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Niecierpliwi klienci 

– Klienci są w stanie zapłacić nieco więcej aby poczekać na zamówiony 
towar kilka dni a nie kilka tygodni – powiedział prezes koncernu Jysk, 
komentując zmianę strategii swojej firmy. Znana sieć sklepów z mebla-
mi i akcesoriami do wyposażania domu ogłosiła że rozpoczyna ograni-
czanie współpracy z Chinami i będzie przenosiła produkcję do Europy 
Wschodniej.
Wśród powodów takiej decyzji wymieniane są dodatkowo rosnące koszty produk-
cji w Azji a także coraz większa automatyzację procesów, co dodatkowo wpływa 
na bilans finansowy. Nie wątpimy jednak, że zdanie o niecierpliwych klientach 
stanowi clou tej informacji.
Okres zachłyśnięcia się możliwościami, jakie daje produkcja w Chinach, zbliża 
się ku końcowi i zaczyna być to widoczne w strategiach producentów. Skrócenie 
łańcuchów dostaw, wyższa jakość oraz elastyczność wobec potrzeb klientów to 
korzyści, które warte są zwiększenia ceny. Jestem przekonany, że nie chodzi tu 
zresztą o czysty rachunek ekonomiczny – produkcja w Azji staje się passe i od-
powiednia końcówka w adnotacji „Made in … ” będzie zyskiwała coraz większą 
wartość marketingową. Trend ten wysuwa się na pierwsze miejsce w Europie, 
gdzie hasła reindustrializacji trafiły na podatny grunt. Nie umyka on też uwadze 
firm w Polsce, o czym można poczytać w artykule o LPP.
Po przeczytaniu informacji z Jyska czy LPP, nie dziwią mnie już dane z raportu EY 
na temat atrakcyjności inwestycyjnej Europy. Globalne tendencje w gospodarce 
okazują się ważniejsze od krytycznych ocen niektórych działań naszego rządu 
i w 2016 roku Polska zajęła rekordowe miejsce w tym rankingu.
Za każdym razem, gdy dochodzą do mnie wiadomości na temat kolejnej znaczącej 
inwestycji produkcyjnej w Polsce, zadowoleniu z tego faktu towarzyszy obawa, 
że być może ten strumień już wysycha. Ale póki co, odkąd mam przyjemność 
pracować przy tworzeniu Logistyki Produkcji, nie widać końca dobrej passy. Ko-
rzystajmy więc z tego, ale bądźmy świadomi naszych silnych oraz słabych stron 
i dbajmy o właściwy kierunek rozwoju sektora produkcji, aby za kilkanaście lat 
nie okazało się, że Polska też już jest niemodna.
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Polska solidną marką

Budząca duże emocje sytuacja polityczna w Polsce, 
nieco niższe tempo wzrostu gospodarczego, coraz 
trudniejszy rynek pracy oraz konkurencja ze strony 
bliskich sąsiadów – mogłoby się wydawać, że czynniki 
te negatywnie wpłyną na postrzeganie naszego kraju 
przez zagranicznych inwestorów. Nic jednak bardziej 
mylnego – w 2016 roku poprawiliśmy pozycję w co-
rocznym rankingu „Atrakcyjność inwestycyjna Euro-
py”, przygotowywanym przez firmę doradczą EY.

Cyberbezpieczeństwo  
nie zdało egzaminu

Kilka wiosennych tygodni brutalnie przetestowało 
poziom zabezpieczeń systemów informatycznych 
w firmach produkcyjnych. Zmasowany, globalny cy-
beratak zakończył się paraliżem pracy w wielu zakła-
dach produkcyjnych czy centrach logistycznych. Choć 
to nie Polska była głównym celem ataku, to i tak nasz 
przemysł przeżył największe w historii problemy na 
skutek cyberataku. 
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Controlling w produkcji

W firmach produkcyjnych wciąż króluje Excel. To 
zła i dobra wiadomość jednocześnie. Zła, bo firmy 
poświęcając wiele czasu na działania, które można 
zautomatyzować, generują niepotrzebne koszty. Do-
bra, bo informatyzacja przedsiębiorstwa może przy-
nieść bardzo szybko zauważalne efekty.

s.20

s. 32

s. 60

AKTUALNOŚCI

WYDARZENIA 

Różnorodność wpisana w ewolucję 14

GOSPODARKA

W poszukiwaniu nowych rynków 19

Polska solidną marką 20

LPP stawia na produkcję w Polsce 24

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

Potencjał do wykorzystania 26

W digitalizacji nie chodzi o technologię 28

Controlling w produkcji 32

Tajniki PDCA 34

Dużo więcej niż serwis 36

Wyższy poziom just-in-time 38

PRODUKTY

PRAWO

Regulamin pracy i jego uchylanie 42

INWESTYCJE

Smaki i technologie 44

Daimler rusza z budową 46

HUMAN RESOURCES

Procesy kadrowe w rodzinnych firmach produkcyjnych 48

Ukraińcy o pracy w Polsce 50

6 sposobów na efektywne szkolenie 52

ROBOTYZACJA

Mercedes drukuje z aluminium 54

Roboty współpracujące szansą dla MŚP 56

UTRZYMANIE RUCHU

Inteligentne oświetlenie w trzyzmianowym zakładzie 58

ŁAŃCUCH DOSTAW

Wielkie przenosiny Knaufa 59

SYSTEMY INFORMATYCZNE

Cyberbezpieczeństwo nie zdało egzaminu 60

ROI to opcja 64



6

X
xxx

Logistyka Produkcji www.logistyka-produkcji.pl6

A
ktualno

ści

Logistyka Produkcji www.logistyka-produkcji.pl

Nestlé rozbudowuje fabrykę w Nowej Wsi Wrocławskiej

Nestlé Polska finalizuje planowany 4 
etap inwestycji w fabryce Purina Pet-
Care w Nowej Wsi Wrocławskiej. Po 
dwóch latach od otwarcia, zakład no-
tuje stały wzrost produkcji, zaś perso-
nel zwiększył się do około 900 osób. 
Wartość inwestycji wynosi 1 mld zł.
Karmy dla zwierząt domowych Nestlé 
Purina PetCare są obecne w naszym kraju 
już od 17 lat. W Polsce zamieszkuje po-
nad 13 milionów psów i kotów, co czyni ją 
największym rynkiem karmy dla zwierząt 
domowych w Europie Centralnej. 
– Przed powstaniem zakładu w Nowej 
Wsi Wrocławskiej karmy produkowane 
były wyłącznie za granicą. Fabryka w No-
wej Wsi Wrocławskiej jest pierwszym za-
kładem Nestlé w Polsce produkującym 

karmę dla zwierząt domowych oraz trze-
cią tego typu inwestycją Nestlé Purina 
PetCare w Europie Centralnej – tłumaczy 
Attila Gyopar, dyrektor generalny Nestlé 
Purina Petcare Polska i szef Regionu Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej.
Inwestycja oferuje łącznie 135,000 m2 
nowoczesnej powierzchni produkcyjnej. 

Fabryka w Nowej Wsi Wrocławskiej 
obecnie zatrudnionych jest około 900 
osób. Tylko w zeszłym roku personel fa-
bryki zwiększył się o 350 pracowników.
Funkcjonowanie fabryki w Nowej Wsi 
Wrocławskiej wpisuje się w wyznawane 
przez Nestlé wartości, oparte na szeroko 
rozumianym szacunku, w tym szacunku 
dla środowiska naturalnego. Zakład od 
samego początku jest budowany w du-
chu przyjaznym środowisku. W fabryce 
znajduje się nowoczesna podczyszczal-
nia ścieków. Do ogrzewania budynku 
biurowego prawie w całości wykorzy-
stywana jest energia cieplna z odzysku. 
Fabryka posiada również instalację wy-
korzystującą deszczówkę, która służy do 
spłukiwania toalet.

Pesa zmienia prezesa

Tomasz Zaboklicki po 20 latach ustąpił ze  
stanowiska prezesa zarządu Pesa Bydgoszcz 
SA. Funkcję tę przejął Robert Świechowicz, do-
tychczasowy wiceprezes i dyrektor generalny.

Tomasz Zaboklicki był związany z bydgoskim 
zakładem przez całą karierę zawodową. Pod jego 
rządami doszło do przekształcenia się Zakładów 
Naprawczych Taboru Kolejowego w Pesę, a tym 
samym z państwowego zakładu serwisowego 
w prywatną fabrykę pojazdów szynowych.
Tomasz Zaboklicki pozostaje w Pesa, będzie peł-
nił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzor-
czej firmy, podobnie jak dwaj pozostali główni 
udziałowcy – Zygfryd Żurawski i Zenon Duszyń-
ski. Jak zapewnia firma, zmiana na stanowisku 
prezesa przygotowywana była od kilku lat, to na-
turalna, zaplanowana wcześniej sukcesja.
Robert Świechowicz studiował zarządzanie 
i marketing, ze specjalnością zarządzanie  
finansami na UKM w Toruniu. Ukończył też 
podyplomowe studia w zakresie prawa po-
datkowego. W Pesa Bydgoszcz SA pracuje od 
1997 r. Przeszedł wszystkie szczeble kariery 
od samodzielnego pracownika ds. ekonomicz-
nych, przez specjalistę, kierownika działu fi-
nansowego, dyrektora finansowego – członka 
zarządu od 2000 roku, do wiceprezesa firmy od 
2012 roku, a od 1 stycznia br. był dyrektorem 
generalnym firmy.

Katowicka SSE ma już 1,6 mld inwestycji

24 zezwolenia na prowadzenie 
działalności, deklarowane nakła-
dy inwestycyjne o wartości po-
nad 1,66 mld złotych, związane 
z powstaniem co najmniej 1037 
nowych miejsc pracy – najwięk-
sza polska specjalna strefa eko-
nomiczna podsumowała pierwsze 
sześć miesięcy 2017 roku. Połowa 
przyznanych zezwoleń została 
udzielona przedstawicielom sek-
tora MŚP, w tym ośmiu reprezen-
tującym krajowy kapitał.
– Już dobrze rozpoczęty dru-
gi kwartał pozwolił nam realnie 
myśleć o szybkiej realizacji te-
gorocznych planów i zamknięciu 
2017 roku z jednym z najlepszych 
wyników w naszej historii. Także 
w minionych tygodniach utrzy-
mała się wysoka aktywność przed-
siębiorców, związana z kolejnymi, 
planowanymi projektami inwesty-
cyjnymi. Szczególnie nas cieszy 
obecność wśród podmiotów, które 
otrzymały zezwolenia reprezentan-
tów małego i średniego biznesu, 
w tym firm z polskim kapitałem, 
które zadeklarowały niemal 130 
mln złotych inwestycji. Rodzimi  

przedsiębiorcy wykorzystują moż-
liwości rozwoju, jakie tworzy Ka-
towicka SSE, a zwiększający się 
potencjał biznesowy polskich firm 
jest potwierdzeniem rosnącej siły 
krajowej gospodarki i pozwala nam 
z optymizmem patrzeć w przy-
szłość – mówi Janusz Michałek, 
prezes KSSE S.A.
W ostatnich tygodniach drugiego 
kwartału bieżącego roku Katowicka 
SSE przyznała kolejnych dwanaście 
zezwoleń. Nowymi inwestorami, 
którzy zadeklarowali łączne wy-
datki w wysokości 590 mln złotych 
i utworzenie co najmniej 386 no-
wych miejsc pracy, zostały firmy 
Gustav Wolf, Ecotechnilin, Erae, 
Johnson Mattey Poland oraz przed-
stawiciele sektora MŚP - Kalpol 
i Microplasticos. Z kolei Żywiec 
Zdrój oraz reprezentujące również 
małe i średnie przedsiębiorstwa: 
Piekarnia Kłos, Sentrex, Agro-Jan 
Produkcja, JanMet i Macro Molds 
zdecydowały o realizacji swoich 
kolejnych projektów w KSSE, de-
klarując nakłady o wartości ponad  
136 mln złotych i utworzenie do-
datkowych 99 nowych miejsc pracy.



ROZWIĄZANIA DLA 
KAŻDEJ BRANŻY 
Z JEDNEGO ŹRÓDŁA
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zakładów produkcyjnych i warsztatów.
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Polskie zakłady CRH z nowym właścicielem

Grupa Lode nabyła akcje i udziały 
polskich firm produkujących cerami-
kę budowlaną CRH Klinkier Sp. z o.o., 
Cerpol-Kozłowice S.A. oraz Patoka In-
dustries Ltd, należące dotychczas do 
koncernu CRH. Przedmiotem akwi-
zycji jest pięć zakładów położonych 
w Polsce, z których trzy prowadzą 
obecnie działalność produkcyjną.
Działalność Zakładu Cerpol-Kozłowice 
koncentruje się wokół produkcji pu-
staków ceramicznych. Dwa pozostałe 
to cegielnie należące do CRH Klinkier 
Sp. z o.o. – w lubuskiej Gozdnicy oraz 
w Patoce na Opolszczyźnie. Dodatkowo, 
w Gliwicach znajduje się biuro sprzeda-
ży, odpowiedzialne za logistykę i koor-

dynację procesu dystrybucji produktów.
W następstwie powyższej transakcji, 
produkty oferowane dotychczas pod 
marką CRH Klinkier dostępne będą pod 
nową marką – LHL Klinkier - i sygno-
wane będą nowym logo. W skład Grupy 
Lode wchodzić będzie 5 zakładów pro-
dukcyjnych, zajmujących się produkcją 
cegieł klinkierowych (Liepa, Gozdnica, 
Patoka) oraz pustaków ceramicznych 
(Ane, Kozłowice) oraz dwie spółki dys-
trybucyjne (Lode RU, Lode Polska). Gru-
pa Lode zatrudniać będzie około 500 
pracowników, a jej roczne przychody 
przekroczą 150 mln PLN. Kraje nad-
bałtyckie, Rosja oraz Polska pozostaną 
kluczowymi rynkami grupy, natomiast 

zwiększone moce produkcyjne pozwolą 
na obsługę eksportu do ponad 10 kra-
jów, z których głównymi są Słowacja, 
Czechy, Białoruś i Niemcy.

Hoop zamknie fabrykę w Grodzisku Mazowieckim

Hoop Polska, producent napojów, 
należący do czeskiej Grupy Kofola, 
zaktualizował długoterminową stra-
tegię działalności. W efekcie firma 
zamknie kolejną fabrykę i skoncen-
truje działalność tylko w jednym 
zakładzie - nowoczesnym obiekcie 
w Kutnie, otwartym w 2016 roku.
Rok temu zamknięty został zakład 
Hoop w Bielsku Podlaskim. Do końca 

2017 roku wygaszona zostanie z kolei 
działalność fabryki w Grodzisku Ma-
zowieckim. – Decyzja ta jest naturalną 
konsekwencją inwestycji realizowa-
nych w ostatnich latach, dzięki którym 
zakład został zmodernizowany. W tym 
procesie, jak i w całej działalności, naj-
ważniejszymi dla nas wartościami są 
wsparcie klientów, zadowolenie kon-
sumentów oraz zachowanie najwyższej 

jakości produktów – mówi Jiří Vlasák, 
członek zarządu Grupy Kofola.
W związku z wprowadzanymi zmianami 
zostanie zwolnionych 136 pracowników. 
Firma wdraża szeroki program wsparcia 
dla całej załogi grodziskiego zakładu. 
Grupa Kofola postanowiła jednocześnie 
w ramach zaktualizowanej strategii 
wejść na rynek zdrowej żywności. Efek-
tem jest przejęcie spółki Premium Rosa.

Cyfrowa transformacja Melexa

Mielecki producent pojazdów elek-
trycznych liczy na zamówienia za-
graniczne i chce zwiększyć produk-
cję. Ma w tym pomóc inwestycja 
w system ERP Impuls EVO, który 
będzie wspierał zarządzanie przed-
siębiorstwem i kontrolował produk-
cję na nowo wybudowanej hali pro-
dukcyjnej o powierzchni 6,3 tys. m2.
Melex to firma o międzynarodowym za-
sięgu, a produkowane przez nią pojazdy 
zyskały już miano kultowych. Założone 
w latach 70-tych przedsiębiorstwo ofe-
ruje obecnie ponad 100 modeli z katego-
rii pojazdów bagażowych, pasażerskich 
i specjalnych, a kolejne planowane mo-
dele elektrycznych pojazdów miejskich 
mają stać się najnowocześniejszymi 
w tym segmencie rynku.
Na początku tego roku spółka rozpo-
częła projekt wdrożenia systemu ERP 
Impuls EVO, dostarczonego przez ślą-
skiego dostawcę oprogramowania dla 
przedsiębiorstw produkcyjnych, firmę 
BPSC. Głównym założeniem projektu było 
usprawnienie procesów produkcyjnych 

przy pomocy ekranów 
dotykowych umieszczo-
nych na halach produk-
cyjnych. Informują one 
o przebiegu procesów 
produkcyjnych na hali, 
przekazując m.in. dane 
związane z postępem 
prac na poszczególnych 
stanowiskach, wielkością 
produkcji, poziomem 
braków oraz wskaźnika-
mi, które w bezpośredni 
sposób wpływają na wzrost efektywności.
- Z naszych dotychczasowych doświad-
czeń wynika, że wprowadzenie ekranów 
dotykowych i panelu pracownika na 
produkcji skutkuje zwiększeniem wy-
dajności produkcji. Wdrożenie systemu 
ERP pozwoli Melexowi przygotować się 
na wyzwania, jakie stawia firmom pro-
dukcyjnym Przemysł 4.0. Wizualizacja 
danych w czasie rzeczywistym jest nie-
zbędnym elementem tego procesu - wy-
licza Joanna Dąbrowiecka, dyrektor Dzia-
łu Serwisu Oprogramowania z BPSC.

- Okazało się, że wiele modyfikacji stan-
dardu oprogramowania nie było potrzeb-
nych, co jest efektem i gruntownej analizy 
przedwdrożeniowej, i bogatej funkcjonal-
ności systemu. Mimo wysokiego tempa, 
realizacja projektu przebiegła bardzo 
sprawnie. Liczymy na to, że inwestycja 
pozwoli nam zrealizować ambitne za-
łożenia dotyczące zwiększenia produk-
cji w następnych latach. Tym bardziej,  
że już obecnie większość naszej produkcji 
to eksport – tłumaczy Dariusz Gujda, dy-
rektor finansowy z firmy Melex.
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Tymbark rozbuduje zakład w Olsztynku

Tymbark-MWS Sp. z o.o. otrzymała 
zezwolenie na prowadzenie działal-
ności gospodarczej na terenie War-
mińsko-Mazurskiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej. Należąca do Grupy 
Maspex firma zadeklarowała prze-
prowadzenie w Olsztynku inwestycji 
na kwotę co najmniej 70 mln zł.
Projekt będzie polegał na rozbudowie 
zakładu przetwórstwa owoców i warzyw 

w Olsztynku poprzez wzmocnienie parku 
maszynowego. Firma zamierza wprowa-
dzić nowe rozwiązania w zakresie pro-
dukcji i pakowania napojów oraz prze-
cierów. Projekt przewiduje zakup nowej 
linii aseptycznej do przygotowania pro-
duktów (soki i przetwory z owoców i wa-
rzyw) oraz do ich umieszczania w opa-
kowaniach aseptycznych typu PET. Będą 
to technologie pozwalające na realizację 

procesu pro-
dukcji na zimno 
w najwyższym 
standardzie czy-
stości, gwarantu-
jącym uzyskanie 
najlepszej jakości 
produktów bez 
konserwantów.

Dodatkowo, wykorzystana zostanie 
nowoczesna konstrukcja oraz pełna 
komputeryzacja systemu sterowania 
procesami technologicznymi, co przy-
czyni się do obniżenia energochłonności  
instalacji. Zakupione linie technolo-
giczne będą w pełni zautomatyzowa-
ne, m. in. z robotami do pakowania. In-
westycja umożliwi dynamiczny rozwój 
zakładu oraz zwiększenie zdolności 
produkcyjnych.
Początki firmy Tymbark sięgają 1936 r.,  
gdy z inicjatywy młodego inżyniera 
sadownictwa, Józefa Marka, powstała 
w Tymbarku pierwsza na Podhalu Spół-
dzielnia Owocarska. Zakład przez lata 
budował swoją pozycję na rynku, a naj-
większy rozwój firmy nastąpił po wej-
ściu w skład Grupy Maspex w 1999 r.

Ruszyła budowa nowej hali ifm ecolink

Zakład ifm ecolink to pierwsza fa-
bryka, która powstała w opolskiej 
strefie ekonomicznej. Cały czas dy-
namicznie się rozwija o czym świad-
czy chociażby rozpoczęta budowa 
trzeciego już obiektu.
Firma ifm ecolink pojawiła się w opol-
skiej podstrefie Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej w 2011 r. i zbu-
dowała halę produkcyjną, w której wy-
twarzane są urządzenia niezbędne w au-
tomatyce przemysłowej: okablowanie 
i czujniki. Już wówczas przedstawiciele 
niemieckiego koncernu przekonywali, 
że Opole jest dla nich ważnym miej-
scem z punktu widzenia rozwoju firmy.
Następnie rozpoczęto budowę Centrum 
Badań i Rozwoju, które oddano do użyt-
ku w 2016 r. Pracę ma w nim znaleźć 
nawet 100 inżynierów. Na potrzeby 
ifm są oni kształceni przez Politechni-
kę Opolską. Firma ściśle współpracuje 

z uczelnią, przekazując jej m.in. sprzęt 
do kształcenia studentów. Wkrótce zo-
stanie też otwarta specjalna sala ifm 
w jednym z budynków uczelni na kam-
pusie przy ul. Prószkowskiej. To poka-
zuje, że firma w Opolu dywersyfikuje 
swoją działalność, prowadząc nie tylko 
produkcję, ale również opracowując 
i wdrażając nowe produkty.
Teraz rozpoczyna się budowa trzeciego 
już obiektu, który będzie halą produk-
cyjną. Inwestycja ma kosztować co naj-

mniej 13 mln zł. Na budowie stoją już 
koparki i sprzęt budowlany, który wy-
konuje pierwsze prace ziemne. General-
nym wykonawcą inwestycji jest firma 
Adamietz ze Strzelec Opolskich. Obiekt 
będzie miał 4 tys. m.kw. powierzchni 
i ma być gotowy jeszcze w tym roku.
Po oddaniu do użytku nowej hali fir-
ma będzie mogła w niej zatrudnić, co 
najmniej 50 kolejnych osób. Do tej 
pory w ifm pracę znalazło już ponad 
450 osób.

Anwil bije rekordy produkcji PCW

Lipiec 2017 okazał się rekordowy 
dla włocławskiej spółki z Grupy Or-
len. Anwil - po raz pierwszy w swo-
jej historii - wyprodukował średnio 
ponad tysiąc ton chlorku oraz poli-
chlorku winylu na dobę.
Anwil jest jedynym producentem poli-
chlorku winylu w Polsce i ważnym gra-
czem w Europie, ponieważ pod względem 
mocy produkcyjnych plasuje się odpowied-
nio na 8. miejscu na Starym Kontynencie 
i na 2. w jego środkowo-wschodniej części.

Spółka w lipcu wyprodukowała rekor-
dowy wolumen chlorku winylu (31 150 
ton) oraz polichlorku winylu (31 380 ton). 
Oznacza to, że każdego dnia tego miesią-
ca średniodobowa produkcja monomeru 
i polimeru przekroczyła średnio 1000 ton.
Historia wydziału chlorku winylu roz-
poczyna się 4 sierpnia 1975 roku wraz 
z podjęciem przez ówczesne władze de-
cyzji o realizacji jednej z największych 
inwestycji końca lat siedemdziesiątych, 
a więc budowy kompleksu polichlorku 

winylu, którego pierwsza partia została 
wyprodukowana 8 marca 1983 r.
Pierwszy milion chlorku winylu oraz 
PCW zostały wyprodukowane w listo-
padzie 1994 roku. Od tego czasu Anwil 
wytworzył już 6 milionów ton zarówno 
monomeru (koniec stycznia 2017 r.), 
jak i polimeru (przełom 2015 i 2016 r.). 
Było to możliwe dzięki zaangażowaniu 
pracowników, zwiększeniu efektywności 
produkcyjnej oraz stałemu podnoszenie 
dostępności operacyjnej instalacji.



Panattoni Europe buduje dla OBI

Do portfolio Panattoni Europe do-
łączył kolejny wielki gracz sektora 
DIY – sieć marketów budowlano-
-wyposażeniowych OBI, dla które-
go deweloper zrealizuje magazyn 
centralny. Obiekt o charakterze 
BTS (built-to-suit) będzie liczył 
blisko 50 700 m kw. – część maga-
zynowa z platformą cross-docko-
wą zajmie ponad 49 840 m kw.,  
zaś biurowa 850 m kw. 
Lokalizacja nowej inwestycji nie jest 
przypadkowa - BTS OBI, który będzie 
pełnił funkcję magazynu centralnego 
na całą Polskę powstanie pod Łodzią, 
w gminie Nowosolna, tuż przy węźle 
drogowym Brzeziny. Węzeł łączy au-
tostradę A1 - jedyną polską autostradę 
o przebiegu północ-południe i leżącą 
w ciągu międzynarodowej trasy E75 
z drogą krajową 72. Ta idealna lokaliza-
cja w centrum Polski ułatwi najemcy za-
równo logistykę krajową, jak dostęp do 
zasobów kadrowych.
- Lokalizacja nowego centrum dystry-
bucyjnego OBI na Polskę w Nowosolnej 
jest korzystna pod kilkoma względami: 

bliskość dużego skupiska ludzkiego, ko-
munikacja miejska z Łodzią, bezpośred-
nie sąsiedztwo autostrady A1 i węzła 
drogowego z A2. Wybraliśmy współpra-
cę z Panattoni, gdyż jest to firma lubiąca 
wyzwania, elastyczna i zorientowana na 
klienta, a w dzisiejszych czasach tylko 
z takimi partnerami warto współpraco-
wać - mówi Katarzyna Kowalska, dyrek-
tor Łańcucha Dostaw OBI w Polsce.
Polska Centralna to jedna z najbardziej 
pożądanych lokalizacji logistycznych 

w Europie Środkowo-Wschodniej. Dewe-
loper od początku prowadzenia działal-
ności w Polsce doceniał wartość regionu 
dostarczając łącznie 600 tys. m kw. w tym 
aż 345 tys. w strefie łódzkiej, zaś 256 tys. 
w Strykowie - jednym z największych 
ośrodków logistycznych w kraju. Obec-
ne Panattoni Europe może pochwalić się 
147 600 m kw. w budowie – z czego 18 
600 realizowanych jest w ramach wła-
snych parków i 129 000 mkw. w ramach 
obiektów szytych na miarę.
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Ursus chce stworzyć Centrum Inteligentnego Przemysłu z Politechniką Monachijską

Ursus S.A. podpisał porozumienie 
z Politechniką Monachijską – wiodą-
cym na świecie ośrodkiem w obszarze 
elektromobilności. Projekt współ-
pracy zakłada rozpoczęcie budowy 
Centrum Inteligentnego Przemysłu 
w Lublinie i będzie realizowany przy 
wsparciu Miasta Lublin.
Celem rozpoczętej współpracy jest stwo-
rzenie projektu pod nazwą Centrum In-
teligentnego Przemysłu w Lublinie. 
Obiekt zostanie zlokalizowany na obsza-
rach poprzemysłowych, gdzie powstanie 
zintegrowany park przemysłowy o po-
wierzchni ok. 140 ha. Teren ten obejmie 
przyszłe inwestycje Ursus S.A.
Integralnym elementem porozumienia 
jest rozwój współpracy technologicz-
nej Ursusa z Politechniką Monachijską, 
jako jednym z wiodących na świecie 
ośrodków w obszarze elektromobil-
ności oraz wprowadzania standardów 
Przemysłu 4.0. Bawarska strona poro-
zumienia reprezentowana jest przez 
TUM International GmbH – globalne 

centrum kompetencji w zakresie roz-
woju terenów przemysłowych oraz bu-
dowy i zarządzania centrami transferu 
technologii. TUM stale współpracuje 
między innymi z takimi firmami jak 
Siemens AG oraz Evonik.
– Naszą ambicją jest, aby w najbliższym 
czasie stać się kreatorem polskiej myśli 
technologicznej. Takie podejście w nie-
dalekiej przyszłości przełożyć się po-
winno na konkretne produkty finalne, 
dzięki którym, będziemy mogli jeszcze 

prężniej się rozwijać. Jednak by mogło 
być to możliwe, musimy także myśleć 
o tworzeniu nowoczesnych przestrze-
ni produkcyjnych oraz o efektywnym 
transferze technologii. Dlatego cieszę 
się na współpracę z Politechniką Mona-
chijską, ponieważ dzięki niej będziemy 
mogli te cele zrealizować jak najbar-
dziej optymalnie. Dodatkowo na naszej 
współpracy skorzysta również miasto 
Lublin – podsumowuje Karol Zarajczyk, 
prezes zarządu Ursus S.A.

Jupiter Bach podwoi moce produkcyjne w Polsce

Firma Jupiter Bach, zajmująca się 
produkcją elementów turbin wiatro-
wych, po trzech latach od otwarcia 
zakładu w Polsce podjęła decyzją 
o rozbudowie. Fabryka w Policach 
zostanie powiększona o 6 tys. m.kw.
To zapewni podwojenie mocy produk-
cyjnych zakładu. Inwestycja ma zostać 
ukończona w październiku. Decyzja o roz-
budowie zakładu została podjęta na sku-
tek szybko rosnącego zapotrzebowania 
w Europie na turbiny wiatrowe, zarówno 
montowane na lądzie jak i na morzu.

Działająca od 2014 roku fabryka 
w Policach dostarcza wyroby na ry-
nek europejski. Globalnie, Jupiter 
Bach dysponuje ośmioma zakłada-
mi produkcyjnymi o łącznej po-
wierzchni produkcyjno-montażowej 
90 tys. m.kw.
Jupiter Bach specjalizuje się w pro-
dukcji osłon gondoli i piast wiatraków 
w turbinach wiatrowych. Pod aktualną 
nazwą działa od tego roku, co jest efek-
tem połączenia Jupiter Group i Bach 
Composite Industry.

Google Glass odradzają się w przemyśle

Okulary Google Glass okazały się po-
rażką internetowego giganta - ale 
zniknęły tylko z rynku elektroniki 
konsumenckiej. Inteligentne okulary, 
łączące się z Internetem, znalazły swo-
je miejsce w przemyśle i Google przy-
gotował ich nową wersję, opracowaną 
z myślą o zastosowaniu biznesowym.
Rozwój Przemysłu 4.0 i rosnąca popu-
larność elektroniki użytkowej dały dru-
gą szansę Google Glass. Google przy-
gotowało wersję dla profesjonalistów 
- Enterprise Edition - i przekazało kilku 
firmom do testów pod rygorem utrzy-
mywania tego w tajemnicy. Z okularów 

korzystali m.in. pracownicy Boeinga, 
General Electric, AGCO czy DHL.
Nowa wersja w minionym tygodniu 
trafiła do otwartej sprzedaży. Zmiany  
w Enterprise Edition, wprowadzone z my-
ślą o przemyśle, to m.in, większa bateria, 
większa matryca aparatu fotograficznego, 
szybszy procesor oraz przede wszystkim 
zmieniona konstrukcja. Modularna budo-
wa pozwala zamontować Google Glass na 
przemysłowych okularach ochronnych czy 
zwykłych okularach korekcyjnych.
Google Glass dzięki wykorzystaniu roz-
szerzonej rzeczywistości mogą służyć po-
zwalające znajdować towar w magazynie 

czy pomagać w procesach montażu na hali 
produkcyjnej. Firma chwali się, że opinie 
pracowników korzystających z urządzenia 
podczas testów były bardzo pozytywne, ale 
po pierwszej porażce oczekiwania Google 
są utrzymywane w ryzach.



■	 Międzynarodowa	i	krajowa	sieć	drobnicowa
■	 Zarządzanie	łańcuchem	dostaw
■	 Logistyka	kontraktowa	i	magazynowanie
■	 Innowacyjne	technologie	informatyczne
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Rozwiązanie Lean od A (do) T

Choć to maszyny i linie transportowe 
stanowią istotę wyposażenia produk-
cji, to dzisiaj trudno sobie wyobrazić 
sprawnie funkcjonujący i – co waż-
ne – stale rozwijający się zakład bez 
tzw. wyposażenia wspierającego.
Automationstechnik Sp. z o.o. dba 
o wszystko i to na wysokim poziomie.

Krakowska firma zarówno projektuje 
zaawansowane technologicznie urzą-
dzenia do automatyzacji procesów jak 
i – a może przede wszystkim – jest do-
stawcą systemów wyposażenia wspiera-
jącego wdrażanie zasad Lean Manufac-
turing, 5S oraz filozofii Kaizen. Wśród 
oferowanych produktów są uniwersalne 

systemy do wizualizacji powierzchni 
i optymalizacji procesów zarzadzania 
(Orgatex), urządzenia wspierające ergo-
nomię na stanowiskach pracy i logistykę 
wewnątrzzakładową (Bloksma) czy sys-
temy do magazynowania i bezpiecznego 
przemieszczania narzędzi CNC z opcją 
kontroli pobrań (Bedrunka+Hirth). Kon-
strukcję większości aplikacji stanowi 
aluminiowy system montażowy Bosch 
Rexroth.
Automationstechnik jest Partnerem lub 
Wyłącznym Przedstawicielem w/w firm 
w Polsce. Wszystkie w/w produkty two-
rzą kompleksowy wachlarz wyposażenia 
produkcyjno-logistycznego od A (do) T.

Dane teleadresowe firmy:
Automationstechnik Sp. z o. o. 
ul. Rzemieślnicza 1,
30-363 Kraków 
Tel.: +48 12 263 77 55
Fax: +48 12 263 77 56
biuro@automationstechnik.pl
www.automationstechnik.pl
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Trendy to nie tylko to, co znajdziemy na głównych 
stronach portali. Trendy rzeczywiste to zjawiska, 

działania, strategie i technologie, które znajdujemy 
w firmach. Wykładowcy Trendowni z różnych firm 
przedstawili uczestnikom konferencji to, co dzieje się 
w ich organizacjach, w którą stronę kierują działania, 
gdzie szukają wskazówek. W 2017 roku spotkaliśmy się 
w Licheniu i przez dwa dni analizowaliśmy współczesny 
świat biznesu, produkcji i logistyki.

 Ó To nie rewolucja
W rozpoczynającym te-
goroczną Trendownię wy-
stąpieniu prof. Krzysztof 
Rutkowski z Katedry Logi-
styki Szkoły Głównej Han-
dlowej zastanawiał się, czy 
w rok po przedstawieniu 
podczas Trendowni haseł 
rewolucji, nie czas dokład-

niej przyjrzeć się zjawisku. Czy rewolucja z wpisanym 
w swoją naturę dynamizmem, zmieniła nasz świat?
Profesor przypominał o konieczności dostosowywania 
się do zmian, twórczego działania i współpracy, o bu-
dowaniu przewagi konkurencyjnej nie tylko na techno-
logii, ale również o wykorzystywaniu w niej twórczego 
potencjału człowieka.
Gdzie są więc rewolucyjne, technologiczne zmiany, o któ-
rych tak głośno? Profesor Rutkowski przeanalizował pod 
tym kątem ubiegły rok i znalazł, parafrazując Hamletow-
skie „Słowa, słowa, słowa”, jedynie: slogany, slogany, slo-
gany. Zmiany zachodzące w gospodarce, technologii, logi-

styce to część procesu ewolucyjnego. Technologie, które 
mają wspomagać Przemysł 4.0, znajdują się na różnych 
etapach rozwoju: dojrzała robotyzacja, będące w fazie 
wzrostowej Big Data, czy nowe technologie, jak druk 3D, 
drony, pojazdy autonomiczne – nie tworzą synergii.

 Ó Zarządzać mnogością kultur
O tym, jak zarządzać wie-
lokulturowymi przedsię-
biorstwami, opowiadał 
w swoim wystąpieniu 
Rafał Juraszek z Pratt & 
Whitney. Wielokultu-
rowość można znaleźć 
wszędzie – widoczna jest 
już m.in. w różnych spo-

sobach zarządzania i myślenia w USA oraz Europie. 
Dlatego współpraca wymaga godzenia ze sobą na pozór 
sprzecznych interesów. Rafał Juraszek podał przykład 
połączenia konkurujących firm w jeden model bizneso-
wy: trzech producentów, dostawców części połączyło po-
tencjał, aby stworzyć synergię i zbudować silny biznes, 
oparty na wielokulturowości. Sztuka ta jednak wymaga 
jasnych i przejrzystych zasad dla wszystkich oraz uświa-
domienia sobie korzyści wynikających z synergii.
Wielokulturowość przedsiębiorstw bywa także wyzwa-
niem dla IT – kiedy trzeba integrować system na pozio-
mie globalnym, a w różnych kulturach różnie rozumiane 
i zapisywane są procesy przedsiębiorstwa. Wielokultu-
rowość staje się czasami problemem, gdy należy mobili-
zować różne dywizje firmy, aby działały jak jeden orga-
nizm. Wszyscy muszą mieć jedną wizję, strategię i cel. 
Człowiek bywa niedoceniany, gdy koncentrujemy się na 
technologiach, maszynach. A to właśnie jego rola ma 
największe znaczenie. Żeby korzystać z zalet wielokultu-
rowości, należy się poznać, komunikować i współpraco-
wać. Budując relacje, niwelujemy ryzyko.

Różnorodność 
wpisana w ewolucję

TREND wNIA
t r e n d y  w  s i e c i a c h  d o s t a w  i  p r o d u k c j i 2

0
17

Ewolucja, nowoczesne technologie – tak, ale przede wszystkim człowiek, jego rola i znaczenie, 
jego potencjał i różnorodność jaką tworzy w organizacji i kulturze – to główne zagadnienia 

tegorocznej Trendowni.
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 Ó W nowoczesnym magazynie
Piotr Bzowski, Leasing & 
Development Director P3 
Logistic Parks w Polsce, 
opowiedział o trendach 
i wizji dotyczącej logisty-
ki i magazynów. Czy coraz 
większa świadomość eko-
logiczna wpłynie na pro-
jektowanie magazynów? 

Zdaniem Piotra Bzowskiego, to już się dzieje – prelegent 
zaprezentował nowoczesne, energooszczędne rozwiązania 
stosowane z powodzeniem w magazynach P3 i korzyści, 
jakie z nich wynikają. Zmiana oświetlenia na LED-owe, 
zastosowanie paneli słonecznych do podgrzewania wody, 
czy tylko samych kranów na podczerwień, znacząco wpły-
wa na obniżenie kosztów mediów. I to właśnie zwiększe-
nia standardów specyfikacji i efektywności energetycznej 
będą oczekiwać w przyszłości klienci.

 Ó Eliminacja błędów i wzrost 
produktywności

Zmiany w zachowaniu 
klientów stawiają przed 
logistyką kolejne wyzwa-
nia. Mają one bardzo duży 
wpływ na sposób organi-
zacji logistyki w sieciach 
sprzedaży detalicznej. 
Skutkami rozwoju e-com-
merce są m.in. niższe mar-

że, wyższe koszty logistyczne i spadek liczby odwiedzin 
sklepów. Aby utrzymać się na rynku, firmy muszą dosto-
sować się do zmian i preferencji klientów. Jednym z roz-
wiązań jest wprowadzenie strategii omnichannel. Jacek 
Liber z firmy Honeywell opowiedział podczas Trendowni 
o rozwiązaniach, dzięki którym możemy usprawnić pro-
cesy logistyczne i o technologiach, które mają pomagać 
w rozwiązywaniu problemów, m.in. systemach sterowa-
nych głosowo. Wspomaganie pracy systemami pomaga-
jącymi zarządzać stanem, usprawniającymi kompletację, 
zapewnia utrzymanie wysokiego poziomu obsługi i tym 
samym satysfakcji klienta. Niebagatelne znaczenie ma 
możliwość znaczącego wyeliminowania błędów, skróce-
nia czasu szkolenia nowych pracowników i zwiększenia 
produktywności.

 Ó Kreujmy zmiany
Leszek Szelerski z Lafar-
geHolcim zachęcał pod-
czas swojego wystąpienia 
do kreatywności i poszuki-
wania nowych rozwiązań 
w zarządzaniu łańcuchem 
dostaw. Zmiany, które 
obserwujemy wokół nas, 
wywołane są przez digi-

talizację. Zmian nie unikniemy, więc i kulturę organiza-
cyjną firmy powinniśmy tak ukształtować, aby szybko re-
agowała na potrzeby rynku. Zdaniem Leszka Szelerskiego 
kluczowe jest, aby nie bać się zmian, kreować je i posiadać 
wysoko rozwinięte kompetencje społeczne.

Prelegent przedstawił rozwiązanie, które pomogło 
mu się wyróżnić i jednocześnie rozwiązać problemy 
w zarządzaniu przewozami. Proponuje dostawcom 
w szczycie sezonu Individual Value Offer. Po ustale-
niu potrzeb transportowych firmy w ciągu roku, od-
powiednio przystosował strukturę dostaw - tworzą 
ją roczna umowa na flotę dedykowaną (oparta na ry-
czałcie), kilkumiesięczne umowy na flotę term, czyli 
pojazdy kontraktowe (na podobnych zasadach) oraz 
spot, czyli transport za stawki cennikowe. Odpowied-
nia struktura dostawców oraz cen pozwala w aktywny 
sposób zarządzać terminami dostaw do klientów i ofe-
rować im rabaty na transport bez generowania dodat-
kowych kosztów dla firmy.

 Ó Klaster Vive
Jedna z najprężniej dzia-
łających, polskich firm 
transportowych Vive 
Transport, podczas ubie-
głorocznej Trendowni 
proponowała utworzenie 
klastra transportowego 
wykorzystującego wy-
mienne nadwozia BDF. 

W tym roku Adam Opoka zaprezentował korzyści wy-
nikające z jego funkcjonowania. Trzon klastra opiera się 
na taborze Vive Transport, a do współpracy zaproszono 
dotychczasowych podwykonawców, firmy: Aga - Guder-
ski, Omega Pilzno, Marathon Poznań i Bespol. Jego in-
teresariuszami są dostawcy paliw, środków transportu 
(nadwozia BDF i pojazdy), ośrodki rozliczania kierow-
ców, ubezpieczyciele oraz kancelarie prawne. Dzięki 
klastrowi optymalizowane są koszty bez straty w jako-
ści. Zdaniem przedstawiciela Vive, przystąpieniem do 
klastra powinni być szczególnie zainteresowani produ-
cenci opakowań, sprzętu AGD, części samochodowych 
czy też mebli oraz architektury ogrodowej.

 Ó Sprawna promocja
Jak skrócić czas przygoto-
wania promocji? Czas na 
fizyczne przygotowanie 
promocji, od akceptacji 
decyzji do pojawienia się 
towaru na półce, ulega 
skróceniu. Łukasz Dubina 
z firmy Raben przedsta-
wił rozwiązania i usługi 

co-packingowe, które wpływają na przyśpieszenie stan-
dardowego cyklu. Zakres usług i kompetencje związane 
z przygotowaniem towaru w firmie Raben są coraz szer-
sze i znacząco usprawniają cały proces.
Prelegent opowiedział o usłudze VAS w zleceniu, czy-
li MTO (make to order) przy etykietowaniu. Proces jest 
stosowany przy naturalizacji produktów na eksport. 
Jedną z korzyści jest brak konieczności utrzymywania 
zapasu, a tym samym dopasowanie podaży do popytu 
szczególnie wolno i średnio rotujących towarów. Dzięki 
niemu realizacja zamówienia jest znaczenie szybsza niż 
w standardowym procesie co-packingu na stock, wiąże 
się też z prostszą administracją.



Relacja z konferencji Trendownia 2017

16

W
yd

arzenia

Logistyka Produkcji www.logistyka-produkcji.pl

 Ó Wspomaganie produkcji
Tomasz Papaj z Copa-Data, 
firmy specjalizującej się 
w innowacjach w zakresie 
oprogramowania HMI/
SCADA oraz dynamicznego 
raportowania, zaprezento-
wał uczestnikom konferen-
cji nowoczesną i elastyczną 
rodzinę oprogramowania 

wspomagającego proces produkcji oraz zarządzania. Opro-
gramowanie nadzorujące i kontrolujące przebieg pro-
cesu produkcyjnego zenon od ponad 25 lat umożliwia 
automatyzację, sterowanie, wizualizację i raportowanie 
w przedsiębiorstwach działających w różnych branżach. 
Rodzinę oprogramowania tworzą: zenon Analyzer, zenon 
Supervisory, zenon Operator i zenon Logic oraz specjalne 
wersje systemu dotyczące m.in. zarządzania energią, czy 
wspierania procesów walidacji. Tomasz Papaj przedstawił 
przykłady wykorzystania systemu w realizacjach różnych 
projektów, m.in. w projekcie mającym na celu zwiększenie 
wydajności procesu pakowania i paletyzacji.

 Ó Bezpieczna sieć
Prowadząc firmę, często 
zadajemy sobie pytanie 
o bezpieczeństwo bizne-
su w sieci. Na pytania 
pojawiające się podczas 
analizy bezpieczeństwa 
sieci, odpowiadał w swo-
jej prelekcji Dariusz Wy-
rosławski, szef IS PMO 

na obszar EMEA w Grupie Bunge. Ludzie stanowią 
o tym, czy biznes będzie bezpieczny. „Miękkie”, ludzkie 
aspekty bezpieczeństwa biznesu w sieci są dzisiaj nie 
mniej ważne od „twardych”, software’owych i hardwa-
re’owych oraz komunikacyjnych elementów. Prelegent 
przedstawił matryce, na których przeanalizowany zo-
stał stosunek zaufania do kontroli oraz prywatności do 
bezpieczeństwa. Aby zbudować bezpieczeństwo, istotne 
jest uświadomienie sobie, ile możemy stracić przez za-
grożenia z sieci i zidentyfikowanie zadań krytycznych 
przy podejściu reaktywnym i proaktywnym. Budowanie 
bezpieczeństwa firmy w sieci, to budowanie twierdzy 
z silnie strzeżonymi wrotami.

 Ó Inteligentna przyszłość kompletacji
Automatyzacja jest jed-
nym z głównych trendów 
w logistyce pozwalającym 
na zwiększenie wydajno-
ści i bezpieczeństwa pracy. 
Dotyczy jednak przeważnie 
powtarzalnych czynności 
i procesów. Automatyzacja 
transportu wewnętrznego 

nie sprawdzała się w przypadku produktów niejednorod-
nych i niespaletyzowanych. O rozwiązaniu zwiększającym 
efektywność kompletacji o 30% opowiedział podczas Tren-
downi Rafał Pańczyk ze Still Polska. Inteligentne połącze-
nie człowieka z maszyną – wózkiem, który podąża autono-

micznie za operatorem, stanowi w kompletacji produktów 
niejednorodnych idealne rozwiązanie. Dzięki nowatorskiej 
konstrukcji wózek iGo neo CX towarzyszy osobie komple-
tującej na każdym kroku podczas pracy, samodzielnie pod-
jeżdżając pod odpowiednie gniazdo i omijając przeszkody. 
Operator może się więc całkowicie skupić na kompletacji 
bez potrzeby operowania wózkiem. Zaprezentowany wó-
zek wyposażony jest w laserowy skaner (PSA), który gwa-
rantuje bezpieczeństwo pracy podczas kompletacji.

 Ó Bez koncentracji
Wyjątkowy wykład zakoń-
czył cykl prelekcji pierw-
szego dnia Trendowni. 
O reakcjach mózgu na 
złożoność sytuacji bizne-
sowych opowiadał prof. 
UAM dr hab. Maciej Bła-
szak. Pracując w warun-
kach silnej presji czaso-

wej, menedżer wykazuje silną skłonność do upraszczania 
rzeczywistości, w której wiedza, kompetencje i potrzeby 
jego pracowników oraz klientów zaczynają wyglądać na 
homogenne. Dla zapracowanego kierownika wszyscy tak 
samo myślą, to samo potrafią i tego samego chcą.
Standaryzacja ta jest nieuprawniona, bo ludzie się różnią. 
Różnorodność ujawnia się, gdy zwalniamy tempo. Bardzo 
ważnym elementem dla mózgu jest czas wolny. Wyłącz 
koncentrację! – apelował profesor Błaszak i podkreślał, że im 
bardziej chcemy być kreatywni, tym mniej takimi jesteśmy.
Różnorodność zespołu może, ale nie musi być zaletą. 
Sprawdza się doskonale w zadaniach heurystycznych, 
natomiast nie ma dla niej miejsca w zadaniach algoryt-
micznych. Czasami pojawienie się w naszych głowach 
lepszego pomysłu blokowane jest przez efekt nastawie-
nia, ideę, którą mamy już w głowie. Aby tego uniknąć, 
należy dzięki luźnemu zapoznawaniu się z materiałem, 
wytworzyć w mózgu haczyki neuronalne, na których bę-
dzie rozpięte myślenie analityczne.

 Ó Debata Trendowni
W jakim stopniu menedżerowie logistyki wykorzystują 
megatrendy w swoich firmach? Na ten temat dyskutowali 
uczestnicy debaty zorganizowanej na zakończenie pierw-
szego dnia konferencji. Prowadząca dyskusję prof. dr hab. 
Jana Pieregud z Katedry Transportu SGH przyjrzała się 
megatrendom, trendom i minitrendom współczesnego 
świata. W dyskusji udział wzięli Katarzyna Piątkowska 
z Coca-Cola HBC Polska, Rafał Juraszek z Pratt & Whit-
ney, Piotr Pietrzak z firmy Philips oraz Leszek Szelerski 
z LafargeHolcim. Dużym wyzwaniem dla firm, dla logi-
styki pozostaje umiejętność wychwytywania wczesnych 
sygnałów o zmianach na rynku, aby wykorzystać je do bu-
dowania strategii i osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. 
W zarządzaniu wiele mówi się o analityce Big Data, ale 
jej rozwój niesie ze sobą również zagrożenia. Uczestnicy 
debaty poruszyli problem sprawdzania wiarygodności 
danych i umiejętnego ich wykorzystywania. Musimy na-
uczyć się korzystać z tego narzędzia i znaleźć po prostu 
czas na analizowanie. Debatę zakończyła rozmowa na 
temat przenikania się światów wirtualnego i fizycznego 
w zarządzaniu łańcuchem dostaw.
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 Ó Obsesje
Prof. dr hab. Wojciech 
Paprocki z Katedry Trans-
portu SGH w swoim wy-
kładzie przyjrzał się ob-
sesjom współczesnego 
świata. Impulsy, które 
sprawiają, że zaczynamy 
działać, od dawna towa-
rzyszą człowiekowi. Po-

tencjał swojego mózgu człowiek zaczął wykorzystywać, 
gdy został do tego zmuszony.
W kwietniu Mark Zuckenberg opisał nowe środowisko, 
w którym generacji Z przyjdzie żyć i prowadzić biznes 
w rozszerzonej rzeczywistości. Wyzwaniem staje się 
uczestnictwo w wirtualnym świecie, w którym obok 
siebie znajdą się: cyfrowe odwzorowanie rzeczywistości 
analogowej, różnorodne formy wzbogacające tę rzeczy-
wistość oraz twórczość mająca jedynie formę wirtualną.
Jedną z nowych obsesji jest e-mobility. Zauroczenie auto-
matyzacją pojazdów nie przekłada się jeszcze na rzeczy-
wistość. Rozwiązania te można już znaleźć w pociągach 
i metrze, ale na pełną automatyzację w transporcie dro-
gowym jeszcze musimy poczekać. Kolejne emocje zda-
niem profesora Paprockiego wywołuje obsesja „w chmu-
rze”. Od korzystania z „chmury” małe przedsiębiorstwa 
odstrasza brak przekonania co do bezpieczeństwa da-
nych, dla dużych problemem jest z kolei brak wpływu na 
kształtowanie serwisu oferowanego w „chmurze”.

 Ó Światło z garażu
Czy w polskim garażu 
mogą powstawać rozwią-
zania na miarę oczekiwań 
Przemysłu 4.0? Okazuje 
się, że tak. Każdy z nas 
może wziąć udział w rewo-
lucji i podążać za najnow-
szymi trendami. O tym 
przekonywał uczestników 

Trendowni Jarosław Krawczyk z polskiej firmy TheusLED, 
opowiadając historię o grupie zapaleńców, którzy posta-
nowili przyłączyć się do kolejnej rewolucji przemysłowej. 
Prosto z garażu TheusLED pochodzą pierwsze zaprojekto-
wane przed trzema laty oprawy ledowe Prometheus. Od 
tego czasu powstają coraz to nowe projekty stosowane 
i realizowane z powodzeniem w produkcji, logistyce i nie 
tylko. Firma projektuje i dostarcza moduły LED dla Night 

Searcher w UK i Hong-Kongu, produkuje profesjonalne 
oprawy akwariowe na rynki skandynawskie, ale także 
specjalistyczne oprawy do działów kontroli jakości w fir-
mach poligraficznych i drukarniach.

 Ó Ukryty kapitał
Współczesnej ekonomii 
nie możemy oceniać przy 
założeniu istnienia rów-
nowagi, gdyż tworzy ją 
układ będący w ciągłym 
ruchu. Ekonomię złożo-
ności określają przypad-
kowość, niedeterminizm, 
otwartość na zmianę i po-

szukiwanie sensu. Aby odnaleźć się w tym niepewnym, 
skomplikowanym świecie szukamy analogicznych 
zjawisk w świecie przyrody. Tu spotykamy różnorod-
ność, która jest jedną z najdoskonalszych broni, jakie 
wykształciła i promuje przyroda do walki o przetrwa-
nie. I właśnie między innymi o sile, jaką za sobą niesie 
różnorodność w organizacji opowiadał podczas swoje-
go wystąpienia Marek Jędra z firmy Quantum.
Siłę bioróżnorodności w grupie osłabia spostrzeganie 
selektywne, błąd potwierdzania, kultura uprzejmości 
i kultura autorytetu. Jak więc dbać o zachowanie róż-
norodności w organizacji? Na ile możemy manipulo-
wać przy tworzeniu kultury, w której każda jednostka 
w grupie, ma szanse wnieść do ekosystemu swoje uni-
kalne wartości, własny punkt widzenia?
W pielęgnowaniu różnorodności kierować powinniśmy 
się otwartością, synergią i wspólnym celem. Możemy 
o nią dbać poprzez wzajemną (wspólną) edukację i pielę-
gnację kultury obcowania z ludźmi o innym punkcie wi-
dzenia. Nauczymy się czerpać korzyści z różnorodności – 
to nasza rola, jako menedżerów – podkreślał Marek Jędra.

 Ó Mobilne innowacje
Technologie mobilne wy-
korzystywane w logistyce 
zmieniają postrzeganie świa-
ta – świat cyfrowy przeniknął 
rzeczywistość sieci dostaw 
i produkcji. Informacje o inno-
wacjach w technologiach mo-
bilnych przekazał uczestnikom 
Trendowni Patryk Dondziak 
z Zebra Technologies.
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Mobilne wymiarowanie do operacji wysyłkowych – to te-
mat, który nie jest nowy, ale proces dokonywania pomiarów 
został udoskonalony. Teraz możliwe jest już mobilne wy-
miarowanie niestandardowych przesyłek w kilka sekund, 
co okazuje się niezwykle przydatne w optymalizacji prze-
strzeni załadunkowej. Zastosowanie w logistyce coraz czę-
ściej znajdują okulary z rozszerzoną rzeczywistością, które 
zapewniają dużo większą wydajność niż terminal naręczny. 
Ciekawym przykładem wykorzystania mobilności i techno-
logii Bluetooth, zaprezentowanym przez Patryka Dondzia-
ka, był punkt nadawania i odbioru paczek DPD w Austrii. 
Dzięki zastosowaniu terminali i drukarek mobilnych czyn-
ność nadawania przesyłki przebiega błyskawicznie.

 Ó Technologia zaufania
Technologii blockchain, 
jako nowemu modelowi 
wymiany informacji, po-
święcił swoje wystąpie-
nie Piotr Pietrzak z firmy 
Philips. Przewagę konku-
rencyjną przedsiębiorstw 
tworzą odpowiednio wy-
korzystane rozwiązania 

informatyczne – technologia blockchain może stać się tu 
kluczowa. Daje wiele możliwości, ale niesie ze sobą także 
zagrożenia. W obecnym modelu łańcucha dostaw kupujący 
i sprzedający pozostają w relacjach między sobą a bankiem, 
banki także utrzymują wzajemne relacje. W łańcuchu do-
staw jutra utrzymane zostaną te same, bezpośrednie związ-
ki, ale wzbogaci je zaufanie i transparentność przepływu 
towarów i pieniędzy. Blockchain to zdecentralizowany mo-
del, dzięki któremu możemy m.in. lepiej śledzić zamówie-
nia, redukować błędy w przetwarzaniu płatności i audytów, 
otrzymywać w czasie rzeczywistym informacje zwrotne 
od konsumentów i zdobywać ich zaufanie. Piotr Pietrzak 
podkreślił, że blockchain ma szansę stać się naszym sprzy-
mierzeńcem, jeśli tylko zostanie poprawnie wykorzystany.

 Ó Dla potomnych
Przesłania ostatniego 
wykładu tegorocznej 
Trendowni stanowią pod-
sumowanie rozważań do-
tyczących trendów współ-
czesnego świata. Prof. 
dr hab. Piotr Płoszajski, 
kierownik Katedry Teorii 
Zarządzania SGH, zainspi-

rowany lekturą listu Angeli Ahrendts, Senior VP, Apple, 
który napisała do córek, zebrał swoje uwagi wynikające 
z obserwacji zmieniającego się świata. Co zalecała An-
gela Ahrendts swoim córkom? Zawsze bądźcie obecne, 
czytajcie sygnały, trzymajcie się swoich zasad i nigdy 
nie cofajcie się więcej, niż trzeba…
Jesteśmy świadkami transformacji całego systemu pro-
dukcji, zarządzania i rządzenia. Technologia wymusza 
zmianę metod marketingowych, struktur i procesów or-
ganizacyjnych, wpływa też na życie ludzi: ich relacje, kry-
teria wyborów życiowych i mechanizmy na rynku pracy.
Rewolucje w biznesie dzieją się, gdy zmieniamy zacho-
wanie. A w biznesie ważną rolę ogrywają szczęśliwe zda-
rzenia, spotkanie się i nawiązanie przez nich współpracy. 
Nastąpił kres zarządzania biznesowego, jakie znaliśmy 
do tej pory. Zdaniem profesora Płoszajskiego najważniej-
sze są słabe sygnały i umiejętność ich czytania, a także 
poszukiwanie istoty – prostoty zjawisk. Biznes przeżywa 
koniec ery małych pytań. Mieliśmy obsesję na punkcie 
efektywności i optymalizacji, a pytania skurczyły się do 
krótkich zapytań typu: ile możemy zaoszczędzić? Prof. 
Płoszajski zauważa, że nadszedł czas na zadawanie pytań 
o istotę, o to dlaczego jesteśmy w biznesie, co powin-
niśmy przestać robić i na naukę sztuki samodestrukcji.

 Ó Bankiet
Ważnym elementem corocznego spotkania specjalistów 
logistyki, transportu i produkcji jest część towarzyska – 
spotkania podczas bankietu są okazją do wymiany po-
mysłów, idei w nieformalnych rozmowach. W tym roku 
wieczornemu spotkaniu towarzyszyła rywalizacja trzech 
drużyn w kalamburach.
Dziękujemy wszystkim za przybycie na Trendownię, za 
inspiracje, ciekawe spotkania i rozmowy. Dziękujemy 
również naszym partnerom za wsparcie. Co przyniesie 
2017 rok? Nowe technologie, zmiany społeczne, nowe 
zagrożenia? Przyglądajmy się słabym sygnałom, inspi-
rujmy różnorodnością i nie bójmy się wprowadzać wła-
snych zmian. Do zobaczenia za rok na Trendowni!

 ■Kinga Wiśniewska

Partnerzy strategiczni

Partnerzy medialni

Partnerzy
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W poszukiwaniu nowych rynków
Blisko trzy dekady po transformacji ustrojowej, dojrzewająca Polska gospodarka musi mie-
rzyć się z nowymi wyzwaniami. Sytuacja producentów słodyczy jest tego dobrym przykładem.  
Nasycający się rynek krajowy, na którym pojawiają się konkurenci z nowych regionów, powo-

duje, iż firmy zaczynają rozglądać się za kolejnymi możliwościami eksportu.

Wobec stagnacji na rodzimym rynku, polscy pro-
ducenci słodyczy coraz chętniej poszukują no-

wych kierunków zbytu. Nie ograniczają się przy tym do 
„sprawdzonych odbiorców”, czyli krajów UE – w ostatnim 
czasie wzrosło zainteresowanie rynkami z grupy MENA, 
a w szczególności Emiratami Arabskimi oraz Pakistanem.

 Ó Rozdrobnienie i wschodnia konkurencja
Mimo że aż 91 proc. Polaków przyznaje się do kupowa-
nia słodyczy, z czego ponad 30 proc. nabywa je kilka razy 
w tygodniu, Polska nadal pozostaje w tyle za krajami euro-
pejskimi jeżeli chodzi o spożycie wyrobów cukierniczych. 

Choć w ogólnym ujęciu polski rynek słodyczy rośnie od 
kilku lat w umiarkowanym tempie, niektóre segmenty, ta-
kie jak rynek ciastek borykają się w ostatnim czasie z nie-
wielką stagnacją. Zdecydowanym liderem pod względem 
wzrostu jest za to czekolada i wyroby czekoladowe.
Jedną z cech charakterystycznych dla rodzimego rynku 
jest jego duże rozdrobnienie, wymagające od firm spo-
rych nakładów pracy, by nie tylko utrzymywać się na 
powierzchni, ale i budować przewagę konkurencyjną. 
Dodatkowo, poprzednie miesiące pokazały, że poza kon-
kurencją wewnętrzną polskie firmy muszą stawić w tym 
roku czoła sąsiednim producentom. Mowa tu głównie 
o ekspansji słodyczy z Ukrainy, która dzięki dostępowi 
do tańszych surowców może pozwolić sobie na dumping.

 Ó Eksport to już połowa obrotów
Wartość polskiego rynku słodyczy jest szacowana na  
13 mld zł, natomiast wartość samego eksportu – rosną-
cego w tempie 10-15 proc. rocznie - to ok. 6 mld zł. Eks-
pansji zagranicznej sprzyja z pewnością fakt, że rodzime 
wyroby cukiernicze mogą pochwalić się wysoką jakością 

przy relatywnie niskich kosztach produkcji. Dlatego też, 
polscy producenci coraz śmielej wychodzą ze swoją ofer-
tą na zagraniczne rynki, nie ograniczając się przy tym do 
najbardziej „oddanych” odbiorców z UE, w tym przede 
wszystkim z Niemiec czy Wielkiej Brytanii. Rodzime 
łakocie są już dostępne w Stanach Zjednoczonych, Kana-
dzie, jak również na Dalekim Wschodzie, np. w Chinach 
czy Wietnamie. Kolejnym, atrakcyjnym punktem na ma-
pie eksportowej staje się też region MENA.
Skrót MENA oznacza grupę krajów z bliskiego wchodu 
i północnej Afryki (Middle East and North Africa). To 
region określany jako jeden z najszybciej rozwijających 
się rynków słodyczy i przekąsek na świecie. Jego wartość 
szacowana jest obecnie na 9 mld dolarów, a zgodnie z pro-
gnozami ekspertów, do 2018 roku sprzedaż słodyczy ma 
we wspomnianym regionie wzrosnąć o kolejne 20 proc., 
natomiast przekąsek – o 24 proc. Oznacza to więc ogrom-
ny potencjał i szansę dla polskich eksporterów, którzy 
zresztą zaczynają tę szansę dostrzegać. – Z roku na roku 
obserwujemy coraz więcej polskich stoisk na jednych 
z najważniejszych, międzynarodowych targach słodyczy 
i przekąsek, czyli Yummex Middle East w Dubaju. Dzię-
ki temu, mamy szansę na promocję i budowanie wize-
runku polskich produktów w rejonie MENA. Zwłaszcza,  
że konsumenci z innych krajów nie kojarzą jeszcze polskich 
marek słodyczy, co jest efektem eksportu głównie pod 
marki własne zagranicznych sieci handlowych – zauważa 
Arkadiusz Drążek z firmy Brześć produkującej słodycze 
i przekąski. Główną barierą dla promocji polskich marek na 
rynkach trzecich jest brak wystarczających środków finan-
sowych, stąd też współpraca z zagranicznymi partnerami 
ogranicza się zwykle do produkcji pod marki własne.

 Ó Nie tylko Emiraty Arabskie
Rodzimi producenci słodyczy postrzegają rejon MENA 
głównie w kontekście współpracy z Emiratami Arabski-
mi, choć równie interesującym kierunkiem staje się np. 
Pakistan. Jeszcze niedawno jego udział w ogólnej puli 
eksportu oscylował w okolicach 0,1 proc. Obecnie kraj 
ten rozwija się i bardzo dużo importuje, co przekłada się 
na fakt, że Polska notuje nawet dwucyfrowe wzrosty eks-
portu do Pakistanu w stosunku r/r. W jaki sposób polskie 
firmy nawiązują kontakty z partnerami biznesowymi 
z rynków trzecich? - Najskuteczniejszym sposobem na 
budowanie relacji z kontrahentami z Bliskiego Wscho-
du jest obecność na wspomnianych wcześniej, między-
narodowych targach branżowych. Warto zainwestować 
również w certyfikaty niezbędne w krajach Bliskiego 
Wschodu, jak np. Halal przyznawany produktom nada-
jącym się do spożycia przez muzułmanów – mówi Ar-
kadiusz Drążek z firmy Brześć, która w ostatnim czasie 
rozpoczęła współpracę eksportową z Pakistanem.

 ■Oprac. AP

Bliski Wschód szansą dla producentów słodyczy

Jedną z cech charakterystycznych dla 
rodzimego rynku słodyczy jest jego duże 
rozdrobnienie, wymagające od firm 
sporych nakładów pracy, by budować 
przewagę konkurencyjną.
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Polska po raz pierwszy od 2008 r. znalazła się w pierw-
szej piątce najpopularniejszych, europejskich kie-

runków dla inwestorów zagranicznych. Równocześnie, 
niemal połowa ankietowanych (48 proc.) oczekuje popra-
wy atrakcyjności naszego kraju w najbliższych trzech la-
tach. W obliczu przyśpieszenia, jakiego nabiera globalna 
gospodarka, szykuje się kolejnym okres prosperity.
Wśród silnych stron polskiej gospodarki inwestorzy na-
dal wymieniają elementy rynku pracy – umiejętności tu-
tejszych pracowników oraz koszty pracy, a także poten-
cjał do wzrostu produktywności. Inwestycje produkcyjne 
nadal stanowią większość realizowanych projektów, lecz 
jako główny motor napędowy w przyszłości wskazują 
sektor usług. O bezpośrednie inwestycje zagraniczne 
(BIZ) Polska będzie rywalizowała przede wszystkim 
z Czechami – badani przez EY inwestorzy właśnie nasze-
go południowego sąsiada uważają za głównego konku-
renta Polski w batalii o nowe projekty BIZ.

 Ó Rekordowy rok Europy
W 2016 r. na naszym kontynencie ogłoszono rekordo-
wą liczbę bezpośrednich inwestycji zagranicznych.1 
W ubiegłym roku w Europie odnotowano 5 845 nowych 
projektów (wzrost o 15 proc. rdr), na które przypada co 
najmniej 259 673 miejsc pracy (wzrost o 19 proc. rdr). 
Raport EY potwierdza silną pozycję Polski na inwesty-
cyjnej mapie Europy, nie tylko naszego regionu. W ubie-
głym roku w Polsce ogłoszono 256 nowych projektów 
BIZ. To wzrost o 21 proc. (211 projektów rok wcześniej), 
skutkujący powrotem naszego kraju do pierwszej piątki 
najpopularniejszych, europejskich kierunków inwesty-
cyjnych po raz pierwszy od 2008 r. W ramach tych inwe-
stycji w Polsce może powstać co najmniej 22 074 miejsc 
pracy (wzrost o 12 proc. z 19 651 w 2015 r.), co jest dru-
gim wynikiem w Europie. W obu kategoriach okazali-
śmy się niekwestionowanym liderem Europy Środko-
wo-Wschodniej. Również Warszawa odnotowała wzrost, 
jako jedno z najbardziej atrakcyjnych miast kontynentu. 
W pierwszej trójce atrakcyjnych inwestycyjnie lokaliza-
cji stolicę Polski wskazało 8 proc. badanych przez EY – 
o 4 pkt. proc. więcej niż rok wcześniej.

– W ostatnich trzech latach liczba ogłaszanych w Polsce 
inwestycji zagranicznych rosła bardzo szybko. O ile w la-
tach 2004-2013 inwestorzy zagraniczni ogłaszali w na-
szym kraju przeciętnie 142 projekty rocznie, to w latach 
2014-2016 liczba ta wzrosła do 200 (wzrost o 40 proc.).  

Budząca duże emocje sytuacja polityczna w Polsce, nieco niż-
sze tempo wzrostu gospodarczego, coraz trudniejszy rynek pracy 
oraz konkurencja ze strony bliskich sąsiadów – mogłoby się wydawać, 
że czynniki te negatywnie wpłyną na postrzeganie naszego kraju przez 
zagranicznych inwestorów. Nic jednak bardziej mylnego – w 2016 roku 
poprawiliśmy pozycję w corocznym rankingu „Atrakcyjność inwestycyjna 
Europy”, przygotowywanym przez firmę doradczą EY.

Polska  
solidną marką

Top 10 krajów w Europie pod względem  
liczby projektów z udziałem BIZ

2015 2016 Zmiana procentowa (r/r)
Wielka Brytania 1,065 1,144 ▲ 7%

Niemcy 945 1,063 ▲ 12%
Francja 598 779 ▲ 30%

Hiszpania 248 308 ▲ 24%
Polska 211 256 ▲ 21%

Holandia 219 207 ▼ -5%
Rosja 201 205 ▲ 2%
Belgia 211 200 ▼ -5%

Irlandia 127 141 ▲ 11%
Turcja 134 138 ▲ 3%

Źródło: EY (2017), European Investment Monitor.

Top 10 krajów w Europie pod względem  
liczby miejsc pracy stworzonych przez BIZ

2015 2016 Zmiana procentowa (r/r)
Wielka Brytania 42,336 43,165 ▲ 2%

Polska 19,651 22,074 ▲ 12%
Niemcy 17,126 19,961 ▲ 17%

Rumunia 12,746 17,545 ▲ 38%
Francja 13,639 16,980 ▲ 24%

Serbia 10,631 16,396 ▲ 54%

Rosja 13,672 15,064 ▲ 10%
Czechy 9,332 14,292 ▲ 53%

Hiszpania 7,126 12,969 ▲ 82%
Węgry 11,741 12,450 ▲ 6%

Źródło: EY (2017), European Investment Monitor.

1Analizowane w badaniu BIZ obejmują tylko te projekty, które tworzą nowe jednostki produkcyjne i usługowe oraz nowe miejsca pracy. W szczególności, wyłączono 
inwestycje realizowane za pośrednictwem rynków kapitałowych oraz transakcje fuzji i przejęć.



To więcej niż w innych państwach Europy Środkowo-
-Wschodniej, gdzie ostatnie trzy lata przyniosły wzrost 
przeciętnej liczby ogłaszanych rocznie projektów o 25,4 
proc. względem poprzedniej dekady. Polska potrzebuje za-
równo kapitału krajowego, jak i zagranicznego do podnie-
sienia stopy inwestycji. Szczególnie cenne są bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne, które nie tylko generują zatrudnie-
nie, ale często związane są z transferem technologii, zwięk-
szaniem produktywności oraz rozwojem umiejętności kadr 
– tłumaczy Jacek Kędzior, partner zarządzający EY Polska. – 
Chcieliśmy sprawdzić, w jaki sposób Polska jest postrzega-
na przez inwestorów zagranicznych. Dlatego przygotowali-
śmy raport „Atrakcyjność inwestycyjna Polski”, w którym 
zbadaliśmy plany inwestycyjne przedsiębiorstw zagranicz-
nych oraz ich oceny dotyczące Polski. Wskazaliśmy także 
najistotniejsze czynniki, które inwestorzy zagraniczni biorą 
pod uwagę przy tworzeniu nowego projektu lub rozszerze-
niu działalności w danym kraju. Rozumienie tych potrzeb 
jest szczególnie ważne dla Polski, która aktywnie konkuruje 
o kapitał zagraniczny – dodaje Jacek Kędzior.

 Ó Inwestycje głównie 
z Europy Zachodniej i USA

W latach 2005-2016 przeciętnie ponad 80 proc. wszystkich 
projektów BIZ lokowanych w naszym kraju pochodziło 
z Europy Zachodniej oraz USA. Jeśli chodzi o branże i sek-
tory, projekty BIZ lokowane w Polsce, dotyczą głównie: 
przemysłu, finansów i usług biznesowych oraz transportu 
i komunikacji. W latach 2005-2016 w tych sektorach prze-
ciętnie realizowano 95 proc. projektów w ramach BIZ w na-
szym kraju. Choć od 2013 r. rośnie liczba nowych inwesty-

cji w sektorze produkcyjnym, to zauważalna jest tendencja 
spadkowa udziału tej branży w ogólnej liczbie BIZ. Udział 
produkcji we wszystkich inwestycjach przemysłowych 
zmniejszył się z 81 proc. w 2005 r. do 62 proc. w 2016 r. 
Dzieje się tak, ponieważ jeszcze szybszy wzrost następuje 
w innych sektorach – coraz więcej inwestycji zagranicz-
nych przyciągają do Polski usługi finansowe i biznesowe. 
Ich udział wzrósł w tym samym okresie z 7 do 28 proc.
Polska zyskuje także na znaczeniu jako miejsce lokowa-
nia usług wspólnych (m.in. IT, księgowość). W 2016 r. 
w Polsce ogłoszono najwięcej w całej Europie nowych 
projektów centrów usług wspólnych (SSC) – aż 38 ze 
161 BIZ tego sektora w Europie (24 proc.) trafiło do Pol-
ski. Projekty w naszym kraju są jednak wciąż znacznie 
bardziej (choć w malejącym stopniu) pracochłonne niż 
przeciętnie międzynarodowe przedsięwzięcia lokowane 
w Europie (158 miejsc pracy na projekt w Polsce wobec 
72 w Europie), ale bardziej kapitałochłonne niż przecięt-
nie w naszym regionie kontynentu (189 miejsc pracy na 
projekt w Europie Środkowo-Wschodniej).

 Ó Pogoń za Europą coraz trudniejsza
Polska gospodarka, jako jedyna w Unii Europejskiej, unik-
nęła recesji w czasie globalnego kryzysu finansowego 
i w latach 2008-2016 PKB Polski wzrósł o 32,4 proc. Był to 
trzeci najlepszy wynik w UE. Proces dalszego doganiania 
najbogatszych gospodarek wymaga jednak znacznych na-
kładów inwestycyjnych w Polsce. W świetle niskiej stopy 
inwestycji i stopy oszczędności, szczególnie cenny jest na-
pływ BIZ, które wzmacniają potencjał krajowej gospodarki. 
Firmy zagraniczne w Polsce nie tylko istotnie zwiększają 



poziom zatrudnienia, ale charakteryzują się relatywnie wy-
soką wartością dodaną, wynagrodzeniami i inwestycjami 
na pracownika, eksportem, a także generowanymi wpływa-
mi do sektora finansów publicznych. W ostatnich latach za 
znaczną część wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsię-
biorstw w Polsce odpowiadały właśnie firmy zagraniczne. 
W czasie ubiegłorocznego spowolnienia gospodarczego, te 
podmioty zwiększyły dynamikę generowanej wartości do-
danej, eksportu i zatrudnienia, co znacząco zmniejszyło ne-
gatywny wpływ innych czynników na polską gospodarkę. 
Co ważne, w przeciwieństwie do polskich firm prywatnych 
i publicznych, podmioty z kapitałem zagranicznym konty-
nuowały ekspansję działalności inwestycyjnej w 2016 r.

– Aby kontynuować proces nadrabiania zaległości wobec 
bardziej rozwiniętych światowych gospodarek, Polska 
musi konsekwentnie zwiększać stopę inwestycji, która 
w ostatniej dekadzie była niższa od poziomu odnotowa-
nego w większości państw Europy Środkowo-Wschodniej. 
Z uwagi na wieloletnią niską stopę inwestycji i oszczędno-
ści, kapitał zagraniczny odgrywa istotną rolę w budowaniu 
potencjału naszego kraju. Szczególną rolę odgrywają BIZ, 
które w znacznym stopniu przyczyniły się do umiędzyna-
rodowienia polskich firm i ich integracji z globalną gospo-
darką – zauważa dr Marek Rozkrut, partner i główny eko-
nomista EY, a także lider Zespołu Analiz Ekonomicznych 
EY. – Aby zrozumieć znaczenie umiędzynarodowienia pol-
skich przedsiębiorstw i ich roli na globalnym rynku, warto 
zauważyć, że w 2000 r. około 20 proc. wartości dodanej wy-
tworzonej w Polsce generował popyt zagraniczny. W 2016 
r. udział ten wzrósł do około 35 proc. Co więcej – większość 
wzrostu gospodarczego w Polsce w XXI wieku była napę-
dzana właśnie zagranicznym popytem. Korzyści płynące 
z BIZ sprawiają, że są one pożądane zwłaszcza w gospo-
darkach krajów nadrabiających dystans do najbogatszych. 
To sprawia, że rywalizacja o inwestycje jest bardzo zacięta. 
Wzmocnienie silnych stron i zaadresowanie słabości pol-

skiej gospodarki, wskazanych przez EY w badaniu „Atrak-
cyjność inwestycyjna Polski”, poprawiłoby percepcję nasze-
go kraju. A to jeden z warunków do pozyskiwania kolejnych 
inwestycji i tym samym do długoterminowego zwiększenia 
potencjału gospodarczego Polski – dodaje Marek Rozkrut.

 Ó Silne strony Polski
Zgodnie z badaniem EY, nieznacznie wyższy odsetek in-
westorów zagranicznych wskazuje na poprawę atrakcyj-
ności Polski (29 proc.) w minionym roku niż na jej po-
gorszenie (24 proc.). Znaczący odsetek respondentów (aż 
48 proc.) spodziewa się natomiast poprawy atrakcyjności 
inwestycyjnej Polski w okresie najbliższych trzech lat. 

W porównaniu z analogicznymi badaniami w innych kra-
jach, jedynie wobec Portugalii i Holandii inwestorzy są 
bardziej optymistyczni.
Wśród silnych stron polskiej gospodarki często wymie-
niane są cechy rynku pracy. Zdaniem ponad 70 proc. 
respondentów, poziom umiejętności polskich pracowni-
ków, potencjał do wzrostu produktywności oraz koszty 
pracy są bardzo lub całkiem atrakcyjne na tle innych 
krajów europejskich. Jednak silne strony polskiej go-
spodarki nie zawsze są dostrzegane przez inwestorów. 
Firmy zagraniczne działające w Polsce oceniają poziom 
umiejętności polskich pracowników i potencjał do wzro-
stu produktywności jako atrakcyjne (odpowiednio w 94 
proc. i 87 proc. przypadków) znacznie częściej niż firmy 
niefunkcjonujące w Polsce. Warto podkreślić, że odpo-
wiednie wykształcenie i umiejętności posiadane przez 
pracowników są wymieniane przez inwestorów obec-
nych w Europie jako kluczowe czynniki wpływające na 
decyzje o lokalizacji inwestycji.
– Aby w kolejnych latach przyciągać nowe inwestycje 
polska gospodarka będzie musiała funkcjonować zgodnie 
z najnowszymi globalnymi trendami, takimi jak np. Prze-
mysł 4.0. Zmiany technologiczne obniżą bowiem ciężar 
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Źródło: EY (2017), European Investment Monitor.



kosztów pracy, co w procesie wyboru miejsca inwestycji 
będzie pozwalało na powrót inwestorów zagranicznych do 
lokalizacji, które dziś są dla nich zbyt drogie. Obserwujemy 
ten proces w wielu obszarach i Polska przygotowuje się na 
tę transformację – zmiany w prawie dotyczącym wspiera-
nia innowacji, zwiększenie ulgi na badania i rozwój (R&D), 
nowe programy wsparcia inwestycji i tworzenie komplek-
sowego środowiska dla start-upów – to narzędzia, które już 
dziś skutecznie przyciągają do Polski inwestorów i nowe 
BIZ – komentuje Paweł Tynel, partner oraz lider Zespołu 
Ulg i Dotacji Inwestycyjnych EY. – W kolejnych latach ry-
walizacja o nowe projekty inwestycyjne wcale nie będzie 
mniejsza. Stale zmieniające się otoczenie biznesowe, wspie-
rane rewolucją technologiczną, tworzą razem środowisko, 
w którym decydenci muszą przewidywać oczekiwania in-
westorów i w czasie rzeczywistym proponować rozwiąza-
nia szyte na miarę. Z tej perspektywy wyzwania biznesu 
i rządów stają się bardzo zbliżone – dodaje Paweł Tynel.
Sytuacja polityczna w Polsce nie umyka jednak cał-
kiem uwadze inwestorów. Niestabilne otoczenie poli-
tyczne, społeczne i gospodarcze zostało wskazane jako 
najważniejsze ryzyko dla dalszego rozwoju inwestycji 
zagranicznych w Polsce. Na dwóch kolejnych pozycjach 
znalazły się nieprzewidywalne otoczenie regulacyjne 
oraz restrykcyjne podejście władz podatkowych. Warto 
zauważyć, że zagrożenia te zauważają częściej przedsię-
biorstwa już działające w Polsce.
Obecne już u nas firmy dwukrotnie częściej wskazują 
też na problem ograniczenia w dostępie dla pracowni-

ków. Dla odmiany przedsiębiorstwa, które jeszcze nie 
działają w Polsce, jako znaczące ryzyko wskazują zagro-
żenie korupcyjne, podczas gdy funkcjonujące już w na-
szym kraju firmy oceniają je wyraźnie niżej.

 Ó Prognozowane zmiany
Chociaż według danych EY największy udział w ogło-
szonych w Polsce w 2016 r. projektach inwestycyjnych 
pochodzi z sektora przetwórstwa przemysłowego, to 
jednak inwestorzy zagraniczni, ankietowani przez fir-
mę doradczą wskazują, że głównym motorem napę-
dowym naszej gospodarki w najbliższych latach będą 
usługi. Zdaniem inwestorów, wzrost gospodarczy 
w Polsce w najbliższych latach będą napędzać profesjo-
nalne usługi, w tym usługi IT, centra usług wspólnych 
oraz logistyka. Z kolei najbardziej atrakcyjne sektory 
związane z przemysłem to: przemysł motoryzacyjny 
oraz produkcja dóbr konsumpcyjnych (5. i 7. najczęściej 
wskazywane sektory).
Jako główny konkurent Polski w rywalizacji o inwesty-
cje zagraniczne wskazywane są Czechy. Pozycja naszego 
południowego sąsiada, jako głównego europejskiego ry-
wala nie jest zaskakująca. Może natomiast zaskakiwać 
przewaga, z jaką ten kraj wyprzedził innych konkuren-
tów Polski. Czechy wskazało bowiem aż 44 proc. respon-
dentów, podczas gdy kolejne w zestawieniu Niemcy 
i Rumunia osiągnęły po 15 proc. wskazań.

 ■Oprac. WZ, na podstawie raportu „Atrakcyjność inwestycyjna 
Polski”, przeprowadzonego przez firmę doradczą EY.
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LPP stawia na 
produkcję w Polsce

Do końca tego roku LPP zleci polskim szwalniom i zakładom uszycie 5 mln sztuk odzieży pod 
marką Mohito, a w 2018 roku ta wielkość ma się podwoić. W tym samym czasie dwukrotnie 

wzrośnie też produkcja ubrań z metką Reserved, które zostaną uszyte w Polsce.

Na zlecenie gdańskiej spółki szyje obecnie 50 kra-
jowych zakładów. LPP zwiększa produkcję na pol-

skim rynku, żeby usprawnić logistykę. Plusem jest też 
wysoka jakość produkowanych w Polsce ubrań.
– Polska odgrywa coraz ważniejszą rolę, jeśli chodzi 
o produkcję naszych kolekcji. Przez ostatnie dwa lata 
Mohito, nasza dynamicznie rozwijająca się marka kobie-
ca, przeszyła w Polsce 4 mln sztuk ubrań. To 15 proc. 
całości produkcji Mohito. W 2017 roku nasze zlecenia 
dla polskich zakładów wyniosą 5 mln sztuk odzieży. Do 
końca 2018 roku chcemy podwoić tę liczbę. Dwukrotnie 
wzrośnie też produkcja w naszym kraju kolekcji Rese-
rved – mówi Marek Piechocki, prezes LPP.

 Ó Rozproszeni producenci odzieży
Jak wynika z danych GUS, w Polsce działa obecnie 12,6 
tys. zakładów produkujących odzież. Wytwarzają przede 
wszystkim na rynek krajowy albo świadczą usługi na 
zlecenie firm z Unii Europejskiej. Klientów przyciągają 
jakością i tempem pracy. Rozwinięte zaplecze magazy-
nowe i transportowe stwarza możliwość rozwoju tej ga-
łęzi przemysłu. Czynnikiem, który sprzyja branży odzie-
żowej. jest też rosnąca zamożność Polaków.

– Trudno oszacować wartość rynku produkcji, ponieważ 
tworzy go kilkanaście tysięcy małych firm, które umy-
kają wszelkim statystykom. Tych dużych jest bardzo 
mało. Natomiast wartość firm z szeroko pojętej branży 

odzieżowej, na przykład obecnych na GPW, to około 24 
miliardów złotych, z czego 80 proc. to LPP i CCC – mówi 
Adam Ubertowski, prezes firmy Soulinvest, prowadzącej 
konsultacje biznesowe.
Pierwszy z nich, międzynarodowy koncern odzieżowy 
z polskim rodowodem, planuje dwukrotnie zwiększyć 
produkcję w polskich szwalniach. LPP zarządza obec-
nie pięcioma brandami: Reserved, Cropp, House, Sinsay 
i Mohito. Ta ostatnia w ciągu minionych dwóch lat prze-
szyła w Polsce 4 mln sztuk ubrań, czyli 15 proc. całości 
swojej produkcji.

 Ó Więcej Made in Poland
Do końca tego roku LPP zleci polskim szwalniom i za-
kładom uszycie 5 mln sztuk odzieży pod marką Mohito, 
a w 2018 roku ta wielkość ma się podwoić. W tym sa-
mym czasie dwukrotnie wzrośnie też produkcja ubrań 
Reserved, które zostaną uszyte w Polsce. Metkę „Made 
in Poland” mają też ubrania LPP dostępne w sprzedaży 
internetowej. Firma zapowiada, że tym oznaczeniem bę-
dzie sygnowanych coraz więcej jej kolekcji.
– Zamierzamy podwoić produkcję, ponieważ zmienia się 
model sprzedaży odzieży, który polega na ultraszybkim 
dostarczaniu odzieży do sklepów. Wynika to z potrzeb 
klientów, którzy chcą mieć modę szybko w salonie. In-
westujemy, wybierając stałych dostawców i zlecając 
im duże wolumeny dostaw. To umożliwia rozwój tych 
przedsiębiorstw. Dajemy im nasze know-how i organi-
zujemy szkolenia, dzięki temu nasi podwykonawcy się 
rozwijają, współpracujemy z nimi przez wiele lat – mówi 
Sławomir Łoboda, wiceprezes zarządu LPP S.A.

 Ó Fast fashion
Na zlecenie gdańskiej firmy pracuje w tej chwili 50 zakła-
dów odzieżowych i ponad tysiąc pracowników, którzy szyją 
kolekcje dla brandów z portfela LPP. Od roku spółka wpro-

Na zlecenie gdańskiej firmy 
pracuje w tej chwili 50 zakładów 

odzieżowych i ponad tysiąc 
pracowników, którzy szyją kolekcje 

dla brandów z portfela LPP.

Klienci oczekują, żeby  
moda była dostępna od ręki.
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wadza zmiany, które mają przyspieszyć proces produkcji 
i logistyki. To efekt zapotrzebowania na „fast fashion”, 
czyli szybkie wprowadzanie do sprzedaży dużej liczby ko-
lekcji i wzorów zgodnych z najświeższymi trendami mody. 
Klienci oczekują, żeby moda była dostępna od ręki.
Lokowanie produkcji w Polsce ma umożliwić szybkie 
reagowanie na potrzeby rynku. Z polskich zakładów 
odzieżowych kolekcje będą błyskawicznie dostarczane 
do salonów LPP, co wyeliminuje opóźnienia wynikające 
z logistyki w granicach od 2 do 6 miesięcy. Plusem jest 
też wysoka jakość produkowanej w Polsce odzieży. Wi-
ceprezes spółki Sławomir Łoboda ocenia, że to powody, 
dla których produkowanie ubrań w Azji niekoniecznie 
jest bardziej opłacalne.
– Koszt produkcji odzieży należy oceniać z trzech per-
spektyw: atrakcyjności produktu, czasu dostawy oraz 
ceny. Jeśli czas dostawy jest szybki, cena może być wyż-
sza i w związku z tym koszty produkcji mogą być wyż-
sze. Poza tym jesteśmy dumni, że jesteśmy firmą z Pol-
ski i chcemy pokazać światu, że Polacy mogą stworzyć 
bardzo dobre przedsiębiorstwo, które będzie oferowało 
klientom atrakcyjną odzież – mówi Sławomir Łoboda.

 Ó Stały problem - pracownicy
Największą przeszkodą zarówno dla LPP, jak i dla rozwoju 
całego przemysłu odzieżowego w Polsce może się okazać 
niedobór pracowników. Ze względu na ukształtowany ry-
nek pracownika, firmy i zakłady odzieżowe mają kłopoty 
ze znalezieniem wykwalifikowanej kadry, a szkolnictwo 
zawodowe w tym kierunku prawie nie istnieje.
– Zaczyna brakować ludzi, mamy w tej chwili rynek 
pracownika. Próbujemy wyrównywać to pracownikami 
z Ukrainy, ale to nie rozwiązuje w pełni problemu. Szkoły 
zawodowe czy technika praktycznie umarły, musiałby po-
wstać wręcz rządowy projekt wspierania tego typu szkol-
nictwa. Praca w szwalni ma też nie najlepszą renomę, mło-
dzież woli pracować w biurach. Wszystko wskazuje jednak, 
że chociaż branża nie wróci do czasów dawnej świetności, 
to możliwy jest dwu- lub trzykrotny wzrost rynku w pew-
nej perspektywie czasowej – mówi Adam Ubertowski.

 Ó Audyty w Azji
Gdański koncern odzieżowy, obok inwestycji w Polsce, 
regularnie audytuje też swoje zakłady produkcyjne 
w krajach Azji. To jedyna i największa firma odzieżowa 
ze Środkowo-Wschodniej Europy, która w takim stopniu 
zaangażowała się w zmiany w łańcuchu dostaw. Obec-
nie, wspólnie z międzynarodową firmą audytorską SGS, 
przygotowuje się do kontroli działalności swoich do-
stawców w Bangladeszu.
– Mamy własnych kontrolerów, w ciągu ostatnich lat wy-
daliśmy 16 mln zł na badanie warunków pracy w fabry-
kach. Zmieniliśmy istotną część dostawców, być może 
nawet wszystkich po to, aby fabryki w których produko-
wana jest nasza odzież, spełniały europejskie standardy 
– mówi Sławomir Łoboda, wiceprezes LPP S.A.
LPP zamierza w tym roku otworzyć 120 tys. mkw. po-
wierzchni sprzedażowej netto, co będzie stanowiło ok. 
11-procentowy przyrost powierzchni sklepów stacjonar-
nych na koniec roku. Grupa zapowiada też mocniejsze 
zaznaczenie swojej obecności w segmencie e-commerce 
(na koniec roku wzrost sprzedaży w e-commerce ma wy-
nieść 100 proc.).

 ■Oprac. AP/Newseria

Jak wynika z danych GUS, wartość produkcji tekstylnej 
w Polsce sięgnęła w 2015 roku nieco ponad 10 mld 
zł, notując niewielki wzrost. Spośród 12,6 tys. polskich 
zakładów produkujących odzież – 83 proc. to mikro-
firmy, a około 14 proc. to średnie przedsiębiorstwa 
zatrudniające maksymalnie do 50 osób. Przemysł jest 
rozdrobniony i rozrzucony po kilku regionach, z któ-
rych największe to Bielsko-Biała, Dolny Śląsk, Warsza-
wa, Trójmiasto i Łódź (dawna stolica przemysłu włó-
kienniczego zajmuje dopiero 5. miejsce).
W 2015 roku wartość eksportu wyprodukowanej 
w Polsce odzieży przekroczyła 3,1 mld zł, natomiast 
import wyniósł w tym czasie nieco ponad 1,4 mld zł.

Łódź dopiero piąta

Klienci oczekują, żeby  
moda była dostępna od ręki.

Azjatyckie zakłady tracą 
na atrakcyjności.
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Potencjał do wykorzystania
Rewolucję technologiczną w obszarze szeroko rozumianego przemysłu napędzają globalne 
zmiany, takie jak urbanizacja, dekarbonizacja, a w szczególności digitalizacja. To one spo-
wodowały, że przemysł stanął przed koniecznością zmiany modelu swojego funkcjonowania,  

w oparciu o nowoczesne technologie.

Podstawą tych zmian stał się Internet Rzeczy, który 
dał możliwość połączenia i komunikacji ze sobą ta-

kich obszarów, jak rozwiązania mobilne, przetwarzanie 
w chmurze, czujniki, analityka oraz cyberbezpieczeń-
stwo. W ten sposób obszary, które dotychczas w przed-
siębiorstwach działały jako osobne systemy, mogą zo-
stać ze sobą połączone i dostarczać zupełnie nowych 
wartości biznesowych. Ponadto takie zmiany sprawią, 
że będziemy mogli obniżyć emisję szkodliwych związ-
ków do atmosfery, co dla przemysłu ma obecnie istotne 
znaczenie.

 Ó Na jakim etapie jesteśmy
Z globalnego badania Schneider Electric „IoT 2020” 
przeprowadzonego na 2500 firm wynika, że 70 proc. 
kadry kierowniczej dostrzega wartość biznesową, jaką 
niesie ze sobą IoT, a 63 proc. planuje zastosować to 
rozwiązanie w celu lepszej analizy zachowań klientów 
i podniesienia jakości usług. Na światowym rynku już 
jakiś czas temu pojawili się liderzy Przemysłu 4.0. Są 
nimi: USA, dostarczające osprzętu internetowego, opro-
gramowania oraz usług teleinformatycznych; Niemcy, 
które są liderem w produkcji urządzeń przemysłowych 
i czołowym dostawcą oprogramowania dla przedsię-
biorstw, a także Chiny, które również, jako dostaw-

ca osprzętu internetowego, stanowią duży rynek dla 
przemysłu wytwórczego. Polska natomiast, na tle Eu-
ropy i świata jest jeszcze daleko. Szacuje się, że tylko  
15 proc. polskich fabryk jest w pełni zautomatyzowa-
nych, a 6 proc. wprowadza założenia Przemysłu 4.0. 
Pokazuje to jak wielkie rozwarstwienie istnieje jeszcze 
na świecie i w samej Europie, jeśli chodzi o wdrażanie 
technologii sklasyfikowanych, jako rozwiązań wprowa-
dzających przemysł w czwartą rewolucję.

Jak wynika z badań prze-
prowadzonych przez Cap-
gemini obecnie w branży 
produkcji przemysłowej 
już 67 proc. fabryk pod-
jęło działania w kierun-
ku cyfryzacji zakładów. 
Trudno się dziwić bo z da-
nych wynika, że inwesty-
cje w inteligentne fabry-
ki umożliwiają średni 
wzrost wydajności fabryk 
o 27 proc. Przedsiębior-

stwa kusi wizja zmniejszenia kosztów operacyjnych 
przy jednoczesnym zwiększeniu mocy produkcyj-
nych. Wykorzystanie ogromnych możliwości, jakie 
niesie za sobą koncepcja Przemysłu 4.0 jest jednak 
osiągalna dla tych przedsiębiorstw, które świadomie 
i konsekwentnie budują swoją infrastrukturę infor-
matyczną. Monitoring maszyn, pozyskiwanie i anali-
za danych w czasie rzeczywistym, analiza wydajności 
pracowników, zapobieganie przestojom i awariom, to 
tylko niektóre z komponentów koncepcji, która w czę-
ści polskich przedsiębiorstw już dziś jest realizowa-
na, stanowiąc tam fundament Przemysłu 4.0. To czy 
przedsiębiorstwo będzie dalej ewoluowało w kierun-
ku rozwoju tej koncepcji w dużej mierze zależy zatem 
od możliwości użytkowanego oprogramowania ERP 
i całego procesu wdrożeniowego. Kluczowa staje się 
definicja konkretnych potrzeb i celów, tak aby cyfry-
zacja przyniosła korzyści tam, gdzie są one realne do 
osiągnięcia, gdzie można coś usprawnić, naprawić 
albo czemuś zapobiec. Powinno się określić, gdzie fir-
ma ponosi największe straty i w jakim stopniu chce 
je zminimalizować. Z naszego doświadczenia wynika, 
że większość takich projektów kończy się sukcesem, 
co z kolei zachęca firmy do dalszego rozbudowywania 
swojej infrastruktury informatycznej.

Sławomir Kuźniak, dyrektor ds. zarządzania 
produktem w firmie BPSC

SUKCESY ZACHĘCAJĄ DO DALSZYCH WDROŻEŃ
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 Ó Co zrobić, aby wykorzystać potencjał?
Rozwarstwienie we wdrażaniu rozwiązań Przemysłu 
4.0 nie musi oznaczać, że nie uda nam się wykorzystać 
jego potencjału. - Przede wszystkim musimy zrozumieć, 
że dziś nie mówimy już tylko o maszynach, produktach 
i linii produkcyjnej. Dziś mówimy o całym ekosyste-
mie, w którym głównym spoiwem jest Internet Rzeczy.  

To on łączy takie obszary jak rozwiązania mobilne, 
zbieranie danych z czujników, przetwarzanie w chmu-
rze, analizę i cyberbezpieczeństwo. - Jako Schneider 
Electric, widząc te możliwości, wykorzystaliśmy Inter-
net Rzeczy i stworzyliśmy otwartą architekturę tech-
nologiczną EcoStruxure. Jest to otwarta, podłączona do 
Internetu Rzeczy (IoT) i interoperacyjna architektura 
systemu oraz platforma, która oprócz tego, że łączy 
wspomniane elementy, dostarcza również aplikacje 
i oprogramowanie, umożliwiające połączenie różnych 
systemów, np. tych działających w fabryce – w jeden 
kompatybilny system. Dzięki przetwarzaniu w chmu-
rze, pozwala ona w czasie rzeczywistym analizować 
dowolną ilość danych, z różnych czujników, robotów 
czy maszyn i dostarczać gotowe rozwiązania zarządcom 

fabryk – mówi Jacek Łukaszewski, prezes Klastra Sło-
wacja, Czechy, Polska w Schneider Electric.
Nowa architektura pomaga klientom w wykorzystaniu 
potencjału digitalizacji oraz przemysłowego Internetu 
Rzeczy( IIoT) do przyspieszenia prac programistycznych 
opartych na otwartych standardach. W modelu, który 
stosują obecnie przedsiębiorstwa z sektora przemysło-
wego, w tym samym procesie używanych jest wiele róż-
nych systemów, co sprawia, że korzystanie z przemysło-
wego Internetu Rzeczy wymaga złożonych i zakrojonych 
na szeroką skalę prac inżynierskich. Dodatkowo ułatwia 
obsługę coraz bardziej złożonych procesów przemysło-
wych, pomaga w optymalizacji zasobów i umożliwia 
szybsze reagowanie na zmiany otoczenia biznesowe-
go. Kompatybilność platform jest więc tym, co pozwoli 
szybciej wdrażać rozwiązania Przemysłu 4.0 w firmach 
na całym świecie.
Trzeci ważny element to ciągła edukacja. Mimo iż 
badania wskazują na to, że firmy chcą wdrażać takie 
rozwiązania, trzeba również edukować pracowników 
niższego szczebla, aby pokazywać im w jakim kierunku 
zmierzamy i na co powinni się przygotować. Dodatko-
wo firmy muszą także zainwestować w nowe kompe-
tencje swoich pracowników, którzy z pracowników hali 
przemysłowej, będą musieli stać się np. koordynato-
rami pracy robotów. Bez tego przemysł w Polsce i na 
świecie nie skorzysta w pełni z potencjału nowej rewo-
lucji przemysłowej.

 ■Oprac. WZ
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W digitalizacji nie 
chodzi o technologię

Zwiększone wyzwania w przemyśle towarów konsumpcyjnych wywołują gwałtowne zmiany 
w zakresie tych potrzeb firm, które przyczyniają się do utrzymania konkurencyjności na ryn-
ku. Wzrastające wymagania wynikające z globalizacji sprawiają, że wszystkie części łańcucha 
dostaw stają się bardziej złożone, w tym w odniesieniu do zapewnienia jakości i punktualnej 

dostawy produktów.

Zwiększone zapotrzebowanie konsumentów na perso-
nalizację i natychmiastowe dostawy wymagają no-

wych i innowacyjnych sposobów działania, połączonych 
z nadzwyczajną szybkością. Firmy wytwarzające towary 
konsumpcyjne muszą operować w skali globalnej, utrzy-
mując elastyczność, szybkość, jakość i innowacyjność 
w ramach swojej działalności. Najbardziej nowatorskie 
firmy korzystają z siły digitalizacji, czyli integracji 
i dzielenia się informacjami w zakresie różnorodnych 
technologii cyfrowych - aby przekształcać swoją działal-
ność i uzyskać lepszy dostęp do klientów, celem wpro-
wadzania innowacji.

Wykorzystując technologie oprogramowania, które 
od lat poprawiają wydajność wśród firm operujących 
w branży produkcji przemysłowej - takie jak oprogra-
mowanie zarządzające cyklem życia produktów (PLM), 
zaawansowana symulacja oraz analityka dużych zbiorów 
danych - firmy te zaczynają odnosić te same korzyści. 
Digitalizacja może uwolnić nieograniczony potencjał 
dla firm wytwarzających towary konsumpcyjne, poprzez 
umożliwienie im dostarczania innowacji pożądanych 
przez klienta, w czasie tak krótkim, jaki jeszcze niedaw-
no był nie do pomyślenia, uzyskując wysoki poziom wy-
dajności, przychodów i zysków.

 Ó Zewnętrzne siły stwarzają wyzwania 
i możliwości

Sektor towarów konsumpcyjnych doświadcza zmian, 
które są bardziej intensywne, niż te, których doświad-
czał przez ostatnie 50 lat. Od żywności, przez kosmety-
ki, do środków czyszczących, co roku wprowadza się na 
rynek ponad 30 razy więcej nowych linii produktowych, 
niż było dostępnych w latach 60. XX wieku, przy czym 
liczby te wzrastają gwałtownie od 2000 roku. Niezależ-
nie od tego, czy nowe firmy rozrastają się, by obsłużyć 
wzrastającą liczbę ludności w Azji, czy wprowadzają 
nowe produkty celem zaspokojenia spersonalizowanych 
wymogów klientów i sprzedawców detalicznych, nigdy 
wcześniej nie znajdowało się na rynku tyle pakowanych 
towarów konsumpcyjnych.
Przykładowo, firma Mintel dodaje 33 000 nowych pro-
duktów miesięcznie do swojej globalnej bazy danych. 
Firmy muszą wytwarzać miliardy sztuk każdego nowe-
go produktu, w setkach różnych środowisk wytwórczych 
na całym świecie, dla tysięcy konsumentów globalnych. 
Ta skala i złożoność okazuje się brzemienna w skutkach. 
Wiele firm wytwarzających towary konsumpcyjne do-
strzega złożone potrzeby w zakresie obsługi bieżącej 
działalności, wykorzystuje do granic możliwości zdolno-
ści innowacyjne organizacji zajmujących się badawczo-
ścią i rozwojem w sytuacji, w której popyt konsumencki 
na innowacyjność wzrasta.
Współcześni konsumenci wymagają więcej od poszcze-
gólnych marek, w tym integralności i autentyczności. 
Szybko rozrastająca się populacja tzw. „millenialsów” 
spogląda poza oczywiste cechy i korzyści płynące z dane-
go produktu, przykładając również wagę do składników 
pozyskiwanych zgodnie z normami etycznymi, receptur, 
które nie są testowane na zwierzętach, zrównoważonej 
produkcji wykluczającej pracę dzieci, a także materiałów 
pochodzących z recyklingu lub dających się ponownie 
wykorzystać. Aby produkt znalazł się w koszyku klien-
ta, firmy muszą zwracać szczególną uwagę na kwestie 
obejmujące receptury produktów, miejsca, z których po-
zyskiwane są materiały i warunki pracy oraz marketing 
związany z celem - wszystko to w procesie wprowadza-
nia do obrotu nowych produktów preferowanych przez 
konsumentów, szybciej, niż kiedykolwiek wcześniej.
Nie tylko konsumenci zwracają uwagę na składniki. 
W ciągu ostatnich pięciu lat, agencje regulacyjne doma-
gają się przedstawiania coraz większej liczby dokumen-
tów dotyczących produktów. Firmy muszą zadbać o to, 

Najbardziej nowatorskie firmy korzystają 
z siły digitalizacji
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Lean Factory Equipment

aby ich produkty spełniały coraz bardziej restrykcyjne 
wymagania regulacyjne, takie jak na przykład przewi-
dziane nową ustawą o modernizacji bezpieczeństwa 
żywności. Firmy muszą reagować, aby szybko wprowa-
dzić do obrotu nowe produkty, celem pozyskania klien-
tów, jednakże muszą być na tyle precyzyjne i zapewniać 
wysoką jakość, aby zadowolić podmioty regulacyjne.

 Ó Problemy w skali globalnej
To wszystko musi odbywać się w skali globalnej. Glo-
balne operacje łączące wiele lokalizacji oznaczają, że 
receptury produktów i procedury wytwarzania muszą 
być dostosowane do dostępnych materiałów i sprzętu, 
w zgodzie z lokalnymi przepisami, jednocześnie utrzy-
mując spójną jakość produktów, której wymagają kon-
sumenci. Kontrola jakości produktów jest kluczowa dla 
utrzymania integralności marki, co ma coraz większe 
znaczenie dla współczesnych nabywców.
Wreszcie, masowa skala produkcji stanowi unikalne 
wyzwanie dla firm wytwarzających towary konsump-
cyjne. Jeżeli produkuje się miliardy sztuk produktu, 
zysk z wprowadzonych innowacji zależy od sprawności 
opracowania, wytwarzania i dystrybucji produktu. Jest 
to zupełnie inny problem od tego, który obserwowany 
jest w różnorodnych firmach przetwórstwa przemysło-
wego, w których zestawienie materiałowe może składać 
się z milionów części, jednakże produkty są wytwarzane 
jedynie w kilku obiektach. Przemysł pakowanych towa-
rów konsumpcyjnych jest w rzeczy samej przemysłem 
o innej skali i złożoności.

Jednakże mimo że poszczególne segmenty sektora 
przetwórstwa przemysłowego wprowadzają digitali-
zację jako rozwiązanie wielu złożonych kwestii cha-
rakterystycznych dla ich działalności, sektor towarów 
konsumpcyjnych ma obecnie możliwość uwzględnienia 

tych samych rozwiązań, aby reagować na zmieniające 
się potrzeby w ramach ich działalności. Sektor ten jest 
zupełnie inny, jednakże wiele narzędzi i zmian proce-
sowych, które przynoszą korzyści dla bardziej świado-
mych użytkowników systemów zarządzania cyklem ży-
cia produktów, ma znaczenie w zakresie stawiania czoła 
wyzwaniom stojącym przed firmami wytwarzającymi 
towary konsumpcyjne.

 Ó Ukryte dane ograniczają wydajność 
i innowacyjność

Zewnętrzne siły rynkowe nie są jedynymi wyzwaniami, 
z którymi mierzą się firmy wytwarzające towary kon-
sumpcyjne. Obecnie niewiele firm z tego sektora po-
siada wspólne struktury danych lub platformę wymia-
ny informacji wykorzystywanych na różnych etapach 
projektowania i wytwarzania. Oznacza to, że nie ma 
pojedynczego źródła informacji, nawet w odniesieniu 
do jednego produktu. Często trudno jest dzielić się naj-
bardziej wartościowymi informacjami i spostrzeżeniami 
w ramach projektu lub przenosić je na inne projekty, co 
ogranicza możliwość ponownego użytku kluczowych 
informacji i powoduje konieczność powtarzania wyko-
nanej już pracy, co nie przynosi z kolei żadnej wartości 
dodanej. Pojedyncze dane mogą być wprowadzone po-
nad dziesięciokrotnie do różnych systemów łańcucha 
dostaw, tworząc szereg możliwości popełnienia błędu, 
nie mówiąc już o marnowaniu wydajności.
Przekonywujący przykład: poszczególne składniki są często 
wykorzystywane przez wiele różnych produktów; zmiana 
jednego składnika wykorzystywanego przez 20 produktów 
wytwarzanych na całym świecie może z łatwością ozna-
czać konieczność aktualizacji 2 000 różnych specyfikacji 
oraz ponad 100 000 jednostkowych danych. Zbyt wiele pra-
cy o zerowej wartości dodanej w sytuacji, gdy do przetrwa-
nia niezbędna jest szybkość wprowadzania na rynek.

Pojedyncze dane mogą 
być wprowadzone ponad 

dziesięciokrotnie do różnych 
systemów łańcucha dostaw, 
tworząc szereg możliwości 

popełnienia błędu, nie mówiąc już 
o marnowaniu wydajności.

Analityka normatywna polega 
na podejmowaniu działań.
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 Ó Od cyfrowości do digitalizacji - uwolnij 
dane i produktywność

Dobrą wiadomością jest to, że wszystkie dane, których po-
trzebujesz, aby wzmóc produktywność, zwiększyć wartość 
w oczach klienta i uwolnić innowacyjność, znajdują się 
już prawdopodobnie w twojej firmie i mają formę danych 
cyfrowych. Potrzebna jest wspólna platforma oprogramo-
wania, która przekształca wszystkie te dane w użyteczne 
informacje, które nie tylko są bezpieczne, lecz także łatwe 
do znalezienia, zrozumienia, użytkowania i ponownego 
wykorzystania. Wszystko to stanowi esencję digitalizacji. 
Wytwórcy z sektora produkcji przemysłowej od lat korzy-
stają z oprogramowania systemów zarządzania cyklem 
życia produktów, aby zbudować szkielet cyfrowego przed-
siębiorstwa, służący jako pojedyncze źródło informacji dla 
wszystkich informacji o produktach. Obecnie coraz więcej 
firm wytwarzających towary konsumpcyjne zaczyna sto-
sować tę samą metodę.
Zaawansowany system zarządzania cyklem życia pro-
duktów daje szerokie, wyraźne spojrzenie na wszystkie 
etapy cyklu życia produktu, co znacząco ułatwia pla-
nowanie biznesowe. Może to pomóc firmom wytwa-
rzającym towary konsumpcyjne w podejmowaniu inte-
ligentnych decyzji i szybszym reagowaniu na zmiany. 
Przejrzystość danych umożliwia przeprowadzenie opi-
sowej i normatywnej analizy, daje wgląd w różne kwe-
stie i pomaga ustalić, jakie może być oddziaływanie de-
cyzji oraz sposób optymalizacji rozwiązania. Z czasem 
systemy, które wstępnie stosowane są w celu poprawy 
wydajności, mogą generować nowe doświadczenia w za-
kresie rozumienia danych aspektów, pomagając w prze-
kształcaniu istniejących aktywów, procedur i produktów 
w efektywny portfel innowacji, stanowiących bodziec 
wzrostu.

 Ó Cyfrowa nić informacji
Digitalizacja może tworzyć połączenie sprawności z pre-
cyzją, które jest konieczne do pozyskania udziału rynko-
wego w dynamicznym i wymagającym środowisku. Fir-
my wytwarzające towary konsumpcyjne mogą w całości 
digitalizować swoje linie produktowe i procesy, tworząc 
pojedyncze środowisko wzajemnej współpracy. Zamiast 
polegać na silosach danych lub dyskach twardych pra-
cowników, firmy mogą obecnie łączyć swoje systemy, 
uzyskując pojedynczą platformę wymiany danych. Owa 
„cyfrowa nić” może biec od danej tendencji konsumenc-
kiej, która generuje ideę, poprzez sformułowanie recep-
tury, instrukcje dotyczące partii wyrobów i napełniania, 
badania laboratoryjne i ich wyniki, sieciowanie dostaw-

ców, kontrole jakości, a nawet znakowanie, pakowanie 
i projekt graficzny, które to kwestie mają znaczenie we 
wprowadzaniu produktu na rynek. Nowoczesne roz-
wiązania w zakresie oprogramowania zarządzającego 
cyklem życia produktów umożliwiają firmom optyma-
lizowanie procesu innowacji, jednorazowy dostęp do 
informacji oraz ich automatyczny przepływ w ramach 
firmy, łańcucha dostaw i środków dystrybucji.
Korzystanie z cyfrowej nici informacji pozwala firmom 
na obserwowanie projektów od etapu badań i rozwoju 
do etapu produkcji, optymalizację procedur i projekto-
wania produktów oraz dokonanie ulepszeń w kwestii 
ponownego i znacznie skuteczniejszego wykorzystania 
wiedzy i aktywów. Weźmy na przykład ogólny proces 
pakowania: jeżeli dział chce wykorzystać ten sam pro-
jekt graficzny na wielu rynkach, zespół marketingowy 
w każdym kraju może skorzystać z oryginalnego pliku 
zawierającego projekt graficzny oraz danych dotyczą-
cych określenia formuły i definicji produktu. Zamiast 
wykonywać i zatwierdzać nowy projekt, zespoły mają 
dostęp do oryginalnego pliku zawierającego projekt oraz 
możliwość dostosowania go do potrzeb konkretnego 
rynku. Nakład pracy na szczeblu transnarodowym może 
zostać zredukowany o ponad 75 proc., dzięki ponowne-
mu wykorzystaniu danych, automatyzacji zadań i utrzy-
maniu powiązań pomiędzy danymi w ramach portfela 
odpowiednich produktów.

Bardziej zaawansowane firmy wytwarzające towary kon-
sumpcyjne przechodzą do budowania modeli cyfrowych 
w systemach zarządzania cyklem życia produktów, które 
obejmują globalną wiedzę w zakresie każdego produk-
tu oferowanego przez firmę. Te „cyfrowe bliźnięta” sta-
nowią kompendium wiedzy o każdym produkcie i jego 
cyklu życia, obejmujące definicję, skład i projekt oraz 
informacje dotyczące wymogów rynkowych, możliwości  

Umiejętność automatyzacji 
analiz produktu oraz danych 

produktowych, w celu 
utworzenia planów możliwych 
do wykorzystania w praktyce, 

domyka pętlę pomiędzy 
projektem, produkcją i rzeczywistą 

charakterystyką produktu.

Digitalizacja może ożywić firmy, których 
trend wzrostowy zatrzymał się.



produkcyjnych, wydajności, dostawców, sprzedawców 
detalicznych, zrównoważenia i innych. Gdy firmy po-
łączą modele cyfrowych bliźniąt z zaawansowanymi 
zdolnościami symulacji, będą posiadać zdolność do wir-
tualnego modelowania i symulowania aspektów, które 
wymagały stosowania modeli fizycznych. Oznacza to,  
że więcej analiz da się przeprowadzić w krótszym czasie, 
co pomoże firmom w szybszym uczeniu się. Wspomnia-
ne modele cyfrowe mogą przyczynić się do zmniejszenia 
kosztów wdrażania obiektów produkcyjnych, poprzez 
zgromadzenie wszystkich informacji i skuteczne ich 
kwalifikowanie. Osoba zarządzająca zakładem produk-
cyjnym lub technik może przewidzieć kluczowe potrze-
by związane z konserwacją i zaplanować prace w taki 
sposób, aby w jak najmniejszym stopniu utrudniały pro-
dukcję, maksymalizowały wykorzystanie linii i rentow-
ność. W szerszym ujęciu, modele te dają firmom większą 
kontrolę nad portfelem produktów oraz sposobem ich 
wprowadzania i wycofywania z rynku.

 Ó Analityka predyktywna i normatywna
Najbardziej zaawansowane firmy stosują obecnie za-
awansowane procesy analityczne i zautomatyzowanego 
gromadzenia danych, celem prezentacji tablic kontrol-
nych w czasie rzeczywistym, co wspiera zdolność reago-
wania, sprawność i zdolność precyzyjnego wykonywania. 
Umiejętność automatyzacji analiz produktu oraz danych 
produktowych, w celu utworzenia planów możliwych 
do wykorzystania w praktyce, domyka pętlę pomiędzy 
projektem, produkcją i rzeczywistą charakterystyką pro-
duktu. W miarę dojrzewania firm w zakresie korzystania 
z analiz dużych zbiorów danych, procesy i uzyskiwane 
spostrzeżenia również będą stawać się bardziej dojrzałe. 
Spostrzeżenia ewoluują od opisowych w stronę diagno-
stycznych, predykcyjnych, aż do normatywnych.
Analityka predykcyjna, oparta na dużych zbiorach da-
nych, gromadzonych z rynku i mediów społecznościo-
wych, a także danych gromadzonych wewnętrznie, obej-
mująca charakterystykę produktu z różnych zespołów 
i działów, wspiera rozpoznawanie projektów, które po-
winny zostać poddane procedurze przyśpieszonej, które 
wymagają bardziej rozległych zasobów lub badań oraz 
określenie momentu, w którym należy zaangażować 
wyższe kierownictwo, aby nie przegapić konkretnych 
możliwości.

Analityka normatywna polega na podejmowaniu dzia-
łań. Firmy uzyskują wzrost przychodów i oszczędzają 
koszty operacyjne dzięki analityce. Firmy wytwarzają-
ce towary konsumpcyjne od lat wykorzystują analitykę 
w przestrzeni pomiarów rynku. Różnica polega na zdol-
ności wyszukiwania i analizowania skontekstualizowa-
nych, dużych zbiorów danych, pochodzących z różnych 
źródeł, w ciągu sekund - dzięki rozwiązaniu „oprogramo-
wanie jako usługa”, bazującemu na chmurze.

Jeśli wydaje się to być oddalonym o lata świetlne od sys-
temów i procesów ad hoc, stosowanych obecnie przez 
podmioty gospodarcze, pamiętajmy, że nie trzeba wpro-
wadzać wszystkich zmian na raz. Digitalizacja korzy-
stająca z systemu zarządzania cyklem życia produktów, 
ukierunkowana na dostarczanie zintegrowanego źródła 
informacji, nie jest zarezerwowana dla dużych firm; jest 
to coś, co każdy podmiot gospodarczy musi rozważyć 
i wprowadzić w życie. Jeżeli korzystasz już z systemów 
zarządzania cyklem życia produktów, kluczowe jest po-
łączenie wielu różnych funkcji w ramach organizacji, 
od zarządu, przez zespoły planowania i marketingu, do 
sfery produkcji i łańcucha dostaw. Digitalizacja, wspie-
rana przez cyfrową nić, cyfrowe bliźnięta, symulację 
i analitykę, może ożywić firmy, których trend wzrostowy 
zatrzymał się. Jednolita, cyfrowa nić przynosi korzyści 
każdemu działowi, prowadząc każdą część organizacji 
do kluczowych informacji, które są niezbędne do wpro-
wadzenia właściwych produktów na właściwy rynek we 
właściwym czasie. W digitalizacji nie chodzi o technolo-
gię; jest to strategia rozwoju biznesu. Dzięki niej można 
uwolnić zdolności podmiotów innowacyjnych do wpro-
wadzenia kolejnych innowacji - co prowadzi do kolejne-
go przełomowego produktu, na który czeka cały świat.

 ■ Suzanne Kopcha, wiceprezes, Dział towarów konsumpcyjnych 
i strategii handlu detalicznego w Siemens PLM software.
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W miarę dojrzewania firm 
w zakresie korzystania z analiz 

dużych zbiorów danych, procesy 
i uzyskiwane spostrzeżenia również 
będą stawać się bardziej dojrzałe.

Masowa skala produkcji stanowi  
unikalne wyzwanie dla branży FMCG.
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Widać to doskonale 
w obszarze controllin-

gu, gdzie jest duże pole do 
poprawy. Wdrożenie systemu 
ERP pozwala bardzo precy-
zyjnie ocenić stan przedsię-
biorstwa, określić potencjalne 
zagrożenia i szanse, pozwala-
jąc na podjęcie szybkich i traf-
nych decyzji. 
To BI or not to BI? Wdrażać 
system Business Intelligence 
czy wycisnąć soki z systemu 
ERP? A może pozostać przy 
dotychczasowym rozwiąza-
niu, które przecież w mniej-
szym lub większym stopniu, 
ale jednak się sprawdza? Ten 
hamletowski dylemat bardzo 
bliski jest dzisiaj firmom pro-
dukcyjnym, bo nawet w stabil-
nie rozwijających się branżach 
widać, że odbiorcy produktów 
stali się bardziej wymagający 
i preferują dziś dostawców, któ-

rzy posiadają narzędzia minimalizujące ryzyka współpra-
cy – opóźnień czy awarii. Tymczasem z badań, które firma 
BPSC przeprowadziła na grupie 180 decydentów w dużych 

i średnich firmach produkcyjnych wynika, że bywa z tym 
różnie. Niemal połowa z tych firm, które korzystają z syste-
mów ERP przyznaje, że mają one ograniczoną funkcjonal-
ność. Aż 47 proc. firm wciąż planuje produkcję w arkuszu 
kalkulacyjnym. 

 Ó System wczesnego ostrzegania 
Domeną Excela jest również controlling – nawet w tych 
firmach, które system ERP posiadają. Jest to o tyle zastana-
wiające, że najważniejszym zadaniem controllingu w ob-
szarze produkcji jest wsparcie realizacji długookresowe-
go celu przedsiębiorstwa. Choć wygląda to na „oczywistą 
oczywistość”, to diabeł tkwi – jak zwykle – w szczegółach. 
W krótkich okresach czasu controlling powinien monito-
rować różne wskaźniki, takie jak: koszty, produktywność, 
jakość, stan produkcji i zapasów, cykl produkcyjny czy ter-
miny dostaw oraz alarmować kierowników produkcji lub 
inne odpowiedzialne osoby w przypadku przekroczenia 
wyznaczonych norm. Stale powinien on dążyć do identyfi-
kacji, analizy i eliminacji wąskich gardeł, które utrudniają 
osiąganie zysków. Realizacja stawianych sobie celów jest 
bardzo utrudniona bez systemu IT.  
Nie bez powodu w tej chwili można zaobserwować w prze-
myśle proces wymiany zintegrowanych systemów in-
formatycznych. Wdrożone kilka czy kilkanaście lat temu 
rozwiązania utożsamiane były przede wszystkim z narzę-
dziami dla szefów produkcji, od pewnego czasu postrzega 
się je także jako narzędzie controllingowe dla zarządu, po-

Controlling w produkcji
W firmach produkcyjnych wciąż króluje Excel. To zła i dobra wiadomość jednocześnie. Zła, bo firmy 
poświęcając wiele czasu na działania, które można zautomatyzować, generują niepotrzebne koszty. 

Dobra, bo informatyzacja przedsiębiorstwa może przynieść bardzo szybko zauważalne efekty. 

Sławomir Kuźniak,  
Product Management 
Director BPSC SA

Gabriela Dulik,  
Product Owner BPSC SA



zwalające precyzyjnie identyfikować „wąskie gardła” w ca-
łym przedsiębiorstwie, przewidywać trendy i skoncentro-
wać się na poszukiwaniu wyniku. 

 Ó Jaka produkcja, taki moduł
Przedsiębiorstwa świadome swoich potrzeb controllingo-
wych, podejmując decyzję o informatyzacji, często zadają 
sobie pytanie czy system ERP będzie w stanie dostarczyć 
wymaganych informacji, zwłaszcza, że te dostarczane są 
niekiedy także ze źródeł zewnętrznych - czy konieczne bę-
dzie jednak wdrożenie systemu Business Intelligence. Od-
powiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. 
Choć każde przedsiębiorstwo potrzebuje informacji zarząd-
czych oraz controllingowych, to dla każdego przedsiębior-
stwa wymagany jest inny zakres i rodzaj tych informacji. 
Można powiedzieć więcej, dla każdego przedsiębiorstwa 
dobór tych informacji powinien być ściśle powiązany 
z jego strategią działania i nakreślonymi celami do osią-
gnięcia. Można więc wyróżnić zestaw informacji zarząd-
czych i controllingowych, które powinny być cechą wspól-
ną dla wszystkich przedsiębiorstw. To analizy finansowe, 

tworzenie i kontrola budżetów, analizy sprzedaży, analizy 
zapasów czy analizy HR. Ważnym elementem korzysta-
nia z tego rodzaju informacji jest też sposób, w jaki są one 
dostępne i w jaki sposób mogą być „drążone”. Istotne są 
tutaj możliwości raportowania z możliwością „drill down”, 
wykorzystania tabeli przestawnych, budowania raportów 
„w każdej chwili”, budowania współczynników alertowych 
czy tworzenia analiz „co, jeśli”. W erze upraszczania in-
terfejsu użytkownika, system powinien pozwalać na two-
rzenie informacji dedykowanych dla użytkownika, umoż-
liwiać precyzyjne zarządzanie uprawnieniami do danych, 
a także graficznie prezentować informacje. 
Dla wielu przedsiębiorstw powyższe założenia mogą być 
spełnione poprzez sprawne i zaawansowane wykorzy-
stanie funkcjonalności systemu ERP. Problemem jest za-
zwyczaj wykreowanie, przez służby odpowiedzialne za 
przygotowanie tych informacji w przedsiębiorstwie, odpo-
wiedniego zestawu  informacji tak, aby były one użyteczne 

dla zarządu. Drugim elementem istotnym dla takiej kreacji 
jest dobre przygotowanie, przez konsultanta wdrażającego 
system ERP, właściwych funkcjonalności systemu i spraw-
nego posługiwania się nimi przez użytkowników.

 Ó W poszukiwaniu wyższej rentowności  
Kilka lat temu jedna z firm produkcyjnych wdrożyła sys-
tem ERP tylko po to, by wesprzeć zarządzanie informacją 
zarządczą oraz controllingową w 4 spółkach grupy. Efek-
ty są więcej niż zadowalające. Udało się m.in. nie tylko 
uzyskać planowany wynik firm z dokładnością do mie-
sięcy, zestawić planowany wynik firmy wraz z realizacją, 
możliwe stało się przygotowanie budżetu kosztów wraz 
z realizacją z dokładnością do centr kosztowych a także 
analizowanie planowanych i zrealizowanych wpływów 
oraz wydatków według preliminarza. System ERP po-
zwolił także na przygotowanie wyniku dla działu serwi-
su z dodatkowymi przychodami nie rejestrowanymi na 
fakturach i stał się narzędziem do wczesnego ostrzega-
nia - na poziomie wprowadzania zapotrzebowania pra-
cownicy firmy otrzymują informację czy środki na re-
alizację tego zapotrzebowania są dostępne w budżecie 
danego działu. Wypracowane mechanizmy oraz zbiory 
danych stanowią podstawę do wykonywania wszelkich 
analiz stanowiących źródło wiedzy do podejmowania de-
cyzji przez zarząd spółki. To jeden z wielu przykładów na 
to, że ERP może być narzędziem w zupełności wystar-
czającym do potrzeb controllingowych.

 Ó Połączone siły
Można zaryzykować tezę, że BI i controlling staje się 
jednym z kluczowych elementów nowoczesnych syste-
mów ERP. Dlaczego? Ponieważ głównym czynnikiem 
decydującym o wynikach firmy jest obecnie natych-
miastowa umiejętność dostosowywania się do potrzeb 
rynku. Mogłoby się wydawać, że wystarczy być czujnym 
i monitorować to, co się na nim dzieje, jednak w kon-
tekście przedsiębiorstw produkcyjnych, zwłaszcza tych 
posiadających długie i skomplikowane cykle produkcji, 
brak odpowiednich narzędzi może być przyczyną utraty 
klientów i sporych strat finansowych. 
Oczywiście nierzadko zdarza się, że potrzeby informa-
cyjne zarządów są tak wysublimowane, że dostępne 
funkcjonalności systemów ERP nie są wystarczające 
(dotyczy to zwłaszcza bardzo dużych przedsiębiorstw, 
przetwarzających bardzo dużą ilość danych). W takiej 
sytuacji niezbędne są narzędzia, które wyposażone są 
w mechanizmy pozwalające analizować dane niezależ-
nie od systemu ERP, wykorzystując zaawansowane funk-
cje o cechach hurtowni danych.
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Wdrożone kilka czy kilkanaście lat 
temu rozwiązania utożsamiane były 
przede wszystkim z narzędziami dla 

szefów produkcji, od pewnego czasu 
postrzega się je także jako narzędzie 

controllingowe dla zarządu.

Można wyróżnić zestaw informacji zarządczych i controllingowych, 
które powinny być cechą wspólną dla wszystkich przedsiębiorstw.



Tajniki PDCA
Cykl PDCA to jedno z najczęściej używa-
nych narzędzi w procesach zarządzania 
produkcją. To proste narzędzie, które 
opiera się na systematycznych działa-
niach prowadzących do ciągłego dosko-
nalenia, znajduje swoje zastosowanie 
w wielu obszarach firmy produkcyjnej.

PDCA to akronim pochodzący od angielskich słów Plan, 
Do, Check, Act; oznaczających: planowanie, wykonanie, 

sprawdzenie i działanie. Te cztery działania, przedstawione 
graficznie w postaci tzw. koła Deminga, zakładają syste-
matyczne prowadzenie wszystkich czynności mających na 
celu identyfikację i eliminację problemów poprzez opraco-
wanie planu, wykonanie go, kontrolę zgodności wyników 
z planem oraz podjęcie działań korygujących. Słowo koło 
jest tu kluczowe, bowiem po czwartym etapie wracamy do 
pierwszego, aż do wyregulowania procesu.
Choć do literatury trafiło powszechnie koło Deminga, 
jak to często bywa Edwards Deming tylko udoskona-
lił pomysł Waltera Shewharta, który opracował algo-
rytm działań naprawczych pracując w Bell Laboratories.  
Deming zasłynął jednak ze swojego wkładu w odbudowę 
japońskiego przemysłu po II wojnie światowej. Standardy  
zarządzania, wdrażane przez Deminga w Japonii, stano-
wiły podstawę opracowania Toyota Production System, 
który wkrótce podbił cały świat jako Lean Manufacturing.
Z kolei samo PDCA nieco odbiega od pierwotnych założeń 
Deminga, który zamiast kroku „check” proponował „study” 
– czyli bardzo dokładne badanie efektów wdrożenia planu.

 Ó Dziewięć etapów
Dalsze prace nad rozwojem działań w ramach metody 
PDCA zaowocowały stworzeniem dziewięciu etapów roz-
wiązywania problemów. Pierwszym z nich jest stawianie 
pytań i identyfikacja problemu. Służy do tego zazwyczaj 
schemat 5WHY i 2H – co oznacza zadanie 5 pytań zaczy-
nających się w języku angielskim od W oraz dwóch pytań 
zaczynających się od H. Mają one na celu identyfikację 
osób związanych z występującym problemem, zdefinio-
wanie samego problemu oraz jego znaczenia, określenie 
czasu w jakim pojawił się problem, określenie miejsca 
w którym ujawnił się problem jak też pierwszą próbę zna-
lezienie przyczyny problemu. Pytania na H mają z kolei 
wskazać w jakiej sytuacji ujawnił się problemu i jak dużą 
część operacji produkcyjnych on dotknął.
Analiza 5WHY i 2H ma posłużyć do podjęcia drugiego 
kroku, czyli wybrania osób, które znajdą się w zespole 
projektowym, odpowiedzialnym za rozwiązanie proble-
mu. Zgodnie z filozofią ciągłego doskonalenia, pracow-
nicy związani z obszarem dotkniętym przez problem – 
i poinformowani o jego wadze – powinni sami wyrazić 
chęć dołączenia do takiego zespołu.
Nowo powołany zespół zajmuje się w pierwszej kolejno-
ści analizą zastałej sytuacji. W tym celu niezbędna jest 
żmudna ocena czynników, które mają wpływ na wystą-
pienie problemu. Dedykowane osoby będą miały za za-

danie prześledzenie przebiegu procesów oraz związanej 
z nimi dokumentacji. Przydatne okazują się tutaj arkusze 
i listy kontrolne, diagram Ishikawy, wykresy korelacji 
i inne narzędzia wizualizacyjne.

 Ó Cel musi być jasny
Po zebraniu danych związanych z zaistniałym proble-
mem, zespół zajmuje się określeniem celu, jaki zamie-
rza osiągnąć. To jeden z kluczowych elementów, bowiem 
pozwoli doprowadzić cykl PDCA do właściwego momen-
tu – istnieje bowiem ryzyko zabrnięcia w ślepą uliczkę 
i dalszego powtarzania elementów cyklu bez zyskiwania 
widocznej poprawy.
Wyznaczając cel należy wziąć pod uwagę dostępne środ-
ki, warunki pracy oraz wpływ projektu na resztę organi-
zacji. Jak wskazują praktycy, cel projektu powinien być 
podany w tzw. formule SMART, co oznacza, iż powinien 
być szczegółowy (Specific), mierzalny (Measurable), 
osiągalny (Achievable), ważny (Relevant) i określony 
w czasie (Time-Bound).

Po określaniu celu można już przystąpić do identy-
fikacji przyczyn problemu i opracowywania rozwią-
zań. Na tym etapie warto zwrócić uwagę na pokusę, 
jako stanowi pobieżna identyfikacja przyczyn i wybór 
szybkiego rozwiązania. Takie działanie budzi ryzyko 
tylko tymczasowego rozwiązania problemu. Tym-
czasem skuteczne i pełne wykorzystanie możliwości 
PDCA wymaga zgromadzenia możliwie jak najszer-
szego zbioru potencjalnych przyczyn rozwiązywanego 
problemu. Dopiero po zakończeniu tego zadania moż-

Podstawowe narzędzie rozwiązywania problemów na produkcji
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Po zebraniu danych związanych 
z zaistniałym problemem, zespół 
zajmuje się określeniem celu, jaki 

zamierza osiągnąć.

Cykl PDCA stoi u podwalin sukcesu 
największych firm na świecie.
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na przystąpić do dyskusji, mającej na celu ustalenie 
hierarchii potencjalnych przyczyn. Na bazie tej listy 
i z pomocą 5WHY oraz diagramu Ishikawy zespół jest 
w stanie zająć się poszukiwaniem przyczyn źródło-
wych oraz weryfikacją ich realnego wpływu na wystę-
powanie problemu.
Ostatecznie zweryfikowana lista przyczyn stanowi pod-
stawę opracowania możliwych rozwiązań postawionego 
problemu, bazujących na analizie jego przyczyn. Powsta-
je wówczas obszerna lista potencjalnych działań, z któ-
rych stopniowo wykreślane są te, które nie są możliwe 
do podjęcia z przyczyn technicznych, organizacyjnych 
czy finansowych.
Zredukowana lista potencjalnych rozwiązań zazwyczaj 
pozostaje dość obszerna. Kolejne etap pracy zespołu to 
wybór najbardziej optymalnego z proponowanych roz-
wiązań. Podjęcie tej decyzji skutkować będzie koniecz-
nością dokładnego opisania wybranej drogi i wszystkich 
niezbędnych działań.
Wszystkie powyższe sześć etapów odpowiada krokowi 
"Plan" w cyklu PDCA. Jak widać, w toku rozwoju metody 
najwięcej uwagi poświęcono pierwszej fazie. Kierunek 
ten nie dziwi, bowiem intensywna praca włożona na tym 
etapie przełoży się na zmniejszenie liczby powtórzeń ca-
łego cyklu PDCA w przyszłości.

 Ó W drodze do standardów
Implementacja i udoskonalanie rozwiązań stanowi 
element fazy „Do”. Zespół projektowy, który wybrał 
rozwiązanie problemu, musi także opracować harmo-
nogram wdrożenia. wskazać osoby odpowiedzialne za 
prace i zapewnić sobie środki do jego realizacji. Plan 
działań - np. w formie wykresu Gantt’a - służy do kon-
troli przebiegu wdrożenia.
Etap kontroli ("Check") wymaga od zespołu ciągłego 
monitorowania wyników realizowanego wdrożenia. 

Kontroli poddawać należy również przebieg wszyst-
kich pobocznych problemów, ze względu na możli-
wość wystąpienia nieprzewidzianych, skutków ubocz-
nych wdrożenia - niekoniecznie negatywnych. Ocena 
skuteczności podjętych działań musi być całościowa 
oraz obejmować, oprócz porównania osiągniętych wy-
ników z zamierzonym celem, także kwestie finansowe 
czy organizacyjne.
Na zakończenie cyklu PDCA pojawia się słowo klucz - 
standard. Standaryzacja działań po pozytywnej ocenie 
wyników wdrożenie stanowi bowiem clou etapu "Act". 
Wprowadzamy wówczas na stałe procedury opraco-
wane przez zespół projektowy, aby utrwalić uzyskane 
efekty. Sukces procesu PDCA stanowi też przyczynek 
do zbadania zasadności wypracowanego standardu 
w innych obszarach.
Osiągnięcie sukcesu w wypracowaniu standardu i elimi-
nacji problemów to nie jedyne efekty stosowania PDCA. 
Udane projekty przekładają się na zrozumienie znacze-
nia systematycznej pracy w poszukiwanie przyczyn pro-
blemów oraz sprzyjają poprawie kultury organizacyjnej.

 Ó Klucz leży w prostocie
Przymierzając się do zastosowania cyklu PDCA pa-

miętać należy o podstawowym założeniu, jakim 
kierował się Edward Deming. Zdaniem Demin-
ga tylko proste metody i zrozumiałe narzędzia 
pozwalają na osiągnięcie efektów. Im metoda 
jest bardziej złożona, tym mniejsze są szanse na 
uzyskanie pozytywnych wyników jej stosowa-
nia. Trzeba zatem dbać o to, aby każdy zaangażo-
wany w projekt pracownik wiedział jak działają 
narzędzia, którymi się posługuje, zaś wybierając 
metodę rozwiązywania problemów należy da-
wać duży priorytet tym najprostszym.
Deming zaznaczał też, że konsekwencja sto-
sowania standardów wymaga narzucenia jak 
najmniejszej tolerancji wobec występujących 
odchyłek. Z drugiej strony nie można osiągnąć 
tego, tworząc w firmie atmosferę strachu. Zgło-
szenie problemu powinno prowadzić do poszu-
kiwania przyczyn i środków zaradczych, a nie 
poszukiwania winnych. Błędy wynikające z sys-
temu zarządzania nie mogą obciążać pracownika. 
Kierownictwo musi zaś podejmować natychmia-
stowe działania w odpowiedzi na raporty doty-
czące takich problemów jak permanentne braki, 
nie konserwowane urządzenia, złe narzędzia czy 
niezrozumiale sformułowane instrukcje.

■   Artur Piotrowski

Zdaniem Deminga tylko proste 
metody i zrozumiałe narzędzia 

pozwalają na osiągnięcie 
efektów. Im metoda jest bardziej 
złożona, tym mniejsze są szanse 

na uzyskanie pozytywnych 
wyników jej stosowania.

Nie należy ulegać pokusie wyboru szybkiego rozwiązania.



Z wizytą w zakładzie Panasonica w Cardiff
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Przedpremiera najnowszego laptopa do zastosowań biznesowych produkcji Panasonica była 
dla nas okazją do zwiedzenia niezwykle interesującego zakładu. Znajdujący się w stolicy Walii 
obiekt jest europejskim centrum działań Panasonic Business, czyli działu firmy oferującego 

wysoce wyspecjalizowane urządzenia elektroniczne, między innymi dla przemysłu.

Panasonic uruchomił swój zakład w Cardiff w 1976 roku 
i zajmuje się w nim m.in. produkcją sprzętu gospodar-

stwa domowego. My jednak mieliśmy okazją poznać część 
zajmującą się linią urządzeń komputerowych Panasonic 
Business. Funkcjonuje ona pod nazwą centrum serwisowe-
go. Nie dajmy się jednak zwieść temu hasłu - w Cardiff 
wykonywane jest dużo więcej operacji, niż tylko naprawy.
W ofercie urządzeń komputerowych Panasonic Business 
znajdują się wysoce wyspecjalizowane laptopy i tablety 
dla przemysłu. Nazwy linii produktowych - Tougbook i To-
uhpad - odzwierciedlają filozofię ich tworzenia. Panasonic 
postanowił eksplorować niszę rynkową i produkuje urzą-
dzenia o bardzo wysokiej odporności na uderzenia, drgania 
itp. Najbardziej ekstremalne z nich wyposażono w grubą 
obudowę i jak wykazały testy, są w stanie wytrzymać na-
wet przejechanie przez niewielki pojazd czy upadek z dużej 
wysokości. Wykazują się także dużą odpornością na nieko-
rzystne warunki, jak wysokie zapylenie, temperatura i wil-
gotność, przez co można ich używać w najbardziej wyma-
gających gałęziach przemysłu.
Lżejsza linia, do której zalicza się laptop pokazany w Car-
diff, CF-XZ6, nie wygląda już tak ekstremalnie, ale i tak 
jest w stanie znieść dużo więcej niż typowy komputer. 
Panasonic stawia na wysoką jakość podzespołów, o czym 
mogliśmy się przekonać oglądając dedykowane porty 
USB czy prototyp wodoodpornego wiatraka do procesora.

 Ó Konfiguracja i testowanie
Same laptopy czy tablety oraz podzespoły produkowa-
ne są w Japonii. Jednak każdy egzemplarz, który zosta-
nie sprzedany na rynku europejskim, trafia do Cardiff. 
W centrum serwisowym instalowany jest BIOS, system 
operacyjny (Panasonic oferuje urządzenia zarówno na 
platformie Windows jak i Android) i oprogramowanie. 
Aby przekonać się jak, jak duże wyzwania stawia pod 
względem konfiguracji sprzętu rynek europejski, wy-
starczy przyjrzeć się faktom związanym z językiem. Na 

rynki obu Ameryk wystarczy przygotować BIOS i opro-
gramowanie w czterech językach - angielskim, hiszpań-
skim, portugalskim i francuskim. Tymczasem w Europie 
każdy kraj wymaga swojej własnej wersji językowej.
Kolejnym zadaniem jest przetestowanie działania goto-
wych jednostek. Ze względu na niemałą cenę produktów 
i priorytety biznesowe, prowadzona jest kontrola jako-
ści wszystkich jednostek. Zgodnie z nazwą, w Cardiff nie 
brakuje centrum serwisowego oferującego bardzo wysoki 
standard usług. Celem Panasonica jest dokonanie naprawy 
każdej zgłoszonej w Europie jednostki w ciągu 96 godzin - 
lub opcjonalne dostarczenie urządzenia zastępczego w 24 
godziny. Wielojęzyczny helpdesk działa na całą Europę.
Najciekawszą część usług wykonywanych w Cardiff zo-
stawiliśmy na koniec. Panasonic oferuje klientom bizne-
sowym możliwość personalizacji zamawianego sprzętu. 
Może to dotyczyć zarówno przygotowania na potrzeby 
odbiorcy spersonalizowanego BIOS-u, zainstalowania 
nadesłanego oprogramowania czy ochrony antywiruso-
wej, jak też branding zewnętrzny. Klient może zamówić 
umieszczenie na urządzeniu swojego logo, ale zakład 
w Cardiff może też zaprojektować i zamontować na urzą-
dzeniu wysoce wyspecjalizowane dodatki, która sprawdzą 
się w nietypowym zastosowaniu.

 Ó Przykład z Polski
Z przyjemnością odnotowaliśmy fakt, że pokazany przy-
kład zastosowania takiego produktu pochodził z Polski. 
Panasonic we współpracy z Volkswagenem opracował 
bowiem dedykowaną wersję AMTS - urządzenia do pro-
wadzenia testów diagnostycznych pojazdów przed ich 
zejściem z linii produkcyjnej. Volkswagen na razie wy-
korzystuje to urządzenie tylko w fabryce we Wrześni, do 
produkcji samochodów dostawczych VW Crafter.
AMTS to specjalna nakładka na tablet Panasonic FZ-M1. 
Dzięki niej urządzenie może być z łatwością umieszczo-
ne na kierownicy lub desce rozdzielczej pojazdu. W efek-

Dużo więcej niż serwis
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OFERUJEMY:
• 4 kondygnacyjny budynek z 45 pokojami
• 4 klimatyzowane sale konferencyjne 

z pełnym zapleczem audiowizualnym,
• 7 wolnostojących domków
• Zabiegi rehalibitacyjne
• Basen

cie pracownik może wygodnie wykonać testy samochodu lub 
wgrywać oprogramowanie bez potrzeby trzymania w ręce ta-
bletu czy laptopa. Dodatkowo, umieszczone na nakładce czte-
ry programowane klawisze funkcyjne pozwalają na szybkie 
uruchomienie ważnych funkcji, bez konieczności poszukiwa-
nia ich na liście aplikacji.
W Cardiff nie jest prowadzona produkcja takich nakładek 
i obudów – zamawiane są one u poddostawców. Prace projek-
towe prowadzone są jednak już przez inżynierów Panasonica.  
Z zainteresowaniem zauważyliśmy, że wśród wykorzystywa-
nych przez nich narzędzi znajduje się drukarka 3D. Technologia 
ta okazuje się ogromnie przydatna w sytuacji, gdy trzeba przy-
gotować i sprawdzić funkcjonalność prototypów nowej obudo-
wy. Jednak planów wdrożenia druku 3D w seryjnej produkcji 
nie ma – obudowy i uchwyty powstałe w drukarce są zbyt mało 
wytrzymałe (szczególnie w jednej płaszczyźnie), aby spełniać 
wysokie wymagania stawiane Toughpadom.
Niepozorny na pierwszy rzut oka zakład okazał się zatem nie-
zwykle interesujący. Ciekawe są także dotyczące go statystyki 
– od początku działalności (rok 1998) skonfigurowano w nim po-
nad 1,4 mln urządzeń, z czego blisko połowa nadal jest w użyciu 
i każdej chwili może być przyjęta przez serwis. W gronie 180 
pracowników centrum znajdziemy aż 27 różnych narodowości.

 ■Witold Zygmunt

Spotkanie dziennikarzy w Car-
diiff odbyło się przy okazji no-
wego Toughbooka. CF-XZ6 to 
model zaprojektowany między 
innymi z myślą o handlow-
cach i ubezpieczycielach pra-
cujących w terenie, personelu 
medycznym oraz służbach 
publicznych. Nie zalicza się 
do mocno „opancerzonych” produktów Panasonica, ale za to 
jest jednym z najlżejszych w ofercie – waga całego urządze-
nia to 1.18 kg. W dodatku jest to urządzenie 2w1 – odłącza-
ny ekran działa samodzielnie jako tablet.
CF-XZ6 oferuje możliwość 14-godzinnej pracy na baterii, sam 
tablet posiada 4-komorową baterię zapewniającą 6,5 godziny 
nieprzerwanej pracy. Sprzęt jest wyposażony w najnowszy 
procesor 7 generacji Intel Core i5-7300U vPro i system ope-
racyjny Windows 10 Professional. Urządzenie posiada 8 GB 
pamięci RAM i 256 GB pamięci SSD. Jeżeli chodzi o wygląd, 
w oczy rzuca zaś się przede wszystkim okrągły touchpad – 
Panasonic zapewnia, że jest on bardzo ceniony przez klientów.

Najpierw w Cardiff



Wyższy poziom just-in-time
Toyota wprowadza kolejną zmianę do Systemu Produkcyjnego Toyoty, rozwijanego przez tę firmę 
od lat 50. XX wieku. Innowacja polega na wcześniejszym ustalaniu kolejności montażu, co po-
zwala zmniejszyć ilość części magazynowanych przez dostawców podzespołów nawet o 90 proc.

Toyota Motor Corporation jest znana na całym świecie 
ze swojego Systemu Produkcyjnego (TPS), który zre-

wolucjonizował przemysł motoryzacyjny, przyczyniając 
się do radykalnego zwiększenia wydajności produkcji. 
Jednym z fundamentów sukcesu japońskiego koncernu 
jest zasada nieustannego udoskonalania funkcjonowa-
nia firmy i organizacji pracy, znana pod nazwą Kaizen.

 Ó Nowa procedura planowania produkcji
Zgodnie z tą regułą Toyota rozpoczęła wdrażanie nowej 
procedury, według której kolejność produkcji samochodów, 
zależna od koloru i modelu, jest określana około czterech 
dni przed rozpoczęciem procesu montażu, zaś dostawcy 
w odpowiednim czasie produkują i dostarczają niezbęd-
ne podzespoły. W ten sposób firma eliminuje możliwość 
wprowadzania zmian w kolejności montażu w ostatniej 
chwili. Dzięki temu dostawcy Toyoty będą mogli radykal-
nie zredukować przechowywane zapasy części.
Toyota Motor East Japan, największy producent samo-
chodów kompaktowych w północno-wschodniej Japonii, 
wprowadzi nową procedurę w fabryce w prefekturze 
Miyagi. Przeprowadzony wcześniej program testowy 
w prefekturze Iwate dowiódł efektywności tej metody 
w ograniczaniu ilości zapasów części koniecznych do za-
chowania płynności produkcji.
Według starej metody, kolejność produkcji samocho-
dów również była określana kilka dni wcześniej, jednak 
ostatecznie ustalano ją na około 2 godziny przed rozpo-
częciem montażu, aby umożliwić zmiany związane np. 
z powtórnym lakierowaniem pojazdu, którego jakość 
pokrycia lakierem odrzuciła kontrola jakości. Dostaw-
cy dostarczali materiały według potrzeb i musieli mieć 
w pogotowiu odpowiednie ilości różnych produktów.
Nowa procedura eliminuje konieczność składowania 
dodatkowych zapasów przez dostawców, a także pro-
ces zmiany kolejności materiałów w fabrykach Toyoty. 

Podczas prób w Iwate dostawcom udało się zmniejszyć 
przestrzeń magazynowania niektórych części o 90 proc. 
Przestrzeń konieczną do przechowywania zapasu części 
w fabrykach, w których dokonuje się montażu, zmniej-
szono o około 60 proc. W programie testowym w Iwate 
wzięło udział 10 dostawców, którzy byli w stanie prze-
prowadzić w swoich strukturach kompatybilne zmiany. 

Toyota ma nadzieję rozszerzyć grono dostawców współ-
pracujących na nowych zasadach z fabrykami w Iwate 
i Miyagi, gdzie produkowany jest m.in. crossover Toyota 
C-HR, zbudowany w architekturze TNGA.

 Ó Francja druga w kolejce
W następnej kolejności Toyota przeprowadzi podobne 
zmiany we Francji, gdzie produkowany jest subkom-
paktowy model Yaris. W redukcji kosztów magazyno-
wania pomogą managerowie z Japonii, którzy prze-
szkolą francuskich pracowników. Jednocześnie Toyota 
przygotowuje się do pełnego wprowadzenia do fabryk 
produkujących Yarisa nowego systemu produkcji To-
yota New Global Architecture (TNGA). Obecnie w Ja-
ponii Yaris, znany w tym kraju jako Vitz, jest produko-
wany w prefekturze Aichi, w pobliżu siedziby głównej 
Toyoty, jednak już niedługo produkcja wszystkich sa-
mochodów kompaktowych zostanie skoncentrowana 
w północno-wschodniej Japonii, zgodnie z filozofią 
Toyota New Global Architecture. Firma ma na tym 
terenie ułatwione zadanie, ponieważ jest jedynym 
producentem samochodów, który posiada zakład pro-
dukcyjny w tym regionie, a wielu lokalnych dostaw-
ców współpracuje wyłącznie z Toyotą, co ułatwia  
synchronizację działań.

Doskonalenie Toyota Production System
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Toyota nieustannie doskonali swój  
system produkcji.



 Ó System Produkcyjny Toyoty
System Produkcyjny Toyoty opracowali w pierwszych 
latach po wojnie Taiichi Ohno, Shigeo Shingo oraz Eiji 
Toyoda, którzy walczyli o utrzymanie firmy na rynku 
w trudnych, powojennych latach. TPS polega na kilku 
prostych regułach. Nie pozwala pracownikowi przesłać 
niedokończonego lub błędnie wykonanego elementu 
do kolejnego etapu produkcji. Wszystkie części dostar-
czane są na linię montażu tylko wtedy, gdy jest taka 
potrzeba i w żądanej kolejności. Wszyscy pracownicy 
mogą zgłaszać swoje propozycje usprawnienia organi-
zacji pracy, a także zatrzymać linię produkcyjną, jeśli 
stwierdzą nieprawidłowości. Praca zorganizowana jest 
w zespołach, które samodzielnie rozdzielają zadania 
pomiędzy pracowników.
System, choć prosty w koncepcji, nie był powszechnie 
stosowany w przemyśle samochodowym, ponieważ jego 
wdrożenie burzyło zastały, ale nieefektywny porządek. 
Z czasem pod wpływem sukcesów Toyoty TPS został 
wdrożony przez pozostałych japońskich producentów. 
Kiedy japońskie marki zaczęły zdobywać rynek amery-
kański, koncerny z USA stanęły w obliczu ogromnych 
strat. Produkcja samochodu, silnika czy skrzyni biegów 
trwała w fabrykach koncernów amerykańskich 2-3 razy 
dłużej niż w japońskich i była znacznie bardziej kosztow-
na. Bez wprowadzenia radykalnych zmian, firmom ame-
rykańskim groziło bankructwo, dlatego zdecydowały się 
wprowadzić system zarządzania produkcją opracowany 
przez Toyotę.

 Ó Toyota New Global Architecture
Toyota chętnie dzieli się swoją wiedzą na temat zarzą-
dzania, ale jednocześnie nieustannie pracuje nad udo-
skonalaniem procesu projektowania i produkcji oraz nad 
funkcjonowaniem swoich struktur na całym świecie. Od 
2014 roku firma wdraża stopniowo szeroko zakrojoną 
reformę Systemu Produkcyjnego o nazwie Toyota New 
Global Architecture.
Jest to największa zmiana w Systemie Produkcyjnym 
Toyoty w historii firmy, która pozwala tworzyć mniejsze 
i bardziej elastyczne fabryki samochodów, zdolne szybko 
reagować na zmieniające się potrzeby, i łatwo wdrażać 
do produkcji nowe modele lub wersje pojazdów.
Linie produkcyjne są montowane na podłodze hal, a nie 
podwieszone u stropu, dlatego łatwiej jest je instalować 
i modyfikować. TNGA pozwala produkować kilka mode-
li na tej samej linii z zastosowaniem nowych, bardziej 
efektywnych sposobów wytwarzania części i układów, 
a wprowadzanie zmian projektowych jest łatwiejsze 
i szybsze. Zastosowanie takich samych podzespołów 
w różnych modelach należących do różnych segmentów 
znacznie ogranicza liczbę części, które trzeba zaprojek-
tować, a następnie wytwarzać za pomocą różnych urzą-
dzeń, na koniec zaś osobno dostarczać.
Toyota ocenia, że TNGA zmniejszy pracochłonność projek-
towania pojazdów oraz nakłady konieczne do wprowadza-
nia na rynek nowych produktów, zwiększając jednocześnie 
konkurencyjność i elastyczność zakładów produkcyjnych.

 ■Witold Zygmunt
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TECHNOLOGIE • AUTOMATYKA • ROBOTY PRZEMYSŁOWE • SYSTEMY WIZYJNE • STEROWNIKI

Lampki sygnalizacyjne i maszynowe  
w technologii LED Murrelektronik

Systemy oświetlenio-
we w technologii LED 
zapewniającej długą ży-
wotność zużywają małe 
ilości energii. Kolumny 
sygnalizacyjne Mo-
dlight50 i Modlight70 
mogą być montowane 
jako moduły z elemen-
tów o różnych kolorach 
- szybko i bezpiecznie 
z wykorzystaniem za-
mknięcia bagnetowego. 
Oświetlenie maszynowe 
Modlight XTREME440 
ze stopniem ochrony 

IP69K zaprojektowane zostało do zastosowania 
w trudnych warunkach przemysłowych. Zapew-
nia ono optymalne oświetlenie o jakości światła 
dziennego.
Zalety:
 Ó bezobsługowe i długowieczne,
 Ó energooszczędna technologia LED,
 Ó optymalny efekt oświetleniowy,

 Ó przyłącze M12 lub sprężynowe,
 Ó modułowa budowa,
 Ó wysoki stopień ochrony, do IP69K.

Cechy:
 Ó Technologia przyłączy M12.
Konektor M12 zapewnia absolutnie same korzyści: Spraw-
dzony system jest standardem przemysłowym, solidnym 
i niezawodnym. Murrelektronik oferuje szeroką gamę pro-
duktów w zakresie konektorów M12, w różnych kolorach, 
różnej długości i typach przewodów.

 Ó Praktyczny montaż.
Elementy oświetleniowe Murrelektronik można zamonto-
wać w prosty i szybki sposób. Istnieją przy tym różne do-
stępne opcje, takie jak na przykład stopy magnetyczne lub 
elementy do montażu na rurach i ścianach.

 Ó Kompaktowe oprawy oświetleniowe.
Comlight57 i Modlight30 mają szczególnie zwartą budo-
wę i są optymalnie dostosowane do mniejszych urządzeń 
i maszyn. Te elementy oświetleniowe nadają się na przy-
kład do zastosowania bezpośrednio w miejscach pracy.

 Ó Sygnalizacja akustyczna.
W przypadku Modlight50 i Mo-
dlight70 w elemencie złącza zin-
tegrowany jest moduł brzęczka. 
Maksymalny poziom dźwięku 
o sile 90 dB czyni ten dźwięk sły-
szalnym również w hałaśliwym 
otoczeniu.

www.murrelektronik.pl

Sterownik przemysłowy TBEN-L4-PLC-10 Turck 
TBEN-PLC to wytrzymały i kompaktowy 
sterownik o stopniu ochrony IP67 
przeznaczony do rozwiązań automatyki, 
w których nie stosuje się szaf. Dzięki 
nowoczesnemu środowisku programowania 
CODESYS 3 możliwe jest obiektowe 
programowanie w następujących językach 
IEC 61131: lista instrukcji, schemat 
drabinkowy, schemat bloków funkcyjnych, 
sekwencyjny schemat funkcyjny oraz tekst 
strukturalny.
Poza 8 uniwersalnymi kanałami dwustanowymi sterownik 
PLC obsługuje różne protokoły Ethernet i magistrali field-
bus w trybie urządzenia nadrzędnego i podrzędnego. Są to 
między innymi PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus TCP, 
CANopen, SAE J1939 i Modbus RTU.

Dane techniczne:
 Ó Środowisko uruchomieniowe PLC CODESYS.
 Ó Sterownik/urządzenie PROFINET.
 Ó Skaner/ urządzenie EtherNet/IP™.
 Ó Urządzenie nadrzędne/podrzędne Modbus TCP.
 Ó Urządzenie nadrzędne/podrzędne Modbus RTU.

 Ó CANopen® Manager/urządzenie.
 Ó SAE J1939 Manager.
 Ó Interfejsy szeregowe RS232/RS485.
 Ó 8 uniwersalnych kanałów dwustanowych.
 Ó Zasilanie czujnika maks. 2 A na port.
 Ó Wejście diagnostyczne na port.
 Ó Maks. 2 A na wyjście.
 Ó Diagnostyka wyjściowa na kanał.
 Ó Złącze męskie 7/8", 4-stykowe, podłączenie zasilania.
 Ó Separowana, bezpiecznie wyłączana grupa zasilania.
 Ó Zintegrowany switch ethernetowy.
 Ó 2 x złącza M12, 4-stykowe, kodowanie D, podłączenie 
sieci Ethernet.

 Ó Obudowa wzmacniana włóknem szklanym.
 Ó Testowane pod kątem odporności na wibracje i wstrząsy.
 Ó Szczelnie obudowana elektronika modułu.
 Ó Stopień ochrony IP65 / IP67 / IP69K.

www.turck.pl



Przenośny rejestrator Simex MSR 145
Miniaturowy rejestrator MSR 145 jest 

w stanie pomieścić do 
dwóch milionów pomia-
rów, a przy rozszerzeniu 
pamięci kartą microSD 
nawet do jednego bilio-

na. Dzięki swej pojemności i wy-
dajnemu litowo-polimerowemu 

akumulatorowi świetnie spraw-
dza się w długoterminowych 
aplikacjach.

Częstotliwość rejestracji do 50 próbek/se-
kundę sprawia, że dokumentacja nawet bardzo 

szybkich procesów nie jest problemem. Urządze-
nie może współpracować równocześnie z 5 różnymi 

czujnikami (temperatury, wilgotności, ciśnienia, oświe-
tlania lub przyspieszenia), z czego 3 mogą być wyprowadzone 
na zewnątrz na przewodach o długości do 1,6 m. Zarówno ilość 
czujników, ich typ, obudowa oraz pojemność baterii dobierane 
są pod kątem potrzeb klienta.

Parametry
 Ó Wejścia: opcjonalnie 2 lub 4 analogowe; dowolnie konfiguro-
walne w zakresach: prądowych 0/4-20 mA; napięciowych 0-3V, 
0.5-4.5V, 0-5V, 1-6V, 0-10V, 0-12V, 0-24V; rozdzielczość 12 bit.

 Ó Zakres pomiarowy: w zależności od wybranego czujnika 
(szczegóły w zakładce "Konfigurator opcji").

 Ó Zasilanie: litowo-polimerowy akumulator, 260 mAh lub 
800 mAh, ładowany przez port USB.

 Ó Czujniki pomiarowe: do wyboru max. 5 czujników wbudowa-
nych lub zewnętrznych: temperatury, wilgotności, przyspie-
szenia, ciśnienia powietrza, ciśnienia cieczy lub natężenia 

światła (3 spośród nich mogą być wyprowadzone na ze-
wnątrz, przewód do 1,6 m), możliwość zainstalowania wię-
cej niż jednego czujnika do pomiaru tej samej wielkości 
fizycznej - szczegóły w zakładce "Konfigurator opcji".

 Ó Pamięć: ponad 2 miliony pomiarów; rozszerzalna kartą mi-
croSD do 1 biliona.

 Ó Temperatura pracy: -20°C ÷ 65°C.
 Ó Dokładność pomiaru: w zależności od wybranego czujnika 
(szczegóły w zakładce "Konfigurator opcji").

 Ó Interfejs: USB.
 Ó Stopień ochrony: standard IP 60 / opcjonalnie wodoszczel-
na IP 67.

 Ó Materiał obudowy: poliwęglan (PC) lub silikon.
 Ó Wymiary obudowy: obudowa PC, IP 60, akumulator 260 
mAh: 20 x 15 x 52 mm / 16 g; obudowa PC, IP 60, akumulator 
800 mAh: 39 x 23 x 72 mm / 56 g; obudowa silikonowa, IP 67, 
akumulator 260 mAh: 18 x 14 x 62 mm / 18 g; obudowa PC, 
IP 67, akumulator 260 mAh: 20 x 15 x 61 mm / 23 g; obudowa 
PC, IP 67, akumulator 800 mAh: 39 x 23 x 72 mm / 64 g.

 Ó Warunki przechowywania: temperatura: 5°C ÷ 45°C (idealne 
warunki do przechowywania baterii); wilgotność względna: 
10% ÷ 95%.

 Ó Diody sygnalizacyjne: sygnalizacja rejestracji (dioda nie-
bieska); sygnalizacja alarmu (dioda czerwona); sygnalizacja 
ładowania akumulatora (dioda żółta).

 Ó Waga: ok. 16 g (IP 60, akumu-
lator 260 mAh); ok. 56 g (IP 60, 
akumulator 800 mAh); ok. 18 g 
(obudowa silikonowa, IP 67, aku-
mulator 260 mAh); ok. 23 g (obu-
dowa PC, IP 67, akumulator 260 
mAh); ok. 64 g (IP 67, akumulator 
800 mAh).
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Czujniki do monitorowania obszaru Pepperl+Fuchs
Jeżeli wymagana jest ochrona delikatnych 
elementów maszyn, takich jak kosztowne 
układy optyczne czy narzędzia precyzyjne, 
konieczne jest zastosowanie czujników do 
monitorowania obszaru.

SmartRunner Detector został zop-
tymalizowany pod kątem wysokiej 
precyzji monitorowania oraz wykry-
wania małych lub przezroczystych 
obiektów. Czujnik wizyjny bazuje 
na technologii SmartRunner, która 
w unikalny sposób łączy technologię 
triangulacji laserowej z wykorzysta-
niem czujnika wizyjnego 2D wyposa-
żonego w diody LED.
Parametryzacja czujnika SmartRun-

ner Detector jest niezwykle łatwa. Linia światła laserowe-
go z czujnika wizyjnego jest kierowana na wymagane tło 
i programowana za pomocą funkcji uczenia. Użytkownicy 
mogą też zaprogramować dodatkowe parametry, takie jak 
pole wykrywania, korzystając z kodów sterujących Data 
Matrix. Czujnik do monitorowania obszaru wykrywa każ-
de odchylenie w wyznaczonej strefie wykrywania a nawet 

obiekty odbijające światło, sprawiając, że są niewidoczne 
dla kamery. Wyniki wykrywania są zawsze wiarygodne, 
ponieważ SmartRunner Detector ocenia położenie linii 
światła laserowego na obiekcie i na tle.
SmartRunner Detector zawiera nadajnik oraz odbiornik 
w jednej obudowie i można go szybko i łatwo ustawić 
względem neutralnych obiektów, jak ściana. Nie ma po-
trzeby wykonywania dodatkowych regulacji ani montażu 
okablowania.

Korzyści czujnika SmartRunner Detector: 
 Ó szybka adaptacja do wymagań nowych zastosowań ze wzglę-
du na pole wykrywania 180 mm i łatwość uczenia nowych 
konturów wzorcowych,

 Ó wysoka precyzja wykrywania obiektów mniejszych niż 1 mm,
 Ó krótsze czasy przestojów dzięki niezawodnej ochronie ele-
mentów maszyn,

 Ó niezawodne wykrywanie obiektów za sprawą oceny linii 
światła laserowego równocześnie 
na obiekcie i na tle.

Główne obszary zastosowań:
 Ó przemysł motoryzacyjny,
 Ó inżynieria maszynowa i prze-
mysłowa,

 Ó branża opakowaniowa.

www.pepperl-fuchs.pl

PRZENOŚNIKI • SKANERY • UKŁADY STEROWANIA • SYSTEMY IT • DIAGNOSTYKA • SCADA



Zmienione przepisy prawa pracy ograniczyły obowiązek tworzenia regulaminów pracy i wyna-
gradzania do firm zatrudniających powyżej 50 pracowników. Nie oznacza to jednak, że firmy, 
które dotychczas posiadały regulaminy (powyżej 20 pracowników), mogą z nich w dowolny 

sposób zrezygnować.

Jak należy to zrobić, aby nie złamać obowiązujących 
przepisów? I czy na pewno warto odchodzić od zawar-

tych z załogą ustaleń?
Jeszcze w ubiegłym roku obowiązek tworzenia regulami-
nów wynagradzania i pracy obejmował firmy zatrudnia-
jące co najmniej 20 pracowników. Zniesienie obowiązku 
tworzenia regulaminów dla firm mniejszych nie ma skut-
ku prawnego w postaci automatycznej likwidacji czy ze-
rwania obowiązujących dokumentów. Jeśli więc firma za-
interesowana jest unieważnieniem regulaminu, powinna 
przeprowadzić taką zmianę w zgodny z prawem sposób.
Przepisy prawa pracy nie przewidują osobnej procedury 
uchylania regulaminów, których tworzenie nie jest już obo-
wiązkowe. W związku z tym pracodawcy, którzy zamierzają 
uchylić istniejący i nieobowiązkowy już regulamin powin-
ni postąpić podobnie do sytuacji, w której chcieliby taki 
regulamin wprowadzić. W obu sytuacjach najlepiej takie 
zmiany wprowadzać w uzgodnieniu z pracownikami.

 Ó Po co nam regulaminy pracy?
Regulaminy pracy są normatywnymi dokumentami 
prawnymi w firmie. Mają przedłożyć pracownikom 
w prostej formie relacje pracy w danej organizacji. Re-
gulują więc kwestie sposobów wykonywania pracy, jej 
nagradzania i innych zależności. Podobne cele mogą 
spełniać inne dokumenty, jak choćby umowy o pracę 
– wymagają one jednak każdorazowo indywidualnego 
dostosowania. Rozwiązanie stawiające na indywidualne 
ustalenia pracodawca-pracownik wydaje się być korzyst-
ne w świetle sytuacji na rynku pracy. Zatrudnieni coraz 
bardziej cenią sobie elastyczny czas pracy, czy wirtualne 
stanowiska pracy. Dopóki nowe rozwiązania dla reali-
zacji pracy nie stanowią standardu w danym zakładzie, 
warto sprawdzić, na ile regulamin jest jeszcze realizowa-
ny i czy warto go utrzymać w obecnej formie lub znieść.

 Ó Procedura zależy od zakładowej 
organizacji związkowej

Sposób unieważnienia obowiązujących regulaminów 
w firmach zatrudniających co najmniej 20, ale mniej niż 
50 pracowników, może się odbywać w dwóch trybach:
 » pracodawcy, u których nie funkcjonuje zakładowa or-
ganizacja związkowa, podejmują decyzję o uchyleniu 
regulaminów i informują o tym pracowników. Należy 
jednak pamiętać, że pracownicy mogą podjąć decyzję 
o utworzeniu zakładowej organizacji związkowej i wy-
stąpić z wnioskiem o utworzenie regulaminów pracy 
i wynagradzania. Dobrze jest więc uzgodnić wprowa-

dzane zmiany z załogą, ponieważ ponowny proces 
uchwalania regulaminu w konsultacji ze związkami 
zawodowymi będzie wymagał czasu,

 » pracodawcy, u których funkcjonuje zakładowa orga-
nizacja związkowa, pomimo braku obowiązku posia-
dania regulaminów, muszą uzgodnić plany unieważ-
nienia istniejących regulaminów (utworzonych przed 
2017 r.) z zakładową organizacją związkową.

 Ó Etapy wycofywania regulaminów
Przepisy prawne nie zawierają regulacji odnośnie możli-
wości wycofania istniejących regulaminów. W praktyce go-
spodarczej już wcześniej ugruntowała się procedura postę-
powania w przypadkach zmniejszenia liczby zatrudnionych 
pracowników poniżej 20 osób i tę samą procedurę zaleca 
się stosować po wprowadzeniu w życie nowych przepisów.
Proces wycofywania regulaminów można przedstawić 
w trzech krokach.
1. Uzgodnienie wycofania regulaminów z załogą
Pierwszym krokiem jest uzgodnienie planów zmiany lub 
uchylenia regulaminów z pracownikami lub związkami za-
wodowymi, jeśli takie istnieją w firmie. Eksperci z zakresu 
prawa pracy reprezentują różne opinie na temat możliwo-
ści anulowania obwiązujących dotychczas dokumentów 
bez zgody załogi, jeśli w firmie działają związki zawodowe.
Organizacje związkowe od stycznia 2017 mają prawo 
do złożenia wniosku o utrzymanie lub wprowadzenie 
regulaminu pracy. Jeśli skorzystają z tego uprawnienia,  

Ograniczenie obowiązku tworzenia regulaminów pracy
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Regulamin pracy  
i jego uchylanie

Zmiany w zakresie regulaminów 
pracy powinny być zakomunikowane 
załodze.



pracodawca będzie musiał się do niego dostosować. Takie 
stanowisko przedstawiło również Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej. Przyjęto w nim, że w przypad-
ku braku prawnej procedury postępowania, przy uchyla-
niu regulaminów należy stosować taką samą procedurę 
jak przy ustalaniu tych regulaminów. Oznacza to, że jeśli 
działa w firmie organizacja związkowa, konieczne jest 
uzgodnienie z nią treści regulaminów, a zatem również 
decyzji o ich uchyleniu.
2. Przekazanie decyzji pracownikom
Wszelkie zmiany w zakresie regulaminów pracy i wyna-
gradzania powinny być zakomunikowane załodze. Zgod-
nie z przepisami Kodeksu pracy, regulamin wynagra-
dzania wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od 
dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób 
przyjęty u danego pracodawcy. W tym samym terminie 
zaczyna obowiązywać uchylenie regulaminu. Sposób 
przedstawienia tej informacji pracownikom jest dowolny, 
ale ważne, by taka informacja była powszechnie dostępna. 
Podanie do wiadomości może odbyć się za pośrednictwem 
poczty elektronicznej, intranetu lub publikacji na tabli-
cy ogłoszeń. Jeśli pracodawca chciałby mieć pewność,  
że informacja ta dotarła do wszystkich pracowników, 
może również przekazać ją na piśmie z oświadczeniem 
potwierdzającym zapoznanie się z wprowadzaną zmianą.
3. Stworzenie dokumentu określającego podstawo-
we zasady wynagradzania i pracy
Regulaminy wynagradzania i pracy określają przyję-
te w firmie ustalenia odnośnie sposobu i zasad rozli-

czania czasu pracy, terminu wypłaty wynagrodzenia, 
zasad przyznawania premii itp. Są to kluczowe in-
formacje zarówno dla pracowników, jak i pracodaw-
cy. Wycofanie regulaminów precyzujących tego typu 
ustalenia, wymaga alternatywnego zamieszczenia 
tych informacji w innym dokumencie – może to być 
umowa o pracę lub regulujący warunki zatrudnienia 
załącznik do umowy w formie pisemnej.
Dodatkowo należy też zamieścić wszelkie istotne 
z punktu widzenia danego zakładu pracy ustalenia 
związane z organizacją pracy, przepisami BHP itp. 
Wskazane jest opublikowanie nowych zasad na tabli-
cach ogłoszeń i wewnętrznych kanałach informacyj-
nych firmy, w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem 
zarzutu ze strony pracowników o braku wiedzy o obo-
wiązujących w przedsiębiorstwie normach.

 Ó Czy na pewno warto?
Przed podjęciem decyzji o likwidacji obowiązujących 
regulaminów wynagradzania i pracy warto się zastano-
wić, czy jest to krok korzystny dla firmy. W przypadku 
braku zgody ze strony pracowników firma naraża się na 
spór sądowy, którego rezultat trudno jest przewidzieć. 
Poza tym istotne zapisy regulaminów muszą znaleźć 
się w innym dokumencie, który musi regulować zasady 
pracy i wynagradzania. Być może więc korzystniej jest 
pozostawić istniejące regulaminy, a w razie potrzeby 
jedynie wprowadzić w nich zmiany.

 ■ Cezary Karolczyk, ekspert z obszaru kadr i płac, Sage



Mondelēz International tworzył nowe receptury w Polsce
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Smaki i technologie
Po serii inwestycji w produkcję, Mondelēz International postanowił rozwinąć w Polsce także 
badania i rozwój. Globalny potentat branży spożywczej otworzył we Wrocławiu Centrum Ba-
dań, Rozwoju i Jakości. Po raz kolejny okazuje się, że nie jesteśmy tylko źródłem taniej siły 

roboczej, ale także miejscem, gdzie można tworzyć innowacje.

Inwestycja warta blisko 17 mln USD to jedno z naj-
nowocześniejszych centrów globalnej sieci ośrodków 

badawczo-rozwojowych firmy. Wrocławski ośrodek wno-
si istotny wkład w rozwój polskiej innowacyjności. Będą 
tu prowadzone prace nad nowymi recepturami słynnych 
na cały świat i lubianych przez Polaków i Europejczy-
ków marek czekolady i ciastek, takich jak Milka, Oreo, 
Alpen Gold, Lubisie i wielu innych.
Centrum Badań, Rozwoju i Jakości stanowi doskonałą 
platformę rozwijania współpracy biznesu i nauki. Dzięki 
najnowocześniejszym rozwiązaniom technologicznym 
pozwoli nie tylko spełniać oczekiwania konsumentów, 
ale również je przewidywać odpowiadając na wyzwania 
konkurencyjnego rynku. Jest to kolejne wielkie przedsię-
wzięcie Mondelēz International w tej części Polski, gdzie 
spółka ma już trzy zakłady produkcyjne: dwa w Skarbi-
mierzu i jeden w Bielanach Wrocławskich, zatrudniające 
łącznie ponad 2300 osób.

 Ó Tuż przy fabryce
Polska od lat jest strategiczną lokalizacją dla Mondelēz 
International. Sieć produkcyjna firmy na terenie kraju 
obejmuje 7 zakładów, w tym fabrykę wyrobów czekola-
dowych w Skarbimierzu, która z otwartą w 2015 roku 
tzw. Linią Przyszłości wartą 30 mln USD jest jednym 
z najnowocześniejszych ośrodków produkcyjnych w Eu-
ropie. Z kolei w bliskim sąsiedztwie fabryki czekola-
dy w Bielanach Wrocławskich powstało właśnie nowo 
otwarte Centrum Badań, Rozwoju i Jakości, dysponujące 
nowoczesną i komfortową przestrzenią 9,5 tys m2 w od-
danym niedawno do użytku, dwupiętrowym budynku.
– Wybór Wrocławia jako lokalizacji Centrum Badań, Roz-
woju i Jakości jest nieprzypadkowy. Polska od lat jest 
jednym z naszych najważniejszych rynków w Europie 

Środkowej, z kolei Wrocław to nowoczesne, otwarte na 
inwestycje miasto. To tutaj znajdują się najlepsze uczel-
nie technologicze, tu mieszkają wykwalifikowani pracow-
nicy; mamy też wieloletnie doświadczenie w efektywnej 
współpracy z lokalnymi władzami, co jest bardzo istotne 
z punktu widzenia lokalizacji Centrum i jego dalszego 
rozwoju – mówi Rob Hargrove, wiceprezes ds. badań, roz-
woju, jakości i innowacji w Mondelēz International.

 Ó Laboratorium smaku i minifabryka
Nowe Centrum to miejsce wyjątkowe na skalę europej-
ską – to właśnie tu praktyczne zastosowanie technologii 
pozwala na weryfikację hipotez badawczych w warunkach 
najbardziej zbliżonych do warunków przemysłowych.
W najnowocześniejszych laboratoriach powstaną nowe 
produkty kultowych marek ulubionych słodyczy Euro-
pejczyków, a także testowane będą nowe, innowacyjne 
technologie ich wytwarzania. Przygotowano tu także 
centrum badań sensorycznych, w którym starannie do-
brani „testerzy” będą tworzyli swoistą kartę identyfika-
cyjną produktu, za pomocą której precyzyjnie zostanie 
opisanych ponad 50 parametrów dotyczących smaku, 
zapachu czy tekstury produktu. Pozwoli to na bardzo 
dokładną kontrolę jego jakości w procesie produkcji, tak 
aby spełniał on wszystkie oczekiwania konsumentów. 
W efekcie powstaną wyroby jeszcze lepiej dopasowane 
do ciągle zmieniających się gustów i oczekiwań konsu-
mentów w Polsce i Europie.

– Mamy prostą misję – oferować konsumentom ich 
ulubione produkty. Wierzymy, że praktyczne badania 
z udziałem konsumentów nad markami takimi jak Mil-
ka, Oreo, Alpen Gold czy Prince Polo pozwolą nie tylko 
spełniać ich oczekiwania, ale także je przewidywać i od-
powiadać na nie – dodaje Rob Hargrove.
Ważnym elementem Centrum jest również specjalnie 
zaprojektowana, zaawansowana technologicznie „mini-
fabryka” (tzw. linia półtechniczna). Pozwoli ona na ana-
lizę obecnych procesów produkcyjnych, a także na opra-
cowywanie i wdrażanie bardziej efektywnych rozwiazań 
technicznych w produkcji ciastek i czekolady.

„Minifabryka” pozwala na na 
analizę obecnych procesów 
produkcyjnych, a także na 

opracowywanie i wdrażanie 
bardziej efektywnych rozwiązań 
technicznych w produkcji ciastek 

i czekolady.



 Ó Wkład w polską innowacyjność
Centrum Badań, Rozwoju i Jakości to kolejny projekt 
Mondelēz International wspierający inwestycje w roz-
wój polskiej branży spożywczej i innowacyjność. Groma-
dzone przez lata, bogate doświadczenie firmy w zakresie 
tworzenia i ulepszania swojej oferty ma teraz imponu-
jącą siedzibę. Pozwala to zespołowi Centrum tworzyć 
niespotykane połączenia, czerpiąc z możliwości łączenia 
dwóch kategorii produktów – czekolady i ciastek – w jed-
nym innowacyjnym produkcie.
Niezwykle popularne w Polsce batoniki Milka Oreo 
są przykładem takiego produktu. Mając do dyspozycji 
najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, takie 
jak uruchomioną dwa lata temu nowoczesną linię pro-
dukcyjną, firma jest w stanie produkować 700 tys. tych 
batonów w czasie jednej, 8-godzinnej zmiany. To jeden 
baton na jednego mieszkańca Wrocławia (lub Amster-
damu) dziennie.
– Nowe Centrum oznacza nową jakość w zakresie prac 
badawczo-rozwojowych nad nowymi recepturami 
i opakowaniami produktów. Dzięki zgromadzeniu w na-
szym Centrum wszystkich niezbędnych specjalistów do 
prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, oraz dzięki 
wyposażeniu ich w nowoczesny sprzęt, stworzyliśmy 
najbardziej efektywny system prac nad innowacjami 
produktowymi i technologicznymi. Jestem dumny, że 
to właśnie tutaj, razem ze wspaniałymi ludźmi – wy-
jątkowymi specjalistami z różnych dziedzin – będzie-
my mogli realizować cały proces rozwoju nowych 

wyrobów, aż do fazy ich wdrożenia do produkcji prze-
mysłowej. W całym procesie rozwoju będziemy współ-
pracować z naszymi konsumentami, tak aby nasz nowy 
produkt w pełni spełniał ich oczekiwania – wyjaśnia 
Adam Gajewski, dyrektor wrocławskiego Centrum Ba-
dań Rozwoju i Jakości.

 Ó Kreatywna przestrzeń i najlepsi fachowcy
We wrocławskim ośrodku pracuje szereg specjalistów, 
poczynając od technologów żywności, przez ekspertów 
z zakresu prawa żywnościowego, testów konsumenc-
kich, badań jakościowych, projektów opakowań, wresz-
cie inżynierów procesu produkcyjnego. Centrum doce-
lowo zgromadzi blisko 250 ekspertów z całego świata, 
dzięki którym Polska będzie mogła także korzystać z nie-
ocenionego transferu know-how.
Kreatywnej pracy i eksperymentom sprzyja także nie-
zwykła przestrzeń Centrum – ponad 9,5 tysiąca m2 
powierzchni, na której znajduje się komfortowa, natu-
ralnie doświetlona przestrzeń biurowa z salami konfe-
rencyjnymi, wyposażonymi w najnowsze systemy IT, 
z biblioteką i ogrodem. W części technicznej miesz-
czą się w pełni wyposażone laboratoria sensoryczne, 
analityczne i mikrobiologiczne, a jej główną część zaj-
muje przestronna hala, w której ulokowane jest wy-
posażenie techniczne do prowadzania prac badawczo-
-rozwojowych dla technologii czekolady, ciastek, wafli 
i opakowań.

 ■Oprac. Witold Zygmunt

Forum 
Adaptive Manufacturing
w sektorze FMCG
MISJA: 
produkować konkurencyjnie, 
chudo i elastycznie, przełamując rutynę

Unikalne na rynku spotkanie praktyków produkcji  
z sektora FMCG! Forum co roku zbiera w jednym miejscu 
ponad 150 Uczestników, poszukujących nowych rozwiązań 
i pomysłów na optymalizacje.

26-27 września 2017 r., Warszawa

www. p r o d u k c j a - fmc g . c om



Daimler rusza z budową
Oficjalnym aktem wmurowania kamienia węgielnego, Mercedes-Benz rozpoczął budowę nowej fa-
bryki silników w Jaworze. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych metod produkcji i innowacyj-
nych technologii Przemysłu 4.0 zakład wyznaczy nowe wzorce w produkcji układów napędowych.

-Nowa fabryka silników w Jaworze stanowi ważny 
element naszej strategii rozwoju. Będzie zaopa-

trywała nasze fabryki samochodów w niezwykle wydajne 
silniki nowej generacji - mówi Markus Schäfer, członek 
zarządu Mercedes-Benz Cars odpowiedzialny za produkcję 
i zarządzanie łańcuchem dostaw. - Przygotowujemy naszą 
globalną sieć produkcyjną na wyzwania przyszłości. Chce-
my udowodnić, że nieobcy nam jest zarówno sprint, jak 
i maraton: ze względu na wysoki, światowy popyt zamie-
rzamy w nadchodzących latach wytwarzać coraz większą 
liczbę konwencjonalnych silników do aut hybrydowych 
i spalinowych, utrzymując tradycyjną, wysoką jakość Mer-
cedes-Benz. Jednocześnie długofalowo będziemy dostoso-
wywać sieć produkcyjną do potrzeb elektromobilności.

 Ó Pół miliarda na budowę
Nowy zakład produkcyjny w Jaworze, powstający na ob-
szarze około 50 hektarów, jest pierwszą fabryką Mercedes-
-Benz w Polsce. Będzie wytwarzał silniki czterocylindrowe 
do samochodów osobowych Mercedes-Benz. Wartość inwe-
stycji koncernu Daimler w Jaworze wynosi około 500 mln 
euro. Dzięki niej powstanie tu około 500 miejsc pracy. Pro-
dukcja silników w Jaworze ma się rozpocząć w roku 2019.
W oficjalnej uroczystości wmurowania kamienia wę-
gielnego na terenie przyszłej fabryki wzięli udział: wi-
cepremier i minister rozwoju i finansów Mateusz Mo-
rawiecki, ambasador Republiki Federalnej Niemiec Rolf 
Nikel, szef produkcji zespołów napędowych Mercedes-
-Benz Cars i dyrektor zakładu Mercedes-Benz w Unter-
türkheim Frank Deiss oraz prezes Mercedes-Benz Ma-
nufacturing Poland dr Andreas Schenkel, a także inni 
goście ze świata polityki i biznesu oraz władze lokalne.
- Witamy naszych polskich kolegów w globalnej sieci za-
kładów produkujących zespoły napędowe i cieszymy się na 
bliską współpracę - powiedział Frank Deiss. -Wszystkie na-
sze zakłady są ze sobą ściśle powiązane i korzystają z obu-
stronnego transferu know-how. W ten sposób zapewniamy 
utrzymanie tradycyjnego poziomu jakości Mercedes-Benz.

 Ó Szkolenia w Niemczech
Szkolenie polskich pracowników będzie się odbywało 
w fabryce w Untertürkheim oraz w zakładzie w Kölle-
da w Turyngii. Do Polski będą też przyjeżdżali pracow-
nicy z Niemiec, aby dzielić się swoim doświadczeniem 
z polskimi kolegami. Plan szkoleń dla personelu nowej 
fabryki silników przewiduje także ścisłą współpracę z lo-
kalnymi, polskimi szkołami zawodowymi.
- Polska stawia na inwestorów zagranicznych, którzy 
wzmacniają nasz ekosystem gospodarczy o wysoko za-
awansowane technologie. To bardzo dobra wiadomość 
dla nas wszystkich, że Polska stała się strategicznym 
miejscem dla inwestycji takiego koncernu jak Daimler. 
Właśnie w Jaworze powstanie unikatowy zakład, w któ-
rym produkowane będą silniki samochodowe najnowszej 
generacji. Inwestycja Daimlera oznacza również nowe 
perspektywy biznesowe dla setek krajowych, zwłaszcza 
regionalnych, firm kooperujących oraz otwartą współ-
pracę naszego partnera z uczelniami i placówkami szkol-
nictwa zawodowego - zaznaczył wicepremier, minister 
rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

 Ó Standardy „Przemysł 4.0“ i Green 
Production

Jaworska fabryka silników ma połączyć najnowsze standardy 
branżowe z ideą Przemysłu 4.0 i stać się wzorcem w dziedzi-
nie produkcji silników. Oprócz ultranowoczesnych urządzeń 
i technologii, będą w niej wykorzystywane np. aplikacje 
mobilne, służące do zarządzania kadrami i energią. Z kolei 
dynamiczne systemy produkcji umożliwią wytwarzanie róż-
nych wersji silników na jednej linii. - Tu, w Jaworze powsta-
nie nowa fabryka, która będzie dostarczać nowoczesne i bar-
dzo wydajne silniki, spełniające najwyższe standardy, a także 
nasze własne, specyficzne wymogi - wyjaśniał dr Andreas 
Schenkel. - Mamy już bardzo dobre doświadczenia ze współ-
pracy z polskimi partnerami ze świata polityki oraz biznesu 
i cieszymy się na dalszą, owocną współpracę tu, w Jaworze.
Jaworski zakład ma także wyznaczyć nowe standardy jeśli 
chodzi o efektywność produkcji i oszczędne korzystanie 
z zasobów: wspólnie z firmami energetycznymi i lokalnymi 
władzami zostaną tu wypracowane rozwiązania w zakresie 
wytwarzania silników bez emisji CO2, czemu służyć ma np. 
wykorzystanie energii wiatrowej, słonecznej oraz biogazu.

 ■Oprac. AP

Oprócz ultranowoczesnych 
urządzeń i technologii, będą w niej 
wykorzystywane np. aplikacje mobilne, 
służące do zarządzania kadrami i energią.

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę fabryki silników w Jaworze
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Pożądane uproszczenia czy hamulce w rozwoju?
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Procesy kadrowe w rodzinnych 
firmach produkcyjnych

W mikro- i małych przedsiębiorstwach nie ma najczęściej zwyczaju, miejsca ani funduszy na 
specjalistę, którego zadaniem jest całokształt organizacji spraw personalnych. Dlatego funkcję 

tę sprawuje sam właściciel firmy.

On wie najlepiej jakich 
pracowników zatrudnia, 

zwalnia, decyduje o potrzeb-
nych szkoleniach, dostosowu-
je wynagrodzenia i premie na 
każdym stanowisku pracy. Do-
piero w miarę wzrostu firmy 
mogą pojawić się środki na 
korzystanie z usług profesjo-
nalnych firm doradczych lub 
stworzenie miejsca pracy dla 

wykwalifikowanej osoby zajmującej się zasobami ludz-
kim. Z przyzwyczajenia jednak często nie korzysta się 
z tej możliwości. Tymczasem zainteresowanie pracą na 
stanowiskach produkcyjnych spada, a korzyści wynika-
jące z posiadania wykwalifikowanego pracownika rosną.

 Ó Cenna wielozadaniowość
Ze względu na to, że małe i średnie przedsiębiorstwa za-
trudniają niewielu pracowników, muszą oni często pia-
stować różne funkcje i wykonywać różnorodne czynności, 
które w dużych firmach wykonują specjaliści. Wymaga to 
zatrudnienia osób, które łatwo się dostosowują, są elastycz-
ne oraz potrafią wykonywać kilka czynności jednocześnie 
– np. pakują, produkują, zajmują się za- i rozładunkiem. 
Pracownicy tacy potrafią się wzajemnie wspomagać i za-
stępować. Każdy pracownik jest w stanie wykonać wiele 
czynności niezbędnych do sprawnego działania firmy.
Liczba zatrudnionych sprzyja komunikacji między pra-
cownikami. Wymiana informacji na linii pracownik-wła-

ściciel lub kierownik jest sprawna. Informacje są naj-
częściej przekazywane ustnie, a więc nieformalnie. To 
upraszcza i ułatwia komunikację, skraca i przyśpiesza 
obieg informacji w firmie, czyniąc go bardzo skutecz-
nym. Nie jest to możliwe w większych, zinformatyzowa-
nych przedsiębiorstwach, gdzie wszelkie pisemne formy 
przekazywania informacji znacznie zakłócają i wydłuża-
ją kanał komunikacji. Szybsza reakcja na problemy po-
zwala niemal natychmiast im zapobiegać.
Ten rodzaj komunikacji ma również sporo wad. Przy małej 
liczbie pracowników bardzo często pracodawca ma trudno-
ści z egzekwowaniem wykonywania poleceń. Zbyt bliski 
związek jest w tym wypadku przeszkodą i powoduje trud-
ności takie, jak np. niezręczność w zwolnieniu pracowni-
ka lub niewypłacanie mu premii. Wraz z wielkością firmy 
zasadniejsza wydaje się być komunikacja formalna, a sku-
teczność komunikacji ustnej okazuje się mniej skuteczna.

 Ó Rekrutacja bez ryzyka
Wbrew pozorom właściciele małych firm mają często 
spory problem z poszukiwaniem nowych pracowników, 
choć obecnie radzą sobie i tak lepiej, niż duże organi-
zacje. Z racji rozmiaru firmy operacja ta wiąże się dla 
nich z dużym ryzykiem, również finansowym. Myślenie 
o wszystkim i notoryczny brak czasu sprawia, że wła-
ściciele małych firm zatrudniają osoby ze swojego naj-
bliższego otoczenia, znajomych lub metodą „z polecenia” 
przez osoby trzecie. Liczą tym samym na minimalizację 
ryzyka pomyłki. Zakładają, że osoby znajome można da-
rzyć większym zaufaniem i że będą one bardziej lojalne. 
Jest w tym odrobina racji, ale takie zachowania często 
wykluczają zatrudnienie kogoś bardziej wartościowego 
z punktu widzenia firmy.
Jedną z form szukania nowych pracowników w małych 
i średnich przedsiębiorstwach są ogłoszenia w popular-
nej prasie lokalnej lub ogłoszenia zamieszczane w sieci, 
na lokalnych portalach informacyjnych. Jest to wygodne, 
mało kosztowne, a przy tym dość efektywne. Podobnie 
z pozyskiwaniem pracowników z Ukrainy, choć w tym 
przypadku między innymi ze względu na brak sforma-
lizowania w MŚP wielu procesów, pracownicy ci często 
z dnia na dzień odchodzą pozostawiając firmę z proble-
mem w niekiedy ważnych dla niej momentach. Dla wie-
lu z takich pracowników rodzinne MŚP okazują się tylko 
przystanią na drodze poszukiwania lepszych okazji.

 Ó Obserwacja lepsza od rozmowy
Rozmowy kwalifikacyjne – jeżeli takowe są praktyko-
wane - trwają krótko, są nieformalne i przeprowadza je 
właściciel. To on sam podejmuje decyzję o zatrudnieniu, 
choć często na podstawie wymiany kilku zdań z kandy-

Małgorzata Staniszewska

Rozmowy kwalifikacyjne 
trwają krótko.
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datem. Zakłada, że obserwacja w pierwszych godzinach 
czy dniach w pracy będzie najlepszym testem. W kwestii 
zatrudnienia właściciel konsultuje się czasem ze swy-
mi pracownikami. Tym samym chce zadbać o lepszą at-
mosferę pracy oraz okazać wagę przykładaną do opinii 
dotychczasowych pracowników w sprawie zatrudnienia. 
Mimo na pozór miernej jakości procesu rekrutacji, wła-
ściciele małych firm dość poważnie podchodzą do selek-
cji i wyboru nowych pracowników. Zdają sobie sprawę, 
że dla sprawnego działania przedsiębiorstwa ważny jest 
każdy pojedynczy pracownik, a pomyłka to strata czasu 
i poważny przy tej skali działalności koszt.
Rzadko - np. w kwestiach poszukiwania kandydatów 
z szczególnymi umiejętnościami lub uprawnieniami – ro-
dzinne MŚP decydują się na pomoc urzędów pracy, które 
wyszukują odpowiednich kandydatów w swoich bazach. 
Obecnie ze względu na chłonny rynek pracy ta ścieżka 
działania ma jednak ograniczone możliwości. W produk-
cyjnych MŚP, zwłaszcza w przypadku produkcji rolnej, 
często szuka się pracowników sezonowych lub nieetato-
wych. Tu również odnotowuje się trudności obserwowane 
nawet w rejonach uznawanych dotąd za miejsca o wyso-
kim stopniu bezrobocia. Należy jednak podkreślić, że jeże-
li pracodawcy zależy na kompetentnym, zaangażowanym 
i lojalnym zespole, musi on opierać się na pracownikach 
stałych, zatrudnionych na etat i umowę o pracę.
Z rynku pracy docierają również wyraźne sygnały mówiące 
o tym, że rządowe programy prospołeczne wpłynęły nega-
tywnie, a co najmniej niekorzystnie, na procesy rekrutacyj-
ne, również w przypadku pracowników sezonowych.

 Ó Wyjątkowo trudne zwolnienia
Zwolnienia w małych i średnich firmach są procesem bar-
dzo trudnym, ponieważ przyczyną najczęściej są tutaj czyn-
niki ekonomiczne. Z jednej strony właściciel nie chce zwal-
niać ludzi w okresie trudności, ponieważ wie, że zwolniony 
pracownik niemalże od ręki znajdzie inne zatrudnienie 
i już nie powróci. Z drugiej strony musi to robić, ponieważ 
obciążenia finansowe związane z każdym zatrudnionym są 
w okresie dekoniunktury gwoździem do trumny firmy.
Pracodawcy z małych i mikro firm coraz częściej zdają 
sobie sprawę z wagi i wartości organizowanych szkoleń. 
Mniejsze firmy mogą budować przewagę konkurencyjną 
dzięki lepiej wykształconej kadrze. Aby obniżyć koszty, 
małe firmy mogą wysłać tylko jednego pracownika na 
szkolenie. Ważne, żeby był to człowiek umiejący prze-
kazać zdobytą wiedzę pozostałym pracownikom. Istotne 

jest, aby nowy pracownik możliwie jak najszybciej do-
pasował się w realia firmy, dlatego szkolenie musi być 
przeprowadzane przez doświadczonego pracownika fir-
my lub samego właściciela. Niestety szkolenia wprowa-
dzające w MŚP również nie są sformalizowane, a ślad 
o nich w dokumentacji kadrowej jest często tylko zapi-
sem teoretycznym.
Ograniczone możliwości awansu i sposób wynagradza-
nia w małych firmach stanowią często decydująca ba-
rierę do podjęcia tam pracy przez ludzi wartościowych 
i ambitnych. W kwestii wynagrodzeń nie stosuje się 
zwykle sformalizowanych rozwiązań. Sam właściciel 
ustala wysokość wynagrodzenia i to za co, komu i kie-
dy należy się podwyżka. Składa się na to często bieżąca 
obserwacja pracowników. Właściciel ma pełen obraz co-
dziennej pracy, ponieważ liczba pracowników jest mała. 
Nie jest to możliwe w przypadku większych korporacji, 
gdzie z oczywistych względów kontrola pracowników 
może odbywać się jedynie okresowo w ramach tzw. OOP 
(Okresowych Ocen Pracowników).

 Ó Rezygnacja z kontroli
W grupie najmniejszych firm zdarza się, że właściciel 
całkowicie rezygnuje z regularnego kontrolowania pra-
cowników, uważając to za zbędne. Niestety nie jest to 
dobre rozwiązanie, choć znane z praktyki są przypadki, 
że to pracownik zwraca większą uwagę na detale funk-
cjonowania firmy, niż jej właściciel. Jest to postawa pra-
cownika zasługująca na szczególne uznanie.
W małych firmach relacje między szefem, a podwładny-
mi powodują często rozluźnienie atmosfery i dyscypliny 
w pracy, przez co właściciele rezygnują z formalnych 
metod kontroli takich, jak np. listy obecności. Nie sprzy-
ja to dyscyplinie, ponieważ normalnie pomagają one 
w znacznym stopniu organizować personel czy oceniać 
i planować wynagrodzenia.
Procesy kadrowe w rodzinnych MŚP w wielu kwestiach 
stanowią tylko bardzo ograniczoną namiastkę zarządza-
nia kadrami. Uproszczenia tam stosowane niejednokrot-
nie są uzasadnione wielkością firmy i pomagają w utrzy-
maniu płynności produkcji – ale z drugiej strony niestety 
bardzo często zwiększają ryzyko utraty jakości produktu 
i wiarygodności u klienta, a ponadto hamują czy wręcz 
uniemożliwiają rozwój firmy. W przypadku rodzinnych, 
małych firm produkcyjnych w pewnych okolicznościach 
może okazać się to nawet barierą krytyczną dla dalszego 
istnienia firmy na rynku.

Rodzinne MŚP rzadko decydują się na pomoc urzędów pracy.



Działalność zakładów produkcyjnych czy centrów logistycznych w Polsce w coraz większym 
stopniu jest zależna od pracowników z Ukrainy. Z biegiem czasu przestali być oni tylko tanią 
siłą roboczą – pracownicy ze Wschodu w pewnych rejonach Polski stają się po prostu jedyną 

szansą na prowadzenie działalności firm.

Gwałtownie spadające bezrobocie w silnie uprzemy-
słowionych rejonach Polski sprawia, że pracodawcy 

z szeroko otwartymi ramionami witają osoby z Ukrainy. 
A co myślą o pracy w Polsce sami Ukraińcy? Na pytanie 
to odpowiada raport OTTO Work Force, przygotowany 
na podstawie badań opinii pracowników z Ukrainy na 
temat pracy w Polsce. Najnowsze wyniki oraz ich kon-
frontacja z badaniami przeprowadzonymi w 2015 r., 
wskazują na ogólnie rosnące zadowolenie ukraińskich 
pracowników z zarobków i pracy w Polsce, a także na 
chęć pozostania w naszym kraju na stałe. Rośnie także 
liczba Ukraińców, którzy podejmują w Polsce pracę w za-
wodach zgodnych z własnym wykształceniem.

 Ó Trudne szacunki
Ukraińcy są obecnie najliczniejszą grupą imigrantów za-
robkowych w Polsce. Różne szacunki mówią o ponad mi-
lionie Ukraińców w naszym kraju. Dokładne dane nie są 
niestety znane ze względu na brak prowadzonych w tym 
zakresie badań statystycznych, jednak śmiało możemy 
powiedzieć, że jest ich znacznie więcej. Skalę liczby Ukra-
ińców przebywających w Polsce pozwalają zobrazować 
dane przygotowywane corocznie przez MRPIS na temat 
liczby wydawanych pracodawcom oświadczeń o zamia-
rze zatrudnienia pracownika z Ukrainy. W 2016 r. urzędy 
pracy wydały rekordową liczbę 1 262 845 oświadczeń, tj. 
o ponad pół miliona więcej niż w 2015 roku.
Pracownicy z Ukrainy z roku na rok, stają się coraz 
istotniejszym ogniwem w budowaniu rozwoju przedsię-
biorstw w Polsce. Nie tylko wypełniają wolne wakaty, 
ale także wnoszą niezbędne przedsiębiorstwom kom-

petencje i doświadczenie. OTTO Work Force Polska od 
czterech lat zajmuje się pośrednictwem w zatrudnianiu 
pracowników z Ukrainy i postanowiło badać ich opinie 
na temat obecności w Polsce. - Zadowolenie z pracy 
wpływa na motywację i zaangażowanie pracowników. 
Monitorowanie opinii pracowników pozwala z wyprze-
dzeniem wyeliminować lub ograniczyć ewentualne pro-
blemy oraz wzmocnić w nich zaangażowane i motywa-
cję do pracy – wyjaśnia motywy prowadzenia badania 
Tomasz Dudek, dyrektor operacyjny OTTO Work Force 
na Europę Środkowo-Wschodnią.

 Ó Zarobki głównym motywatorem
Według raportu 94 proc. pracowników z Ukrainy jest 
zadowolonych z pracy w Polsce (wzrost o 10 proc.), 
w szczególności z wynagrodzenia. Poziom satysfakcji 
z pracy w Polsce jest taki sam zarówno wśród kobiet, 
jak i mężczyzn, nie koreluje ani z wiekiem, ani z płcią 
badanych. Wzrost nastąpił w pozytywnej ocenie warun-
ków pracy - z 62 proc. w 2015 r. do 68 proc. w 2017 r. 
Spadek zadowolenia wystąpił w przypadku i tak nisko 
do tej pory ocenianych możliwości rozwoju - z 27 proc. 
w 2015 r. do 23 proc. w 2016/2017 r.
Zadowolenie z zarobków wzrosło od grudnia 2015 r. do 
stycznia 2017 r. o 40 proc. - z poziomu 50 proc. do 90 
proc. Kilka razy wyższe w Polsce niż na Ukrainie pen-
sje są także głównym powodem, dla którego Ukraińcy 
decydują się na emigrację do Polski. Analiza statystycz-
na korelacji w odniesieniu do płci oraz wieku wykazała,  
że zarobki są istotnie ważniejszym powodem wyjazdu do 
pracy do Polski dla mężczyzn oraz osób starszych.

Opinia pracowników z Ukrainy na temat pracy w Polsce – raport 2017
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- Od 2015 r. zarobki pracowników z Ukrainy zatrudnio-
nych za pośrednictwem OTTO Work Force wzrosły średnio 
o 300 zł. Minimalne wynagrodzenie na Ukrainie od 2016 
to 1 450 UAH (ok. 220 PLN) – wskazuje Tomasz Dudek.

 Ó Polacy cenią Ukraińców
Ukraińcy cenią sobie również pozytywny stosunek Pola-
ków do ich obecności w naszym kraju – ten czynnik za-
notował wzrost w porównaniu z poprzednim badaniem 
o 37 proc. Aż 97 proc. pracowników uważa, że Polska 
jest krajem otwartym na pracowników z Ukrainy (wzrost 
z 75 proc. do 97 proc.). 89 proc. pracowników jest za-
dowolonych z relacji ze współpracownikami, a 87 proc. 
również z relacji z przełożonym.

- Początkowo pracowników z Ukrainy zatrudniali przede 
wszystkim mali i średni przedsiębiorcy - głównie do 
prac sezonowych, na polach, w sadach, w przetwórstwie. 
Obecnie bardzo duże zainteresowanie pracownikami 
z Ukrainy notujemy wśród międzynarodowych korpo-
racji, które dbają o atmosferę i stawiają na pozytywne 
relacje z pracownikami. Mają także większe doświadcze-
nie w zarządzaniu wielokulturowym środowiskiem pra-
cy, stąd prawdopodobne rosnące zadowolenie z relacji 
w miejscu pracy – komentuje Tomasz Dudek.

 Ó Wykształceni chcą zostać na dłużej
48 proc. pracowników planuje pozostać w Polsce na 
stałe, to o 38 proc. więcej niż pod koniec 2015 roku. 
Najistotniejszym argumentem, który zachęciłby 95 
proc. badanych pracowników z Ukrainy do pozostania 
w Polsce są większe zarobki. Dla 82 proc. Ukraińców 
zachętą do pozostania w Polsce na stałe byłaby gwa-
rancja długotrwałego zatrudnienia (wzrost o 32 proc. 
w porównaniu z 2015 r.) oraz dla 42 proc. możliwości 
rozwoju ( wzrost o 15 proc.).
Znaczenie wzrosła liczba pracowników, którzy pracują 
zgodnie z własnym wykształceniem, z poziomu 8 proc. 
do 29 proc. Zaobserwowano także istotną, dodatnią 
korelację pomiędzy wykształceniem a planowaną dłu-
gością pobytu, mianowicie - im wyższe wykształcenie 
mają pracownicy z Ukrainy, tym dłużej chcą pozostać 
w Polsce.
- Przebywający w Polsce Ukraińcy są często dobrze lub 
bardzo dobrze wykształceni. W badaniu przeprowadzo-
nym w 2017 r. 44 proc. pracowników z Ukrainy miało 
wykształcenie wyższe, 20 proc. - średnie, 33 proc. - za-
wodowe, 4 proc.- podstawowe. Wzrost liczby osób za-
trudnionych zgodnie z wykształceniem wskazuje na to, 
że pracodawcy coraz efektywniej wykorzystują poten-
cjał imigrantów z Ukrainy. Zatrudnienie wykwalifiko-
wanych imigrantów wpływa na wzrost innowacyjności, 
ogólny rozwój oraz dyfuzję wiedzy w przedsiębior-
stwach – podsumowuje Tomasz Dudek.

 ■Oprac. AP
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6 sposobów na 
efektywne szkolenie

Czy warto wysyłać pracowników na szkolenia? Samo szkolenie może nie mieć sensu – sens ma 
dopiero sytuacja, w której pracownicy zastosują zdobytą wiedzę w codziennej praktyce.

Edukacja pracowników, także jeśli dotyczy tzw. kom-
petencji miękkich, może poważnie przełożyć się na 

sukcesy firmy, ale by tak się stało, trzeba zadbać o to, 
by nabyte umiejętności były faktycznie wykorzystywane 
w praktyce.

 Ó Sukces ma wielu ojców
Na skuteczność szkolenia wpływa wiele czynników. Nie 
można oczywiście pomijać kwestii samego tematu, któ-
ry nie powinien być wybierany pod wpływem sponta-
nicznego pomysłu lub korzystnej oferty promocyjnej, 
ale powinien opierać się na dogłębnej analizie potrzeb 
szkoleniowych, a najlepiej także uwzględniać głos sa-
mych pracowników. Kolejna sprawa to wybór firmy 
szkoleniowej i właściwych trenerów – z odpowiednim 
doświadczeniem w danej tematyce.
Są to kwestie kluczowe, ale same w sobie nie gwarantują 
jeszcze sukcesu. Należy bowiem pamiętać, że w szkoleniu 
udział biorą żywi ludzie, którzy funkcjonują w określo-
nym środowisku, a więc nie bez znaczenia będą również 
takie elementy, jak motywacja samych uczestników, czy 
też otwartość na wprowadzenie realnych zmian ze strony 
ich szefów. Udział w szkoleniu osoby, która nie widzi po-
trzeby, by cokolwiek w swojej pracy zmieniać, może nie 
przynieść rezultatów takich, jakich oczekiwałby jej prze-
łożony. Ale z drugiej strony – nawet osobie o wysokiej 
motywacji szkolenie nie pomoże, jeśli nie będzie ona mia-
ła wsparcia ze strony firmy, w której pracuje.
- Zapał poszkoleniowy, który przekłada się na chęć 
wdrażania wiedzy zdobytej podczas szkolenia, trwa 
około miesiąca – mówi Tomasz Pachoł, trener w firmie 
szkoleniowej Effect Group. - W sytuacji, gdy uczest-
nik doświadcza porażek wynikających z niepowodzeń 
w stosowaniu narzędzi z warsztatów, jego strefa kom-
fortu zostaje naruszona. A wtedy, aby ją odzyskać, wra-
ca najczęściej do starych nawyków, przyzwyczajeń lub 
technik, ponieważ nawet, jeśli nie są one skuteczne, to 
przynajmniej zostały już dobrze oswojone i dostarczają 
znajomej satysfakcji – podkreśla.
Dlatego tak bardzo ważne jest, aby planując szkolenie, 
od razu uwzględnić takie jego przygotowanie, by pra-
ca rozpoczęta podczas zajęć, mogła być kontynuowana 
również po wykładach i warsztatach. Można w tym celu 
skorzystać z kilku możliwości.

 Ó 1. Szkolenie z HR-em
Jeśli mamy do czynienia ze szkoleniem zamkniętym, po-
winien brać w nim udział przedstawiciel działu human 
resources (HR). Jeszcze przed zajęciami powinien on za-
poznać się z programem szkoleniowym i ewentualnie 

uzupełnić go o takie aspekty, które mogą mieć szczegól-
ne znaczenie w konkretnej firmie. Natomiast już pod-
czas samych zajęć, specjalista HR może zaobserwować, 
jakie są faktyczne (nieuwzględnione wcześniej) potrzeby 
rozwojowe uczestników, a także uzupełniać wiedzę tre-
nera o kwestie związane z firmą (choćby podając kon-
kretne przykłady z jej życia). Bardzo często będzie to 
wzmacniało skuteczność szkolenia, ponieważ uczestnicy 
zyskają potwierdzenie, że ich udział w nim, a następnie 
stosowanie nowych narzędzi, ma sens w ich codziennej 
rzeczywistości.
Dodatkowo, przedstawiciel HR, znając dokładny przebieg 
szkolenia, będzie mógł wspierać pracowników w wyko-
rzystywaniu i wzmacnianiu zdobytych kompetencji. 
Pozwoli to również na poprawę komunikacji w firmie 
i wpłynie na wzrost wzajemnego zaufania.

 Ó 2. Ćwiczenia dla uczestników
Trener prowadzący zajęcia, po warsztatach powinien zo-
stawić zestaw ćwiczeń, które uczestnicy będą mogli wy-
konywać samodzielnie w ramach samorozwoju. Najle-
piej, żeby zadania od razu zostały podzielone na kolejne 
tygodnie, co ułatwi ich systematyczną realizację.

 Ó 3. Dodatkowy warsztat po szkoleniu
Bardzo ważnym narzędziem jest tzw. „follow-up”, rozu-
miany jako ponowne spotkanie warsztatowe. To element 
bardzo często pomijany przez firmy, a jednak niezbędny, 
jeśli pracownicy mają być wspierani w zmianach. Daje 
uczestnikom możliwość przedyskutowania z trenerem 
tego wszystkiego, co zostało wdrożone, a także zgłosze-
nie problemów, jakie wystąpiły na etapie stosowania no-
wej wiedzy w praktyce.
Na tej podstawie trener może lepiej dostosować propo-
nowane kroki rozwojowe do indywidualnej sytuacji pa-
nującej w danej firmie oraz do oczekiwań i możliwości 
pracowników. W ocenie Tomasza Pachoła, „follow-up” 
powinien być przeprowadzany nie wcześniej niż dwa 
miesiące po warsztatach.

Pomysł, aby w szkoleniu 
zamkniętym dla pracowników 

uczestniczył także ich szef, może 
wydawać się kontrowersyjny, 

ale takie rozwiązanie ma bardzo 
mocne uzasadnienie.
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 Ó 4. Indywidualne konsultacje z trenerem
Jeszcze rzadziej zdarza się, aby firma zdecydowała się 
na zamówienie indywidualnych spotkań z trenerem dla 
każdego z uczestników. - Zdaje sobie sprawę, że jest to 
dość kosztowne rozwiązanie, ale daje ono pracowniko-
wi możliwość rozmowy z trenerem w cztery oczy. W ta-
kiej sytuacji może on szczerzej niż podczas grupowego 
szkolenia opowiedzieć o barierach, jakie napotyka, chcąc 
wprowadzić zmiany do swojej pracy – zauważa trener 
Effect Group. – Z kolei prowadzący ma możliwość sku-
pienia się na jednym uczestniku i w ten sposób może mu 
udzielić indywidualnego wsparcia.

 Ó 5. Ćwiczenia z trenerami wewnętrznymi
Kolejna możliwość pojawia się, jeśli firma ma swoich 
własnych trenerów. Trenerzy wewnętrzni mogą przygo-
tować zestawy ćwiczeń, które będą realizowane z pra-
cownikami po ich przeszkoleniu. Ćwiczenia takie pozwo-
lą wzmocnić oraz rozwinąć zakres stosowania zdobytych 
umiejętności.

 Ó 6. Szkolenie razem z szefem
Pomysł, aby w szkoleniu zamkniętym dla pracowników 
uczestniczył także ich szef, może wydawać się kontro-
wersyjny, ale takie rozwiązanie ma bardzo mocne uzasad-
nienie.- Wiele razy spotykałem się z obawami ze strony 
przedstawicieli działu HR, czy szef „nie usztywni” grupy. 

Należy jednak pamiętać, że warsztaty prowadzone są 
w formie bezpiecznej dla wszystkich. Szef nie występuje 
w roli nadzorcy, ale w pełni zaangażowanego członka ze-
społu, a w takiej sytuacji on sam może być zestresowany 
bardziej niż pozostali pracownicy. W całej mojej wielolet-
niej praktyce tylko raz doszło do sytuacji, w której przeło-
żony „położył” warsztaty. Można to więc uznać raczej za 
wyjątek niż za regułę – podkreśla Tomasz Pachoł.

Bardzo ważnym argumentem przemawiającym za 
udziałem szefa w szkoleniu jest fakt, że dzięki temu 
może on zapoznać się z materiałem przerabianym na 
szkoleniu, a przez to ocenić jego przydatność w re-
aliach firmy. Jeśli przełożony sam także uczestniczy 
w zajęciach, po ich zakończeniu będzie w stanie omó-
wić z pracownikami poszczególne tematy i lepiej zro-
zumie ewentualne trudności, jakie pojawiać się mogą 
w procesie zmian. Gdy szef nie uczestniczy w warsz-
tatach, nie ma wiedzy na temat tego, jakich szczegó-
łowych aspektów dotyczyły zajęcia, a wtedy, nawet 
przy dobrych chęciach, nie będzie w stanie wesprzeć 
uczestników.
Wśród korzyści, jakie przynosi udział przełożonego 
w szkoleniu, trzy z nich wydają się najważniejsze.
a) Wspieranie - po warsztatach każdy z uczestników 
może wspólnie z przełożonym przedyskutować, jakie 
metody czy techniki w szczególności powinien wdrożyć 
lub jakie inne zmiany zastosować w sposobie wykony-
wania obowiązków.
b) Feedback od szefa – po szkoleniu przełożony może 
udzielić każdemu pracownikowi informacji zwrotnych 
na temat tego, w jakim stopniu udaje mu się wykorzy-
stywać wiedzę wyniesioną z warsztatów.
c) Informacja zwrotna od pracowników – co istotne, 
także szef może liczyć na feedback ze strony pracowni-
ków. Podczas szkolenia, w którym uczestniczy przeło-
żony, często dochodzi do sytuacji, w których omawiane 
są także możliwości poprawy współpracy i komunika-
cji na linii szef-pracownik. W takiej formule podwładni 
chętniej wyrażają swoje uwagi i starają się je przed-
stawić możliwie konstruktywnie. Dzięki obecności tre-
nera, wszystkim razem łatwiej jest wypracować opty-
malne rozwiązania, które faktycznie mogą usprawnić 
wspólną pracę.

 Ó Szef – złodziej czasu
- Pamiętam jak na warsztatach z zarządzania czasem 
jeden z brygadzistów powiedział, że dla niego najwięk-
szym „złodziejem czasu” jest jego przełożony, który 
przychodzi do niego z problemami w nieodpowiednim 
momencie i przerywa jego pracę – wspomina trener 
Effect Group. - Szef, gdy to usłyszał, zaczął się śmiać, 
po czym odpowiedział, że zawsze miał wrażenie, że je-
śli podchodzi do stanowiska a brygadzista wychodzi mu 
naprzeciw, to znaczy, że ma dla niego czas. Dzięki wyja-
śnieniu tej sytuacji panowie wspólnie ustalili, że w sy-
tuacji, gdy harmonogram brygadzisty będzie napięty, 
powie to swojemu szefowi wprost, a ten – bez pretensji 
– oceni czy jego temat jest na pewno pilny i czy nie może 
poczekać – mówi Tomasz Pachoł.
Sukces warsztatów, to nie tylko praca trenera, lecz rów-
nież działu personalnego, przełożonego, no i oczywiście 
samych uczestników. Bez wspólnego zaangażowania 
wielu pracowników „odfajkuje” co prawda udział w zaję-
ciach, ale takie spotkanie szkoleniowe nie wniesie do ich 
życia zawodowego nic wartościowego.
Czy więc szkolenia dla pracowników mają sens? Oczy-
wiście, że tak – ale pod warunkiem, że służą określonym 
celom i zarówno uczestnicy, jak i przełożeni są zdetermi-
nowani, by te cele wspólnie osiągnąć.

 ■Oprac. WZ

Chęć wdrażania wiedzy 
zdobytej podczas 
szkolenia trwa około 
miesiąca.
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Mercedes drukuje z aluminium
Mercedes-Benz Trucks rok temu wykonał wielki krok na drodze do upowszechniania druku 3D 
w produkcji. Niemiecki koncern postanowił, że części zamienne do starszych modeli ciężarówek 
będę wykonywane w tej technologii. Latem 2017 osiągnięto kolejny etap – Mercedes drukuje  

teraz także w metalu.

Możliwość zamówienia części wykonanych za po-
mocą druku 3D zyskała niezwykłą popularność, 

w działach obsługi posprzedażowej i części zamiennych. 
Od tamtej pory segment Customer Services& Parts we 
współpracy z badaczami i konstruktorami Daimler AG 
stale rozwijał i rozszerzał możliwości zastosowania naj-
nowocześniejszych metod druku w wytwarzaniu ele-
mentów z tworzywa sztucznego. 
Druk 3D wysokiej jakości elementów z tworzywa sztucz-
nego zajmuje dziś wysokie miejsce jako dodatkowa me-
toda produkcyjna i jest szczególnie przydatny w produk-
cji niewielkich ilości sztuk. Części metalowe z drukarki 
3D odznaczają się bardzo wysoką wytrzymałością i od-
pornością na wysoką temperaturę, a więc szczególnie 
dobrze nadają się do wytwarzania w niewielkich ilo-
ściach elementów poddawanych wysokim obciążeniom 
mechanicznym i termicznym. Możliwa jest zatem pro-
dukcja „za naciśnięciem przycisku ” komponentów me-
talowych o dowolnej geometrii i w dowolnych ilościach. 

 Ó Pora na aluminium
Druk 3D elementów z tworzyw sztucznych ograniczał 
jednak praktyczne zastosowanie tej technologii tylko do 
produkcji elementów wnętrza czy drobnych osłon. Sy-
tuacja zmieniła się po premierze pierwszej wydrukowa-
nej przestrzennie metalowej części zamiennej – osłonie 
termostatu do samochodów ciężarowych i Unimoga ze 
starszych typoszeregów. Spełnia ona wszystkie wymogi 
jakościowe stawiane wyrobom wykonywanym w trady-
cyjnych technologiach.
Dlaczego produkcję w 3D rozpoczęto od elementów 
aluminiowych? Wyróżniają się one niemal stuprocen-
tową gęstością i czystością wyższą od tradycyjnych, 
aluminiowych elementów formowanych wtryskowo. 
Elementy te, odznaczając się dobrą wytrzymałością, 
twardością oraz wysoką odpornością na obciążenia dy-
namiczne, nie wymagają w produkcji kosztownych prac 
konstrukcyjnych i zakupu specjalistycznych narzędzi. 

Możliwe przykłady zastosowań to części metalowe sto-
sowane w osprzęcie silnika, a także w samym silniku, 
w agregatach chłodniczych, przekładniach, osiach czy 
podwoziach. 
W przeciwieństwie do metody selektywnego spiekania 
laserowego (SLS) stosowanej w przypadku elementów 
z tworzywa sztucznego, w druku 3D elementów me-
talowych stosuje się metodę selektywnego stapiania 
laserowego (Selective Laser Melting, w skrócie: SLM). 
Przykładowo do produkcji osłony termostatu wykorzy-
stuje się sproszkowany surowiec aluminiowo-krzemo-
wy (ALSi10Mg), który jest nakładany pojedynczymi 
warstwami i stapiany z użyciem odpowiedniego źródła 
energii — z reguły jednego lub kilku laserów. Po wy-
konaniu jednej warstwy nakłada się automatycznie na-
stępną warstwę proszku i proces stapiania rozpoczyna 
się od nowa. Proces ten powtarza się aż do wykonania 
3-wymiarowego elementu aluminiowego o wysokiej 
wytrzymałości, przeznaczonego także do pracy w wy-
sokich temperaturach. Struktura warstwowa zapewnia 
ponadto swobodę projektowania, jakiej nie daje żadna 
inna metoda produkcji.

 Ó Zalety druku 3D dla producenta
Ekonomiczna produkcja niewielkich ilości drukowanych 
przestrzennie części metalowych możliwa jest szcze-
gólnie w przypadku elementów o kompleksowej kon-
strukcji, sporadycznie zamawianych części zamiennych, 
części specjalnych oraz niewielkich serii, w tym prze-
znaczonych do klasycznych modeli pojazdów.
- Rzeczą istotną dla naszych klientów przy okazji pobytu 
w warsztacie jest dostępność części zamiennych – nieza-
leżnie od wieku samochodu czy miejsca postoju ciężarów-
ki. Szczególną wartością dodaną technologii druku 3D jest 
znaczne zwiększenie szybkości i elastyczności, zwłaszcza 
w produkcji części zamiennych i specjalnych. Otwiera 
to przed nami całkowicie nowe możliwości oferowania 
naszym klientom części zamiennych szybko i wciąż po 
atrakcyjnej cenie, także długo po zaprzestaniu produkcji 
seryjnej – mówi Andreas Deuschle, szef działu Marketin-
g&Operations w segmencie Customer Services&Parts 
Być może w przyszłości metoda druku elementów 
metalowych 3D umożliwi zdecentralizowanie, a tym 
samym znaczne przyspieszenie ich produkcji bezpo-
średnio na miejscu, w rozsianych po świecie fabrykach 
Mercedes-Benz. Oznaczałoby to dodatkową optymali-
zację dostępności części zamiennych – kosztowne ma-
gazynowanie oraz związane z nim kompleksowe pro-
cesy transportowe stałyby się zbędne, a czas dostaw 
do klienta jeszcze krótszy. Osiągnięcie takiego stanu 
będzie oznaczać pełną realizację założeń związanych 
z wdrażaniem Przemysłu 4.0. 

 ■Oprac WZ

Osłona termostatu wykonana 
w technologii druku 3D.
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Roboty współpracujące 
szansą dla MŚP

Universal Robots zorganizowało spotkanie eksperckie, stanowiące okazję do dyskusji na temat per-
spektyw robotyzacji w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce. Odpowiedzią na niskie za-
interesowanie tej wielkości firm automatyzacją procesów mogą okazać się roboty współpracujące.

Zachęcanie firm z sektora MŚP do zainteresowania 
się nowymi technologiami zazwyczaj jest trudnym 

zadaniem. Roboty współpracujące, czyli koboty dobrze 
jednak wpasowują się w potrzeby MŚP, których siłą jest 
duża elastyczność we współpracy z klientami.
- Koboty stanowią znakomitą szansę na rozwój dla firm 
z sektora MŚP - zauważa Krzysztof Łapiński, z Instytutu 
Prognoz i Analiz Gospodarczych. - Przedsiębiorstwa te 
muszą na bieżąco dostosowywać swój asortyment pro-
dukcyjny do zmieniających się preferencji kontrahentów. 
Instalacja kobotów pozwala im więc szybko reagować na 
pojawiające się zmiany w trendach rynkowych, dzięki 
czemu są one w stanie podtrzymywać swoją konkuren-
cyjność rynkową. Ponadto wprowadzenie robotów często 
też (paradoksalnie) przyczynia się do ogólnego wzrostu 
zatrudnienia w firmie. Ogólny wzrost mocy produkcyj-
nych sprawia, że niektóre działy mogą stać się „wąskim 
gardłem” w całym procesie produkcyjnym. Pojawia się 
więc konieczność zatrudnienia dodatkowych osób w za-
kładzie. Powstanie w ten sposób nowych miejsc pracy 
oznacza niewątpliwie rozwój przedsiębiorstwa i jest ko-
rzystne z punktu widzenia całej gospodarki. 
- Roboty współpracujące są obecnie jednym z wiodących 
trendów światowego przemysłu. Także w Polsce widać 
rosnący popyt na te rozwiązania oraz coraz większą rolę 
firm z sektora MŚP w rozwoju robotyzacji. Z naszych 
obserwacji wynika, iż koboty zwiększają dostęp do au-
tomatyzacji w obszarach, które dotychczas uznawano za 
zbyt skomplikowane lub kosztowne. Roboty współpra-
cujące zapewniają automatyzację przy niskich kosztach 
i pozwalają uzyskać wyższą jakość dzięki powtarzalności 
i standaryzacji czynności- zaznacza Marcin Gwóźdź, me-
nadżer ds. rozwoju sprzedaży Universal Robots w Polsce.

 Ó Uniwersalne zastosowania
Roboty współpracujące mogą być wykorzystywane 
w większości firm zajmujących się produkcją – niezależ-
nie od ich wielkości czy branży. Doskonale nadają się 
do takich zadań jak podnoszenie i umieszczanie przed-
miotów, polerowanie, formowanie wtryskowe, obsługa 
maszyn, pakowanie i paletyzacja, montaż, wkręcanie, 
klejenie czy spawanie. Korzyści, jakie dają lekkie, łatwe 
w konfiguracji i przemieszczaniu oraz uniwersalne w za-
stosowaniu koboty są w stanie wykorzystać także małe 
i średnie przedsiębiorstwa. 
- Nasze zainteresowanie tematem robotów współpra-
cujących było podyktowane chęcią wyeliminowania 
błędów w procesach produkcji, które w dużej mierze 
mają wpływ na jakość wyrobów oraz na koszty produk-
cji. Z punktu widzenia małej firmy jakość wyrobu oraz 



W 2017 roku podatkowym przedsiębiorcy będą mogli dokonać 
jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w wysokości do 100 
tys. zł rocznie i zaoszczędzić w ten sposób nawet 17,7 tys. zł. 
Rozwiązanie zostało przygotowane przez Ministerstwo Rozwo-
ju we współpracy z Ministerstwem Finansów.
Z nowej ulgi będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy 
w danym roku podatkowym kupią maszyny lub urządzenia 
(grupy 3-6 oraz 8 Klasyfikacji Środków Trwałych) za kwotę nie 
mniejszą niż 10 tysięcy złotych. Dzięki rozwiązaniom zawar-
tym w projekcie nowelizacji ustawy o PIT i CIT uzyskają moż-
liwość dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego na 
kwotę do 100 tysięcy złotych rocznie.
Projekt daje też możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania 
przychodów wpłat na poczet nabycia środków trwałych, które 
zostaną dostarczone w latach kolejnych. Obecna metoda jed-
norazowej amortyzacji na to nie pozwala, co stanowi barierę 
inwestycyjną dla najmniejszych przedsiębiorców.
Obecnie prawo przewiduje możliwość skorzystania przez ma-
łych podatników (osiągających do 1,2 mln euro przychodu rocz-
nego) z jednorazowej amortyzacji do kwoty 50 tysięcy euro. 
Wymaga to jednak, w odróżnieniu od projektowanego rozwią-
zania, wystąpienia o pomoc de minimis, co w praktyce ozna-
cza konieczność wypełnienia dodatkowych formularzy, a także 
podlega ograniczeniom co do wartości (200 tysięcy euro w cią-
gu trzech lat). Wykorzystanie limitu pomocy de minimis może 
np. uniemożliwić przedsiębiorcy skorzystanie z dystrybuowa-
nych w tej formule środków z funduszy UE. 

Nowe odpisy za inwestycje w robotykoszty produkcji mają zasadnicze znaczenie przy pozy-
skiwaniu nowych klientów, wchodzeniu na nowe rynki 
sprzedaży. W przypadku automatyzacji procesu najwięk-
sze znaczenia miała dla nas możliwość dynamicznego 
dostosowania robota do potrzeb produkcji. Możliwości 
oferowane przez robota UR pokazały nam nowe hory-
zonty, które były dla nas do tej pory nieosiągalne – mówi 
Szymon Ratajski, kierownik ds. konstrukcji w firmie W2.

 Ó Szanse na zmiany
W toku dyskusji prowadzonej podczas spotkania okazało 
się, że bariery związane z rozwojem robotyzacji w Polsce 
są dobrze znane. Nasz kraj wyróżnia się bardzo niskim 
poziomem gęstości robotyzacji – także na tle sąsiadów 
z byłej RWPG. Dużą barierą mentalną jest niechęć i nie-
ufność właścicieli MŚP wobec wszelkich zmian oraz po-
wszechne przekonanie, że inwestycje w robotyzację są 
bardzo drogie.
Jednak wizja robotyzacji polskich MŚP nie rysuje się 
tylko w ciemnych barwach. Przy dokładniejszej analizie 
statystk okazuje się, że w branżach innych niż motoryza-
cyjna gęstość robotyzacji wcale nie wygląda tak źle. Duży 
wpływ na przyśpieszenie robotyzacji zadań będą miały 
coraz większe problemy ze znajdowaniem pracowników, 
jakie zgłaszają producenci. Zaś opłacalność finansową po-
prawią takie inicjatywy podatkowe, jak opisana w ram-
ce możliwość dodatkowego odpisu amortyzacyjnego dla 
przedsiębiorców kupujących w tym roku roboty.

 ■Witold Zygmunt



Zaawansowany system oświetlenia – case study 

58

U
trzym

anie ruchu

Logistyka Produkcji www.logistyka-produkcji.pl

Inteligentne oświetlenie 
w trzyzmianowym zakładzie

Optymalizacja oświetlenia hali zakładu działającego w trybie trzyzmianowym niesie ze sobą ogrom-
ny potencjał oszczędności. Wdrożenie w takich warunkach instalacji, wykorzystującej elementy kon-

cepcji Przemysłu 4.0, pozwala zmniejszyć koszty energii nawet o kilkadziesiąt procent.

Według raportów branżowych, dynamika wzrostu 
rynku systemów zarządzania oświetleniem bę-

dzie przez najbliższe lata osiągać dwucyfrowe wartości, 
a globalny wolumen ich sprzedaży przekroczy poziom 
kilku miliardów dolarów rocznie. Trudno dziwić się 
popularyzacji rozwiązań tego rodzaju. Mająca miejsce 
w ostatnich latach racjonalizacja kosztów wdrożenia 
inteligentnych układów oraz uproszczenie ich obsługi 
znacząco obniżyły próg dostępu do tej technologii. Świa-
dome szybkiego zwrotu z tego typu inwestycji, poszu-
kujące sposobów na redukcję nakładów na prowadzenie 
działalności przedsiębiorstwa, coraz chętniej sięgają po 
elektroniczne systemy zarządzania oświetleniem. Nale-
ży do nich szwajcarska firma SMPTec.

 Ó Charakterystyka funkcjonowania firmy
SMPTec zajmuje się wytwarzaniem zróżnicowanych ele-
mentów maszyn. Części, precyzyjnie kształtowane przy 
pomocy sterowanych numerycznie tokarek i obrabiarek 
pięcioosiowych, trafiają do przemysłu samochodowe-
go, spożywczego oraz zastosowań z obszaru technolo-
gii medycznych. By sprawnie odpowiadać na życzenia 
klientów, firma działa bez przerwy - 24 godziny na dobę 
przez siedem dni w tygodniu. - Celem zagwarantowa-
nia pracownikom komfortu funkcjonowania i warun-
ków optymalnych dla wykonywania zadań wzrokowych, 
w konstrukcji dachu uwzględniono liczne świetliki. 
Zainstalowany system mierzy uzyskiwane dzięki nim 
natężenie światła wewnątrz budynku i w słoneczne dni 
wyłącza całkowicie oprawy lub zmniejsza intensywność 
ich pracy – mówi Maciej Gronert, projektant oświetle-
nia Trilux Polska. – Większym wyzwaniem projektowym 
było zapewnienie równie dobrych parametrów nocą oraz 
wtedy, gdy na zewnątrz jest pochmurno. Dzięki wyko-
rzystaniu innowacyjnych i inteligentnych rozwiązań 
udało się tego dokonać.

Wdrożenie miało zagwarantować także wysoką wydaj-
ność pracowników. Dobre parametry oświetlenia pozwa-
lają ograniczyć męczenie się oczu, zwiększając dzięki 
temu precyzję, bezpieczeństwo i płynność działania - na-
wet podczas wytwarzania wyjątkowo małych elementów.

 Ó Wdrożone rozwiązanie
By zapewnić jednorodne oświetlenie na całej powierzch-
ni zakładu, zdecydowano się na zastosowanie produktów 
emitujących światło dużo jaśniejsze niż zwyczajowo. 
Standardowe natężenie na poziomie 300-400 lx zwięk-
szono do 750 lx. Aby zagwarantować tak dobre parame-
try przy niskich kosztach eksploatacji, sięgnięto po opra-
wy z serii charakteryzującej się rekordową wydajnością. 
– W obiekcie SMPTec w szwajcarskim Ennetmoos wy-
korzystano rozwiązanie typoszeregu E-Line LED, osią-
gającego skuteczność świetlną na poziomie 169 lm/W – 
mówi Maciej Gronert. – By zrównoważyć zróżnicowaną 
wysokość stropu, użyto wariantów podwieszanych na 
odpowiedniej długości linkach. Dalsze oszczędności uzy-
skano dzięki zastosowaniu systemu zarządzania oświe-
tleniem LiveLink – dodaje.

 Ó Uzyskane efekty
Nowa instalacja wykorzystuje do sterowania pracą 
opraw czujniki natężenia światła. W zależności od tego, 
jak jasno jest w poszczególnych strefach w danym mo-
mencie, moc, z jaką działają lampy jest automatycznie 
dostosowywana do zadanych parametrów. Monitorowa-
nie sytuacji oraz modyfikacja ustawień odbywa się za 
pośrednictwem aplikacji na urządzenia mobilne. Według 
szacunków, niezawodność oświetlenia - wpływająca na 
minimalizację nakładów na serwisowanie - oraz ogra-
niczenie poborów energetycznych (dzięki wydajności 
opraw i inteligentnemu sterowaniu ich pracą) pozwala 
zmniejszyć koszty eksploatacji instalacji o 60 proc. w po-
równaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami.

 ■Oprac. AP
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Wyzwania logistyczne przy projektach wysokobudżetowych

Wielkie przenosiny Knaufa
Knauf, producent materiałów budowlanych, przy pomocy ROHLIG SUUS Logistics zreali-
zował wielkie wyzwanie, jakim była relokacja produkcji z Niemiec do Rosji. Wysoce skom-
plikowana operacja, w której oprócz kwestii czysto logistycznych dużą rolę grała obsługa 

celna, zakończyła się pełnym sukcesem.

 Ó Reelokacja 1:1
Operator logistyczny w ramach cargo projektowego oraz 
transportu całopojazdowego, przeniósł linię w schema-
cie 1:1, występując w roli doradcy już podczas tworze-
nia dokumentacji technicznej i celnej oraz przygotowa-
nia towaru do nadania w Niemczech. Przeprowadzono 
wówczas pełną inwentaryzację linii produkcyjnej oraz 
dokładny opis jej poszczególnych elementów.
Kolejnym, najbardziej złożonym i czasochłonnym eta-
pem było opracowanie dokumentacji eksportowej m.in. 
faktur i specyfikacji oraz organizacja odprawy celnej 
importowej (rosyjskiej) wraz z wnioskiem do Federal-
nego Urzędu Ceł w Moskwie, stworzonym na bazie ww. 
dokumentacji technicznej.
- Kluczową kwestię w obsłudze wysokobudżetowych 
projektów stanowi zminimalizowanie opłat celnych 
- wskazuje Dariusz Korczyński, dyrektor ds. rozwoju 
rynków wschodnich w ROHLIG SUUS Logistics. - Przy 
transportach tego typu, nawet cło w wysokości 3 lub 5 
proc. wartości towaru stanowi znaczny koszt dla klien-
ta, ponieważ może sięgać setek tysięcy a nawet milio-
nów złotych. Celem operatora logistycznego jest zatem 
realizacja importowych odpraw celnych z utrzymaniem 
zerowej stawki celnej – podkreśla przedstawiciel firmy.

 Ó Rosjanie doszukują się pomyłek
Jednak uzyskanie od rosyjskich władz specjalnego zezwo-
lenia, nadającego wskazaną wyżej stawkę celną, to niełatwa 
sprawa. Oprócz przygotowania obszernej i szczegółowej 
dokumentacji, stale należy pamiętać o ryzyku, jakie niesie 
ze sobą popełnienie nawet najdrobniejszego błędu. Fede-
ralny Urząd Ceł w Moskwie ma bowiem możliwość cof-
nięcia w dowolnej chwili uprzednio wydanej, pozytywnej 
decyzji o udzieleniu preferencyjnej stawki celnej. Ponadto 
jest to bardzo wyspecjalizowany organ, który wręcz doszu-
kuje się pomyłek w przekazanej dokumentacji, co stwarza 
niemałe trudności w uzyskaniu pozwolenia. Co więcej, te 

same problemy operator logistyczny musi rozwiązać pod-
czas odpraw celnych poszczególnych partii towaru, w trak-
cie realizacji transportu. Z tego tytułu prace nad całością 
materiałów trwały 14 miesięcy i w szczególności polegały 
na wykazaniu urzędowi celnemu, że każda składowa linii 
produkcyjnej stanowi jej integralny element, bez którego 
nie będzie mogła ona sprawnie funkcjonować.

Niewątpliwe wyzwanie przy tak skomplikowanych 
projektach stanowi także zaplanowanie załadunków 
i wysyłek, w tym wypadku poszczególnych elementów 
linii produkcyjnej, które powinny być zharmonizowa-
ne z planem jej montażu. Zazwyczaj linia składana jest 
przez sztab inżynierów i specjalistów z różnych krajów, 
według ustalonego wcześniej harmonogramu, jak miało 
to miejsce właśnie w przypadku fabryki Knaufa w No-
womoskowsku. To ogromne przedsięwzięcie, którego 
powodzenie zależy nie tylko od elastyczności operatora 
logistycznego ale również od jego umiejętności zarzą-
dzania całym łańcuchem logistycznym.
Oprócz transportu całopojazdowego i ponadgabarytowe-
go, przy przenoszeniu linii ROHLIG SUUS wykorzystał 
także tzw. moduły emergency (szybkie, dedykowane 
busy), które były wykorzystywane do dostarczania róż-
nych drobnych elementów, m.in. brakujących śrubek, 
kabli, części łączących, automatyki i wielu innych, któ-
re przy realizacji tak dużej inwestycji bywają nagle po-
trzebne w innych niż zaplanowane wcześniej terminach.

 ■Oprac. AP
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Kilka wiosennych tygodni brutalnie przetestowało poziom zabezpieczeń systemów informatycz-
nych w firmach produkcyjnych. Zmasowany, globalny cyberatak zakończył się paraliżem pracy 
w wielu zakładach czy centrach logistycznych. Choć to nie Polska była głównym celem ataku, to 

i tak nasz przemysł przeżył największe w historii problemy na skutek działań hakerów.

Ataki programów ransoware znanych jako WannaCry 
(12 maja) i Petya/ ExPetr (27 czerwca) były bezpre-

cedensowe ze względu na swoją skalę. Co więcej, czerw-
cowy atak pokazał, że środki bezpieczeństwa, podjęte po 
majowych działaniach hakerów, w wielu przypadkach 
zawiodły. Producenci mają więc duże powody do zanie-
pokojenia, zwłaszcza, że uzależnienie fabryk od syste-
mów informatycznych i ilość danych przechowywanych 
w chmurze szybko rośnie.

 Ó Celem było zniszczenie
Atak WannaCry miał miejsce w 90 krajach. Jego efekty 
nie dotknęły w znacznym stopniu Polski, ale na całym 
świecie skutki były katastrofalne. Swoje operacje mu-
siały wstrzymać m.in. fabryki Renault i Nissana, opera-
torzy logistyczni jak FedEx, przewoźnicy jak Detusche 
Bahn czy hiszpańska firma telekomunikacyjna Telefó-
nica. Ataki WannaCry powtarzały się w kolejnych tygo-
dniach – w drugiej połowie czerwca zatrzymana została 
z tego powodu praca w fabryce Hondy w Japonii. Nie 
zmienił tego fakt, iż japoński koncern po majowym kry-
zysie wzmocnił swoje zabezpieczenia informatyczne.
Fatalny dla polskich przedsiębiorstw okazał się atak 
Petyi. Choć był on skierowany głównie w stronę 
Ukrainy i Rosji, rykoszetem odbił się na działających 
w Polsce firmach. Działania wstrzymać musiał m.in. 
InterCars i Raben, problemy były też w fabrykach - np. 
Krosnopanu. Największą ofiarą ataków była Ukraina  

– sparaliżowane zostały m.in. metro i lotnisko w Kijowie.
Scenariusz ataków był prosty - komputery w firmach zo-
stały zablokowane, po czym wyświetlony został komuni-
kat o żądaniu okupu w celu odwróceniu działania wirusa 
i odzyskania danych. Jednak, jak szybko wskazała firma 
Kaspersky Lab, specjalizująca się w ochronie antywiru-
sowej, zapłata okupu mijała się z celem. Konta bankowe 
hakerów szybko były blokowane przez organy ścigania, 
zaś analiza działania ExPetr wskazała, że tak naprawdę 
nie pozostawiał on żadnych szans na przywrócenie da-
nych i działał wyłącznie destrukcyjnie.
Przynajmniej połowa celów programu szyfrującego 
dane ExPetr to organizacje przemysłowe, co budzi duże 
obawy całej branży. - Obecnie trudno z całą pewnością 
stwierdzić, czy ExPetr był ukierunkowany na branżę 
przemysłową, czy tak duża liczba jednostek tego typu 
wśród atakowanych organizacji to zbieg okoliczności. 
Warto jednak podkreślić, że natura tego ataku pozwala 
na szybkie zatrzymanie funkcjonowania działania firm 
przemysłowych na istotny okres - powiedział Kirył Kru-
glow, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa, Kaspersky Lab.

 Ó Wielka skala zagrożeń
Eksperci od cyberbezpieczeństwa nie byli jednak zasko-
czeni skalą ataków. Raport Kaspersky Lab poświęcony 
krajobrazowi cyberzagrożeń dla systemów przemysło-
wych wskazał, że w drugiej połowie 2016 roku średnio 
dwa na pięć komputerów powiązanych z infrastrukturą 

Cyberbezpieczeństwo 
nie zdało egzaminu



61

System
y info

rm
atyczne 

Logistyka Produkcjiwww.logistyka-produkcji.pl

technologiczną przedsiębiorstw przemysłowych było 
narażonych na cyberataki. Odsetek atakowanych kom-
puterów przemysłowych wzrósł z ponad 17 proc. w lipcu 
2016 r. do ponad 24 proc. w grudniu 2016 r., przy czym 
trzy największe źródła infekcji obejmowały Internet, 
wymienne urządzenia pamięci masowej oraz szkodliwe 
załączniki i skrypty osadzone w wiadomościach e-mail.
Wraz ze wzrostem integracji technologii i sieci korpo-
racyjnych przedsiębiorstw przemysłowych coraz więcej 
cyberprzestępców zaczyna postrzegać takie firmy jako 
potencjalne cele. Wykorzystując luki w zabezpieczeniach 
sieci oraz oprogramowania stosowanego w przemyśle, 
atakujący może wykraść informacje dotyczące procesu 
produkcyjnego, a nawet zatrzymać funkcjonowanie da-
nej placówki, wywołując ogromne straty.

W celu określenia, jak szeroko rozpowszechnione jest 
to niebezpieczeństwo, specjaliści z Kaspersky Lab od-
powiedzialni za badanie cyberzagrożeń dla środowisk 
przemysłowych (ICS CERT) przeprowadzili wyspecjali-
zowane badanie krajobrazu ataków, na jakie narażone są 
przemysłowe systemy sterowania (ICS).

 Ó Problem leży głębiej
Badacze ustalili, że w drugiej połowie 2016 r. pobieranie 
szkodliwego oprogramowania oraz otwieranie phishin-
gowych stron internetowych zostało zablokowane na po-
nad 22 proc. komputerów przemysłowych. To oznacza, 
że niemal co czwarta maszyna co najmniej jeden raz była 
narażona na infekcję lub przechwycenie danych uwie-
rzytelniających za pośrednictwem Internetu.
Ze względu na ograniczenia sieci technologicznej, w któ-
rej zlokalizowane są stacje robocze inżynierów i opera-
torów pracujących bezpośrednio z przemysłowymi sys-
temami sterowania, maszyny te zwykle nie posiadają 
bezpośredniego dostępu do Internetu. Istnieją jednak 
inni użytkownicy, którzy mają jednoczesny dostęp do 
Internetu i systemów przemysłowych. Według bada-
nia Kaspersky Lab takie komputery — wykorzystywane 
prawdopodobnie przez administratorów systemów i sie-
ci, programistów, integratorów systemów automatyzacji 
przemysłowej, jak również wykonawców zewnętrznych, 
którzy bezpośrednio lub zdalnie łączą się z sieciami 
technologicznymi — mogą swobodnie łączyć się z Inter-
netem, ponieważ nie są związane z jedną siecią przemy-
słową posiadającą konkretne ograniczenia.

 Ó Nie tylko Internet
Internet nie jest jedynym zagrożeniem dla cyberbezpie-
czeństwa systemów przemysłowych. Jak dostrzegli bada-
cze z Kaspersky Lab, ryzyko stwarzają również zainfeko-
wane wymienne urządzenia pamięci masowej. W okresie, 
w którym prowadzono badanie, 10,9 proc. komputerów 
stosowanych do pracy z przemysłowymi systemami ste-

rowania (lub podłączonych do maszyn wykorzystywanych 
do tego celu) nosiło ślady szkodliwego oprogramowania, 
po tym jak podłączono do nich urządzenie wymienne.
Szkodliwe załączniki do wiadomości e-mail oraz osadzo-
ne w ich treści skrypty zostały zablokowane na 8,1 proc. 
komputerów przemysłowych. W większości przypadków 
atakujący wykorzystują wiadomości phishingowe w celu 
przyciągnięcia uwagi użytkownika i zamaskowania szko-
dliwych plików. Szkodliwe oprogramowanie było najczę-
ściej dystrybuowane w postaci dokumentów biurowych, 
takich jak pliki pakietu MS Office czy dokumenty PDF. 
Przy pomocy różnych technik przestępcy zadbali o to, aby 
użytkownicy pobrali i uruchomili szkodliwe oprogramo-
wanie na komputerach organizacji przemysłowej.

- Z naszej analizy wynika, że ślepa wiara w odizolowanie 
sieci technologicznych od Internetu nie działa w każdym 
przypadku. Wzrost liczby cyberzagrożeń dla infrastruktury 
krytycznej sugeruje, że przemysłowe systemy sterowania 
powinny zostać odpowiednio zabezpieczone przed szko-
dliwym oprogramowaniem zarówno wewnątrz, jak i na 
zewnątrz sieci. Ponadto z naszych obserwacji wynika, że 
niezależnie od wyrafinowania systemu zabezpieczeń ataki 
niemal zawsze rozpoczynają się od najsłabszego ogniwa – 
od człowieka — powiedział Jewgienij Gonczarow, szef dzia-
łu obrony infrastruktury krytycznej, Kaspersky Lab.

 Ó Szkodliwe praktyki pracowników
Niedoinformowani lub nieuważni pracownicy stanowią 
jedną z najczęstszych przyczyn incydentów naruszenia 
cyberbezpieczeństwa — ustępując miejsca jedynie szko-
dliwemu oprogramowaniu. Mimo wzrostu wyrafinowa-
nia cyberzagrożeń większe zagrożenie może stanowić 
ciągle aktualny czynnik ludzki.
W szczególności niedbalstwo pracowników stanowi jed-
ną z największych luk w systemie cyberbezpieczeństwa 
korporacyjnego, jeśli chodzi o ataki ukierunkowane. 
Prawdą jest, że zaawansowani atakujący zawsze wyko-
rzystują szkodliwe oprogramowanie „szyte na miarę” 
oraz zaawansowane techniki, aby zaplanować swój atak. 
Zwykle jednak zaczynają od wykorzystania najłatwiej-
szego punktu dostępu — natury ludzkiej.

Niemal co piąta maszyna co 
najmniej jeden raz była narażona 

na infekcję lub przechwycenie 
danych uwierzytelniających za 

pośrednictwem Internetu.

Ślepa wiara w odizolowanie sieci technologicznych 
od Internetu nie działa w każdym przypadku.
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Według badania co trzeci (28 proc.) atak ukierunkowany, 
przeprowadzony na firmy w ostatnim roku miał u swego 
źródła phishing/socjotechnikę. Jako przykład można podać 
tu sytuację, gdy nieuważny księgowy otwiera szkodliwy 
załącznik, sądząc, że jest to faktura od jednego z licznych 
kontrahentów firmy. Takie działanie mogłoby spowodować 
wyłączenie całej infrastruktury firmy, czyniąc z księgowe-
go nieświadomego wspólnika osób atakujących.

 Ó Wystarczy upuścić kartę pamięci
— Cyberprzestępcy często wykorzystują pracowników, 
aby wniknąć do infrastruktury firmowej. Wiadomości 
phishingowe, słabe hasła, fałszywe telefony z działu po-
mocy technicznej — wszystko to już widzieliśmy. Nawet 
zwykła karta pamięci upuszczona na parkingu biurowym 
lub w pobliżu biurka pracownika może spowodować in-
fekcję całej sieci — potrzeba tylko kogoś wewnątrz, kto 
nie jest świadomy lub nie zwraca uwagi na bezpieczeń-
stwo, aby urządzenie to zostało podłączone do sieci, wy-
rządzając w efekcie ogromne szkody — powiedział David 
Jacoby, badacz ds. cyberbezpieczeństwa, Kaspersky Lab.
Wyrafinowane ataki ukierunkowane nie przytrafiają 
się organizacjom codziennie — ale konwencjonalne, 
szkodliwe oprogramowanie uderza na skalę masową. 
Niestety, z badania wynika również, że nawet jeśli incy-
dent został wywołany przez szkodliwe oprogramowanie, 
często mają w nim udział nieświadomi lub nierozważni 
pracownicy, którzy odpowiadają za infekcje szkodliwym 
oprogramowaniem w 53 proc. incydentów.

 Ó Obawa przed karą
Jednak pracownicy często wolą narazić organizację na ry-
zyko niż zgłosić problem, ponieważ obawiają się kary lub 
wstydzą się tego, że ponoszą odpowiedzialność za zaist-
niałą sytuację. Niektóre firmy wprowadziły surowe reguły 
i obarczyły pracowników dodatkową odpowiedzialnością, 
zamiast po prostu zachęcać ich do czujności i współpracy. 
To pokazuje, że cyberochrona dotyczy nie tylko obszaru 
technologii, ale również kultury organizacyjnej i szkoleń, 
dlatego w działania te należy zaangażować również kie-
rownictwo najwyższego szczebla oraz dział kadr.

Problem zatajania incydentów należy przedstawić nie 
tylko pracownikom, ale również kierownictwu naj-
wyższego szczebla i działom kadr. Pracownicy, którzy 
tuszują incydenty, nie robią tego bez powodu. W nie-
których przypadkach firmy wprowadzają surowe, ale 
niejasne zasady i wywierają zbyt dużą presję na pra-
cownikach, informując ich, że jeśli przyczynią się do 
incydentu, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. 
— Takie reguły wywołują strach i sprawiają, że pracow-
nicy za wszelką cenę dążą do unikania kary. W przy-
padku pozytywnej kultury cyberbezpieczeństwa, która 
opiera się na edukacji, a nie na zakazach, gdzie przykład 
idzie z góry, efekty będą oczywiste — powiedział Sława 
Borilin, menedżer programu edukacji w zakresie bez-
pieczeństwa, Kaspersky Lab.
Borilin przywołuje również model bezpieczeństwa prze-
mysłowego, gdzie centralne znaczenie ma raportowanie 
i podejście polegające na uczeniu się na błędach. Na 
przykład w swoim niedawnym oświadczeniu dyrektor 
generalny firmy Tesla, Elon Musk, zażądał, aby każdy 
incydent, który ma wpływ na bezpieczeństwo pracow-
ników, był zgłaszany bezpośrednio jemu, tak aby mógł 
odegrać główną rolę we wprowadzaniu zmian.

 Ó Jakie są koszty ataków?
Dokładne koszty ataków z połowy 2017 pozostają jesz-
cze do oszacowania, ale z pewnością będą ogromne. Ile 
straciła jednak branża przemysłowa w minionym roku? 
Jak wskazuje badanie Kaspersky Lab, w zeszłym roku 
co druga firma z tego sektora doświadczyła od jednego 
do pięciu incydentów. Zważywszy na to, że złagodzenie 
skutków przeciętnego incydentu to dla organizacji prze-
mysłowych koszt rzędu nawet 255 tysięcy dolarów, cena 
nieskutecznego bezpieczeństwa przemysłowego wzrasta 
do 1,2 miliona dolarów rocznie.
Firmy z sektora przemysłowego doskonale zdają sobie 
sprawę, na jakie ryzyko są wystawione: 74 proc. re-
spondentów uważa, że ich infrastruktura może stać się 
celem cyberataku. Jednak mimo wysokiej świadomo-
ści nowych zagrożeń, takich jak ataki ukierunkowane 
i oprogramowanie ransomware, największy problem 
dla większości organizacji nadal stanowi konwen-
cjonalne, szkodliwe oprogramowanie. Zagrożenie to 
znajduje się na pierwszym miejscu listy obaw związa-
nych z incydentami — 56 proc. respondentów uważa 
je za najbardziej niepokojący wektor ataków. W tym 
przypadku postrzeganie pokrywa się z rzeczywisto-
ścią: w zeszłym roku co drugi respondent zmuszony 
był łagodzić konsekwencje ataku konwencjonalnego, 
szkodliwego oprogramowania.
Rozdźwięk dotyczy również błędów pracowników oraz 
nieumyślnych działań — które stanowią o wiele większe 
zagrożenie dla organizacji przemysłowych niż podmioty 
z łańcucha dostaw i partnerzy, czy też sabotaż i szkody 
fizyczne wyrządzone przez osoby z zewnątrz. Jednak to 
właśnie osoby z zewnątrz znajdują się w pierwszej trójce 
największych obaw organizacji z tego sektora.
Tymczasem wśród trzech najczęstszych konsekwencji in-
cydentów znajdują się szkody dotyczące jakości produk-
tu i usług, utrata zastrzeżonych lub poufnych informacji 
oraz spadek wydajności lub wstrzymanie produkcji.

 ■Witold Zygmunt

Cyberochrona dotyczy nie tylko obszaru technologii, 
ale również kultury organizacyjnej.
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ROI to opcja
Opinie odnośnie szacowania zwrotu z inwestycji w system ERP są podzielone. Niektórzy do-
stawcy wprost pokazują klientom wyliczenia mające dowieść konkretnych oszczędności, jakie 
firma uzyska po wdrożeniu systemu wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem. Firmy, któ-

re korzystają z ERP mają jednak na kwestię ROI odmienny pogląd.

Blisko 4 mln dolarów – tyle średnio wydały w 2015 
r. firmy na wdrożenie systemu ERP. To sporo, choć 

do rekordowego 2012 r., gdy wartość wdrożenia prze-
kroczyła 7 mln dolarów, daleko. Nie koszty wdrożeń są 
jednak najważniejsze. W sytuacji, gdy 46 proc. badanych 
uznaje, że korzyści z wdrożenia są o połowę niższe niż 
zakładano, temat zwrotu z inwestycji w IT nabiera szcze-
gólnego znaczenia. Co jest podstawą takiej opinii i w jaki 
sposób liczyć ROI?

 Ó Liczby nie są oczywiste
Defro to jeden z największych producentów kotłów cen-
tralnego ogrzewania. Kilka lat temu firma zdecydowała 
się na wdrożenie systemu Impuls wspierającego zarzą-
dzanie przedsiębiorstwem, dostarczonego przez firmę 
BPSC. Od tamtej pory spółka zwiększyła swoje obroty 
kilkukrotnie. Dla dostawcy systemu to doskonała wiado-
mość i referencja – w takiej sytuacji nietrudno o wniosek: 
„to system informatyczny umożliwił tak szybki rozwój”. 
I choć przedstawiciele Defro przyznają, że faktycznie jest 
w tym sporo prawdy, do „zwalutowania” konkretnych ko-
rzyści nastawieni są sceptycznie.

– W momencie wdrażania systemu Impuls zatrudnialiśmy 
blisko 250 osób, teraz 550, asortyment kotłów CO wzrósł 
w tym czasie z 46 indeksów wyrobu gotowego do blisko 
1000. Prowadzenie działalności na taką skalę bez zaawan-
sowanego systemu informatycznego byłoby niemożliwe. 
Bez wątpienia jednym z motorów napędowych wzrostu, 
z jakim mamy do czynienia w ostatnich latach była in-
formatyzacja. Trudno jednak dokładnie policzyć, w jakim 
stopniu ERP wpłynął na zwiększenie przychodów – zwra-
ca uwagę Wojciech Różalski, dyrektor zarządzający Defro.

 Ó W labiryncie kalkulacji
Jego zdaniem, wdrożenie ERP pozwoliło na uporządkowa-
nie procesów w firmie, zdecydowanie ułatwiło implemen-
tację certyfikacji ISO, pozwoliło też zintegrować zespoły 
dzięki łatwiejszemu dostępowi do informacji. Trudno to 
jednak przeliczyć na konkretne pieniądze. Podobne wnio-
ski wyłaniają się z lektury najnowszego raportu Pano-
rama Consulting. Wynika z niego, że wśród najczęściej 
wymienianych korzyści z wdrożenia ERP respondenci 
wymieniają: lepszy dostęp do informacji (14 proc. odpo-
wiedzi), lepszą jakość danych oraz wyższą efektywność 
(po 11 proc.), a także lepszy poziom integracji (10 proc.). 
Na redukcję kosztów operacyjnych, pracowniczych wska-
zało 4 proc. respondentów. Nieco więcej, bo 7 proc. bada-
nych wskazało na redukcję kosztów IT.
- ROI zawsze warto policzyć, ale konieczność wdrożenia 
systemu ERP wynika niekiedy z innych powodów niż 
tylko finansowe. Myślę tu np. o sprzedaży firmy, czy po-
trzebach związanych z analizą danych. W małych przed-
siębiorstwach, w których mamy kilka maszyn, w ogóle 
moim zdaniem nie ma sensu liczyć ROI, a skupić należy 

ROI zawsze warto policzyć, ale 
konieczność wdrożenia systemu 
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Liczenie ROI w zło-
tówkach ma sens tylko 

wtedy gdy firma nie 
rozwija się szybko.
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się nad innymi elementami, które warunkują decyzję 
o wyborze rozwiązania – zauważa Konrad Krychowiak, 
kierownik działu IT w firmie Guala Closures DGS Po-
land, produkującej zakrywki do szklanych opakowań.
W przypadku DGS-u, największą korzyścią z wdrożenia 
systemu było usystematyzowanie i poprawienie dystry-
bucji oraz spójności danych pomiędzy różnymi systema-
mi oraz umożliwienie analizy tych informacji.
Aby wyliczyć ROI, firmy posługują się zazwyczaj dwie-
ma metodami. Najprostszym rozwiązaniem jest poli-
czenie, w jakim czasie zwraca się inwestycja w system. 
Im dłuższy jest ten czas, tym inwestycja staje się bar-
dziej ryzykowna i mniej atrakcyjna. Podobnie, im więk-
sza inwestycja początkowa, tym dłuższy czas zwrotu 
z inwestycji. Według danych Panorama Consulting tyl-
ko w co 4 przypadku koszt wdrożenia zwrócił się w cią-
gu pierwszych dwóch lat. Dlatego Wojciech Różalski 
z Defro zaleca na początku wdrożenie standardowych 
modułów systemu, dopiero wówczas, gdy firma dobrze 
pozna jego możliwości, warto pomyśleć o rozbudowie.
Według innej i bardziej czasochłonnej metody, ROI wy-
licza się rozważając alternatywne metody inwestycji. 
Przychody generowane po wdrożeniu systemu ERP po-
równuje się z innymi rozwiązaniami, które w tym czasie 
firma mogła zastosować – choćby bankowego depozytu, 
czy inwestycji w park maszynowy. Ta metoda też jednak 
ma swoje ograniczenia.

 Ó Złotówki w ogniu krytyki
Zdaniem praktyków, liczenie ROI wyrażone w złotów-
kach ma sens tylko wtedy, gdy firma nie rozwija się 
szybko. Stosunkowo łatwo znaleźć wówczas punkt od-
niesienia. Weźmy np. pod uwagę przypadek firmy, 
która realizuje przykładowo 1800 transakcji dziennie 
i zatrudnia do obsługi tego procesu, opartego na papie-
rowej dokumentacji 20 osób. Wówczas można pokusić 
się o wyliczenie, o ile po wdrożeniu ERP zredukowano 
wydatki dzięki automatyzacji. – W firmach stabilnych, 
które nie notują znacznego zwiększenia obrotów, można 
porównać, które procesy usprawniły się po wdrożeniu 
systemu ERP. Dość łatwo stwierdzić np. czy zmniejszają 
się stany magazynowe a jeśli tak, o ile. Wówczas można 
pokusić się o konkretne wyliczenie oszczędności. W fir-
mach, które rozwijają się bardzo szybko – tak jak Defro – 
trudno jest odwzorować, jakie faktycznie ERP przyniosło 
korzyści. Oczywiście, łatwo stwierdzić co się zmieniło 
na lepsze, trudno jednak to przekuć na liczby – zwra-
ca uwagę Sławomir Kuźniak z firmy BPSC, która ma na 
swoim koncie ponad 700 zrealizowanych wdrożeń sys-
temu ERP.
Mimo to, część dostawców przekonuje, że jest w stanie 
ROI wyliczyć i jeszcze przed wdrożeniem oszacować 
mierzalne, wyrażone w złotówkach korzyści z zastoso-
wania systemu ERP. - Jeżeli dostawca twierdzi, że wdro-
żenie systemu pozwoli zaoszczędzić określoną sumę 
pieniędzy, to powinien to wprost zadeklarować w umo-
wie. Jeśli tego nie zrobi, to ROI jest czystą teorią nie 
mającą nic wspólnego z rzeczywistością – zwraca uwagę 
Wojciech Różalski, dyrektor zarządzający Defro.
Jego zdaniem wyliczenie ROI jest możliwe przy zało-
żeniu, że firma na przestrzeni analizowanych np. 5 lat 
nie będzie inwestowała w park maszynowy, nie będzie 

wprowadzała nowych produktów ani zwiększała zatrud-
nienia. Wówczas można byłoby policzyć co się w tym 
czasie zmieniło i miarodajnie wyliczyć wartość dodaną. 
W praktyce takiej firmy nie ma, wyliczanie ROI nie ma 
więc jego zdaniem żadnego uzasadnienia.

 Ó Trzecia droga
Zamiast liczyć ROI, można spróbować – analizując efek-
ty wdrożenia systemu – udzielić odpowiedzi na pytanie: 
„Tak/Nie” a nie „Ile”. W ten sposób można zidentyfiko-
wać obszary, które usprawniono dzięki wdrożeniu syste-
mu ERP i zidentyfikować, w jakim stopniu cele zostały 
zrealizowane. Przykładem może być zmniejszenie za-
pasów dzięki lepszemu planowaniu i kontroli, wyższa 
wydajność produkcji dzięki zmniejszeniu przestojów 
i awarii, obniżenie kosztów zakupu materiałów, czy 
zwiększenie efektywności pracy dzięki lepszej alokacji 
zasobów. Jeśli takie cele stawiano przed wdrożeniem, to 
po implementacji systemu można stwierdzić czy to się 
udało, i w jakim stopniu.

Można też inaczej - zamiast koncentrować się na wylicza-
niu stopy zwrotu z inwestycji w ERP możemy rozważyć 
alternatywny scenariusz - „co by było, gdyby systemu 
ERP nie było”. W przypadku Defro odpowiedź na to pyta-
nie jest prosta: bez systemu ERP firma nie byłaby w tym 
miejscu, w którym znajduje się obecnie. – Nasz rozwój był 
uzależniony od wdrożenia systemu. Trudno mi wyobra-
zić sobie realizację pewnych procesów – począwszy od 
zamówień i sprzedaży – bez ERP. Zarządzanie produkcją, 
finansami, księgowością, obsługą magazynu w oparciu 
o oprogramowanie rozproszone i Excel, byłoby niemoż-
liwe – zwraca uwagę Wojciech Różalski z Defro. W takiej 
sytuacji można pokusić się o wyliczenie – ile kosztowa-
łoby zarządzanie przedsiębiorstwem zatrudniającym 600 
osób i posiadającym blisko 1000 indeksów wyrobu goto-
wego. I porównać je z obecną sytuacją.
Do podobnych wniosków skłania także opinia Konra-
da Krychowiaka. - Nie wyobrażam sobie raportowania 
i prowadzenia tak dużego przedsiębiorstwa jak DGS bez 
ERP opartego o relacyjną bazę danych. Bez systemu 
nawet prosta analiza czegokolwiek byłaby niemożliwa. 
ERP to również fundament do budowy rozwiązań kom-
plementarnych, np. etykietowania towarów w oparciu 
o dane z ERP – tłumaczy Konrad Krychowiak z Guala 
Closures DGS Poland.

 ■Adam Mitura

ERP to fundament do budowy 
rozwiązań komplementarnych.
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