznie łatwiejsze. Części 
zamienne i wyspecjalizowane narzędzia zawsze są do-
stępne na żądanie.

❙❙ Czas montażu i koszty narzędzi spadają, jeżeli produkt 
może być wydrukowany w jednym procesie, bez kolej-
nych operacji montażowych.

Korzyści dla produktów:
❙❙ Ściśle związane z poprzednim podpunktem: produkcja 

addytywna pozwalana optymalizację projektu dzięki 
możliwości wydruku złożonego produktu w jednym 
procesie. To wyraźnie obniża ilość błędów podczas 
wytwarzania oraz wydłuża cykl życia produktu.

❙❙ Ponieważ minimalna liczba sztuk w partii wynosi 1, 
możliwa jest masowa kastomizacja. W efekcie, można 
z małym ryzykiem i przy niskich kosztach wchodzić 
na nowe rynki i w nowe segmenty gospodarki

❙❙ Dzięki szybkiemu prototypowaniu i szybkiemu te-
stowaniu, można efektywnie optymalizować produkt 
oraz wykorzystywać uwagi klientów na bieżąco.

 Ó Jak dzisiaj wykorzystuje się druk 3D?
Produkcja addytywna pozwoliła otworzyć nowe modele 
biznesowe. Oto jak firmy zarabiają dzięki industrializacji 
druku 3D.
1. Platformy współtworzenia dzięki drukowi 3D
Produkcja addytywna otwiera możliwość współtworze-
nia produktów z klientami, co więcej, można tego doko-
nać praktycznie w każdym etapie cyklu życia produktu. 
Podczas fazy koncepcyjnej, wskazówki klienta posłużą 
do stworzenia małej serii testowej. Można też zaofero-
wać kastomizację istniejącego projektu, bądź zwiększyć 
wartość produktu, drukując do niego dodatkowe elemen-
ty. Powstaje interakcja między producentem a klientem, 
a co więcej zyskuje się kolejną przewagę - producent 
otrzymuje bardzo cenne dane od użytkowników swoich 
wyrobów. Współtworzenie produktów istnieje zarówno 
na rynku konsumenckim, jak i B2B (patrz ramka).

2. Ekstremalna kastomizaja
Korzystając z dodatkowych narzędzi pomiarowych i ska-
nerów, firmy mogą teraz masowo produkować idealnie 
dopasowane produkty w sposób efektywny kosztowo. 
Ponieważ doświadczenie klienta związane z użytkowa-
niem idealnie dopasowanych produktów jest bardzo po-
zytywne, ich wartość mocno rośnie. Od produkcji protez, 
przez okulary po dopasowane do ucha słuchawki - ist-
nieje już mnóstwo firm, opierających swoją działalność 
na ekstremalnej kastomizacji. Trzeba jednak zwrócić 
uwagę, że choć pojawia się coraz większa ilość skanerów 
3D możliwych do użycia nawet w domu, do produkcji 
wyrobów medycznych nadal niezbędne jest korzystanie 
z wyrafinowanych urządzeń, które są w stanie zagwa-
rantować pożądaną dokładność.

Aktualnie większość firm tylko eksperymentuje 
z drukiem 3D.
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3. Zarządzanie cyklem życia produktu
W przemyśle zarządzanie cyklem życia 
produktu to jedno z najbardziej obiecują-
cych zastosowań produkcji addytywnej. 
Wydłużanie cyklu życia zaczyna się na eta-
pie projektowania. Dzięki możliwościom 
oferowanym przez druk 3D, zbędne mogą 
okazać się połączenia śrubowe (lub inne), 
stanowiące najsłabszy punkt konstrukcji. 
W obsłudze posprzedażowej niepotrzebne 
staje się kosztowne wznawiane produk-
cji seryjnej lub magazynowanie części 
zamiennych. Eliminacja procesów pro-
dukcyjnych, obniżenie kosztów narzędzi 
i ułatwienie procesów serwisowych zna-
cząco obniża koszty w łańcuchu dostaw, 
zaś klient otrzymuje lepszą obsługę.
4. Usługi związane z drukiem 3D
Rosnąca popularność druku 3D zaowo-
cowała pojawieniem się wielu nowych 
usług, związanych z dostarczaniem technologii, jak też 
rozwiązań w całych procesach. Produkcja addytywna 
wymaga wielu nowych zdolności, które firmy dopiero 
zdobywają. Stąd też wiele przedsiębiorstw, które zdo-
były już doświadczenie w druku 3D, zaczyna oferować 
swoje usługi w tym zakresie. Zrozumienie możliwości 
projektowych i idących za tym korzyści, specyfikacji 
projektów 3D, znajomość technik druku i stosowanych 
materiałów, obsługa drukarek, czynności post-proceso-
we oraz wdrożenie procedur jakościowych - wszystko 
to wymaga posiadania wykwalifikowanego personelu. 
Prócz tworzenia dodatkowej wartości dla własnych pro-
duktów, wiedza ta może posłużyć także do pozyskiwa-
nia zleceń do innych firm.

 Ó Pole do rozwoju i bariery
W miarę jak technologia produkcji addytywnej dojrze-
wa, rosną też techniczne i ekonomiczne możliwości jej 
wykorzystywania. Duży potencjał widoczny jest szcze-
gólnie dzięki coraz większej powtarzalności i dokład-
ności druku 3D, rosnącej szybkości wydruków czy wiel-
kości wytwarzanych elementów. Ogromne znacznie ma 
też coraz większa ilość materiałów stosowanych w dru-
ku 3D oraz możliwość łączenia różnych surowców. 
W miarę jak rośnie szybkość pracy drukarek, wpływ 
ceny maszyny na cenę wyrobu jednostkowego maleje, 
a zatem wytwarzanie kolejnych rodzajów wyrobów sta-
je się stopniowo opłacalne. Duże znacznie ma też ro-
snąca wielkość komór drukarskich w maszynach. W ten 
sposób można produkować nie tylko większe wyroby, 
ale też - w jednym procesie - kilka produktów z danej 
seii naraz. To kolejny czynnik obniżający jednostkowy 
koszt wyrobu.

Na aktualnym etapie, gdy większość firm eksperymen-
tuje i wdraża druk 3D na małą skalę, pojawia się kilka 
podstawowych wyzwań. Pierwszym z nich jest stwo-
rzenie opłacalnego modelu biznesowego i realna ocena 
ROI. Zwykle patrzy się w zbyt wąskiej perspektywie, bez 
uwzględnienia całego łańcucha wartości i cyklu życia 
produktu. Niezwykle trudno jest np. określić wartość 
szybkiego prototypowania dla procesu wprowadzania 
nowego produktu.
Bardzo interesujące zagadnienie stanowi kwestia wła-
sności intelektualnej. Czy drukując części zamienne do 
posiadanej w zakładzie maszyny nie łamiemy prawa, 
kopiując projekt wykonany przez producenta tej maszy-
ny? Kolejne kwestie prawne dotyczyć będą honorowania 
gwarancji urządzenia, w którym oryginalną część za-
mienną zastąpi wydruk wykonany na miejscu, ze wzglę-
du na konieczność szybkiego wznowienia produkcji. Na 
te pytania trzeba będzie znaleźć odpowiedź, zanim rewo-
lucja 3D ruszy na dużą skalę.
Firmy, które wykonały już pierwsze kroki z kierun-
ku druku 3D, wskazują też na problem, jakim jest brak 
świadomości potencjału tej technologii w samych orga-
nizacjach. Bez jego zrozumienia, nie uda się przekonać 
zarządów do tworzenia zespołów wykwalifikowanych 
pracowników - a bez nich nie wykorzystamy w pełni 
możliwości produkcji addytywnej i koło się zamknie. 
Warto zatem kultywować kulturę innowacji, aby nie 
przegapić nadciągających szans.

 ■Witold Zygmunt

Czy drukując części zamienne 
do posiadanej w zakładzie 

maszyny nie łamiemy prawa, 
kopiując projekt wykonany przez 

producenta tej maszyny?

Aktualnie większość firm tylko eksperymentuje 
z drukiem 3D.

Schunk to producent uchwytów stosowanych w proce-
sach produkcyjnych. Każdy klient wymagał innego rodza-
ju uchwytów, a opracowanie ich pochłaniało dużo czasu 
i zasobów. Klient, tworzący nowe linie produktów, mu-
siał delegować projektanta do współpracy ze Schnukiem, 
aby opracować dedykowane uchwyty. Dzięki współpracy 
z Materialise, Schunk stworzył platformę online, za po-
mocą której jego klienci sami współtworzą uchwyty dla 
siebie, a Schnuk w ciągu tygodnia wykonuje uchwyt me-
todą druku 3D i dostarcza go klientowi.

Case study - kastomizacja uchwytów

Druk 3D może korzystać z nowych materiałów.
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Grupa Adamed  
ma Pilot Plant

18 kwietnia br. odbyło się otwarcie kolejnej inwestycji Grupy Adamed w rozwój obszaru R&D, 
będącej istotnym etapem pomiędzy działalnością naukową i produkcją. Obszar Pilotażowej 
Produkcji R&D (Pilot Plant) umożliwia prowadzenie efektywnych prac badawczo-rozwojowych 

nad produktami leczniczymi Grupy Adamed. 

Pilot Plant powstał, by szybciej i pre-
cyzyjniej odpowiadać na potrzeby 

pacjentów oraz wyzwania współczesnej 
medycyny, a w konsekwencji popra-
wiać bezpieczeństwo lekowe w Polsce.
– Ta inwestycja to kolejny dowód na-
szego zaangażowania w rozwój inno-
wacyjności polskiej gospodarki. Od 
ponad 30 lat rozwijamy się współpra-
cując z czołowymi krajowymi uczel-
niami oraz ośrodkami badawczymi 
i cieszymy się, że nasze prace oparte 
są o pozostające w kraju prawa wła-
sności intelektualnej. Zatrudniamy 
bezpośrednio ponad 2000 osób i od 
wielu lat jesteśmy Partnerem Polskiej 
Gospodarki – powiedziała dr n. med. 
Małgorzata Adamkiewicz, dyrektor 
generalny Grupy Adamed.

 Ó Konieczny etap R&D
W Pilot Plant obywać się będzie pro-
dukcja pilotażowa opracowanych kan-
dydatów na leki. Jest to konieczny 
etap procesu badawczo-rozwojowego, 
warunkujący możliwość sprawnego 
zakończenia aktywności rozwojowych, 
a w dalszej perspektywie – uzyskanie 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
i wprowadzenie do produkcji.
– Gratuluję zarządowi firmy postępu, 
który się dokonał na przestrzeni ostat-
nich lat. Nie ma wątpliwości, że Grupa 
Adamed to wizytówka nowoczesności, 
gdzie widać prawdziwą innowację. 

Kluczowe znaczenie dla osiągnięcia 
sukcesu ma prowadzenie badań nauko-
wych, wypracowywanie rekomendacji 
dotyczących kierunków zmian czy in-
spirowanie działań naukowo-edukacyj-
nych. Budujecie Państwo sukces Polski 
każdego dnia – napisała Jadwiga Emi-
lewicz, Minister Przedsiębiorczości 
i Technologii, w liście do Prezesa Za-
rządu Grupy Adamed.

Grupa Adamed jest pierwszą polską 
firmą farmaceutyczną, która rozpo-
częła poszukiwanie innowacyjnych 
leków. W 2016 roku otworzyła nowo-
czesne centrum badawczo-rozwojowe 
w obecności ówczesnego Wicepremie-
ra i Ministra Gospodarki Mateusza Mo-
rawieckiego, który stwierdził: Wasza 
firma jest taką perłą w koronie gospo-
darki polskiej (...). Rolą państwa jest po 
pierwsze nie szkodzić, po drugie tam, 
gdzie można to pomagać i tworzyć wa-
runki do rozwoju takie, które będą jak 
najsprawniej pozwalały wdrażać wa-
sze projekty, wasze nowe rozwiązania 
technologiczno-medyczne. Na pewno 
wpisuje się to 1:1 w plan na rzecz od-
powiedzialnego rozwoju.

 Ó Uniezależnienie od 
harmonogramów

Dział R&D Grupy Adamed z sukcesem 
opracowuje prototypy innowacyjnych 
produktów leczniczych, a otwarcie 
stacji Pilot Plant przynosi możliwość 
jeszcze sprawniejszego zamknięcia ca-
łego cyklu prac, poprzedzających udo-
stępnienie leku pacjentom.

– Przed powstaniem Pilot Plant 
działania badawczo-rozwojowe mu-
siały być dostosowywane do har-
monogramów produkcyjnych. Teraz 
w nowym obszarze pilotażowej pro-
dukcji R&D wytwarzane będą serie 
optymalizacyjne, pilotażowe (reje-
stracyjne), także te przeznaczone do 
badań biorównoważności oraz badań 
klinicznych. Osobny, wyspecjalizo-
wany obszar produkcji zapewni jesz-
cze bardziej skuteczne prowadzenie 
prac badawczo-rozwojowych, a także 
umożliwi wytworzenie większej ilo-
ści farmaceutyków – wyjaśnia Anna 

Terlecka, dyrektor badań i rozwoju 
Grupy Adamed.
Obecnie trwają zaawansowane prace 
nad produktami leczniczymi stoso-
wanymi m.in. w terapii schorzeń on-
kologicznych i ośrodkowego układu 
nerwowego. Dzięki Pilot Plant Grupa 
Adamed zidentyfikuje, zoptymalizuje 
i zwaliduje parametry wytwarzania 
już na etapie prac rozwojowych
Centrum Pilot Plant zostało dofinan-
sowane ze środków strukturalnych 
Unii Europejskiej przydzielonych 
przez Ministerstwo Rozwoju. Wspar-
cie to, w połączeniu z inwestycją 
Grupy Adamed, pozwoliło na zasto-
sowanie najbardziej innowacyjnych 
technologii, takich jak tabletkowanie 
dwuwarstwowe, ekstruzja na gorąco 
(HME) czy usprawniona granulacja 
fluidalna. Sprzęt ten umożliwia efek-
tywne wytwarzanie produktów z war-
tością dodaną, dzięki czemu pacjenci 
otrzymają szeroki dostęp do wysokiej 
jakości produktów leczniczych o po-
żądanej skuteczności i profilu bezpie-
czeństwa.

 ■Oprac. WZ

Producent leków uruchomił obszar produkcji pilotażowej

Grupa Adamed jest pierwszą 
polską firmą farmaceutyczną, 
która rozpoczęła poszukiwanie 
innowacyjnych leków.

Otwarcie stacji Pilot Plant przynosi możliwość jeszcze 
sprawniejszego zamknięcia całego cyklu prac, 

poprzedzających udostępnienie leku pacjentom.
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Kierunek ekologia
Fabryka okien i kołnierzy VELUX w Namysłowie od kilku miesięcy może poszczycić się eko-
logiczną instalację ciepłowniczą. Nowy system wytwarzania energii cieplnej wpłynie istotnie 
na poprawę efektywności energetycznej fabryki, a dzięki niej zakład zredukuje własne zużycie 

gazu ziemnego o 80 proc.

 Ó Minimalizacja strat drewna
Co wchodzi w skład inwestycji? Nowo-
czesna, ekologiczna instalacja zagospo-
darowania surowców drewnianych typu 
wióry i zręby składa się z następujących 
elementów: systemu odciągu wiórów 
i odpadów z hal produkcyjnych, silosa 
do przechowywania opału BIO o pojem-
ności 250 m3, nowoczesnego kotła sta-
łopalnego na biomasę marki Viessmann 
o maksymalnej mocy grzewczej 2600 
kW, mniejszych kotłowni gazowych 
na terenie zakładu wspomagających 
system w okresie niedoboru materiału 
lub zwiększonego zapotrzebowania na 
energię; oraz sieci ciepłowniczej na te-
renie fabryki. Cały proces dostarczania 
biomasy, wytwarzania i dystrybucji cie-
pła jest w pełni zautomatyzowany.
Jest to zatem dość rozbudowany system 
elementów, który musi sprostać niema-
łemu zadaniu. Fabryka VELUX w Namy-
słowie ma zapotrzebowanie na ciepło 
przez cały rok kalendarzowy, co wynika 
z potrzeb technologicznych, jak również 
konieczności ogrzewania 69 tys. m2 po-
wierzchni hal produkcyjnych i magazy-
nowych. Podobne rozwiązanie zostało 
z sukcesem wdrożone również w innych 
zakładach produkujących okna drewnia-
ne należących do Grupy VELUX i spółek 
siostrzanych tzn. w Gnieźnie i w Węd-
kowach k. Tczewa.

- Rocznie w fabryce VELUX w Namy-
słowie jest do zagospodarowania 3 600 
ton wiórów i zrębów drewnianych. Po-
stanowiliśmy je wykorzystać do wytwo-
rzenia energii na potrzeby procesów 
produkcyjnych i ogrzewania hal. Dzięki 
inwestycji w nowoczesną instalację za-
kład wykorzysta 99 proc. drewna, prak-
tycznie z minimalnymi stratami – mówi 
Krystian Żurek, dyrektor fabryki okien 
i kołnierzy VELUX w Namysłowie.
Co również istotne, w 2016 roku fa-
bryki VELUX w Polsce, w tym zakład 

w Namysłowie, jako jedne z pierw-
szych w branży stolarki otrzymały 
certyfikaty zarządzania energią - ISO 
50001. Spełniły tym samym wymogi 
dyrektywy unijnej w sprawie efektyw-
ności energetycznej przedsiębiorstw. 
Fabryki posiadają również certyfikat 
jakości ISO 9001 oraz ISO 14001 za-
pewniający minimalizację wpływu 
produkcji na środowisko, jak również 
OHSAS 18001 skupiony na obniżeniu 
ryzyka wystąpienia wypadku lub cho-
rób zawodowych

 Ó Działania proekologiczne są 
opłacalne

Przewidywane oszczędności gazu w na-
mysłowskiej fabryce VELUX, przy pracy 
kotłowni BIO wyniosą ok. 870 000 m3/rok.  
Zakładany okres zwrotu inwestycji  
to 5 lat, zaś okres eksploatacji instalacji 
to 20 lat. Dzięki spalaniu biomasy za-
kład w Namysłowie wyemituje o blisko 
2500 ton CO2 mniej rocznie.
Kocioł wyprodukuje rocznie tyle energii 
(9 618 MWh), ile potrzebowałoby około 
5 tys. 4-osobowych gospodarstw do-
mowych (według oficjalnych statystyk 
4-osobowe gospodarstwo domowe zu-
żywa rocznie 1900 kWh, a na obszarach 
wiejskich nawet 2100 kWh rocznie). To 
oznacza, że kocioł z nadwyżką pokryłby 
zapotrzebowanie na energię Namysło-

wa liczącego ok. 17 tys. mieszkańców. 
Natomiast w przypadku gminy Namy-
słów liczącej ok. 26 tys. mieszkańców – 
kocioł pokryłby ¾ energii potrzebnej jej 
mieszkańcom.
Łączna wartość inwestycji to ok. 7 mln 
zł. Uruchomienie nowoczesnej instalacji 
to ważny krok w poprawie efektywno-
ści energetycznej zakładu, jak również 
przykład wdrożenia założeń gospodarki 
obiegu zamkniętego oraz realizacji glo-
balnej strategii redukcji własnej emisji 
CO2 w Grupie VELUX.

 Ó Gospodarka obiegu 
zamkniętego

Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ, 
circular economy) to koncepcja, według 
której produkty, materiały i surowce 
powinny pozostawać w gospodarce tak 
długo, jak jest to możliwe, a odpady – je-
żeli już powstaną – powinny być trakto-
wane jako surowce wtórne, które można 
poddać recyklingowi, przetworzyć i po-
nownie wykorzystać. To odróżnia ją od 
gospodarki linearnej, opartej na zasa-
dzie „weź, wyprodukuj, zużyj i wyrzuć”, 
w której odpady są przeważnie ostatnim 
etapem cyklu życia produktu.
– Istotą gospodarki obiegu zamkniętego 
jest mądrzejsze wykorzystywanie zaso-
bów, które posiadamy. To dotyczy bizne-
su, ale też indywidualnych gospodarstw 
domowych. Jednak dla biznesu zużywać 
mniej oznacza wielkie wyzwanie, ponie-
waż wymusza zmianę modeli bizneso-
wych. Gospodarka obiegu zamkniętego 
to jest rewolucja dla biznesu – mówi prof. 
Bolesław Rok z Centrum Etyki Biznesu 
i Innowacji Społecznych Akademii Leona 
Koźmińskiego, członek rady programo-
wej Instytutu Innowacyjna Gospodarka.

 ■Oprac. WZ 

Inwestycja w namysłowskiej fabryce VELUX zredukuje zużycie gazu o 80 proc.

Dzięki inwestycji w nowoczesną instalację 
zakład wykorzysta 99 proc. drewna, praktycznie 

z minimalnymi stratami.
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Źródła zmian w funkcjonowaniu branży chemicznej

Cyfryzacja i gospodarka o obiegu zamkniętym to dwa czynniki, które spowodują w najbliższym 
czasie duże zmiany w branży chemicznej. Dotyczy to również polskich firm chemicznych, które 

w większym stopniu niż dotychczas powinny inwestować w innowacyjne rozwiązania.

Zainspirowana badaniem przeprowadzonym przez na-
szych zachodnich sąsiadów, postanowiłam przyjrzeć 

się jak czwarta rewolucja przemysłowa (Industry 4.0) 
może wpływać na branżę chemiczną. Cyfryzacja, automa-
tyzacja i zwrócenie się do zasobów odnawialnych i biode-
gradowalnych ma niewątpliwie także wpływ na zmiany, 
które w tej branży zachodzą, albo niebawem zajdą.

Wnioski, które płyną z raportu „Chemistry 4.0 – growth 
through innovation in a transforming world” przygoto-
wanego przez Deloitte i Niemieckie Stowarzyszenie Prze-
mysłu Chemicznego (VCI) są jednoznaczne. Cyfryzacja 
i gospodarka o obiegu zamkniętym to dwa czynniki, któ-

re spowodują duże zmiany w branży chemicznej w naj-
bliższych dekadach. Te dwa zjawiska będą wzajemnie 
oddziaływać, co wpłynie na sposoby prowadzenia prac 
badawczo-rozwojowych, modele biznesowe i produkcyj-
ne. W konsekwencji, branża chemiczna będzie musiała 
sprostać nowym wyzwaniom, ale również zyska wcze-
śniej nieistniejące możliwości. Wydaje się, bowiem, że 
kluczem do osiągnięcia sukcesu w zakresie gospodarki 
o obiegu zamkniętym, przejścia z linearnego podejścia 
wykorzystywania zasobów do procesów oszczędnych 
i maksymalizujących wartość zasobów i użytkowanych 
materiałów – są właśnie zmiany technologiczne w branży 
chemicznej. Ale bez możliwości generowania i zbierania 
ogromnej ilości danych, odpowiedniego przekształcania 
ich, przekazywania informacji na wielu poziomach, nie 
ma szans na wejście w kolejny etap zmian.

 Ó Branża chemiczna a gospodarka 
o obiegu zamkniętym

O istocie zmian, które muszą nastąpić, świadczy chociaż-
by ogłoszona 16 stycznia b.r. przez Komisję Europejską 
strategia dla tworzyw sztucznych w gospodarce o obie-
gu zamkniętym (A European Strategy for Plastics in  

Znam pewien instytut naukowy z Łodzi, 
który realizując bardzo innowacyjne 
badania materiałowe, współpracuje 
z podmiotami spoza Polski, bo 
w naszym kraju nie mógł znaleźć 
nabywców swojej technologii.

GOZ a branża 
chemiczna
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a Circular Economy). Z jednej strony zapotrzebowanie 
na wyroby z tworzyw sztucznych z każdym rokiem się 
zwiększa, bo mamy do czynienia z materiałem plastycz-
nym, wygodnym i tanim. Jest on wykorzystywany po-
wszechnie, a wielość zastosowań jest nieskończona. 
Równocześnie coraz częściej zaczynamy postrzegać ten 
materiał, jako największe wyzwanie w zakresie zanie-
czyszczenia środowiska, który dodatkowo do produkcji 
wymaga zużywania zasobów nieodnawialnych. Recy-
kling tworzyw sztucznych w Europie nie osiąga nawet 
30 proc., a w Polsce jest to jeszcze mniej. Dlatego przy 
dalszym wzroście zapotrzebowania na produkty i opako-
wania z tworzyw sztucznych zarówno źródło pochodze-
nia tego materiału, jak i sposób wycofywania produktów 
z użycia i recykling muszą niewątpliwie się zmienić.
Modele biznesowe funkcjonujące w ramach gospodarki 
o obiegu zamkniętym muszą obejmować sieci partnerów 
z różnych sektorów, a digitalizacja pozwala usprawnić 
współpracę między nimi. Firmy, które chcą odnieść suk-
ces w takim środowisku powinny wykazać się zarówno 
umiejętnościami technicznymi, jak i kontaktami siecio-
wymi. Spółki chemiczne, ze względu na doświadczenie 
związane z angażowaniem skomplikowanych procesów 
produkcyjnych, mogą odegrać kluczową rolę w ramach 
takich sieci. Moim zdaniem podmioty z branży chemicz-
nej w Polsce, które jako pierwsze dostrzegą możliwości 
dalszego rozwoju związane z potrzebami gospodarki 
o obiegu zamkniętym, będą mogły zdobyć trwałą prze-
wagę konkurencyjną. Zmiany w całym łańcuchu war-
tości są nieuchronne, a rola branży będzie rosła. Wraz 
z rozwojem firm chemicznych, w dalszej kolejności będą 
zyskiwali klienci tych firm.

 Ó Coraz bardziej zaawansowana 
digitalizacja

Według badania Deloitte i VCI, połowa małych i średnich 
firm chemicznych zamierza aktywnie inwestować w cy-
fryzację swoich procesów i działalności biznesowej. Duże 
znaczenie digitalizacji modeli biznesowych dla utrzyma-
nia się na rynku w przyszłości widzi branża chemiczna 
w Niemczech. Aż 30 proc. niemieckich MŚP osiąga już 
5 proc. swoich przychodów dzięki cyfrowemu modelo-
wi biznesowemu. Kolejne 40 proc. planuje wdrożyć go 
w najbliższych latach. Praktyczne wykorzystanie wielkich 
zbiorów danych cyfrowych umożliwia intensyfikację in-
nowacyjności. Zgodnie z tym, co piszą autorzy raportu 
Chemia 4.0 wyróżnić możemy trzy kategorie takiego wy-
korzystania: transparentność i procesy cyfrowe, modele 
operacyjne oparte na danych oraz modele cyfrowe. Przy-
kładem prowadzonych prac rozwojowych w tej dziedzinie 
jest połączenie usług cyfrowych z produkcją chemiczną 
w digitalizacji rolnictwa, produkcji addytywnej (druk 3D) 
oraz w segmencie e-zdrowia sektora opieki zdrowotnej.

 Ó Sytuacja w Polsce
Branża chemiczna (bez petrochemii)w Polsce w latach 
2010-2016 rosła średniorocznie 5,7 proc. To więcej niż 
wzrost w przetwórstwie przemysłowym ogółem. Także 
w porównaniu do największych gospodarek europej-
skich nie musimy się tego wzrostu wstydzić. WIG-CHE-
MIA od września 2008 r. urósł 325 proc. Ale w rywa-
lizacji z globalnymi graczami głównym zagrożeniem 

dla polskich firm jest ograniczony dostęp do surowców 
w konkurencyjnych cenach. Wydaje się jednak, że inwe-
stycje w innowacyjne rozwiązania mogą pomóc polskiej 
chemii wzmocnić jej pozycję na rynku. Odnoszę wraże-
nie, że rynek chemiczny w Polsce, a przynajmniej jego 
główni gracze, widzą istotne znaczenie i potrzebę takich 
działań. Niemniej, jest jeszcze sporo do zrobienia, a wy-
datki na badania i rozwój w naszym kraju wciąż są zde-
cydowanie mniejsze niż wydatki firm globalnych. Kolej-
nym elementem, który może pomagać osiągać przewagi 
jest współpraca z istniejącymi ośrodkami badawczymi. 

Znam pewien zaawansowany instytut naukowy z Łodzi, 
który realizując bardzo innowacyjne badania materiało-
we, współpracuje z podmiotami spoza Polski, bo w na-
szym kraju nie mógł znaleźć nabywców swojej techno-
logii. A wykorzystanie tej technologii na szeroką skalę 
w segmencie włókien chemicznych mogłoby istotnie 
ograniczyć konieczność wykorzystywania nieodnawial-
nych zasobów (głównie importowanej ropy naftowej) na 
rzecz przetwarzania pozostałości z produkcji rolnej.
Zatem zmiany, które obserwowane są w Niemczech i in-
nych bardziej rozwiniętych i uprzemysłowionych krajach, 
za chwilę na dużą skalę będą widoczne także w Polsce. 
Digitalizacja może pozwalać na rozwój i zwiększenie 
efektywności modeli biznesowych opartych na obiegu 
zamkniętym. Co więcej, innowacje mogą zyskać nowy 
cel. Zmiany będą wymuszane regulacjami na poziomie 
unijnym i krajowym, choć wydaje się, że większe korzyści 
osiągną ci, którzy będą krok przed wymogami legislacyj-
nymi. Pomimo konieczności poniesienia kosztów, w dłu-
gim czasie przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym 
okaże się bardzo dobrą inwestycją. Równocześnie można 
nadal wykorzystywać jeszcze finansowanie grantowe. 
Źródła dotacji są zróżnicowane i obejmują m.in. program 
sektorowy INNOCHEM przeznaczony dla podmiotów 
z branży chemicznej, INNOMOTO, Innowacyjny Recy-
kling czy INNOSTAL, w których zdefiniowano obszary 
badawcze spójne z działalnością sektora. Dodatkowo pod-
mioty te mogą obniżyć kwotę odprowadzonych podat-
ków, korzystając z ulgi podatkowej z tytułu prowadzonej 
działalności badawczo – rozwojowej, która z roku na roku 
staje się coraz atrakcyjniejsza i pozwala na zmniejsze-
nie podstawy opodatkowania nawet o 200 proc. kosztów 
związanych z badaniami i rozwojem.

 ■ Julia Patorska, lider zespołu ds. analiz ekonomicznych, 
Sustainability Consulting Central Europe, Deloitte.

Wyroby z tworzyw sztucznych są tanie, 
 ale zanieczyszczają środowisko. 
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UR na miarę potrzeb rynku
Niemal 4 tys. pracowników oraz 5,5 tys. produkowanych dziennie okien do 6 tys. odbiorców 
– tak w liczbach, opisać można działalność jednego z największych na świecie producentów 
stolarki okiennej i drzwiowej. Firma Eko-Okna inwestuje w dział Utrzymania ruchu i sięga po 

nowe rozwiązania informatyczne, ale zwiększa też załogę.

Głównym celem, tego istotnego dla firmy obszaru, 
jest zapewnienie płynnej realizacji zleceń produk-

cyjnych przede wszystkim dzięki utrzymaniu dostęp-
ności i pracy maszyn. - Utrzymanie ruchu to jedna ze 
strategicznych komórek w spółce. Bardzo istotną kwe-
stią jest to, by park maszynowy dostępny był cały czas. 
Staramy się wdrażać coraz to nowocześniejsze rozwiąza-
nia technologiczne, by działania Utrzymania ruchu były 
na jak najwyższym poziomie i zgodne z dynamicznie 
rozwijającym się rynkiem. Pracownicy UR uczestniczą 
w szkoleniach podwyższających kwalifikacje. Ich praca 
trwa praktycznie przez całą dobę, dlatego nie możemy 
pozwolić sobie na przestoje – mówi Grzegorz Zygleński 
z działu Utrzymania ruchu Eko-Okna.
- Współpracujemy z kierownikami zmiany i brygadzista-
mi. Obecnie staramy się utrzymać wydajność 150-200 
okien na zmianę. Aby zrealizować plan wyjazdu okien 
do klienta musimy bez zakłóceń wykonywać wszelkie 
zadania – dodaje Grzegorz Zygleński. Dział Utrzymania 
ruchu zajmuje się również wdrażaniem nowych profili 
oraz programowaniem programów do maszyn tak, by 
nowe produkty mogły być wprowadzone do firmy.

 Ó Wsparcie CMMS
Fabrykę w Kornicach tworzą 4 hale wyposażone w naj-
nowocześniejsze, w pełni zautomatyzowane linie pro-
dukcyjne. W tak ogromnym zakładzie, by jego działanie 
utrzymać na jak najwyższym poziomie, wdrożono sys-
tem CMMS (Computerised Maintenance Management 
Systems). – System ten zarządza historią napraw, har-
monogramami przeglądów, zapasami części, dokumen-
tacją, zasobami i bezpieczeństwem maszyn, urządzeń, 
infrastruktury technicznej i pojazdów. CMMS umożliwia 
wymianę danych i komunikację między jego elementa-
mi – tłumaczy Grzegorz Zygleński. - Za pomocą specjal-
nej aplikacji informacja o ewentualnym problemie do-
ciera do nas w ciągu 5 sekund, od razu z danymi osoby, 
która usterkę rozwiąże. Wdrożenie systemu CMMS było 
bardzo dobrym posunięciem, przynoszącym korzyści dla 
pracy całego przedsiębiorstwa .

 Ó Znaczenie MES
System MES (System Realizacji Produkcji) - kolejny pro-
gram dedykowany kwestii Utrzymania ruchu w firmie, 
przeznaczony zostanie wyłącznie pracownikom działu 
produkcyjnego. - Rozwiązania MES są to technologie 
informatyczne połączone z elementami automatyki. Słu-
żą one przede wszystkim monitorowaniu procesów pro-
dukcyjnych oraz pozyskiwaniu niezbędnych informacji 
o nich. Dzięki systemowi, pracownik produkcyjny otrzy-
muje dane dotyczące realizacji w czasie rzeczywistym, 
co umożliwia szybką reakcję na wszelkie problemy –wy-
jaśnił Grzegorz Zygleński.
Dzięki MES pracownik produkcyjny będzie m.in. śledzić 
bieżące procesy produkcyjne, informacje o wydajno-
ści poszczególnych maszyn i linii. Otrzyma informacje 
o przestojach oraz ich przyczynach. System MES będzie 
wsparciem w procesie decyzyjnym obejmującym plano-
wanie zadań produkcyjnych, jak i przekazywanie ich do 
realizacji. Dzięki umiejętnemu wykorzystaniu dostar-
czanych danych, możliwe jest poprawienie efektywności 
i wydajności całego zakładu.

 Ó Automatyk w dziale Utrzymania ruchu
Jedną z ważniejszych osób w dziale Utrzymania ruchu 
jest automatyk. Do jego zadań należy projektowanie 
i konstruowanie układów sterowania maszyn, jak rów-
nież tworzenie dla nich odpowiedniego oprogramowa-
nia. Osoba na tym stanowisku odpowiada za ciągłość 
produkcji. - Automatyk i mechatronik pełnią w Eko-Okna 
podobne funkcje. W momencie, gdy następuje zgłosze-
nie o awarii, osoby te ją usuwają. Jak zostało wcześniej 
wspomniane, usterka zamieszczana jest w systemie 
CMMS. Komunikat o niej dociera do działu Utrzymania 
ruchu, którego pracownik udaje się na miejsce uszko-
dzonej maszyny. Bez względu na to, czy jest to kwestia 
programowa, elektryczna, pneumatyczna czy mecha-
niczna usterka zostaje usuwana. Automatyk nadzoruje 
także instalację mediów na produkcję (prąd, gaz, woda). 
Co więcej, w przypadku ewentualnego pożaru, to wła-
śnie Utrzymanie ruchu jest pierwszym działem, który 
jest w stanie go zlokalizować i w efekcie poinformować 
dalsze obszary, które zajmą się tym szczegółowo. Ponad-
to do zadań automatyka należą także przeglądy maszyn, 
remonty oraz zabezpieczenie ich pod kątem programo-
wym - wyjaśnił Grzegorz Zygleński.

 ■Oprac. WZ

W przypadku ewentualnego pożaru, 
to właśnie Utrzymanie ruchu jest 
pierwszym działem, który jest w stanie 
go zlokalizować.
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Zapraszamy do zgłaszania 
swoich projektów w programie 
Supply Chain Designer 2018
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chain

designer

Gromadzimy i nagradzamy najlepsze rozwiązania, które są efektami twórczości operacyjnej  
i poprawiają efektywność w obszarze szeroko rozumianego łańcucha dostaw.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W PROGRAMIE NA: 
www.schd.eurologistics.pl
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Znaczenie przygotowania menadżerów niższego i średniego szczebla do pracy z ludźmi

Menadżer - opiekun dóbr 
coraz trudniej dostępnych
Jesteśmy świadkami i elementem zmiany priorytetów rynku pracy, który doznał szybkiej, 
a dla niektórych wręcz zaskakującej, transformacji. Oto z dominacji pracodawcy przeistoczył 
się w rynek pracownika. Zmiana ta jest bardzo istotna, ale nadal przez niektóre firmy niedo-

strzegana, lekceważona lub wręcz pomijana.

Dotyczy to zwłaszcza zarządzania zespołem produk-
cyjnym, dla efektywności którego kompetencje 

pracowników mają kluczowe znaczenie. Firmy nadal 
koncentrują się bardziej na zdobywaniu klientów i pod-
bijaniu nowych rynków, niż na problemach kadrowych 
wewnątrz własnych struktur. Czynią to w efekcie wie-

loletniego przyzwyczajenia. 
Oczywiście kwestie sprzeda-
żowe są ważne, ale jeżeli sza-
la priorytetów w firmie nie 
przechyli się nieco bardziej 
ku problematyce wewnętrz-
nej, to lada chwila może się 
okazać, że dla zdobytych 
z trudem klientów nie za bar-
dzo ma kto produkować.

 Ó Dwie przyczyny kłopotów
Powody stanu rzeczy zasadniczo są dwa i oba oddziałują 
jednocześnie. Pierwszy to ubogi ilościowo rynek kandy-
datów do pracy, z tendencją do dalszych niekorzystnych 
zmian. Drugi zaś to w większym lub mniejszym stop-
niu nieprzystosowani do pracy w tych nowych, szcze-
gólnych warunkach, menadżerowie niższego i średniego 
szczebla. Mowa o menadżerach sprawiających wrażenie 
niezorientowanych w zmianach, ciągle jeszcze będących 
z głową w chmurach w kwestii zarządzania kadrami 
w warunkach kryzysu pracownika. Sprawiających wra-
żenie, że sprawa ta ich nie dotyczy. I ten właśnie powód 
zdaje się być obecnie nader istotnym, zwłaszcza ze stra-
tegicznego punktu widzenia. Jest tak, ponieważ dbałość 
o własne kadry i związany z tym marketing rekrutacyjny 
mogą okazać się już za chwile, a najdalej pewnie za kilka 
miesięcy, decydujące w dużej mierze o dalszym być albo 
nie być niejednej rodzimej firmy produkcyjnej.

Tym ważniejsza, delikatna i decydująca o przyszłości 
staje się w tej sytuacji rola menadżera i to niezależnie od 
poziomu, na którym on zarządza. Tymczasem, jakby na 
przekór wszystkiemu, w niejednej organizacji rola ta po 
prostu szwankuje i przyczynia się do tworzenia i wzmac-
niania ograniczeń w materii HR.

W połączeniu z brakiem prawidłowej komunikacji, złą 
organizacją czasu i marnowaniem go na działania nie-
efektywne, hamujące lub ograniczające, problem fluktu-
acji kadr, odchodzenia i pozyskiwania pracowników staje 
się bardziej dotkliwy, niż czynniki zewnętrze utrudniają-
ce działalność gospodarczą.

Właściwe przygotowanie menadżerów do realizacji za-
dań może stać się tożsamym, a niekiedy nawet lepszym 
źródłem zwiększania efektywności pracy niż nowe in-
westycje czy zabieganie o kolejnego klienta. Coraz wię-
cej firm (wg niektórych badań nawet ok. 20-30 proc.) 
zauważa wzrost przychodów, a nie zysków. Jako jedną 
z przyczyn tego stanu rzeczy podaje się mało efektywne 
zarządzanie kadrami w tym, całkowite, częściowo złe lub 
odstające od warunków rynkowych przygotowanie me-
nadżerów i brak otwartości na zmiany.

 Ó Pracownicy nie mają wsparcia
Przygotowanie menadżerów do sytuacji zauważalnie 
kuleje. Wg wielu badań blisko 27 proc. firm deklaruje, 
że boryka się ze źle przygotowaną lub po prostu nie-
kompetentną kadrą menadżerską. Jest to deklaracja wy-
mowna tym bardziej, że prócz właścicieli firm podobną 
opinię w rozmowach wyrażają także sami pracownicy 
liniowi. Zwłaszcza ci ostatni podkreślają, że często nie 
mogą liczyć na niezbędne, chociażby minimalne wspar-
cie w realizacji zadań, pozostając zostawieni sami sobie 
z codziennymi trudnościami. Nie muszę chyba dodawać 

Maciej Staniszewski

Niekompetentni menadżerowie organizują spotkania 
dla spotkań.

Firmy nadal koncentrują się bardziej 
na zdobywaniu klientów i podbijaniu 
nowych rynków, niż na problemach 
kadrowych wewnątrz własnych struktur.
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w jaki sposób działa to na psychikę pracownika, powo-
dując spadek morale i przyśpieszenie dojrzewania myśli 
o konieczności (a nie o możliwości) zmiany pracy. De-
strukcja na własne życzenie - chciałoby się rzec.
Brak wsparcia ze strony menadżera powoduje wydłu-
żenie czasu realizacji zadań, ryzyko zachwiania termi-
nowości i tzw. pożary. Pożary, które w konsekwencji 
i tak gaszone muszą być z dużym, nadmiernym wręcz 
zaangażowaniem kadry kierowniczej, często w następ-
stwie swojego braku kompetencji zmuszonych do roz-
wiązywania powstałych problemów przeważnie w mało 
przyjemnej atmosferze. Problemów tych można było 
uniknąć lub przynajmniej poważnie je zminimalizować 
pracą u podstaw, czyli właściwym podejściem menadże-
ra do problemów kadrowych, zaangażowaniem w budo-
wanie przyjaznego środowiska pracy i przede wszystkim 
zdrowymi nawykami zdobywanymi i utrwalanymi dużo 
wcześniej.
W około co piątej firmie pracownicy liniowi dość czę-
sto i regularnie uczestniczą w spotkaniach z menadże-
rami i, o zgrozo, ponad 40 proc. z nich uważa to za czas 
stracony i nie wnoszący nic nowego. Czas, w którym 
kolejny raz uwagi zgłaszane przez pracowników trafia-
ją w próżnię i powtarzane do znudzenia przez menadże-
ra jego utarte slogany świadczą o tym, że nic nowego 
się nie wydarzy.

 Ó Spotkania dla spotkań
Jakie stąd wnioski? Menadżerowie organizują spotkania 
w dużej mierze z nawyku lub statystycznego obowiąz-
ku, a nie z faktycznej potrzeby. Organizują spotkania dla 
spotkań, a pozyskiwane w ich trakcie cenne uwagi od 
pracowników nadal odbierają zbyt osobiście, nie 
jako cenne i często trafne spostrzeżenia, a jako 
nagłaśniane problemy, mogące jedynie za-
szkodzić ich pozornie spokojnemu bytowi 
w firmie.
Utrudniona komunikacja z menadżerem, 
a raczej jej brak, dopełnia całości nie-
szczęścia. Menadżerowie sporą część 
oczywistych dla nich informacji - bar-
dziej świadomie lub nieświadomie - 
na zawsze pozostawiają dla siebie. 
To poważny błąd. Istotne infor-
macje dotyczące codziennego 
funkcjonowania firmy, ale 
i jej planów, rozwoju, stra-
tegii, które nie trafia-
ją do pracownika, 
przyczyniają się 

do spadku poczucia stabilności u pracownika, powolne-
go oddalania się od formuły pracy zespołowej oraz wy-
gaszania potrzeby wspólnego zaangażowania w zadania. 
Pracownik nieświadomy sytuacji przedsiębiorstwa prze-
staje czuć się jego integralną częścią. W znacznej grupie 
przedsiębiorstw ich pracownicy zdobywają wiedzę o fir-
mie ze źródeł zewnętrznych, a pracownicy co dziesiątej 
firmy deklarują całkowity brak wiedzy w kwestii celu, 
do którego jego firma zmierza. Na niedostateczne od-
czuwanie zaangażowania zespołowego lub powolne roz-
luźnianie pracy zespołowej skarży się prawie 30 proc. 
pracowników.

Można tak oczywiście dalej wymieniać powody do nie-
pokoju i wyliczać wartości kolejnych wskaźników kom-
petencji kierowniczych wymagających natychmiastowej 
poprawy, ale… no właśnie. Najwyższy czas rzeczowo prze-
analizować we własnym gronie rolę i kompetencje me-
nadżerów, dostrzec rzeczywiste problemy na własnym 
podwórku i podjąć działania. I nie chodzi tu o wymianę 
kadry kierowniczej. Warto zatroszczyć się o obecną, zwe-
ryfikować i zadbać o jej wiedzę, umiejętności i podejście, 
wspomóc w odpowiedzialnej pracy i docenić rolę, jaką 
ze strategicznego punktu widzenia – pracy z dobrem co-
raz trudniej dostępnym: ludźmi - pełnią oni na co dzień. 

Menadżer, zwłaszcza niższego i śred-
niego szczebla w dzisiejszych czasach 
przestał być jakimś elementem pomię-
dzy młotem, a kowadłem, na który obie 
strony zrzucają odpowiedzialność. Teraz 
niejednokrotnie, zważywszy zwłaszcza 

na codzienną prace z ludźmi, stał się 
on kowalem losu przedsiębiorstwa. 
Warto sobie to uświadomić, a może 
spadające słupki w statystykach będą 
miały szansę na wyhamowanie.

Brak wsparcia ze strony 
menadżera powoduje 

tzw. pożary.

Ponad 40 proc. pracowników 
liniowych uważa spotkania 

z menadżerami za czas stracony.
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Co na rynku pracy 
tymczasowej?

Szybki rozwój technologiczny i dynamiczne zmiany zachodzące na rynku pracy wymagają od 
pracodawców elastyczności w zarządzaniu pracownikami oraz dostosowywania strategii za-

trudnienia do aktualnych potrzeb firmy.

Zatrudnienie tymczasowe, do niedawna utożsamiane 
z pracą niewymagającą określonych kwalifikacji, co-

raz częściej staje się sposobem na podjęcie współpracy 
ze specjalistami i kadrą menedżerską. Zalety elastyczno-
ści doceniają obie strony, a brak stałego miejsca zatrud-
nienia dla wielu profesjonalistów staje się świadomą 
i przemyślaną decyzją.

 Ó Warunki nie muszą być gorsze
Praca tymczasowa to rozwiązanie, które firmy coraz czę-
ściej wykorzystują podczas dłuższych 
nieobecności etatowych pracowników 
oraz gdy organizacja okresowo po-

trzebuje zwiększyć zatrudnienie – najczęściej w sektorze 
IT, finansowym oraz produkcyjnym. Jest to odpowiedź 
na tymczasowy wzrost zapotrzebowania na specjalistów 
o określonych kompetencjach, ale także na trudny dla 
organizacji okres przejściowy, wymagający zaangażo-
wania doświadczonych w tego typu projektach interim 
menedżerów.
Pracownicy coraz częściej wykazują zainteresowanie 
ofertami pracy tymczasowej, widząc w nich szansę na 
zdobycie cennego doświadczenia, możliwość udziału 
w interesujących projektach oraz pracy w dynamicznym 
środowisku. Jednocześnie umacniający się w wielu bran-
żach rynek kandydata nie tylko uniemożliwia oferowanie 
pracownikom tymczasowym gorszych warunków zatrud-
nienia, lecz w niektórych przypadkach dyktuje stawki 
atrakcyjniejsze od wynagrodzeń pracowników etatowych. 
Takie wnioski płyną z raportu Hays zatytułowanego „Na 
określony czas”, prezentującego wyniki badania przepro-
wadzonego wśród pracowników tymczasowych.

 Ó Trendy na rynku pracy
Badania rynku pracy przeprowadzone przez Hays Poland 
w ubiegłym roku pokazują, że plany zdecydowanej więk-
szości firm przewidują zwiększenie liczby pracowników, 
z czego aż 34 proc. przewiduje podjęcie współpracy 
z pracownikami tymczasowymi i kontraktorami świad-
czącymi usługi w ramach jednoosobowej działalności 
gospodarczej. Jednocześnie niemal 9 na 10 pracodawców 
spodziewa się trudności w pozyskiwaniu kandydatów.
W związku z niewystarczającą dostępnością specjali-
stów, firmy coraz silniej rywalizują na rynku pracy, po-
dejmując także kroki zmierzające w kierunku uelastycz-
nienia strategii zatrudnienia. Jako najczęstszy powód 
zatrudniania pracowników tymczasowych firmy wska-
zują zwiększony popyt na produkty lub usługi. Na kolej-
nych miejscach plasuje się pozyskanie kompetencji nie-
zbędnych do konkretnych projektów oraz trudności ze 
znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy stałej.
Zdaniem Piotra Zygmunta, szefa zespołu w Hays Poland, 
zrozumienie charakterystyki pracy tymczasowej nadal 
stanowi dla firm pewne wyzwanie. – Zatrudnienie tym-
czasowe powinno opierać się na założeniu, że jest to od-
powiedź zarówno na chwilową potrzebę firmy, ale także 
na wymagania wielomiesięcznego projektu. Pracownicy 
tymczasowi coraz częściej zastępują osoby przebywają-
ce na długotrwałych zwolnieniach oraz – co ważne dla 
pracodawców – wnoszą do firm kompetencje potrzebne 
do ukończenia projektów, wdrożenia nowych rozwiązań 
albo odciążenia istniejących struktur – komentuje.
Przykładem mogą być pracownicy tymczasowi w obsza-
rze inżynierii, którzy najczęściej wspierają biznes przy 
wprowadzaniu nowych i optymalizacji obecnych linii 
produkcyjnych oraz transferu technologii produkcji. 
W finansach popularne jest także zwiększanie zatrud-
nienia w okresie zamykania roku budżetowego albo przy 
wdrażaniu nowego systemu finansowo-księgowego. 
Eksperci Hays wskazują, że niezaprzeczalną korzyścią 
stosowania rozwiązań pracy tymczasowej jest dla firm 
zapewnienie elastyczności zatrudnienia w obliczu dyna-
micznie zmieniającej się sytuacji rynkowej przy jedno-
czesnym zachowaniu dostępu do kompetencji niezbęd-
nych do realizacji bieżących celów biznesowych.

 Ó Odczarowanie „tymczasowki”
Korzyści pracy tymczasowej coraz częściej dostrzegają 
także pracownicy, na co wskazują wyniki cytowane w ra-
porcie Hays – bardzo dobrą lub dobrą ocenę warunków 
pracy zadeklarowało 58 proc. ankietowanych pracowni-
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ków tymczasowych. Naj-
częstszą motywacją do 
podjęcia tego typu zlece-
nia jest możliwość zdoby-
cia doświadczenia, możli-
wość pracy dla wybranych 
firm oraz elastyczność za-
trudnienia. Szansa pracy 
w różnorodnych firmach 
i uczestnictwo w projek-
tach o odmiennym charak-
terze koresponduje z profi-
lem uczestników badania.
Z zebranych odpowiedzi 
wynika, że pracę tym-
czasową najczęściej po-
dejmują osoby przed 30 
rokiem życia, zajmujące 
stanowisko specjalisty 
i posiadające kilkuletnie doświadczenie zawodowe. Są 
to więc osoby dysponujące określonymi, poszukiwany-
mi na rynku kwalifikacjami, lecz wciąż silnie skoncen-
trowane na rozwoju i zdobywaniu nowych doświadczeń. 
Znajduje to swoje odzwierciedlenie we wskazaniach 
najlepszych aspektów tej formy zatrudnienia. – Najwięk-
szą zaletą pracy tymczasowej są dla pracowników do-
strzegane przez nich możliwości rozwoju i zdobywania 
doświadczenia w wybranych firmach albo branżach – 
mówi Grzegorz Opala, Senior Business Manager w Hays 
Poland, i dodaje – Niemal co trzeci pracownik podkre-
śla również, że w wielu przypadkach dobra współpraca 
w czasie trwania umowy przekłada się na możliwość 
pozostania w firmie na stałe, co również stanowi nieza-
przeczalną zaletę takiego zatrudnienia.
Wśród najniżej ocenianych aspektów pracy tymczaso-
wej uczestnicy badania wymienili formę zatrudnienia 
oraz brak stabilności w życiu zawodowym. Blisko jed-
na trzecia pracowników jako niekorzyść wskazała także 
różnicę w pakiecie dodatków pozapłacowych dostęp-
nym dla pracowników tymczasowych oraz osób zatrud-
nianych na stałe. Najczęściej oferowanymi benefitami 
są karta sportowa (62 proc.), udział w wydarzeniach 
firmowych (56 proc.) oraz prywatna opieka medyczna 
(36 proc,).

 Ó Szef na okres przejściowy
Zupełnie inną grupę pracowników tymczasowych sta-
nowią interim menedżerowie – specjaliści doświadczeni 
w zarządzaniu projektami. Są to osoby, które nie wiążą się 
z jedną firmą na stałe, lecz przyjmują kilku bądź kilkuna-
stomiesięczne zlecenia związane z realizacją konkretnego 
projektu, najczęściej wynikającego ze znacznych zmian za-

chodzących w danej orga-
nizacji. Projekt może doty-
czyć restrukturyzacji firmy, 
nowego obszaru działalno-
ści, wprowadzenia nowej 
procedury lub produktu na 
rynek. Tego typu przedsię-
wzięcia często wymagają 
unikalnych kompetencji, 
które są firmie niezbęd-
ne wyłącznie w trudnym 
okresie przejściowym. Stąd 
też pracodawcy coraz chęt-
niej podejmują współpracę 
z interim menedżerami, 
którzy obejmują rolę za-
rządcy projektu lub zmia-
ny.
Interim menedżerowie są 

najczęściej doświadczonymi ekspertami, którzy posiada-
ją zdolność do szybkiej adaptacji w nowym środowisku, 
oceny sytuacji i proponowania skutecznych rozwiązań. 
– Niezaprzeczalnym atutem pracy w roli interim me-
nedżera jest możliwość współpracy z wieloma firmami 
i liderami biznesu, poznawanie różnorodnych struktur, 
procedur, dobrych praktyk i rozwiązań. Im większe do-
świadczenie interim menedżera i portfolio zrealizowa-
nych przez niego projektów, tym ciekawsze możliwości 
zawodowe. Firmy są skłonne płacić wyższe stawki za 
ich doświadczenie i wiedzę ekspercką, co stanowi jedną 
z głównych zalet tej formy zatrudnienia – dodaje Piotr 
Zygmunt. Jednocześnie sposób wynagradzania jest czę-
sto powiązany z konkretnymi celami i zakresem działań 
określonych przez firmę. Stawki dla ekspertów są często 
atrakcyjne, lecz powiązane z koniecznością sprostania 
niezwykle trudnym wyzwaniom.

 Ó Przyszłość bez etatu
Do niedawna świadome wybieranie pracy tymczasowej 
było utożsamiane z ludźmi lubiącymi ryzyko. Obecnie 
taka forma współpracy cieszy się popularnością w szer-
szych kręgach pracowników. Coś, co kiedyś było niepo-
żądaną alternatywą dla stałego zatrudnienia, dziś wśród 
specjalistów często jest świadomym wyborem. Decy-
dując się na pracę tymczasową profesjonaliści zyskują 
elastyczność oraz możliwość realizacji na polu zawodo-
wym. Z drugiej strony, działalność firm coraz częściej 
opiera się na pracy projektowej, która wymaga określo-
nych kompetencji jedynie na czas trwania projektu.
Jak uważa Grzegorz Opala, w przyszłości firmy będą dą-
żyły do zmiany proporcji w zatrudnieniu pracowników 
stałych i tymczasowych. – Kluczowe funkcje w firmach, 
związane z planowaniem strategii i realizacją procedur, 
niezmiennie będą pełnili pracownicy etatowi. Jednak 
wiele innych ról, które dzisiaj wymagają zatrudnienia 
na stałe, w przyszłości coraz częściej będą przejmować 
pracownicy zewnętrzni, tymczasowi. Jest to globalny 
trend, a dobrowolny brak stałego miejsca zatrudnienia 
już teraz przestaje dziwić. Pozostaje więc obserwować 
rynek pracy i nie zamykać się na możliwości zawodowe 
związane z pracą tymczasową – dodaje.

 ■Oprac. AP

Pracę tymczasową najczęściej 
podejmują osoby przed 30 rokiem 

życia, zajmujące stanowisko 
specjalisty i posiadające kilkuletnie 

doświadczenie zawodowe.

Brak stałego miejsca zatrudnienia już przestaje dziwić.
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Systemy ERP działające w chmurze stanowią coraz bardziej istotne rozwiązanie na rynku opro-
gramowania biznesowego. Firmy produkcyjne pozostają jednak dość ostrożne we wdrażaniu 
tego typu systemów. W artykule tym postaram się przybliżyć kilka uwag dotyczących chmuro-

wych ERP i ich znaczenia w koncepcji Przemysłu 4.0.

Ostatnie miesiące to okres zarówno ekscytujący, jak 
i wymagający dla firm produkcyjnych. Innowa-

cje w technologii dotykają sposobu, w jaki funkcjonują 
przedsiębiorstwa – od samego zakładu produkcyjnego, 
przez łańcuch dostaw, aż do obsługi klienta. Wszystkie 
elementy zdają się działać coraz szybciej. Wyzwania 
pojawiają się szczególnie w sytuacji, gdy starsze tech-
nologie spotykają nowe i niezbędna jest adaptacja do-
tychczasowych procesów lub wdrożenie nowych. Dobra 
wiadomość jest taka, że firmy, które poradzą sobie z tymi 
wyzwaniami, mogą liczyć na poprawę zysków i produk-
tywności, pozyskanie nowych klientów oraz zwiększenie 
poziomu satysfakcji u obecnych.
Systemy ERP oparte na chmurze pozwalają firmom pro-
dukcyjnym pozbyć się obciążenia, jakim jest znacząca 
część infrastruktury IT i uzyskać szybki dostęp do naj-
nowszych i przynoszących dużą wartość dodaną usług 
i technologii.

 Ó Nie być ofiarą
Aby zapewnić sobie rolę inicjatora zmiany, a nie jej ofia-
ry, producenci muszą wdrażać innowacje. Choć powie-
dzenie „jedyną stałą w życiu jest ciągła zmiana” wywodzi 
się ze starożytnej Grecji, wygląda na to, że w XXI wielu 
proces zmian przyśpieszył. Zmiany którym podlega biz-
nes wynikają z okresów recesji i rozkwitu gospodarki, 
pojawiania się nowych, globalnych rynków, nowego kli-
matu politycznego i socjalnego oraz nieustannego roz-
woju technologicznego. To wszystko wpływa na powsta-
wanie zupełnie nowych relacji między producentami, 
dostawcami i klientami.
W sytuacji, gdy wszyscy mogą mieć dostęp do danych 
i informacji z całego świata, zmieniły się oczekiwania 
w biznesie. Wygląda na to, że aktualne najważniejszymi 
czynnikami wpływającymi na pracę firm każdego dnia 

są zmienność, niepewność, złożoność i wieloznaczność, 
a przedsiębiorstwa działające według starych zasad nie 
przetrwają. Rozproszony biznes tworzy jednak nowe 
możliwości objęcia roli lidera zarówno na tradycyjnym, 
jak i nowoczesnym rynku. Umożliwia on także obsłuże-
nie szybko zmieniających się potrzeb klientów. Innowa-
cje w IT, jak obliczenia w chmurze, w pełni pozwalają 
– a nawet zachęcają – do wdrażania innowacji.
Tradycyjne spojrzenie na firmy produkcyjne przedstawia 
je jako organizacje, które powoli adaptują nowe tech-
nologie. Jednak trudno uznać to za prawdę, biorąc pod 
uwagę statystyki mówiące o tym, w 2016 roku 73 proc. 
firm produkcyjnych w USA w mniejszym lub większym 
stopniu korzystało z rozwiązań „oprogramowanie jako 
usługa”. Producenci już rozumieją, że innowacje to nie 
tylko klucz do sukcesu rynkowego, ale też do tego, aby 
rosnąć i rozwijać się we właściwym kierunku.

 Ó Przemysł 4.0 tworzy wyzwania
Nowe sposoby działania firm produkcyjnych są w znacz-
nej mierze oparte na nowych możliwościach IT. Natural-
nych ruch w stronę Przemysłu 4.0 tworzy wyzwania dla 
działów IT w fabrykach:
Big Data. Sposób, w jaki funkcjonować ma Przemysł 
4.0, stworzy ogromne ilości danych, posiadających różne 
formaty. Kastomizacja produkcji to jeden z kluczy kon-
cepcji Przemysł 4.0, ale jej skutkiem będzie eksplozja 

Choć powiedzenie „jedyną stałą w życiu 
jest ciągła zmiana” wywodzi się ze 

starożytnej Grecji, wygląda na to, że w XXI 
wielu proces zmian przyśpieszył.

ERP w chmurze:  
tak czy nie?
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danych. Już dziś firmy produkcyjne wysyłają do chmury 
więcej informacji niż jakakolwiek inna gałąź przemysłu.
Cyberbezpieczeństwo. Przy tak wielu nowych źródłach 
danych, Przemysł 4.0 postawi nowe wyzwania wobec 
bezpieczeństwa infrastruktury IT. Poza tradycyjnymi 
systemami, zabezpieczać trzeba wiele elementów Prze-
mysłowego Internetu Rzeczy. Większe jest też prawdo-
podobieństwo, że partnerzy handlowi zaczną dzielić się 
danymi poza tradycyjnymi transakcjami EDI.
Integracja. Aby skorzystać na szybkości i zwinności 
Przemysłu 4.0, firma musi mieć system IT gotowy do 
połączenia wszystkiego. Integracja systemów IT zawsze 
stanowiła dla producentów wyzwanie.
Wsparcie procesu decyzyjnego. Fundament, na któ-
rym budowany jest Przemysł 4.0, to zagwarantowa-
nie osobom decyzyjnym wszystkich informacji, jaki są 
im potrzebne. Jedną z cech Przemysłu 4.0 będzie tez  
decentralizacja procesu decyzyjnego, czego z pewnością 
wymagają rozproszone rynki, na których działają firmy.
Nowe rozwiązania przynoszą sposoby na pokonanie tych 
trudności. Gromadzenie danych w chmurze pozwala 
w sposób wykładniczy zwiększyć ich ilość, przy nieznacz-
nie większym poziomie kosztów. Aplikacje chmurowe sta-
nowią z kolei sposób na korzystanie z elastycznego i ła-
twego do uaktualnienia rozwiązania IT. ERP w chmurze 
zazwyczaj łatwiej jest dopasować do szerokiego spektrum 
potrzeb firm produkcyjnych. Obsługa finansów, planowa-
nie łańcucha dostaw czy zbieranie danych z systemów 
MES i maszyn to tylko kilka aspektów, które powinny być 
w pełni zintegrowane dla potrzeb Przemysłu 4.0.

Niemal dwie trzecie producentów sądzi z kolei, że ana-
liza danych znacząca poprawia ich relacje z klientami. 
Nie dzieje się to bez powodu - już dziś znaczny odsetek 
firm produkcyjnych wykorzystuje Big Data aby zapobiec 
problemom u klientów, nim one się wydarzą. Rozwój 
uczenia maszynowego sprawi, że systemy będą w stanie 
wykorzystywać wiedzę, jaką już zebraliśmy i udoskona-
lać swoje działanie.

 Ó Czy ERP w chmurze jest dla twojej firmy?
Przed przymierzeniem się do wyboru rodzaju nowego 
systemu ERP (chmurowy, hybrydowy, on-premise), na-
leży rozważyć kilka kluczowych elementów. Pierwsza 
z nich wiąże się kwestiami kulturowymi. Niezbędna 
jest ocena, czy najważniejsze osoby w firmie - właści-
ciele lub kluczowi udziałowcy - mają swoją filozofię wo-
bec rozwiązań chmurowych. Często kwestia ta jest im 

obojętna, lecz mogą trafić się entuzjaści pozbycia sią 
infrastruktury IT z firmy, jak i osoby, które wręcz chcą 
z nią fizycznie obcować. Ścisły zarząd powinien mieć też 
świadomość, że w przypadku planowanych przejęć czy 
podziałów firmy, ERP w chmurze będzie można szybciej 
dostosować do nowej sytuacji.
Sam proces wdrażania systemu chmurowego może się 
też okazać szybszy, niż w przypadku rozwiązania on-pre-
mise. W przypadku posiadania infrastruktury IT, która 
wciąż cechuje się wysoką wydajnością, warte rozważe-
nia jest rozwiązanie hybrydowe. Bazując na istniejącej 
infrastrukturze, można pokusić się o etapowe wdrażanie 
ERP i zapewnić firmie sprawne działanie nawet w okre-
sie wykorzystywania rozwiązań tymczasowych.
Nie da się natomiast jednoznacznie stwierdzić, czy 
wdrożenie chmurowego ERP będzie prostsze i szybsze 
w każdej sytuacji. W przypadku każdej firmy warunki 
są inne i wstępna sugestia jest możliwa po dokonaniu 
technicznej oceny wszystkich elementów. Wynika to 
w największej mierze faktu, iż firmy, które już korzystają 
nawet z bardzo kompleksowych systemów ERP i tak mu-
szą sięgać po dodatkowe oprogramowanie.

 Ó Wszyscy mówią o bezpieczeństwie
Kwestie bezpieczeństwa to oczywiście najważniej-
szy element o którym myślimy, zastanawiając się nad 
wdrożeniem ERP w chmurze. Dostawcy takich rozwią-
zań przekonują, że ich rozwiązania mogą się okazać 
bezpieczniejsze niż systemy stacjonarne, gdyż admini-
stratorzy chmury sami dbają o nieustanne aktualizacje 
i instalacje łatek. Ponadto w przypadku systemu chmu-
rowego, tworzenie kopii zapasowej danych jest znacznie 
łatwiejsze,- nie wiąże się z zawieszeniem pracy systemu 
i także jest obsługiwane przez dostawcę IT. Tymcza-
sem w firmach produkcyjnych kwestie związane z ko-
pią zapasową często są odkładane na drugi plan. Nie ma 
jednak wątpliwości, że cyberbezpieczeństwo budzi naj-
większe obawy i jeszcze długo będzie barierą najsilniej 
ograniczającą popularność chmurowych ERP.
Stopień, w jakim dostawca systemu zapewnia obsługę 
chmurowego ERP zależy od sytuacji, lecz zazwyczaj po 
jego wdrożeniu znika potrzeba zatrudnienia przez produ-
centa wysoko wykwalifikowanego personelu IT. Po raz ko-
lejny należy jednak wziąć pod uwagę barierę psychologicz-
ną - całkowite przekazanie opieki nad danymi poza firmę 
może okazać się dla zarządu kwestią nie do przełknięcia.
Podsumowując: zastanawiając się nad wdrożeniem ERP 
w chmurze, trzeba przede wszystkim rozważyć takie 
elementy jak poziom zaufania wobec chmury i otwar-
tość firmy na innowacje, plany strategiczne (przyszłe 
akwizycje etc), posiadaną infrastrukturę oraz możliwość 
zapewnienia sobie szybkiego dostępu do Internetu we 
wszystkich oddziałach firmy. Warto też wziąć pod uwa-
gę poziom naszych pracowników IT i politykę kadrową 
w tym względzie oraz korzyści wynikające z elastyczno-
ści systemów w chmurze.

 ■Artur Piotrowski

Nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy 
wdrożenie chmurowego ERP będzie 
prostsze i szybsze w każdej sytuacji.

Przemysł 4.0 tworzy nowe wyzwania  
dla działów IT.
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