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Cyfrowa przyszłość 

Ostatnie tegoroczne wydanie Logistyki Produkcji stanowi dobrą oka-
zję do uruchomienia naszego nowego projektu. Portal itdlaprodukcji.pl  
rusza wraz z premierą pisma, które trzymają Państwo w rękach. O tym, 
że zaawansowane rozwiązania informatyczne są aktualnie jednym 
z najbardziej nośnych tematów związanych z funkcjonowaniem zakła-
dów produkcyjnych, wiedzieliśmy od dawna.
Doskonałe wyniki obszernego raportu KPMG, dotyczącego planów inwestycyj-
nych firm produkcyjnych w Polsce, zaskoczyły nawet osoby znające potencjał 
tego sektora. Jak się okazuje, najlepsze może być jeszcze przed nami a nowe 
zakłady produkcyjne będą rosły jak grzyby po deszczu. Nie ulega wątpliwości, 
że jeszcze zwiększy to zainteresowanie systemami do zarządzania produkcją.
W gronie redakcyjnym zapadła zatem decyzja, że warto będzie przygotować  
dedykowany portal, poświęcony tylko tematyce IT dla produkcji. Przekonały 
nas do tego nie tylko rozwijający się rynek tych rozwiązań, ale przede wszyst-
kim konkretne pytania w sprawie polecanych systemów, nadsyłane do nas 
przed firmy produkcyjne. Na nowym portalu zebraliśmy wiedzę, którą przeka-
zywaliśmy do tej pory głównie na naszych łamach i liczymy na to, że rozwój 
naszego nowego przedsięwzięcia będzie przebiegał równie dynamicznie jak 
rozwój firm produkcyjnych w Polsce.
Stopień informatyzacji fabryk w Polsce prezentuje się bardzo dobrze na tle są-
siadów z naszego regionu Europy – jednak wiele zakładów wciąż opiera proce-
sy zarządzania czy planowania produkcji na popularnych arkuszach kalkulacyj-
nych. Wierzymy zatem, że istnienie wyspecjalizowanego portalu przełoży się 
na poszerzenie wiedzy o zaawansowanych systemach IT oraz coraz powszech-
niejsze ich stosowanie – tym bardziej, że to jedyna droga, aby załapać się na 
właśnie ruszającą Czwartą Rewolucję Przemysłową. Wiele jej założeń wciąż 
jest odległą przyszłością, lecz daleko idąca informatyzacja procesów zarządza-
nia produkcją leży w zasięgu ręki.
Zapraszam zatem na itdlaprodukcji.pl i życzę udanych wdrożeń, które przełożą 
się na szybki wzrost wyników Państwa firm.
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Inwestycyjny pociąg nie zwalnia

Najnowszy raport KPMG pt. „Inwestycje przed-
siębiorstw produkcyjnych działających w Polsce” 
przynosi nam znakomite wieści dotyczące przemy-
słu w Polsce. Porównanie jego wyników z poprzed-
nią edycją, realizowaną w 2013 roku, pokazuje, 
że działające w naszym kraju firmy produkcyjne 
rozwijają się znakomicie, zaś ich apetyt na kolejne 
inwestycje nie słabnie.

IT dla produkcji

Cyfryzacja działalności firm produkcyjnych w Polsce 
trwa w najlepsze. Choć do pełnej realizacji założeń 
Przemysłu daleko nie tylko nam, ale i globalnym po-
tentatom, to wsparcie operacji fabryk przez rozwią-
zania informatyczne staje się powszechne. Dlatego 
też postanowiliśmy przyjrzeć się możliwościom ofe-
rowanych rozwiązań oraz zapytać dostawców o ich 
opinie na temat dalszego rozwoju rynku. 
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Lean to nie jest zbiór narzędzi

Popularność Lean Mana-
gement w Polsce nieustan-
nie rośnie. O tym, czy 
filozofia szczupłego zarzą-
dzania na dobre zagościła 
w naszym kraju i jakie 
niesie ze sobą szanse dla 
organizacji rozmawiamy 
z Sebastianem Matynia-
kiem, prezesem zarządu 
Brainstorm Group.
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Goodyear stawia na automatyzację i produkcję w małych partiach

W ramach rozwijania swojego mo-
delu biznesowego, Goodyear Tire 
& Rubber Company ogłosił plany 
otwarcia nowego zakładu produk-
cyjnego w Luksemburgu, w którym 
zastosowany zostanie innowacyjny 
proces produkcyjny.
Opatentowany proces produkcyjny pod 
nazwą Mercury opiera się na wysoce 
zautomatyzowanych, połączonych sta-
cjach roboczych i stosuje technologię 
wytwarzania przyrostowego, która umoż-
liwia wydajną produkcję opon wysokiej 
klasy, w małych partiach bezpośrednio 
na żądanie klienta, zarówno na potrzeby 
montażu fabrycznego jak i wymiany opon. 
Prezes Goodyear Richard J. Kramer przed-
stawił plany firmy podczas ceremonii 

położenia kamienia 
węgielnego pod bu-
dowę nowego zakładu. 
- Proces produkcyjny 
Mercury jest odpo-
wiedzią na rosnącą 
złożoność w branży 
oponiarskiej, powodo-
waną wzrostem liczby 
modeli i opcji dostęp-
nych dla konsumen-
tów - powiedział Kramer. - Technologia ta 
pozwala zwiększyć sprawność działania 
i elastyczność w zaspokajaniu rosnącego 
popytu na krótkie serie naszych opon pre-
mium, które będziemy dostarczać klien-
tom na żądanie, szybciej niż kiedykolwiek. 
- Mercury przyczyni się do rozwoju na-

szego modelu biznesowego, który inte-
gruje wszystkie nasze aktywa – od linii 
produkcyjnych po sprzedaż internetową 
i punktach sprzedaży detalicznej - dodał. 
- System uzupełni istniejące wydajne 
moce produkcyjne i da nam realną prze-
wagę konkurencyjną.

Frosta otwiera nową linię 
produkcyjną w Bydgoszczy

10-procentowy wzrost obrotów ze sprzedaży i znako-
mite wyniki finansowe zaowocowały intensywnym 
rozwojem i rozbudową firmy Frosta w Polsce. Produ-
cent mrożonek zainwestował 65 mln. zł w urucho-
mienie nowej linii produkcyjnej w Bydgoszczy.
- Jesteśmy niezwykle dumni mogąc pochwalić się efek-
tem naszych inwestycji – mówi Mirosław Ranosz, dy-
rektor fabryk grupy Frosta. - Wierzymy, że rozwijając 
naszą firmę, dokładamy również cegiełkę do rozwoju 
regionu. Mogą świadczyć o tym nowe miejsca pracy, 
które udało nam się stworzyć wraz z otwarciem nowej 
linii produkcyjnej.
Frosta na inwestycję przeznaczyła 65 mln złotych. 
Dzięki tej kwocie, zgodnie z założonym planem roz-
woju, w Bydgoszczy stanęła nowa hala produkcyjna 
o powierzchni 5 500 m. kw., wyposażona w najnowo-
cześniejszą i unikatową na skalę światową linię do pro-
dukcji wyrobów rybnych. Frosta zwiększyła również 
powierzchnię magazynową, która wraz z zapleczem 
osiągnęła powierzchnię 2 000 m, kw., a na terenie fa-
bryki powstały parkingi dla samochodów ciężarowych. 
- Zakończenie inwestycji to czas podsumowań, lecz także 
moment stawiania sobie nowych wyzwań. Przed nami 
kolejny duży projekt – zapowiada Paweł Wojciechowski, 
dyrektor handlowy Frosty na Polskę i Europę Centralną. 
- Opracowanie szczegółowego planu rozwoju wymaga 
czasu, możemy już jednak uchylić rąbka tajemnicy. W la-
tach 2018-19 w Bydgoszczy powstanie centrum usług 
wspólnych (shared service center), w którym realizowane 
będą usługi finansowe oraz IT dla całej grupy Frosta AG.

20 lat Odlewni Volkswagen Poznań

Odlewnia Volkswagen Poznań 
- jedna z największych od-
lewni aluminium w Europie 
i zarazem trzecia największa 
w Koncernie Volkswagen AG 
obchodzi jubileusz 20 lecia. To 
właśnie z Poznania do fabryk 
na całym świecie wyjeżdżają 
części do samochodów niemal 
wszystkich marek wchodzą-
cych w skład koncernu.

- 20 lat historii Odlewni Po-
znań pokazuje, jak w krótkim 
czasie mała, kilkuosobowa fir-
ma przeobraziła się w jedną 
z największych odlewni alumi-
nium w Europie oraz jednego 
z największych dostawców obu-
dów przekładni kierowniczych  
– wspomina Jens Ocksen, prezes 
zarządu Volkswagen Poznań.
Nowoczesne hale produkcyjne li-
czą 50 tysięcy metrów kwadrato-
wych, a na 17 wydziałach pracuje 
ponad 1200 osób, z czego blisko 
900 bezpośrednio przy produk-
cji. Dzienny wolumen wytwa-
rzania to 264 tony. Każdego dnia 

32 TIR-y przywożą do odlewni 
aluminium i inne surowce lub 
zabierają wyroby, które wysyła-
ne są do fabryk komponentów 
w Europie oraz między innymi 
do RPA, Chin czy Indii.
Głównym produktem odlewni 
są obudowy przekładni kierow-
niczych i głowice cylindrowe. 
Zakład uzyskał też zlecenie na 
produkcję obudowy przekładni 

dla modułowej platformy podło-
gowej MEB do budowy samocho-
dów elektrycznych.
- To dla nas bardzo ważne, że bę-
dziemy uczestniczyć w projekcie 
dotyczącym budowy pojazdów 
elektrycznych. Staramy się też 
o kolejne zlecenia. Chodzi m.in. 
o głowice cylindrów dla nowocze-
snych silników benzynowych EVO 
Volkswagena, silników o pojemno-
ści 1,0 i 1,5 litra. Jeśli uda nam się 
zdobyć te zamówienia, wówczas 
zainwestujemy głównie w park 
maszynowy – mówi dr. Thomas 
Kreuzinger – Janik, dyrektor Od-
lewni Volkswagen Poznań.
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Fabryka 3D w Bielanach Wrocławskich już działa

W dniu 21 września 2017 roku 
w Bielanach Wrocławskich, na tere-
nie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan, 
w Podstrefie Wrocław-Kobierzyce 
odbyła się uroczystość otwarcia Cen-
trum Kompetencji Technologii Druku 
3D firmy Materialise S.A.
Firma Materialise S.A. jest producentem 
wyrobów, bazujących na technologii Ad-
ditive Manufacturing (AM). W Bielanach 
Wrocławskich inwestor będzie produko-
wać wyroby 3D przy użyciu technologii 
selektywnego spiekania proszków polia-
midowych. Zajmie się również rozwojem 
oprogramowania na własne potrzeby.
Materialise NV to belgijska firma, która 
trzy lata temu połączyła się z wrocław-

skim start-upem e-Prototypy. Dziś fir-
ma jest jednym z czołowych na świecie 
producentów w swojej branży. Materia-
lise posiada ponad 25 lat doświadczenia 
w obszarze tzw. „Certyfikowanego Druku 
3D”, oferując szeroki wachlarz rozwiązań 
w zakresie oprogramowania IT oraz usług 
druku 3D. Są one wy-
korzystywane w wielu 
gałęziach przemysłu, 
m.in. w sektorze me-
dycznym, samochodo-
wym, lotniczym, w pro-
dukcji AGD, elektroniki 
użytkowej. Oprócz sa-
mych drukarek 3D, 
pracujących w tej tech-
nologii, fabryka wy-

posażona jest również w pełne zaplecze 
post-produkcyjne.
Nowe miejsce pracy znajdą tutaj także 
działy: handlowy, IT, badań i rozwoju, 
oraz księgowy, funkcjonujące obecnie 
na terenie Wrocławskiego Parku Tech-
nologicznego.

Dwie relokacje AQ Group w Polsce 

Szwedzkie przedsiębiorstwo AQ Group, które rok 
temu, kupując firmę Gerdins Industrial System 
zostało właścicielem fabryki w Starogardzie Gdań-
skim, ogłosiło duży plan inwestycyjny. AQ uznało, 
że aktualne warunki nie są optymalne i przeniesie 
produkcję wiązek kablowych do innego obiektu.
Lokalizacja nie ulegnie znaczącej zmianie - Szwedzi na-
dal będą obecni na Pomorzu, ale wybudują nowy zakład 
w Liniowcu, znajdującym się kilka kilometrów od Sta-
rogardu Gdańskiego. Na nowo zakupionej działce o po-
wierzchni 2,2 ha powstanie obiekt o powierzchni 7 tys. 
m.kw., który umożliwi lepszą optymalizację produkcji 
oraz zapewni rezerwy do dalszego rozwoju. Przenosiny 
produkcji zaplanowane są na grudzień 2018.
To jednak nie jedyna zaplanowana relokacja. AQ Group 
posiada również fabrykę w Łodzi - i także ona zostanie 
przeniesiona. Szwedzi podpisali już umowę 10-letniego 
najmu nowego budynku, którego budowa rozpocznie się 
w styczniu 2018 roku. Aktualny zakład w Łodzi działa od 
1996 roku i ma 8820 mkw. Nowa fabryka, która stanie po 
sąsiedzku, będzie mieć 12150 mkw., z opcją rozbudowy 
o kolejne 5500 m.kw. Obiekt ma być gotowy do listopada 
2018 roku, kiedy to rozpocznie się relokacja produkcji.

Nowy prezes Sanok Ruber Company

Sanok Ruber Company, jedna z największych firm 
motoryzacyjnych opartych na polskim kapitale, 
zmieniła prezesa zarządu. Na czele firmy stanął 
Piotr Szamburski.
Dotyczasowy prezes, Marek Łęcki, prowadził Sanok Ruber 
Company (do 2015 roku Stomil Sanok) od 1991 roku. Pod 
jego rządami przedsiębiorstwo uległo gruntownej restruktu-
ryzacji, zaś w ostatnich latach znacząco poszerzyło swoją mię-
dzynarodową obecność, m.in. dokonując kilku przejęć. W mi-
nionym tygodniu Marek Łęcki musiał jednak zrezygnować ze 
stanowiska z powodów zdrowotnych.

Nowy prezes zarządu i dyrektor generalny, Piotr Szamburski, 
to absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Mię-
dzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych. 
Posiada dyplom ukończenia studiów w Studium Nauk Eko-
nomicznych i Społecznych w ramach Polsko-Niemieckiego 
Forum Akademickiego, jak również Certyfikat Kolegium Za-
rządzania i Finansów, SGH. Jego dotychczasowa kariera za-
wodowa związana była głównie z Polską Telefonią Cyfrową 
(obecnie T-Mobile Polska S.A.). W kwietniu 2015 roku roz-
począł pracę w Sanok Rubber Company, gdzie odpowiadał za 
Pion Innowacji i Doskonalenia Zasobów.

Ontex inwestuje w nowy zakład w Polsce

Ontex, producent środ-
ków higieny osobistej, za-
powiedział uruchomienie 
produkcji w Polsce. Zakład 
w Radomsku powinien roz-
począć działalność do koń-
ca 2020 roku.
Fabryka Ontexu ma mieć 24 
tys. mkw. powierzchni produk-
cyjnej, zaś poziom inwestycji 
sięgnie 40 mln euro. W 2020 
roku, gdy zakład osiągnie peł-
ne moce produkcyjne, zatrud-
nienie wyniesie 170 osób. Pol-
ska fabryka dostarczać będzie 
produkty na rynki lokalne.
- Aby pozostać konkurencyj-
nymi, musimy nadal kontynu-

ować inwestycje w zdolności 
produkcyjne - powiedział Char-
les Bouaziz, CEO Ontex. - Nowy 
zakład w Radomsku pomoże 
nam zaspokoić potrzebę rozwo-
ju, stworzy nowe miejsca pracy 
i sprawi, że będziemy mogli 
zaspokajać potrzeby zarówno 
naszych klientów z branży han-
dlowej, jak i konsumentów koń-
cowych w Europie Środkowo-
-Wschodniej.
Ontex produkuje środki higie-
ny osobistej dla dzieci i doro-
słych dla sieci handlowych pod 
markami własnymi klienta, jak 
też sprzedaje je pod własnymi 
markami. Głowna część port-
folio produkcyjnego to pielu-
chy i chusteczki nawilżane dla 
dzieci. Firma, wywodząca się 
z Belgii, posiada aktualnie 20 
fabryk w 14 krajach świata.



Masz urodziny, niedługo bierzesz ślub, a może właśnie 
odniosłeś wielki sukces? Świętuj to w wyjątkowy sposób! 

Załóż zbiórkę darowizn, zaproś znajomych do pomocy  
i pomóż dzieciom z SOS Wiosek Dziecięcych.

Załóż zbiórkę i pomagaj na
www.OkazjaNaPomaganie.org

Każda okazja jest dobra, 
żeby pomóc!
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Kongsberg rozważa przeniesienie kolejnej części produkcji do Polski

Kongsberg Automotive, który już 
pod koniec minionego roku ogłosił 
plany restrukturyzacji swojej struk-
tury, poinformował, że ocenia aktu-
alnie zasadność zamknięcia fabryki 
FTS w Burton. Znaczna część opera-
cji produkcyjnych z brytyjskiego za-
kładu miałaby zostać przeniesiona 
do Polski.
Plan strategiczny Kongsberga zakłada 
zamknięcie sześciu fabryk w skali glo-
balnej, większości z nich znajduje się 
w Europie Zachodniej. Zakład w Bur-
ton, produkujący m.in. elementy układu 
paliwowego oraz komponenty układu 

pneumatycznego zawieszenia dla firm 
Jaguar Land Rover i Aston Martin jest 
teraz pierwszy na liście.
Fabryka, zatrudniająca 52 pracowników, 
może zostać zamknięta do kwietnia 2018 
roku. Produkcja dla Astona Martina mia-

łaby trafić do zakładu w Leeds, zaś wy-
twarzaniem części dla Jaguara i Land 
Rovera zajmie się nowy zakład koncernu, 
budowany w Brześciu Kujawskim.
Jak poinformował Kongsberg, plany 
przeniesienia produkcji do Polski to m.in. 
efekt sugestii kluczowych klientów kon-
cernu. Przed podjęciem ostatecznej de-
cyzji, Kongsberg przeprowadzi rozmowy 
z pracownikami zakładu w Burton.
Plan Kongsberga dotyka nie tylko fabryk 
w Europie. W sierpniu ogłoszono, iż za-
mknięty zostanie zakład w Easley w USA, 
zaś jego zadania przejmie nowa fabryka 
w Meksyku.

IKEA Industry rusza z produkcją pelletu w Polsce

IKEA Industry dołącza do grona naj-
większych producentów pelletu w Pol-
sce. Na początku września br. szwedz-
ki producent mebli uruchomił linie do 
wytwarzania tego biopaliwa w tartaku 
w Stalowej Woli. Nowo zainstalowane 
maszyny mają moc produkcyjną na 
poziomie 60 tys. ton pelletu rocznie.

Działający od 2014 roku zakład w Stalowej 
Woli to największy tartak IKEA Industry 
na świecie. Zaopatruje fabryki w Polsce 
i na Słowacji, wytwarzając 120 tys. m3 tar-
cicy sosnowej, przygotowanej jako suro-
wiec do produkcji mebli z drewna litego. 
W zakładzie powstają duże ilości biomasy 
w postaci zrębki oraz trociny, które mogą 
być przekształcone w wysokiej jakości 
pellet. Po 3 latach od uruchomienia tar-
taku i ustabilizowaniu produkcji tarcicy 
na odpowiednio wysokim poziomie, IKEA 
Industry Stalowa Wola zainwestowała we 
własne maszyny do wytwarzania pelletu.
- Rozbudowa zakładu o linię do produk-
cji pelletu była naturalnym krokiem 
w naszym rozwoju. Oszczędność i uważne 
gospodarowanie surowcem są wpisane 
w działania IKEA. U nas nic się nie mar-

nuje, dlatego biomasa z produkcji tarcicy 
trafia wprost do fabryki pelletu, którą po-
stawiliśmy w sąsiedztwie linii przetarcia 
– mówi Piotr Książek, dyrektor produkcji 
w IKEA Industry Stalowa Wola.
Po przeprowadzonych z sukcesem te-
stach, IKEA Industry Stalowa Wola na 
początku września br. rozpoczęła wy-
twarzanie pelletu. Wydajność produk-
cji na dwóch prasach wynosi 10 ton na 
godzinę, co pozwala uzyskać ok. 60 tys. 
ton rocznie. Po uruchomieniu nowych 
linii do przetwarzania biomasy w tar-
taku w Stalowej Woli, zakłady IKEA 
Industry w Polsce wyprodukują ok. 
130 tys. ton pelletu rocznie. Poza zakła-
dem w Stalowej Woli, pellet powstaje 
w wytwórniach IKEA Industry w Resku 
i w Wielbarku.

Dachser zakłada Enterprise Lab w Instytucie Fraunhofera

Dachser rozpoczął ścisłą współpracę z Instytutem Przepły-
wu Materiałów i Logistyki działającym przy Fraunhofer, 
największej w Europie organizacji badań stosowanych. 
W nowo powstałym Dachser Enterprise Lab w Dortmun-
dzie, eksperci operatora będą pracować z naukowcami nad 
projektami badawczymi i rozwojowymi, które wpisują się 
w działalność Dachser w zakresie Road Logistics oraz Air 
& Sea Logistics. Celem pracy tego zespołu jest dalszy roz-
wój pionierskich technologii, ukierunkowany na zastoso-
wanie ich w praktyce.

- Od lat współpraca z wieloma uniwersytetami oraz partnerami 
w zakresie R&D stanowi podstawę naszej strategii korporacyjnej. 
Dachser Enterprise Lab wzbogaca nasz potencjał badawczo-roz-
wojowy o kluczowe kompetencje oraz zapewnia nam elastyczny 
dostęp do specjalistów – mówi Bernhard Simon, CEO Dachser. 
Zaznaczył on również, że Instytut Fraunhofera posiada wiedzę 
fachową na najwyższym poziomie, najnowsze laboratoria oraz 
zespół zmotywowanych i kreatywnych naukowców. Bernhard 
Simon uważa, że w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem 
specjalistów Dachser taka współpraca przyspieszy innowacyj-
ny rozwój firmy.
- Stworzyliśmy Enterprise Labs, aby wyniki badań można 
było jak najszybciej wykorzystywać do pracy nad produktami 
i modelami biznesowymi - mówi prof. Michael ten Hompel, 
dyrektor zarządzający Instytutu Przepływu Materiałów i Lo-
gistyki Fraunhofera. Poprzez przyjęcie nowych i interdyscy-
plinarnych form współpracy w zakresie rozwoju, co skraca 
dystans pomiędzy nami, możemy wejść na wysoki poziom 
wymiany między nauką i przemysłem.
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Nitownice radialno-punktowe firmy Friedrich.

Automationstechnik Sp. z o. o. jest 
wyłącznym partnerem techniczno-
-handlowym niemieckiej firmy D. 
Friedrich Maschinen und Werkzeug-
bau GmbH & Co. KG w Polsce i po-
siada w swojej ofercie szeroki wybór 
nitownic radialnych, współrzędno-
ściowych maszyn nitujących, elek-
trycznych pras stołowych, zaawanso-
wanych systemów oprzyrządowania 
oraz różnych typów sterowań do ofe-
rowanych maszyn. 

Nitownice firmy Friedrich znajdują za-
stosowanie w wielu gałęziach przemy-
słu i służą m.in. do tworzenia stałych 
i/lub ruchomych połączeń pomiędzy 
dwoma elementami. Nitownice firmy 
Friedrich charakteryzuje wysoka ja-
kość, precyzja wykonania, niezawod-
ność oraz ergonomiczna konstrukcja. 
Zakres średnicy nitów w zależności od 
typu urządzenia: 1-18mm. 

Wszystkie typy nitownic Friedrich mogą 
zostać wyposażone w systemy czynnej 
kontroli procesu (pomiar wysokości  

i/lub występu nitu). W zależno-
ści od typu urządzenia oraz ste-
rowania (Nietcontrol/CNC) ni-
townice firmy Friedrich znajdują  
zastosowanie zarówno w półautoma-
tycznych jak i zautomatyzowanych pro-
cesach produkcyjnych.

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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Maspex kupuje bułgarskiego producenta wody

Maspex zrealizował 19 
przejęcie w swojej histo-
rii – sfinalizował zakup 
spółki Aquarex AD, a co 
za tym idzie naturalnej 
wody mineralnej Velin-
grad i zakładu produk-
cyjnego w Bułgarii.
Rynek wody w Bułgarii jest 
perspektywiczny. Maspex 
planuje inwestycje w roz-
budowę i modernizację za-

kupionego zakładu produkcyjnego, gdzie 
rozlewana jest woda Velingrad. Jest to 19 
przejęcie Grupy Maspex, 11 za granicą, 2 
na rynku bułgarskim. W 2005 roku Ma-
spex kupił 100% akcji wiodącego produ-

centa na rynku soków, nektarów i napo-
jów w Bułgarii – markę Queen’s.
Krzysztof Pawiński, prezes zarządu Ma-
spex, tak komentuje przejęcie: - Wcho-
dzimy w nowy dla nas segment na rynku 
bułgarskim - segment, który rośnie i na-
dal będzie się rozwijał. Podobnie zainwe-
stowaliśmy w ubiegłym roku w Rumunii, 
gdzie zakupiliśmy wodę Rio Bucovina 
i była to bardzo dobra decyzja. Mocnym 
atrybutem wody, którą kupiliśmy jest jej 
wysoka jakość i tym będziemy chcieli 
wyróżnić się na rynku. W Bułgarii wy-
pracowaliśmy bardzo silną pozycję w seg-
mencie soków i napojów, należy do nas 
prawie 20 proc. rynku i woda doskonale 
uzupełni naszą ofertę. Będziemy w ten ob-

szar inwestować – zarówno 
w zakład produkcyjny, jak 
również w sprzedaż.
Na rynku bułgarskim Ma-
spex działa od 1998 roku. Do 
firmy należą marki w seg-
mencie soków, nektarów 
i napojów takie, jak Queen’s 
oraz Tedi (odpowiednik so-
ków Kubuś), a w segmencie 
produktów instant: LaFe-
sta (kawa cappuccino oraz 
czekolada do picia), herbatki Ekland oraz 
zabielacz do kawy – Coffeta. Maspex to 
wicelider rynku soków, nektarów i napo-
jów w Bułgarii oraz wiodący producent 
produktów instant.

GRI wybiera system IFS Applications

Firma IFS informuje, że producent 
opon specjalistycznych ze Sri Lanki 
— Global Rubber Industries (Pvt) Ltd 
(GRI) — zdecydował się wdrożyć sys-
tem IFS Applications jako centralne 
oprogramowanie do zarządzania zaso-
bami przedsiębiorstwa (ERP). 
Założone w roku 2002 przedsiębiorstwo 
GRI stało się największym producentem 

opon specjalistycznych na Sri Lance i za-
trudnia przeszło 600 pracowników w po-
nad 50 krajach. Aby zapewnić wsparcie 
planowanego rozwoju działalności, firma 
GRI potrzebowała lepszej przejrzystości 
całego łańcucha dostaw — od zaopatrze-
nia w surowce po dostawę gotowych wy-
robów — w celu optymalizacji planowa-
nia i reakcji na zmiany globalnego popytu.
Po dogłębnej analizie ofert wszystkich 
uznanych dostawców oprogramowania 
ERP wybrano system IFS Applications 
z uwagi na jego możliwości, nowocze-
sną architekturę oraz bogatą historię 
współpracy dostawcy z firmami z sekto-
ra produkcji przemysłowej. System IFS 
Applications zostanie wdrożony w całej 
organizacji, zapewniając kadrze kierowni-

czej pełny wgląd w zasoby i wydajność, co 
z kolei przyspieszy podejmowanie precy-
zyjnych decyzji. Rozwiązanie to zapewni 
wsparcie kluczowych procesów bizneso-
wych, takich jak produkcja i planowanie, 
finanse, zaopatrzenie, sprzedaż i marke-
ting, zarządzanie jakością, remonty i za-
rządzanie dokumentacją. 
- Jesteśmy pod wielkim wrażeniem możli-
wości, jakie daje system IFS Applications, 
referencji zarówno od klientów na rynku 
lokalnym, jak i globalnych, oraz zaufania, 
jakim analitycy biznesu darzą to rozwiąza-
nie. Nie mieliśmy wątpliwości, że system 
IFS Applications jest dla nas idealnym 
rozwiązaniem, które pomoże nam osią-
gnąć nasze cele — mówi dyrektor zarzą-
dzający firmy GRI, Prabhash Subasinghe. 

Ekspansja MM Systemy do USA

Opolska firma MM Systemy, wspólnie ze swoim niemieckim 
partnerem, otworzyła fabrykę w Stanach Zjednoczonych. 
Będą w niej produkowane części do samochodów BMW.
Muhr Metalltechnik oraz MM Systemy to rodzinna, śred-
niej wielkości grupa przedsiębiorstw z siedzibą w Wenden 
w Niemczech oraz w Kątach Opolskich w Polsce. Do tej grupy, 
w październiku br., dołączyła MM Technics, która ma siedzi-
bę w Newberry, w stanie Karolina w Stanach Zjednoczonych.
Wydarzenie miało miejsce 19 października 2017 r., w środko-
wej Karolinie - To wydarzenie jest dla firm olbrzymim krokiem 
w przyszłość - twierdzą zgodnie prezesi MM Systemy Roland 
Krause i Meinolf Muhr.
MM Technics mieści się w Mid-Carolina Commerce Park. Bu-
dowa zakładu rozpoczęła się w kwietniu br., a już w październi-
ku nastąpiło otwarcie. Budowa trwała zaledwie sześć miesięcy.
Hala MM Technics to projekt architekta Dawida Waloszka. Jest 
ona odwzorowaniem hali MM Systemy, która mieści się w Ką-
tach Opolskich. Jest wyposażona w taki sam park maszynowy. 

Docelowo w MM Technics będzie się odbywać produkcja części 
tłoczonych dla samochodów BMW.
Grupa MUHR, właściciel Muhr Metalltechnik, MM Systemy 
oraz MM Technics, jest dostawcą części dla branży automotive. 
W zakładach grupy produkowane są takie elementy jak wspor-
niki, części karoserii czy siedzenia do samochodów specjalnych 
m.in. w technologii głębokiego tłoczenia i spawania. Odbiorca-
mi części są m.in. Mercedes, Audi, czy BMW. Podopolska firma 
zatrudnia w tej chwili ponad 30 osób. Tygodniowo produkuje 
ponad 250 tys. części.



Fabryka Przyszłości w drodze do Przemysłu 4.0 po raz czwarty

Wrocław już po raz czwarty stał się 
stolicą najnowszych technologii. 
W dniach 25 i 26 października od-
była się czwarta edycja konferencji 
rozproszonej „Fabryka Przyszłości - 
w drodze do Przemysłu 4.0”.
To nowatorskie i największe wydarzenie 
w Polsce, które w kompleksowy sposób 
prezentuje ideę Przemysłu 4.0., organi-
zowane jest przez cztery wiodące firmy 

w dziedzinie nowych techno-
logii produkcji: Wago, Balluff, 
Fanuc i Lapp Kabel. Twórców 
i organizatorów konferencji 
łączy innowacyjność produk-
tów oraz lokalizacja - dyna-
micznie rozwijająca się stoli-
ca Dolnego Śląska.
Znakiem rozpoznawczym 
konferencji jest jej podział na 
dwie części, sesję plenarną 
oraz trzy sesje technologicz-
ne w siedzibach organizato-
rów. Podczas sesji plenarnej, 
przedstawiono konkretne 
przykłady, najnowsze trendy 
i kierunki rozwoju systemów 

sterowania oraz przekazano informacje 
jak zbudować, zmodernizować zakłady 
produkcyjne, aby możliwie najbardziej 
efektywnie i skutecznie brały udział 
w trwającej obecnie czwartej rewolucji 
przemysłowej - Przemysł 4.0.
– Chcielibyśmy, aby nasza konferencja 
stanowiła inspirację płynącą z przemysłu 
dla przemysłu. Podobnie jak Alvin Toffler 
uważamy, że analfabetami XXI wieku nie 

będą ci, którzy nie potrafią czytać i pisać, 
ale ci, którzy nie będą potrafili się uczyć, 
oduczać i uczyć na nowo – podsumowuje 
Paweł Stefański, prezes zarządu firmy Bal-
luff, głównego organizatora konferencji.
Wiele miejsca poświęcono bezpieczeń-
stwu danych produkcyjnych i zagad-
nieniom współczesnego projektowania. 
Dyskutowano bardzo szeroko również 
o tak ważnej kwestii jaką jest rozwój 
edukacji, która powinna zapewnić odpo-
wiednio przygotowane kadry inżynier-
skie i techniczne. Uczestnicy mogli się 
doświadczyć i przekonać się, że Prze-
mysł 4.0 jest ogromną szansą na rozwój 
również polskich firm i zyskanie prze-
wagi konkurencyjnej.
Inicjatorzy tego wydarzenia, przedstawi-
li koncepcję Fabryki Przyszłości łączącej 
świat informacji ze światem maszyny, 
wskazując, że w dzisiejszych czasach 
jest ona koniecznością i ogromnym wy-
zwaniem. Jednocześnie wdrożenie takiej 
koncepcji pozwala na szybką produkcję 
krótkich serii czy wręcz pojedynczych 
produktów zgodnie z preferencjami za-
mawiającego.
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Przyszłość zaczyna się dziś
Wspólne przedsięwzięcie dwóch organizacji – BVL International, międzynarodowego stowa-
rzyszenia, wiodącego prym we wdrażaniu założeń Przemysłu 4.0 i Wydawnictwa Eurologi-
stics – konferencja Advanced Supply Chain okazała się doskonałym miejscem wymiany do-
świadczeń w projektowaniu zaawansowanych łańcuchów dostaw i stosowania najnowszych 

technologii w branży TSL.

 ÓQuo vadis, logistyko?
Konferencję rozpoczęło wystą-
pienie gościa specjalnego – prof. 
Thomasa Wimmera, dyrektora 
zarządzającego BVL Internatio-
nal z siedzibą w Bremie. Stowa-
rzyszenie skupia ponad 11 tys. 
osób związanych z logistyką, 
stanowiąc platformę dla wy-
miany wiedzy oraz doświadcze-
nia. Ostatnie badanie BVL (BVL 
Survey 2016/17) wśród euro-
pejskich menedżerów z branży 
przemysłowej, handlowej i TSL 
wyraźnie wskazało najistot-
niejsze trendy w zarządzaniu 
łańcuchami dostaw i logistyce. 
Najważniejszym spośród 15 
wskazanych trendów okazała 
się cyfryzacja, której 73 proc. 
uczestników badania przypisało 

wysokie lub bardzo wysokie znaczenie. Jednak około po-
łowa respondentów zadeklarowała, że jeszcze nie podjęła 
się jej wprowadzanie. Jednak, jak zauważa prof. Wimmer – 
motorem napędzającym przemysł, logistykę czy właśnie 
digitalizację – jest konsument. To on oczekuje m.in. omni-
channelu. A my – logistycy musimy się skupić na konsu-
mencie – miejscu, gdzie zaczyna się łańcuch dostaw.
Wśród trendów wpływających na firmy z zewnątrz wyraź-
nie wskazać można presję na obniżanie kosztów oraz indy-
widualizację i złożoność. Ważna okazuje się przejrzystość 
w łańcuchach dostaw. W porównaniu do badania z 2012 r.  
znacznie wzrosło znaczenie zrównoważonego rozwoju. 

Prof. Wimmer wskazał również główne bariery w upo-
wszechnianiu nowych rozwiązań – z badania wynika, że są 
nimi m.in. problemy związane z brakiem pracowników.

 Ó Mobility 4.0
- Naszą przyszłością jest New Space – połączenie dwóch 
światów: realnego i wirtualnego, które powoduje, że mu-
simy jednocześnie stosować i rozwijać technologie analo-
gowe i cyfrowe – zauważył podczas swojego wystąpienia 
prof. Wojciech Paprocki ze Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie. Jak będzie wyglądała New Space w dzie-
dzinie transportu drogowego? Rozwój technologii może 
doprowadzić do wywrotowej innowacji w transporcie – 
wprowadzenia do ruchu na drogach publicznych pojaz-
dów, które będą się poruszać bez interwencji człowieka. 
- Autonomiczne samochody ciężarowe mogą pojawić się 
szybciej niż samochody osobowe – uważa prof. Paprocki. 

Proces budowania New Space w otoczeniu transportu już 
się rozpoczął. To upowszechnianie różnych napędów, au-
tomatyzacja ruchu, czy ruch autonomiczny w wybranych 
obszarach. Ułatwienie w transporcie ładunków wynika 
z powtarzalności przewozów, których część odbywa się 
w korytarzach transportowych. Wyposażenie autostrad 
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w odpowiednie urządzenia wspierające sterowanie pojaz-
dami umożliwi „odcinkowe” wyłączanie kierowcy z wyko-
nywania czynności prowadzenia pojazdu. Przed nami czas 
na platooning (jazda w kolumnie pojazdów), który należy 
traktować jako fazę przejściową w procesie eliminowania 
lub ograniczania roli człowieka systemu Mobility 4.0.

 Ó Partnerstwo w klastrze

Modelem współpracy logistycznej realizowanym z powo-
dzeniem jest współpraca w klastrze. O partnerstwie w łań-
cuchu dostaw w klastrze nadwozi wymiennych stworzo-
nym przez firmę VIVE Transport opowiadali uczestnikom 
konferencji Maciej Śledziński, kierownik transportu i spe-
dycji z VIVE Transport i reprezentująca partnera – firmę 
Omega Pilzno, Joanna Niemiec. VIVE Transport zaprosiło 
do udziału w klastrze swoich dotychczasowych podwyko-
nawców. Model klastra polega na zunifikowaniu kontene-
rów pod względem technicznym – zunifikowane nadwozia 
wymienne BDF charakteryzują się unikatową konstrukcją 
– można je szybko wypiąć i postawić w dowolnym miejscu 
załadunku i rozładunku, gdzie mogą pełnić także rolę ma-
gazynu, charakteryzują się również większą ładownością 
(120 m3). Partnerstwo wynikające z modelu klastra przy-
nosi wiele korzyści – daje możliwość wymiany informacji 
o nowych rynkach, trendach, korzystanie z wypracowa-
nych wspólnie rozwiązań czy tworzenie grup zakupowych 
i obniżanie kosztów działalności, dzięki efektywnemu wy-
korzystywaniu zasobów. Model klastra polega więc nie tyl-
ko na zunifikowaniu kontenerów, ale także na stworzeniu 
standardów w takich obszarach jak ubezpieczenia, telema-
tyka, czy planowanie transportu.

 Ó Sztuczna inteligencja
Jak działa sztuczna in-
teligencja? Kiedy stanie 
się naszą rzeczywisto-
ścią? Siedem lat temu 
Google ogłosił strate-
gię: Mobile First – to już 
nasza teraźniejszość. 
W tym roku Google 
ogłosił, że zmierzamy 
w kierunku sztucznej 
inteligencji. W tajniki 
uczenia maszynowego 
wprowadził uczestni-
ków konferencji założy-
ciel niemieckiego start-
-upu, firmy Cargonexx 
– Rolf-Dieter Lafrenz. 

Samouczące się algorytmy stały się bazą nowego mo-
delu biznesowego, funkcjonującego pod nazwą “one-
-click-trucking”. Jaki wpływ ma cyfryzacja na przemysł 
transportowy? Spowoduje możliwość bezpośredniego, 
prostego składania zamówień. Sztuczna inteligencja 
pomoże nam przewidzieć liczbę, wielkość oraz wartość 
ładunków i zaplanować najlepszy rodzaj transportu. Sieć 
transportowa w pełni zautomatyzuje proces zamówień 
i realizacji przewozów.

 Ó Wymiana danych
Elektroniczna wymiana danych, 
EDI to narządzie wspomagające 
sprawne zarządzanie zaawan-
sowanymi łańcuchami dostaw. 
Możemy zintegrować i zauto-
matyzować skomplikowany sys-
tem przekazywania informacji 
między producentem, klientem 
i sprzedawcą. Alessandro Poma, 
z Data Interchange, zaprezen-
tował przykład łańcucha do-
staw w branży motoryzacyjnej, 
w którym wdrożono EDI. Na 
rynku europejskim produkuje 
się rocznie ok. 20 mln pojazdów, co daje kilkaset trylio-
nów elementów potrzebnych do ich wyprodukowania. 
Jeden z producentów elementów do produkcji samocho-
dów – firma Nifco, aby bezpiecznie i zgodnie z planami 
prowadzić produkcję zastosowała platformę do zarzą-
dzania procesami zamówień. Wdrożenie EDI pozwoliło 
na zautomatyzowanie procesów biznesowych w różnych 
obszarach łańcucha dostaw, skrócenie cyklu: zamówie-
nie – sprzedaż – fakturowanie – dostawa – zapłata i uzy-
skanie oszczędności.

 Ó Jeden ważny operator
Kontraktacja złożona, 
outsourcing usług logi-
stycznych całościowego 
łańcucha logistyczne-
go wymaga partnerstwa 
i otwartości na innowa-
cyjne rozwiązania. Anna 
Galas, dyrektor ds. rozwo-
ju logistyki kontraktowej 
Rohlig Suus Logistics, 
podczas swojego wystą-
pienia przeanalizowała 
rodzaje kontraktacji i wa-
runki dla zastosowania 

najlepszych modeli współpracy. Koncentracja usług 
u jednego operatora pozwala szukać optymalizacji nie 
tylko wewnątrz poszczególnych produktów, ale również 
na ich styku. Współpraca Rohlig Suus z czołowym pro-
ducentem w branży oświetleniowej oparta została na 
VMI (Vendor Managed Inventory) i przyniosła klien-
towi korzyści w różnych obszarach. Lead time wynosi 
obecnie 1 dzień zamiast 10 tygodni, nastąpiła redukcja 
stocku o 20 proc., a redukcja stocku VMI o 60 proc., a co 
niezwykle ważne – od momentu rozpoczęcia projektu 
nie zabrakło komponentów potrzebnych w produkcji.  
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Wypracowany został przy okazji ciekawy model logi-
styczny dla przepływów komponentów z Azji z wykorzy-
staniem składu celnego firmy na terenie Polski.

 Ó Wyzwania Big Data

Zarządzanie Big Data stanowi jedno z wyzwań dla go-
spodarki – umiejętność korzystania z nich i właściwego 
analizowania otwiera wiele możliwości. Coraz częściej 
stosuje się pojęcie Logistyka 4.0 na określenie digita-
lizacji procesów logistycznych i biznesowych. Analizo-
waniu danych w cyfrowym świecie logistyki poświęcił 
swoje wystąpienie Jacek Tarkowski z firmy Transporeon, 
która od 17 lat zbiera dane od 65 tys. firm transporto-
wych z ponad 100 krajów. Na platformie Transporeon 
każdego miesiąca przetwarzanych jest 18 terabajtów da-
nych. Poprawne odczytanie danych pozwala na wybra-
nie najlepszej opcji dostawy, optymalizację w czasie rze-
czywistym, czy obniżanie kosztów operacyjnych poprzez 
łączenie ładunków. - Dane wpływają na zmianę modeli 
biznesowych – podkreślił Jacek Tarkowski, przedsta-
wiając przykładowe możliwości zarządzania danymi na 
platformie Transporeon oraz przygotowywane raporty.  
- Zainfekowanie technologią jest trudne, ale później 
trudno jest z niej zrezygnować. Próbujmy się zainfeko-
wać – zaapelował na zakończenie prezentacji.

 Ó Logistyka wewnętrzna
O zaawansowanych tech-
nologiach w logistyce 
wewnętrznej i pytaniach, 
o celowość wprowadzania 
automatyzacji opowiadał 
Andrzej Michalski z SSI 
Schäfer. Czy automatyza-
cja w łańcuchu dostaw ma 
sens? Na decyzję o wpro-
wadzeniu automatyzacji 

procesów produkcyjnych wpływają przepływy (dobrze 
prowadzony biznes je zwiększa), zamówienia (w efekcie 
rozwoju e-commerce zmniejsza się liczba linii zamó-
wień), liczba indeksów, kanały sprzedażowe i obsługa 
zwrotów. A wyzwaniami są niezmiennie: szybkość obsłu-
gi, eliminacja błędów, redukcja kosztów i elastyczność. 
Jak podkreślał Andrzej Michalski, aby uzyskać optymal-
ne efekty, należy zanalizować dane, przeorganizować 
i uprościć procesy, nawet bez wprowadzania automatyza-
cji. Przegląd rozwiązań i systemów automatyki magazy-
nowej zalecanych do wdrożenia w różnych procesach po-
zwolił na prześledzenie najnowszych rozwiązań na rynku 
i pokazał możliwości, jakie dają w codziennej obsłudze 
składowania, depaletyzacji, czy sortowania. O wprowa-
dzeniu automatyki rozstrzygają szczegóły procesu.

 Ó Inwentaryzacja po nowemu
Na zarządzanie maga-
zynem z innej nieco 
perspektywy spojrzał 
Patrick Bellart, dyrek-
tor ds. innowacji tech-
nologicznych i auto-
matyki w FM Logistic. 
Próbując odpowiedzieć 
na pytanie: czy inwen-
taryzacja może być pro-
sta i przyjemna, przed-
stawił dwa innowacyjne 
rozwiązania do zastoso-
wania w tym procesie. 
Upraszczanie procesu 
inwentaryzacji ma na 

celu obniżenie jego kosztów, przyspieszenie zbierania 
danych i poprawę bezpieczeństwa. Jednym z rozwiązań 
stworzonych przez FM Logistic i Hub One jest Inventory 
Viewer – innowacyjna platforma do automatyzacji pro-
cesów inwentaryzacji. Rozwiązanie pozwala na przepro-
wadzenie procesu za pomocą platformy mocowanej na 
standardowym wózku. Dzięki skanowaniu palet w ruchu 
i przesyłaniu danych do systemu WMS proces znacznie 
się skraca. Zastąpienie klasycznego wózka pojazdem au-
tonomicznym pozwoli całkowicie zautomatyzować in-
wentaryzację. Drugim rozwiązaniem – będącym jeszcze 
w fazie testów, jest inwentaryzacja za pomocą dronów.

 Ó Wielkie wyzwania
Kolejny model współpra-
cy przy zaawansowanym 
łańcuchu dostaw przed-
stawili Marcin Smoła z ID 
Logistics oraz Kordian 
Leniarski z Auchan Re-
tail Polska. W 2012 roku 
Auchan – jedna z najwięk-
szych sieci retail przejął 
95 hipermarketów Real 
we wschodniej Europie. 
Tak duże przejęcie wią-
zało się z wielkimi wy-
zwaniami logistycznymi. 

Zarządzanie magazynami, regionalizacja sklepów, zarzą-
dzenie zapasami i przepływami towarów – każde z tych 
zagadnień wymagało szczególnego opracowania.
W 2013 roku integrację 
rozpoczęto od zaadoptowa-
nia systemów informatycz-
nych. Kolejnym krokiem 
była przeprowadzona rok 
później integracja sklepów, 
a w 2015 roku unifikacja 
serwisu. Obecnie Auchan 
kończy realizację docelo-
wego modelu logistyki. 
Po przejęciu Reala w Pol-
sce, sieci Auchan przybyło 
5 nowych magazynów – 
w sumie miała ich 8, ulo-

Relacja z konferencji Advanced Supply Chain
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kowane były w pobliżu i obsługiwały podobne regiony. 
W wyniku współpracy wypracowano model składający 
się z 6 magazynów. Niezwykle ciekawie przebiegał proces 
przekształcania magazynu sieci w Mszczonowie. Współ-
pracę partnerzy kontynuują, doskonaląc procesy magazy-
nowe i wprowadzając innowacyjne rozwiązania. Kolejne 
wyzwania to procesy automatyzacji i obsługi wszystkich 
kanałów sprzedaży.

 Ó Drony na straży centrum logistycznego
O nowym innowacyjnym 
projekcie – Intermodalnym 
Logistycznym Centrum 
Badawczo-Rozwojowym 
Ritex z pasją opowiadał 
Arkadiusz Żurek dyrek-
tor generalny w Grupie 
Ritex. Powstający w Le-
gnickiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej obiekt bę-
dzie sterowany własnym 
systemem inteligentnego 
zarządzania, obejmującym 
cztery zintegrowane sys-
temy składowe: efektywny 
system energetyczny, in-
nowacyjny system ochro-

ny perymetrycznej i warunków przechowalniczych, in-
teligentny system oświetlenia we wszystkich strefach 
oraz system informatyczny zintegrowanego zarządzania 
procesami logistycznymi. Na terenie centrum powsta-
nie część przemysłowa, chłodnicza, magazyn wysokiego 
składowania, ale także przestrzeń do prowadzenie testów 
i lądowisko dla dronów. Ritex pracuje nad wykorzysty-
waniem dronów w logistyce (dostawy paczek), a obecnie 
wykorzystuje je w monitoringu perymetrycznym.

 Ó Oczekiwania konsumenta
Zachowania i oczekiwania 
konsumenta składającego 
zamówienia w Internecie 
zanalizowała w ostatnim 
konferencyjnym wystą-
pieniu dr Aneta Pluta-Za-
remba ze Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie. 
To właśnie e-klient stawia 
przed menedżerami łańcu-
chów dostaw nowe wyzwa-
nia – dostarczenie przesył-
ki tego samego dnia, do 
pracy, za granicę – szybko, 
tanio, bezpiecznie i z moż-
liwością wygodnego i bez-

płatnego zwrotu. Trendy w e-commerce stanowią obecnie 
nie lada wyzwania dla logistyki. E-klienci coraz mniejszą 
wagę będą przywiązywać do ceny zakupów, oczekiwać zaś 
będą możliwości zakupów przez wiele kanałów, dostępno-
ści asortymentu, a także logistyki, która zapewni im pełną 
kontrolę w procesie logistycznym. Na znaczeniu zyskuje 
czas dostawy, zdefiniowane okienko doręczenia paczki oraz 
dostawy tego samego dnia, wybór opcji dostawy i zwrotu 
spośród kilku dostępnych na rynku, a w przyszłości włącze-
nie konsumenta w tworzenie usługi.
Na końcu łańcucha dostaw, a w zasadzie na jego począt-
ku, znajduje się konsument. Zaspokojenie jego potrzeb 
i oczekiwań stawiają sobie za cel w pierwszej kolejności 
menedżerowie łańcuchów dostaw. Zaawansowana logi-
styka, nowe modele, technologie wspomagające procesy 
i planowanie, a przede wszystkim zaufanie i partnerstwo 
w budowaniu nowych rozwiązań – te zagadnienia przy-
świecały konferencji Advanced Supply Chain.

 ■Kinga Wiśniewska

P U B L I S H I N G  H O U S E

Partnerzy konferencji

Partner strategicznyOrganizatorzy
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Inwestycyjny pociąg nie zwalnia
Najnowszy raport KPMG pt. „Inwestycje przedsiębiorstw produkcyjnych działających w Pol-
sce” przynosi nam znakomite wieści dotyczące przemysłu w Polsce. Porównanie jego wyni-
ków z poprzednią edycją, realizowaną w 2013 roku, pokazuje, że działające w naszym kraju 
firmy produkcyjne rozwijają się znakomicie, zaś ich apetyt na kolejne inwestycje nie słabnie.

Aż 76 proc. badanych firm pozytywnie ocenia swoją 
sytuację – odzwierciedla się to we wzroście produkcji 

sprzedanej przemysłu, rosnącej wartości nakładów inwe-
stycyjnych, zwiększającej się liczbie zatrudnionych oraz 
podwyższającemu się przeciętnemu wynagrodzeniu.

 Ó Plany inwestycyjne firm produkcyjnych
Odpowiednio zdefiniowana strategia przedsiębiorstw to 
tylko element wspierający kierunek rozwoju. Kluczem do 
osiągania wytyczonych celów jest podejmowanie prze-
myślanych i sprecyzowanych działań inwestycyjnych, 
które mają prowadzić do lepszej efektywności gospoda-
rowania zasobami, wzrostu zatrudnienia oraz transferu 
wiedzy i technologii. Przedsiębiorstwa przemysłu prze-
twórczego w Polsce są tego świadome i chętnie otwiera-
ją nowe zakłady produkcyjne, inwestują w środki trwałe 
oraz kapitał ludzki. Coraz częściej również zwiększają 
swoje nakłady w celu optymalizacji procesów, wdraża-
nia nowych systemów IT oraz rozwoju innowacyjności.

W ciągu najbliższych 2-3 lat 27 proc. badanych przedsię-
biorstw planuje otwarcie nowego zakładu. Mimo stra-
tegii zakładającej rozwój, wiele podmiotów nie planuje 
inwestować w nowe zakłady produkcyjne m.in. ze wzglę-
du na dysponowanie wolnymi mocami produkcyjnymi 
w ramach swoich obecnych zakładów, a dla niektórych 
wyzwaniem jest zebranie wystarczających środków fi-
nansowych na tak dużą inwestycję.
Zdecydowana większość przedsiębiorstw decyduje się 
na lokalizację swoich zakładów produkcyjnych na tere-
nie Polski (78 proc. respondentów planujących otwar-
cie nowego zakładu). Co dziesiąta planuje otwarcie ich 
za granicą, a aż 9 proc. przedsiębiorców rozważa otwar-
cie ich zarówno w kraju, jak i za granicą. Sektorem naj-
bardziej otwartym na ekspansję zagraniczną jest sektor 

spożywczy, w którym prawie co piąta firma 
biorąca udział w badaniu planuje otwarcie za-
kładu poza granicami kraju.
- Dzięki długookresowej strategii rozwoju wpisu-
jącej się w obecnie panujący trend prozdrowotny 
oraz przy wsparciu zaangażowanego i stałego 
zespołu, nasza firma ciągle się rozwija i inwestu-
je - mówi Robert Czajkowski, prezes Good Food 
Products. - Większość naszych działań skupia się 
wokół technologii produkcji oraz zwiększania mocy 
produkcyjnych. Nasza najnowsza inwestycja związa-
na jest właśnie z tymi obszarami – budujemy duży 
i nowoczesny zakład produkcyjny. Fabryka wyposażo-
na będzie w najnowsze i niemal całkowicie zautomaty-
zowane linie produkcyjne, co nie tylko pozwoli nam mi-
nimalizować koszty pracy, ale także częściowo rozwiąże 
problem niskiej dostępności pracowników.

 Ó Inwestycje w kapitał ludzki
Zarządzanie kapitałem ludzkim obejmuje szereg konse-
kwentnie realizowanych procesów i działań. Zwrotem z ta-
kich inwestycji są pracownicy o wysokich kompetencjach 
i kwalifikacjach, zorientowani na realizację celów bizneso-
wych swojej firmy. Wiele przedsiębiorstw biorących udział 
w badaniu w ciągu najbliższego roku planuje zwiększenie 
zatrudnienia, w szczególności o pracowników produkcyj-
nych. Firmy będą także zwiększać nakłady na szkolenia.
Połowa firm przetwórstwa przemysłowego w Polsce 
przewiduje wzrost liczby osób zatrudnionych w ich or-
ganizacji w porównaniu z rokiem poprzednim, najczę-
ściej o około 10 proc. Ponad 40 proc. przedsiębiorstw 
zamierza utrzymać zatrudnienie na niezmienionym po-
ziomie. W badaniu z 2013 roku większość firm (55 proc.) 
stawiała na utrzymanie aktualnej liczby pracowników, 
jedna czwarta planowała wzrost.
W porównaniu z 2013 rokiem widać wyraźną tendencję 
wzrostową. Ankietowane przedsiębiorstwa w większości 
nastawione są na wzrost zatrudnienia, podczas gdy 4 
lata wcześniej zorientowane były głównie na utrzyma-
nie aktualnej liczby pracowników. Zdecydowana więk-
szość firm, z którymi przeprowadzone zostały wywiady 
bezpośrednie, zwraca uwagę na coraz większy problem 
ze znalezieniem pracowników.

Odpowiednio zdefiniowana strategia 
przedsiębiorstw to tylko element 
wspierający kierunek rozwoju.



Analizując strukturę zatrudnienia, warto zwrócić uwagę 
na profil nowych pracowników, których zatrudnienie pla-
nują firmy. Największe zgłaszane zapotrzebowanie jest 
na pracowników produkcyjnych. Aż 81 proc. przedsię-
biorstw przetwórstwa przemysłowego planuje zatrudnić 
takie osoby. Ponad połowa (58 proc.) zamierza zwiększyć 
zatrudnienie w firmie o nowych inżynierów oraz wysoko 
wykwalifikowanych pracowników produkcyjnych, a bli-
sko co czwarta firma chce obsadzić stanowiska o profi-
lu administracyjnym. Dodatkowo wiele firm biorących 
udział w badaniu przyznaje, że ich organizacje poszukują 
również osób do działów sprzedażowych (pracowników 
handlowych) i marketingu.
- Planując zmiany zatrudnienia w firmie, bierzemy pod 
uwagę liczbę zleceń, które musimy obsłużyć - mówi Ja-
cek Sosnecki, dyrektor produkcji Ferrum. - Staramy się 
na bieżąco obserwować rynek pracownika, gdyż obec-
nie trudno jest o dobrych specjalistów, co przekłada się 
na wyższe nakłady na szkolenia i presję podwyżek. Nie 
mamy natomiast problemów z rotacją w firmie. Pro-
wadzimy programy stażowe, korzystamy z projektów 
europejskich, które pomagają nam wspierać naszych 
pracowników w rozwoju, podwyższać ich kwalifikacje 
i zwiększać satysfakcję z pracy.

 Ó Inwestycje w efektywność operacyjną
W celu realizacji założonych strategii działania przed-
siębiorstwa starają się, aby ich zasoby były optymalne 
i efektywne, a poprawa wewnętrznych procesów często 
przekłada się na znaczne oszczędności. Ponad połowa ba-

danych firm w najbliższym czasie przeprowadzi znaczące 
optymalizacje, w tym często wdrożenie systemów IT.
Najczęściej wskazywanym obszarem, w którym przepro-
wadzone będą optymalizacje, jest obszar produkcji i mon-
tażu (80 proc.), bardzo wiele przedsiębiorstw (63 proc.) 
planuje także poprawić swoje działania związane z łańcu-
chem dostaw, transportem, logistyką i magazynowaniem. 

Co druga firma zakłada udoskonalenie procesów związa-
nych z marketingiem, sprzedażą i obsługą klienta oraz 
z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Najmniej doceniany 
jest natomiast obszar finansów i podatków, który uspraw-
nić planuje jedynie 27 proc. przedsiębiorstw. Większość 
badanych przedsiębiorstw kładzie nacisk głównie na 
swoją działalność produkcyjną, a mniej uwagi poświęca 
finansowej stronie działalności.

 Ó Inwestycje w innowacyjność
Innowacyjność dla wielu firm stanowi podstawową formę 
zdobywania przewagi konkurencyjnej na rynku, dlatego 
też ważne jest dla nich prowadzenie działalności badaw-
czo-rozwojowej, wprowadzanie nowych produktów oraz 
inwestowanie w najnowocześniejsze technologie.

Najczęściej wskazywanym obszarem, 
w którym przeprowadzone będą 
optymalizacje, jest obszar  
produkcji i montażu.
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Inwestycje firm produkcyjnych w Polsce

Firmy przetwórstwa przemysłowego zdają sobie sprawę 
z potrzeby strategicznego spojrzenia również na aspek-
ty związane z bazą produktową, dostrzegają możliwości 
wzrostu i rozwoju wraz z wprowadzaniem innowacji oraz 
ulepszaniem swoich produktów. Niemal dwie trzecie firm 
do końca roku planuje wprowadzić na rynek nowe lub 
znacznie zmodyfikowane produkty. Czynnikiem, który 
różnicuje odpowiedzi w tym obszarze, nie była branża ani 
wielkość przedsiębiorstwa, ale własna ocena sytuacji fir-
my – im lepiej przedsiębiorstwo funkcjonuje, tym częściej 
zamierza wypuścić nowe lub istotnie ulepszone wyroby.
- Olbrzymi wpływ na branżę producentów materiałów 

budowlanych, a tym samym na nas, mają także trendy 
konsumenckie (np. popularność spadzistych dachów). 
Jednak wbrew pozorom polski rynek nie jest otwarty na 
innowacje – za granicą niezwykle popularne są np. zielone 
dachy – w Niemczech większość firm oferuje rozwiązania 
w tym zakresie. U nas nadal jest to rozwiązanie stosun-
kowo rzadko wybierane przez klientów. W związku z tym 
wprowadzanie nowych produktów jest mało opłacalne. 
Dodatkowym wyzwaniem dla branży jest kwestia naj-
niższej ceny przy zamówieniach publicznych. Wciąż jest 
to czynnik mający największy wpływ zarówno na wybór 
dostawcy, jak i wykonawcy, co odbywa się często kosztem 
jakości oferowanych produktów bądź wykonanych prac - 
zauważa Piotr Widawski, prezes zarządu Izolacja-Jarocin.
Działalność badawczo-rozwojowa to działalność twórcza 
obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, po-
dejmowane w sposób systematyczny w celu zwiększenia 
zasobów wiedzy oraz ich wykorzystania do tworzenia 
nowych zastosowań. Niemal połowa badanych przed-
siębiorstw prowadzi taką działalność w wyspecjalizowa-
nym dziale. Co ważne, aż co trzecia firma w bieżącym 
roku zwiększy nakłady w obszarze badawczo-rozwojo-
wym, zmniejszenie wydatków ma w planach mniej niż 
1 proc. badanych przedsiębiorstw. Częściej zwiększenie 
wydatków na B+R przewidują bardzo duże firmy.

 Ó Przemysł 4.0
W sektorze przetwórstwa przemysłowego zmiany nastę-
pujące w wyniku pojawiających się nowych technologii 
można łączyć ze zjawiskiem kolejnej rewolucji przemy-
słowej. Zmiana podejścia jest procesem ewolucyjnym 
– cząstkowy postęp w różnych obszarach przemysłu 
i technologii cyfrowych składa się na większą całość. 
Dochodzi do fuzji odrębnych dotąd struktur, technologii 
i rozwiązań, które w efekcie zmieniają system funkcjo-
nowania i zarządzania przedsiębiorstwami. Hasło Prze-
mysł 4.0 po raz pierwszy pojawiło się kilka lat temu 
i jest coraz szerzej stosowanym, zbiorczym określeniem 
na zaawansowane, inteligentne rozwiązania automaty-
zacyjne w przemyśle. Co piąty respondent jest zaznajo-

miony z tym pojęciem, a po podaniu krót-
kiej definicji, okazało się, że 25 proc. firm 

biorących udział w badaniu w najbliższych latach planu-
je rozwój w tym kierunku.
W tego rodzaju rozwiązania najczęściej inwestować będą 
bardzo duże firmy (33 proc.), co w znacznej mierze może 
wynikać z wysokich kosztów takich inwestycji.

■ Oprac. AP na podstawie raportu KPMG Inwestycje przedsię-
biorstw produkcyjnych działających w Polsce

Aktualna sytuacja ekonomiczna pol-
skich przedsiębiorstw zgodnie z prze-
prowadzonymi badaniami wskazuje, 
iż zdecydowana większość firm ocenia 
swoją sytuację jako bardzo dobrą i do-
brą. Przewagą konkurencyjną, jaką dys-
ponują polskie przedsiębiorstwa, nie są 
już wyłącznie niższe koszty produkcji. 
Firmy produkcyjne w Polsce mogą 
śmiało konkurować jakością swoich 
wyrobów ze światowymi konkuren-

tami, ale również dużą elastycznością w stosunku do oczeki-
wań swoich klientów. Aby utrzymać tę tendencję konieczne są 
inwestycje nie tylko w innowacyjne produkty, ale też w nowo-
czesne narzędzia informatyczne usprawniające proces planowa-
nia i harmonogramowania produkcji. Informacja o aktualnym 
harmonogramie produkcji i jej postępie w czasie rzeczywistym 
to przyszłość polskich fabryk w dobie Przemysłu 4.0. Korzyści 
wdrożenia takiego rozwiązania dostrzegalne są już w ciągu 
pierwszych kilku miesięcy: lepsze wykorzystanie zasobów, skró-
cenie lead time oraz poprawa efektywności produkcji nawet 
o kilkanaście procent. W perspektywie długoterminowej syste-
my takie jak PSIasm zwiększają konkurencyjność firmy poprzez 
usprawnienie obsługi klienta oraz redukcję kosztów produkcji.

Aleksander Faleńczyk,  
Senior Sales Manager PSI Polska

NIE TYLKO KOSZTY PRODUKCJI

W ciągu najbliższych lat  
ponad 1/4 przedsiębiorstw planuje 

otwarcie nowego zakładu.



Zmiany w gronie największych polskich producentów motoryzacyjnych

Motoryzacyjni 
liderzy przyśpieszają

Zestawienie firm motoryzacyjnych z większościowym polskim kapitałem, prowadzone przez 
Bank Zachodni WBK, Bisnode i Polską Izbę Motoryzacji, naświetla niezwykle nas interesujący 
fragment branży automotive. W drugiej edycji badania, w czołowej trzydziestce zaszło kilka 
zmian, ale wspólny mianownik jest jeden – nasi producenci motoryzacyjni radzą sobie świetnie.

Miejsca w rankingu zostały przydzielone według 
wielkości rocznych przychodów ze sprzedaży za 

ostatni dostępny okres. Z zestawienia zostały wyelimino-
wane firmy, które mają dominujący kapitał zagraniczny. 
Przy przygotowaniu listy uwzględniono firmy wyselek-
cjonowane wg PKD29, ale też firmy wyselekcjonowane 
z innych działów PKD, prowadzące produkcję również dla 
innych branż. Przeprowadzono dodatkową weryfikację 
w oparciu o wiedzę posiadaną przez Polską Izbę Motory-
zacji, Bisnode oraz Polską Grupę Motoryzacyjną.

 Ó Części i podzespoły dominują
– Polska marka samochodu osobowego to 
póki co pieśń przyszłości. Tu i teraz bez-
sprzecznie rządzą producenci podzespołów 
oraz pojazdów innych niż osobowe, którzy 
działają w niszach, umieją sprzedawać za 
granicą i sprawnie włączają się w mię-
dzynarodowe łańcuchy wartości sektora 
automotive. Przez co najmniej 5 lat to się 
nie zmieni – wskazują autorzy 2. edycji 
zestawienia TOP30 polskich firm motory-
zacyjnych: Bank Zachodni WBK, Bisnode 
i Polska Izba Motoryzacji. Sprawozdania 
pokazują, że biznes tych firm pędzi szyb-
ko: średni wzrost rocznych przychodów 
podmiotów z TOP30 sięgnął 14 proc.
Na najnowszej liście TOP30, czyli 30-stu firm motory-
zacyjnych z większościowym polskim kapitałem o naj-
większych przychodach, aż 21 miejsc zajmują firmy wy-
twarzające części i podzespoły. 3 podmioty z tej grupy 
to producenci akumulatorów. Drugi silnik wzrostu pol-
skiego automotive to producenci pojazdów innych niż 

samochody osobowe i dostawcze. Wśród nich są: 2 fir-
my produkujące autobusy, 4 firmy produkujące nacze-
py, przyczepy i zabudowy do samochodów oraz 3 firmy 
produkujące pojazdy specjalne.
Najwięcej firm z zestawienia TOP30 zlokalizowanych 
jest na terenie województwa śląskiego (8), w wielkopol-
skim (6), podkarpackim (5) oraz mazowieckim (4). Dwie 

firmy działają na Dolnym Śląsku, a po jednej w woje-
wództwach łódzkim, podlaskim, małopolskim, kujaw-
sko-pomorskim i świętokrzyskim. Zaskakuje wysoka 
pozycja województwa podkarpackiego. Dla porównania 
w przypadku firm z kapitałem zagranicznym zdecydo-
wanie dominują 2 województwa śląskie (11 na 30) i dol-
nośląskie (8 na 30).

 Ó Warte uwagi szczegóły
W porównaniu do pierwszego zestawienia, opublikowa-
nego rok temu, w nowym TOP30 zaszło sporo zmian.  

– Co prawda skład ścisłej czołówki pozostał niezmienio-
ny (Grupa Boryszew, Solaris Bus&Coach, Wielton i Sa-
nok Rubber Company), ale dalej jest ciekawie, bo poja-
wiło się aż 5 nowych podmiotów – mówi Wojciech Żuk, 
dyrektor kredytowy ds. sektora motoryzacyjnego w Ban-
ku Zachodnim WBK.
BOCAR, producent samochodów pożarniczych na róż-
nych typach podwozi renomowanych marek, wszedł 
do zestawienia dzięki dużemu wzrostowi sprzedaży (aż  
o 47 proc. r/r). Cztery pozostałe firmy pojawiły się dzięki 
informacjom i współpracy z Polską Grupą Motoryzacyj-
ną. Są to podmioty sklasyfikowane poza PKD29 a tym 
samym trudne do zidentyfikowania, ponieważ produ-
kują nie tylko na potrzeby automotive, ale również in-
nych branż. Tylko dzięki wiedzy organizacji branżowych 
takich jak PIM czy PGM możliwe było ustalenie, że 
większość produkcji tych firm jest kierowana do sektora 
motoryzacyjnego i włączenie tych firm do zestawienia. 
Są to podmioty sklasyfikowane poza PKD29 czyli teore-
tycznie poza motoryzacją. Jednak ponieważ ich produk-
cja jest w dużej mierze „zasysana” przez branżę automo-
tive, autorzy raportu włączyli je do zestawienia. Te firmy 

W większości branż rynek 
wewnętrzny jest wstępem do 
ekspansji zagranicznej. W sektorze 
motoryzacyjnym możliwa jest 
tendencja odwrotna.

Producenci samochodow specjanych są polską dumą.
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to: Bury (systemy telekomunikacyjne, nawigacyjne i ste-
rujące do samochodów, np. urządzenia głośnomówiące, 
ładowanie i systemy uchwytów, nawigacja, piloty ra-
diowe, anteny, wzmacniacze, mikrofony), Kuźnia Polska 
(odkuwki do samochodów osobowych i ciężarowych), 
SPLAST (detale techniczne z tworzyw konstrukcyjnych) 
oraz Geyer & Hosaja (dywaniki gumowe i opony do sa-
mochodów ciężarowych, autobusów, naczep i przyczep).
 – Debiutanci na liście TOP30 i cała 2. edycja tego zesta-
wienia, pokazują, że polski sektor automotive jest jesz-
cze bardziej zaawansowany i różnorodny, a jego specjali-
zacja jest jeszcze mocniejsza niż wydaje się na pierwszy 
rzut oka – podkreśla Wojciech Żuk.

 Ó Polska marka samochodów jeszcze daleko
Co więcej, autorzy rankingu TOP30 podkreślają, że po-
mimo pojawiających się w przestrzeni publicznej nowa-
torskich wizji rozwoju polskiej motoryzacji, w kolejnych 
latach nie zmienią się ani jej specjalizacja ani źródło 
wzrostu, czyli eksport. Dlaczego? Zbudowanie silnej 
marki samochodowej jest możliwe, ale wymaga czasu 
i ogromnych inwestycji nie tylko w opracowanie samo-
chodu i zbudowanie od podstaw nowoczesnej fabryki 
ale także w stworzenie sieci dilerskiej oraz serwisowej 
zarówno w Polsce jak i w całej Europie. W pierwszym 
etapie będzie więc mieć znaczenie głównie wizerun-
kowe. W sferze realnego biznesu i przychodów, polską 
branżę tworzą i co najmniej przez następne 5 lat będą 
tworzyć przede wszystkim części, podzespoły, akcesoria, 
elementy wyposażenia czy specjalistyczne pojazdy i roz-
wiązania wysyłane na eksport. Ta specjalizacja może się 
nawet ugruntować. Po pierwsze dlatego, że nasi produ-
cenci bardzo sprawnie z roku na rok rozwijają sprzedaż 
zagraniczną a po drugie dlatego, że nowe szanse może 
stworzyć rynek wewnętrzny.

– W większości branż rynek wewnętrzny jest wstępem 
do ekspansji zagranicznej. W sektorze motoryzacyjnym 
możliwa jest tendencja odwrotna. Za sprawą nowych in-
westycji zagranicznych koncernów w Polsce, które zo-
stały przyciągnięte w ostatnim czasie i miejmy nadzieję, 
że będzie jeszcze więcej, polskie firmy już dostarczające 
za granicę komponenty zyskają szansę rozwoju na ryn-
ku wewnętrznym – mówi Roman Kantorski, prezes PIM. 
Dodaje on, że jeśli Polska ma zbudować własne auto oso-
bowe, to tylko i wyłącznie dzięki mistrzowskiej produk-
cji części i podzespołów.

 Ó Pojazdy specjalne imponują
Łączne przychody firm uwzględnionych w drugiej 
edycji listy TOP30 polskiego automotive wyniosły 9,6 
mld zł. To suma niższa niż przychody największych 
firm z kapitałem zagranicznym operujących w Pol-
sce, takich jak FCA Poland S.A. (14,3 mld zł w 2016 r.) 

i Volkswagen Poznań Sp. z o.o. (9,8 mld zł w 2015 r.), 
ale warto zwrócić uwagi na niemałe dynamiki. Średni 
wzrost przychodów dla producentów części i podze-
społów wyniósł +9 proc.; dla producentów akumulato-
rów +20 proc. Przychody firm produkujących naczepy, 
przyczepy i zabudowy do samochodów wzrosły średnio  
o 16 proc. Najmniej urosły przychody producentów au-
tobusów (średnio o 4 proc.), przy czym rosły przychody 
lidera Solaris Bus&Coach, podczas gdy drugi producent 
z listy zanotował spadek sprzedaży. – Największe wra-
żenie robią wyniki producentów pojazdów specjalnych. 
Przychody tych trzech firm z naszego zestawienia, 
w ujęciu łącznym, podwoiły się – mówi Wojciech Żuk.

Z kolei z analizy wywiadowni gospodarczej Bisnode, któ-
ra opracowała dane do zestawienia TOP30, wynika, że 
blisko 70 proc. firm z branży produkcji autobusów, jak 
również części i akcesoriów jest w bardzo dobrej i dobrej 
kondycji finansowej, z czego 55,4 proc. w bardzo dobrej. 
W równie dobrej sytuacji znajdują się producenci przy-
czep i naczep. Wśród tych blisko 65 proc. jest w bardzo 
dobrej i dobrej kondycji finansowej. – Na tle innych 
branż, to świetny wynik. To także dowód, że cała branża 
motoryzacyjna umacnia swoją pozycję w polskiej gospo-
darce – mówi Tomasz Starzyk z Bisnode.

 Ó Wyższy bieg dzięki innowacjom
Według eksperta Bisnode ogromny potencjał tkwi w in-
nowacjach. To one napędzają polski przemysł automoti-
ve. Ultralekkie pojazdy, układy napędowe, innowacyjne 
komponenty i systemy do zastosowania w pojazdach, 
także technologie produkcji, regeneracji, odzysku i re-
cyklingu to tylko niektóre obszary, w których prowa-
dzone są badania nad rozwojem i udoskonaleniem pro-
dukcji. Z Tomaszem Starzykiem zgadzają się Wojciech 
Żuk i Roman Kantorski. – Widoczne jest również duże 
zainteresowanie programami badawczo-rozwojowymi, 
jak np. INNOMOTO (sektorowy program badań nauko-
wych i prac rozwojowych), którego celem jest wsparcie 
rozwoju innowacji w branży motoryzacyjnej. Polska, 
jako kluczowy eksporter wyrobów przemysłu motoryza-
cyjnego na równi z działalnością produkcyjną, powinna 
być inicjatorem rozwiązań z zakresu B+R i skutecznie je 
wdrażać. To szansa dla polskich dostawców części i kom-
ponentów. Ważne jest abyśmy wszyscy: firmy, ośrodki 
badawczo-rozwojowe oraz administracja państwowa ob-
rali kierunek na innowacje, ponieważ drugiej takiej szan-
sy możemy nie mieć – mówi Roman Kantorski.

 ■Oprac. AP

Polska, jako kluczowy eksporter 
wyrobów przemysłu motoryzacyjnego 
na równi z działalnością produkcyjną 
powinna być inicjatorem rozwiązań 
z zakresu B+R i skutecznie je wdrażać.

Grupa Boryszew jest pewnym liderem zestawienia

Zmiany w gronie największych, polskich producentów motoryzacyjnych
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* ostatnie dostępne dane - za rok 2016 lub 2015 a w przypadku Polmotors za rok 2013 i ZAP Sznajder Batterien za rok 2014
** wyodrębnione przychody segmentu motoryzacyjnego w oparciu o roczne sprawozdania finansowe Grupy

*** przychody ze sprzedaży za rok 2016 w oparciu o skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Wielton S.A.
**** dane za 9 miesięcy 2016

Źródło danych: Bisnode Polska

Pozycja Nazwa firmy
Przychody ze 
sprzedaży* 
mln PLN

Pozycja 
w edycji 
1 TOP 30

Zmiana 
miejsca na 

liście r/r
Produkty Województwo

1
Grupa BORYSZEW  

- Segment Motoryzacja
** 2 175 1 0 ↔

Części i podzespoły dla motoryzacji  
(segment motoryzacyjny)

mazowieckie

2 SOLARIS BUS & COACH S.A. 1 795 2 0 ↔
Autobusy miejskie, międzymiastowe  
i specjalne oraz tramwaje

wielkopolskie

3 WIELTON S.A. *** 1 198 3 0 ↔
Naczepy, przyczepy i zabudowy  
do samochodów ciężarowych

łódzkie

4
SANOK RUBBER COMPANY S.A.  

- Segment Motoryzacja
** 516 4 0 ↔

Części i podzespoły dla motoryzacji  
(segment motoryzacyjny)

podkarpackie

5
WAWRZASZEK ISS  

Sp. z o.o. Spółka komandytowa
501 6 1 ↑

Pojazdy ratownicze: przede wszystkim  
pojazdy straży pożarnej

śląskie

6 Bury Sp. z o.o. **** 372 nd nowy
Systemy telekomunikacyjne, nawigacyjne 
i sterujące dla motoryzacji

podkarpackie

7 AUTOPART S.A. 354 nd nowy Akumulatory dla motoryzacji podkarpackie

8 ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A. 259 5 -3 ↓ Akumulatory dla motoryzacji mazowieckie

9 JELCZ Sp. z o.o. 213 11 2 ↑
Samochody ciężarowe specjalne i specjalizo-
wane marki Jelcz oraz części zamienne

dolnośląskie

10 Kużnia Polska S.A. 189 nd nowy Części i podzespoły dla motoryzacji śląskie

11 BODEX Sp. z o.o. Spółka komandytowa 177 12 1 ↑
Wywrotki, przyczepy, cysterny, zabudowy  
oraz podwozia do samochodów ciężarowych

dolnośląskie

12 AC S.A. 167 7 -5 ↓ Części i podzespoły dla motoryzacji podlaskie

13 PRO CARS GROUP Sp. z o.o. 167 8 -5 ↓ Części i podzespoły dla motoryzacji śląskie

14 POLMOTORS Sp. z o.o. 159 9 -5 ↓ Części i podzespoły dla motoryzacji śląskie

15 SPINKO Sp. z o.o. 156 18 3 ↑ Części i podzespoły dla motoryzacji wielkopolskie

16 JENOX AKUMULATORY Sp. z o.o. 137 20 4 ↑ Akumulatory dla motoryzacji wielkopolskie

17
ALPHA TECHNOLOGY 

Sp. z o.o. Spółka komandytowa
134 14 -3 ↓

Części i podzespoły dla motoryzacji.  
Produkcja też dla innych branż

małopolskie

18 LUMAG Sp. z o.o. 123 13 -5 ↓ Części i podzespoły dla motoryzacji wielkopolskie

19 SPLAST Sp. z o.o. 115 nd nowy Części i podzespoły dla motoryzacji podkarpackie

20 EL CAB Sp. z o.o. 113 19 -1 ↓ Części i podzespoły dla motoryzacji wielkopolskie

21 LIDER TRADING Sp. z o.o. 107 15 -6 ↓ Autobusy marki Solbus mazowieckie

22
Zakład produkcji form narzędzi specjalnych 

 i przetwórstwa tworzyw sztucznych  
GRAFORM Stanisław Grabowski

106 21 -1 ↓ Części i podzespoły dla motoryzacji
kujawsko 

-pomorskie

23 Geyer & Hosaja Sp. z o.o. 103 nd nowy Części i akcesoria dla motoryzacji podkarpackie

24 ZAKŁADY METALOWE POSTĘP S.A. 100 23 -1 ↓ Części i podzespoły dla motoryzacji śląskie

25 FEBER Sp. z o.o. 98 16 -9 ↓ Naczepy i przyczepy mazowieckie

26 PAKS D Sp. z o.o. 98 24 -2 ↓
Części i podzespoły dla motoryzacji. 
Produkcja i usługi również dla innych branż

śląskie

27 IZO BLOK S.A. 94 27 0 ↔ Części i podzespoły dla motoryzacji śląskie

28 POLMOSTRÓW Sp. z o.o. 92 17 -11 ↓ Części i podzespoły dla motoryzacji wielkopolskie

29 KH KIPPER Sp. z o.o. 90 26 -3 ↓
Zabudowy do samochodów ciężarowych, 
przyczepy, naczepy, wywrotki

świętokrzyskie

30 Przedsiębiorstwo Specjalistyczne BOCAR Sp. z o.o. 88 nd nowy
Samochody pożarnicze na różnych typach 
podwozi renomowanych marek

śląskie

TOP30 największych producentów z branży motoryzacyjnej z większościowym polskim kapitałem - Edycja 2.
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SSE do lamusa?
Dyskusja o przyszłości Specjalnych Stref Ekonomicznych powróciła z całą siłą. Polski rząd przy-
gotował nowy instrument wsparcia dla inwestorów. Jeżeli planowane zmiany wejdą w życie, 

zamiast SSE będziemy mieli jedną wielką, ogólnopolską strefę inwestycji.

Proponowane rozwiązania są odpowiedzią na wyzwa-
nia rozwojowe, oczekiwania inwestorów oraz pro-

blemy, które napotykali podejmując decyzję o działalno-
ści biznesowej w Polsce. Są to m.in.:
- rozproszony model obsługi inwestora z brakiem wiodące-
go podmiotu w regionie – do tej pory było to 8 instytucji, 
które często dublowały się w swoich zadaniach instytucji 
otoczenia biznesu,
- rozbudowana dokumentacja aplikacyjna dot. udzielenia 
wsparcia publicznego oraz przewlekłość procedowania 
wniosków o zmianę granic Specjalnych Stref Ekonomicz-
nych (w niektórych przypadkach inwestorzy czekali nawet 
ponad 20 miesięcy).

 Ó Co robić po 2026?
Specjalne Strefy Ekonomiczne, funkcjonujące od 20 lat, po-
wstały po to, by pobudzić inwestycje i zlikwidować wysokie 
bezrobocie strukturalne (w niektórych rejonach kraju sięgało 
nawet 40 proc.). Obecnie w Polsce działa 14 SSE i stanowią 
one istotny element relacji z inwestorem. Wraz z upływem 
lat nie dostosowano przyjętych założeń ich oddziaływania 
do zmieniających się potrzeb i wyzwań ekonomicznych. 
Brak wydłużenia ich funkcjonowania (wg ustawy do 2026r.) 
spowodowałby gwałtowne ograniczenie inwestycji w naj-
bliższych latach. Obecnie instrument ten jest mniej atrak-
cyjny (jest to 9 lat zwolnienia), zwłaszcza w porównaniu do 
innych krajów, gdzie zwolnienie standardowo trwa 10 lat.
Zidentyfikowanie nieefektywnych procesów i ich szybka 
optymalizacja doprowadziło do wdrożenia nowej koncep-
cji wspierania inwestycji w ramach instrumentu zwolnień 
podatkowych tak, by korzystnie wpłynąć na rozwój gospo-
darczy Polski poprzez stymulowanie wysokojakościowych 
inwestycji.
Instrument zwolnień podatkowych dostępny będzie dla 
nowych inwestycji spełniających kryteria ilościowe rozu-
miane jako nakłady inwestycyjne oraz kryteria jakościowe 
zgodne z Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 

Szczególnie cenione będą takie inwestycje, które mają 
pozytywne przełożenie na rozwój gospodarczy kraju i re-
gionu m.in. poprzez transfer know-how oraz zapewnienie 
korzystnych warunków dla pracowników.

 Ó Najważniejsze założenia nowych zasad 
wsparcia inwestycji:

1. Nowy standard obsługi inwestora  
– spółki zarządzające

Spółki odegrają nową, wzmocnioną rolę w przyciąganiu 
inwestycji oraz będą zarządzały nowym instrumentem 
zawartym w ustawie. Będą głównym punktem kontaktu 
w regionie w ramach systemu obsługi inwestora, a tak-
że regionalnym koordynatorem udzielania pomocy pu-
blicznej w obszarze instrumentu zwolnień podatkowych 
i dotacji rządowych. Spółki, będące centrum wiedzy dla 
inwestora, będą działały w ramach rejonizacji opartej 
o powiaty określone w rozporządzeniu wykonawczym 
do ustawy. Każda z nich będzie miała przydzielone po-
wiaty, na obszarze których będzie mogła prowadzić 
działalność. Jeden punkt kontaktu dla inwestora będzie 
stanowił kompleksową usługę, a także istotną pomoc 
w eliminacji barier inwestycyjnych (m.in. w skróceniu 
czasu procedur).
2. Odejście od ograniczeń terytorialnych
W nowej koncepcji zachęty podatkowe będą dostępne na 
całym terytorium Polski (bez ograniczeń terytorialnych), 
ale z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia te-
renu. Dzięki temu zlikwidowana zostanie długotrwała 
i obciążająca przedsiębiorcę procedura zmiany granic Spe-
cjalnych Stref Ekonomicznych. Do tej pory obszar objęty 
wsparciem wynosił 25 tys. ha, czyli 0,08 proc. powierzchni 
kraju, co powodowało ograniczenia w dostępnie do warto-
ściowych terenów inwestycyjnych. Po zmianie, wykorzy-
stany zostanie potencjał całego kraju, co jest szczególnie 
ważne dla dużych inwestycji.
3. Nowe kryteria dostępu
Instrument zwolnień podatkowych będzie dostępny dla 
nowych inwestycji, które zgodnie z definicją Komisji Euro-
pejskiej obejmują utworzenie nowego zakładu produkcyj-
nego oraz reinwestycję. Do tej pory były to tylko kryteria 
ilościowe. Z nową ustawa inwestor będzie musiał spełnić 
zarówno kryteria ilościowe, jak i przede wszystkim jako-
ściowe, które dopasowane będą do warunków konkretnej 
lokalizacji.

Innowacyjność inwestycji będzie miała duże znacznie  
dla jej oceny.

Planowane zmiany w ułatwieniach inwestycyjnych
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Instrument zwolnień podatkowych będzie 
dostępny dla nowych inwestycji, które 

zgodnie z definicją Komisji Europejskiej 
obejmują utworzenie nowego zakładu 

produkcyjnego oraz reinwestycję.



 Ó Sposób oceny inwestycji
Inwestycje będą musiały spełniać kryteria:
1. Ilościowe – określone nakłady inwestycyjne uza-

leżnione od stopy bezrobocia w powiecie i wielkości 
przedsiębiorstwa.

2. Jakościowe – uwzględniające założenia SOR 
w obszarach:

❙❙ rozwój strukturalny – mierzony w oparciu o: zatrud-
nienie kadry ze specjalistycznym wykształceniem 
lub wysokopłatne miejsca pracy; zgodność inwesty-
cji z aktualną polityką rozwojową kraju oraz eksport 
produktów lub usług;

❙❙ rozwój naukowy – obliczany na podstawie współ-
pracy z ośrodkami badawczymi, akademickimi oraz 
działalnością B+R; rozwój klastrów sektorowych;

❙❙ zrównoważony rozwój – przeliczany na podstawie 
lokalizacji inwestycji (np. na obszarach o wysokiej 
stopie bezrobocia); dodatkowe punkty za wsparcie 
dla mikro, małej i średniej przedsiębiorczości, a tak-
że za wsparcie średnich i małych miast oraz wsi;

❙❙ rozwój zasobów ludzkich – mierzony według oferowa-
nych, dodatkowych świadczeń dla pracowników, np. 
działań w zakresie opieki nad pracownikiem, czy wspar-
ciu ich w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji.

Maksymalnie projekt inwestycyjny może otrzymać 10 
punktów za zgodność z SOR. Spełnienie kryteriów jako-
ściowych nastąpi po uzyskaniu 60 proc. W przypadku 
inwestycji zlokalizowanych na obszarach z intensyw-
nością pomocy publicznej 35 proc. (obszary należące do 
województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódz-
kiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, świę-
tokrzyskiego, zachodniopomorskiego oraz na obszarach 
należących do podregionów ciechanowsko-płockiego, 
ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego 
wschodniego) lub obszarach wskazanych w „Programie 

dla Śląska” próg zmniejsza się z 60 proc. do 50 proc. 
W przypadku inwestycji zlokalizowanych na obszarach 
z intensywnością pomocy publicznej 50 proc. (woje-
wództwa: lubelskie, podkarpackie, warmińsko-mazur-
skie i podlaskie) próg zmniejsza się z 60 proc. do 40 proc.

 Ó Czasowe zwolnienia
Zostanie wyznaczony okres korzystania ze zwolnienia po-
datkowego i wprowadzona przejrzysta zasada – im wyższa 
intensywność pomocy publicznej w województwie do-
zwolona przez Unię Europejską, tym dłuższy okres zwol-
nienia. Decyzja o wsparciu inwestycji wydawana będzie 
na czas określony od 10 do 15 lat. Do czasu wygaśnięcia 
aktualnej ustawy do 2026 r. okres ten może być wydłużo-
ny o 5 lat w przypadku inwestycji na terenach obecnie ob-
jętych statusem SSE. Podkreślić należy, że dla dotychczas 
działających inwestycji pozostaną niezmienne warunki.
Nowy instrument, funkcjonujący równolegle do już istnie-
jących SSE ma docelowo zastąpić dziś funkcjonujące SSE, 
w ramach których nie będą już wydawane nowe zezwolenia.

 ■ Oprac. WZ

Wykorzystany zostanie potencjał inwestycyjny 
całego kraju.

www.logistyka-produkcji.pl

Heijunka Boards

Kanban Boards

Visual Boards

FiFo-Stations, 5S

Floor marking

Wyłączny Przedstawiciel firmy Orgatex w Polsce
ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków
tel.: 12 263 77 55, fax: 12 263 77 56

orgatex@automationstechnik.pl

Lean Factory Equipment

Nowe podejście do Stref Ekonomicznych 
pozwoli na stymulację inwestycji, zarów-
no polskich, jak i zagranicznych przedsię-
biorstw. Jest to element niezwykle istotny 
dla wzmocnienia wzrostu PKB, obecnie 
silnie budowanego dzięki popytowi kon-
sumpcyjnemu. Ważne jest, żeby rozwój 
gospodarki był jak najbardziej zrównowa-
żony – dlatego teraz podstawową kwestią 
jest wsparcie firm, dzięki którym gospo-
darka zyska nie tylko miejsca pracy dla 

nisko wykwalifikowanych osób, ale także wzmocnione zostaną 
inne aspekty konkurencyjności. Kluczowa jest budowa kapitału 
w zakresie technologii i know-how. Pozytywnym sygnałem jest, 
że nowe inwestycje realizowane przy wsparciu państwa – w prze-
ciwieństwie do obecnie funkcjonującego modelu – docelowo będą 
musiały spełniać zarówno kryteria ilościowe (np. przewidywane 
nakłady inwestycyjne), jak też jakościowe. Badany będzie poten-
cjalny wpływ tego typu inicjatyw na gospodarkę, m.in. zaawanso-
wanie technologiczne czy liczba miejsc pracy dla osób o wyższych 
kwalifikacjach.

Marek Kowalski,  
przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich

BUDOWA KAPITAŁU TECHNOLOGII I KNOW-HOW
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Trend indywidualizacji produktów coraz silniejszy

Era produkcji  
na zamówienie

W produkcji liczy się obecnie „tu i teraz”, a klienci oczeku-
ją pojedynczych, krótkich serii dopasowanych do konkret-
nych, specyficznych potrzeb. Co ciekawe, polskie firmy są 
cichymi bohaterami takich usług i coraz częściej realizują 
zlecenia dla odbiorców nie tylko na rynku europejskim, 

ale również w Afryce czy na Bliskim Wschodzie.

 Ó Lokalne rozwiązania, globalne zyski
Feerum to producent elewatorów zbożowych do susze-
nia i magazynowania produktów roślinnych. W ubie-
głym roku firma podpisała intratny, rządowy kontakt 
z Tanzanią. Firma dostarczy na afrykański rynek w su-
mie około 1000 kontenerów zawierających kilka milio-
nów elementów. Nie byłoby to możliwe bez wcześniej-
szej informatyzacji firmy zrealizowanej we współpracy 
z firmami BPSC (dostawca systemu ERP) oraz DPS So-
ftware (dostawca platformy Solid Works).
Dzięki niej udało się diametralnie skrócić czas wpro-
wadzenia produktu na rynek. Obecnie od stworzenia 
projektu do przekazania go do produkcji wystarczą dwa 
dni, wcześniej ten proces trwał miesiąc. Wdrożenie do 
produkcji zupełnie nowej konstrukcji silosu skrócono 
z dziewięciu miesięcy do trzech tygodni. Tyle czasu mija 
obecnie od stworzenia koncepcji do pojawienia się goto-
wego produktu na rynku.
Jeszcze nigdy produkcja nie była tak dopasowana do ocze-
kiwań klienta. Nie ma w tym jednak nic dziwnego. Dziś 
klient chce być traktowany indywidualnie, te oczekiwania 
siłą rzeczy dotyczą więc również przemysłu i pojawiają się 
już na poziomie wytwarzania produktów. Patrząc na to co 
udało się zrobić Feerum, nietrudno nie zauważyć, że idea 
Przemysłu 4.0. nie jest wcale tak odległa jak mogłoby się 
to wydawać. Wiele firm już kilka lat temu zbudowało fun-
damenty, dzięki którym dziś produkcja krótkich serii pro-
duktów „na indywidualne zamówienie” staje się opłacalna.

 Ó Dwa światy
Dobrym przykładem polskiego przedsiębiorstwa, które 
postawiło na model produkcji „tu i teraz” może być mie-
lecki Agmar, jeden z wiodących, europejskich dostawców 
obudów metalowych dla sektora telekomunikacyjnego, 
energetycznego oraz IT. Spółce udaje się z sukcesem 
łączyć produkcję wielkoseryjną z produkcją w krótkich 
seriach, na indywidualne zlecenie klienta, zachowując 
w tym drugim przypadku zalety produkcji masowej. Jak 
się okazało nie tylko na polskim rynku zapotrzebowanie 
na tego typu usługi jest spore, bo firma realizuje obecnie 
zlecenia dla klientów z rynku europejskiego, Bliskiego 
Wschodu czy Afryki. Trudno byłoby to osiągnąć bez od-
powiedniego poziomu informatyzacji, dlatego Agmar już 
kilka lat temu zdecydował się na wymianę posiadanego 
wówczas oprogramowania na bardziej zaawansowany 
system ERP. Spółka postawiła na system Impuls EVO.

- Kluczowa przy wyborze systemu była możliwość roz-
liczania produkcji realizowanej zarówno w trybie cią-
głym, jak i w trybie równoległej realizacji kilku zleceń 
produkcyjnych, połączonych wspólnymi elementami, 
półproduktami - wyjaśnia Marcin Kowalski, kierownik 
ds. wdrożeń informatycznych w firmie Agmar.
Przykładem może być chociażby wdrożenie mechanizmu, 
w którym w trakcie procesu produkcyjnego zadawanych 
jest nawet kilkaset zleceń na realizację półwyrobów two-
rzących produkt finalny - odbywa się to w postaci np. za-
etykietowania oraz złożenia w odpowiednim miejscu hali 
produkcyjnej. Następnie system podpowiada, kiedy w ko-
lejnym zleceniu dany element zostanie wykorzystany.
- W naszej bazie danych znajduje się obecnie około 78 
tysięcy indeksów materiałowych, półwyrobowych i wy-
robowych. Wprowadziliśmy własną indeksację, opieramy 
się na szablonach zawartych w systemie i na tej bazie 
zbudowaliśmy technologie. Są one bardzo mocno za-
gnieżdżone - struktura produktu finalnego może mieć na-
wet 25 poziomów zagłębień. Nasz wyrób końcowy może 
składać się z kilkuset, ale też ponad tysiąca zleceń pro-
dukcyjnych. To wymaga dużej elastyczności - przekonuje 
Marcin Kowalski.

 Ó Szansa dla mniejszych
Na polskim rynku można wyróżnić kilka kategorii pro-
ducentów i dostawców. Ci najwięksi najchętniej zreali-
zują zamówienia o nakładach liczonych w dziesiątkach 
czy setkach tysięcy sztuk danego wyrobu. W przypadku 
mniejszych zleceń pojawia się problem, bo najczęściej są 
one nieopłacalne dla obydwu stron. Producent co prawda 
może zrealizować mniejsze i bardziej zindywidualizowa-
ne zamówienia, ale w takim wypadku czas oczekiwania 
znacznie wzrasta lub cena za taką usługę jest niebotyczna. 
To szansa dla tych firm, które szukając niszy skoncentrują 
się na produkcji mniejszych serii. Przemysław Kędzierski, 
Product Owner obszaru Produkcja w BPSC, firmie która 

Jeszcze nigdy produkcja nie była tak  
dopasowana do oczekiwań klienta.



ma na swoim koncie ponad 400 wdrożeń oprogramowa-
nia wspierającego zarządzanie produkcją, mówi wprost:
- Duże firmy produkcyjne koncentrują się na najwięk-
szych odbiorcach i ekonomii skali, co wynika przede 
wszystkim z faktu, że produkcja krótkich i bardzo zróż-
nicowanych serii jest skomplikowanym procesem także 
od strony projektowania i testowania. To obszar do za-
gospodarowania przez nieco mniejsze przedsiębiorstwa, 
które są w stanie dosyć szybko przeorganizować swoją 
produkcję i polegać na profesjonalizacji tego typu usług 
i zindywidualizowanych wyrobach. Przykład Feerum czy 
Agmaru wskazuje jednak jasno: to wymaga dużej ela-
styczności w projektowaniu produkcji, co wprost zależy 
od poziomu informatyzacji.
Bez systemu wspierającego zarządzanie, produkowanie 
krótkich serii skutkowałoby ogromnymi kosztami. Do-
piero zastosowanie oprogramowania pozwala na rezer-
wację unikalnych zasobów - narzędzi, maszyn, czy np. 
pracowników z unikalnymi uprawnieniami. Dzięki temu 
harmonogram produkcji może ustawić zlecenia pro-
dukcyjne pod dostępność danego zasobu w określonym 
momencie. System pozwala również wskazać w każdym 
konkretnym momencie, czy jest już możliwość wyko-
nania konkretnego zlecenia produkcyjnego. Sprawdza 
również, co wchodzi technologicznie w skład półproduk-
tu w ramach zlecenia, przelicza w odniesieniu do stanu 
magazynowego i daje bieżący dostęp do wiedzy, ile sztuk 
półwyrobu jesteśmy w stanie wykonać w danej chwili.
- Przy produkcji konkretnych elementów oprogramo-
wanie samodzielnie wylicza ze zleceń produkcyjnych 
co jest potrzebne, sprawdza stany magazynowe, blokuje 

je oraz wydaje dyspozycje umieszczenia w odpowied-
nim miejscu hali produkcyjnej. Dzięki temu harmono-
gram produkcji może ustawić zlecenia produkcyjne pod 
dostępność danego zasobu w określonym momencie, 
a systemowe narzędzia pozwalają wstecznie rozliczać 
niektóre elementy wykorzystane do produkcji różnych 
wyrobów - wyjaśnia ekspert Agmar.
Sytuacja rynkowa sprzyja producentom, bo chętni na 
mniejsze i bardziej zindywidualizowane zamówienia co-
raz częściej zgłaszają się także z zagranicy. Jednocześnie 
rozwój technologii spowodował łatwiejszy dostęp do za-
awansowanego oprogramowania czyniąc produkcję krót-
koseryjną bardziej opłacalną. Era zindywidualizowanej 
produkcji „tu i teraz” nie jest wcale ideą odległą. Dzieje się 
- dosłownie - tu i teraz. Polscy producenci w pewnym sen-
sie wypełnili luki pozostawione przez wielkie koncerny 
i stali się ekspertami od realizacji zleceń w krótkim cza-
sie, na zaawansowanym poziomie i w przystępnej cenie.

 ■Daria Lachowska

Jeszcze nigdy produkcja nie była tak  
dopasowana do oczekiwań klienta.

Duże firmy produkcyjne koncentrują się 
na największych odbiorcach i ekonomii 

skali, co wynika przede wszystkim 
z faktu, że produkcja krótkich 

i bardzo zróżnicowanych serii jest 
skomplikowanym procesem także od 

strony projektowania i testowania.
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Lean to nie jest  
zbiór narzędzi

Popularność Lean Management w Polsce nieustannie rośnie. O tym, czy filozofia szczupłego 
zarządzania na dobre zagościła w naszym kraju i jakie niesie ze sobą szanse dla organizacji 

rozmawiamy z Sebastianem Matyniakiem, prezesem zarządu Brainstorm Group.

Panie Sebastianie, kilka ostatnich lat to okres 
dużej popularności Lean Management w Polsce. 
Czy na podstawie bieżących doświadczeń może 
Pan stwierdzić, że ta "moda" nadal ma się dobrze?
Lean Management to bardziej filozofia działania niż 
metoda. W ogólnych założeniach filozofia ta polega 
na tym, że klient jest dla nas najważniejszy i w związ-
ku z tym chcemy, aby wszystko co robimy dostarczało 
mu wartości dodanej. Zgodnie z tym podejściem sku-
piamy się więc na usuwaniu marnotrawstw, elimino-
waniu wąskich gardeł itp. Takie rozumienie filozofii 
Lean Management powoduje, że była ona aktualna, 
jest aktualna i będzie zawsze aktualna w przyszłości.
Jak oceni Pan jakość realizowanych u nas wdro-
żeń? Czy w firmach produkcyjnych, z którymi 
Państwo współpracują, widać realną chęć wy-
korzystania możliwości, jakie daje transforma-
cja Lean, czy też może pojawiają się sytuacje,  
że próby wdrożeń są podejmowane "bo zarząd tak 
nakazał"?
Jeszcze kilka lat temu podejście „robimy, bo zarząd 
chce” było powszechnie obowiązujące na naszym ryn-
ku. Obecnie, coraz częściej, możemy powiedzieć „robi-
my, gdyż wszyscy widzą w tym sens”. Transformacje 
są bardziej efektywne, gdy angażują na każdym etapie 
pracowników, którzy znajdują się w danym procesie. 
Sprawia to, że pracownicy angażują się w transforma-
cję i utożsamiają się z nią. Przykładem takiego podej-
ścia jest to, że gdy kilka lat temu szef prowadził odpra-
wę przy tablicy wyników to mówił, jakie są dane i co 
z nich wynika. Dzisiaj natomiast pyta pracowników 
„co widzicie, co waszym zdaniem z tego wynika, jak 
to wpływa na klienta” itp. Czyli zmiana jest ogromna, 
a transformacje coraz częściej przynoszą spodziewane 
rezultaty.
Czy widać zainteresowanie Lean Management 
wśród rdzennie polskich producentów, czy też 
dominuje raczej przenoszenie wzorców zza gra-
nicy do działających w Polsce fabryk międzyna-
rodowych koncernów?
Zainteresowanie filozofią Lean Management jest w tej 
chwili nawet większe w polskich firmach. Właściciele, 
widząc efekty, które osiągnęliśmy w innych firmach, 
z chęcią proszą o pomoc w swoim biznesie licząc,  
że u nich zrealizujemy podobne rezultaty. Wiele z firm 
także własnymi siłami próbuje wdrażać Lean Manage-
ment, gdyż jest to związane z poprawą efektywności, 
czyli mówiąc wprost, przekłada się na wynik, a to dla 
właścicieli czy zarządów wystarczający argument.

Ocena stanu rozwoju Lean Management w Polsce

Jeszcze kilka lat temu podejście 
„robimy, bo zarząd chce” było 
powszechnie obowiązujące na naszym 
rynku. Obecnie, coraz częściej, 
możemy powiedzieć „robimy, gdyż 
wszyscy widzą w tym sens”.
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Powszechna jest opinia, że zasady szczupłego zarzą-
dzania w fabryce należy rozpoczynać od wdrażania 
5S. Czy Pana zdaniem takie podejście jest słuszne?
Z jednej strony to podejście na pewno pozwala na więk-
szą przejrzystość i transparentność szczególnie w pro-
cesach produkcyjnych i eliminuje wiele marnotrawstw 
związanych z poszukiwaniem dokumentów, narzędzi 
itp. My jednak wdrażanie Lean rozpoczynamy od stra-
tegii. Najpierw muszą pojawić się cele na poziomie 
strategicznym dla przedsiębiorstwa i KPI dzięki któ-
rym możemy mierzyć efektywność realizowanych dzia-
łań, gdyż tylko tak wiemy, czy to co robimy przynosi 
oczekiwane rezultaty.
Założenia Lean Management obejmują koncentra-
cję na kliencie zarówno zewnętrznym, jak i we-
wnętrznym. Zrozumienie drugiej części tego za-
gadnienia jest jednak znacznie trudniejsze. Jakich 
argumentów należy używać, aby poprawić zaanga-
żowanie pracownika i sprawić, aby identyfikował 
się on z celami firmy?
To nie jest kwestia argumentacji i przekonywania, 
a uczynienia kogoś odpowiedzialnym za fragment 
procesu, w którym wytwarza wartość dodaną. Klu-
czem do pobudzenia zaangażowania pracownika jest 
delegowanie odpowiedzialności i pokazywanie jak 
jego praca wpływa na ogólne procesy, realizację KPI 
i pracę innych.
Jak oceni Pan z kolei poziom zaangażowania wyż-
szego szczebla kadry zarządzającej w Polsce we 
wdrożenia? Brak zainteresowania prezesów to je-
den z najważniejszych powodów niepowodzenia 
w budowaniu kultury ciągłego doskonalenia. Czy 
w Polsce widać poprawę na tym polu?
Ja nie określiłbym tego brakiem zaangażowania. Kadra 
wyższego szczebla większość swojego czasu spędza na 
spotkaniach, które często ustawiane są na zakładkę. To 
powoduje, że nie są oni blisko procesów zachodzących 
w firmie i trudno jest im być systematycznym, gdyż 
z jednej strony są projekty, które są realizowane w fir-
mie, z drugiej strony codzienna działalność, a z trzeciej 
strony oczekiwania właściciela czy zarządu. Problem 
jest więc umiejscowiony w zrozumieniu priorytetów 
i w ocenie tego, co w największym stopniu wpływa na 
wyniki przedsiębiorstwa.
Branża automotive stanowi modelowy obszar 
wdrożeń leanowskich. Spójrzmy więc na to z dru-
giej strony - w jakich branżach produkcji szczupłe 
zarządzanie wdrażać jest najtrudniej? Co stanowi 
na tym polu największą przeszkodę?
Branża automotive dla wielu stanowi wzorzec, ale tylko 
dlatego, że tam praktyki Lean Management wdrażane są 
od dawna. Sam znam wiele przykładów firm z innych 
branż, które mogą stanowić model wzorcowy i nieko-
niecznie musi być to firma produkcyjna. W mojej ocenie 
szczupłe zarządzanie można wdrażać w każdej firmie, 
a największą przeszkodą jest błędne rozumienie tej filo-
zofii przez kadrę zarządzającą, gdyż często postrzega się 
ją jako zbiór narzędzi, a tak nie jest.
W Polsce pojawił się też trend wykorzystywania 
zasad Lean Management poza halami produkcyj-
nymi - w logistyce, pracy biurowej czy usługach. 
Czy widać duży potencjał rozwoju na tym polu?

Poza produkcją rezultaty transformacji Lean są zazwy-
czaj bardziej spektakularne, co oznacza w praktyce,  
że jesteśmy w stanie wygenerować nawet 80 proc. 
oszczędności czasu w niektórych procesach eliminując 
z nich marnotrawstwa i układając przepływ na nowo. 
Potencjał jest ogromny. My nawet w naszej firmie o 83 
proc. skróciliśmy czas przygotowania ofert handlowych 
kiedy zaczęliśmy optymalizować ten proces. Zachęcam 
więc wszystkich do tego, aby się pochylić nad tym te-
matem w obszarach nieprodukcyjnych, bo tam kryje się 
potencjał, który można wykorzystać i znacznie poprawić 
marże na której się pracuje.
Jakie jest Pana zdanie na temat znaczenia uwarun-
kowań kulturowych we wdrażaniu Lean? Czy pra-
cownicy w Polsce są w stanie w pełni zaadaptować 
wzorce wywodzące się z Japonii?
Każda zmiana i filozofia wdrażana w organizacji musi 
być dostosowana do otoczenia biznesowego i kulturo-
wego. Nie można wprost przenosić pewnych wzorców 
z jednego kraju do drugiego, gdyż kultura narodowa jest 
inna i powoduje to występowanie niepotrzebnego oporu 
wobec zmiany. Każdą zmianę należy dostosować i my to 
właśnie robimy, dzięki czemu udaje się wdrażać filozofię 
Lean w zasadzie wszędzie.
Które z dotychczas realizowanych przez Brain-
storm Group wdrożeń okazało się najtrudniejsze? 
Czy jego realizacja przyniosła Państwu szczególną 
satysfakcję? 
Jest wiele wdrożeń, którymi możemy się pochwa-
lić i które przyniosły nam szczególną satysfakcję. Te 
wdrożenia realizowane były na przykład dla Atlasa 
czy firmy Proseat i wielu innych, ale najtrudniej było 
nam zrobić transformację u siebie w Brainstorm Group 
i spółkach naszej grupy kapitałowej takich jak Izar czy 
Filters International. Ta trudność nie wynikała z chęci 
tylko z tego, iż często na przeszkodzie stawał kolejny 
projekt, który powodował, że musimy zamrozić zmianę 
wprowadzoną w 20 proc. i zaangażować się w projekt 
klienta. Ale na szczęście ten etap już za nami i dzisiaj 
możemy powiedzieć, że transformacja zarówno w Bra-
instorm Group jak i w spółkach z naszej grupy kapi-
tałowej jest już za nami i możemy w pełni skupić się 
na ciągłym doskonaleniu procesów i postaw, które już 
dzisiaj zgodne są z naszymi oczekiwaniami.

 ■Rozmawiał: Witold Zygmunt

Absolwent studiów MBA, z wykształcenia ekonomista. 
W swojej praktyce zawodowej zajmował się szeroko pojętym 
rozwojem organizacji, wdrażaniem i tworzeniem standar-
dów sprzedaży i zarządzania, tworzeniem strategii bizneso-
wej oraz modeli biznesowych, doradztwem w zakresie Lean 
Management. Jego pasją jest kreowanie nowatorskich roz-
wiązań pomagających osiągać klientom założone cele. Ma 
w dorobku sukcesy w dziedzinie Lean Management (głównie 
w branży motoryzacyjnej) – zmiana poziomu braków produk-
cyjnych z 1,6 proc. do 0,4 proc., zwiększenie produktywności  
o 64 proc., redukcja czasów przezbrojeń, gdzie najbardziej 
spektakularny projekt to z 6,5h do 19 min. Uczestniczył 
w tworzeniu strategii dla wielu polskich i międzynarodowych 
przedsiębiorstw. Pasjonat teorii ciągłego doskonalenia.

Sebastian Matyniak 
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Błędy popełniane przez producentów w pracy z dostawcami

7 grzechów głównych  
w zakupach produkcyjnych

Od zakupów w firmie produkcyjnej zależy nie tylko przewaga 
konkurencyjna przedsiębiorstwa, lecz przede wszystkim jego przetrwanie. 

Jakich błędów się wystrzegać, by zostać profesjonalnym kupcem?

Optymalizacja zamiast oszczędzania, wysoko rozwi-
nięte kompetencje zespołów kupieckich, zaawanso-

wana analityka, innowacyjne technologie – mogłoby się 
wydawać, że tylko międzynarodowe korporacje wdraża-
ją najlepsze praktyki w zakresie zarządzania zakupami. 
Tymczasem wystarczy eliminacja kilku błędnych sche-
matów, by skutecznie poprawić efektywność procesów 
zakupowych, a przy wsparciu prostych narzędzi IT wyge-
nerować istotne oszczędności także w sektorze MSP. Jakie 
są zatem główne grzechy w zakupach produkcyjnych?

 Ó Najlepsi dostawcy to ci, których już znamy
Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest zamknięcie 
się na nowych dostawców. Z obawy przed ryzykiem prze-
rwy w dostawach, specjaliści ds. zakupów często korzystają 
jedynie z zamkniętej bazy swoich podwykonawców, produ-
centów czy hurtowników. Dodatkowo brak czasu nie po-
zwala na dogłębny research rynkowy, co pozbawia spółki 
szans na nowe partnerstwa z dostawcami (a w konsekwen-
cji ogranicza perspektywę rozbudowy portfolio produk-
tów). Należy przy tym podkreślić, że nowi dostawcy mogą 
być jednocześnie źródłem nowych oszczędności.

 Ó Specyfikacja, czyli dlaczego otrzymujemy 
za mało ofert

Kolejnym, często występującym problemem w zakupach 
produkcyjnych jest określona specyfikacja produktu. 
Kto z nas nie zna przypadku, gdy przyzwyczajenia kon-
struktorów lub technologów decydują o ostatecznym 
kształcie specyfikacji? W efekcie determinuje to wybór 
dostawcy, a nade wszystko wpływa na liczbę ofert. Zdo-
bycie nowych możliwości rynkowych nie oznacza, rzecz 
jasna, rezygnacji z wewnętrznych standardów, lecz wy-
maga większej elastyczności w tej kwestii.

 Ó Cena jest najważniejsza…
… ale nie w każdym przypadku. Kryteria oceny ofert po-
winny być lepiej przemyślane i dostosowane do okre-
ślonego zakupu. Oszczędności lub czas dostawy są zwy-
kle punktowane niejako z automatu, podczas gdy każdy 
zakup wymaga indywidualnego podejścia i wzięcia pod 
uwagę również realności stawianych kryteriów.

 Ó Pobieżna ocena dostawców
Brak spójnego systemu oceny i klasyfikacji dostawców, 
pomijanie ważnych wskaźników i nieangażowanie w ten 
proces wszystkich odpowiedzialnych pracowników – to 
najgroźniejsze błędy, narażające firmę na ryzyko współ-
pracy. Ten grzech miewa surowe konsekwencje. Dla przy-
kładu: w 2016 roku bankructwo jednego z kontrahentów 

zagroziło stabilności koncernu General Motors. Podobny 
stres przeżył zarząd Amazon, kiedy w 2014 roku jeden 
z kluczowych dostawców ogłosił upadłość. Doświadcze-
nia te uczą, że kompleksowa i rzetelna ocena dostawców 
umożliwia szybką reakcją w przypadku pogorszenia ja-
kości, obniża ryzyko niedostarczenia surowca/usługi 
i pozwala na lepsze wsparcie klienta biznesowego dzięki 
feedbackowi. Wymaga to jednak m.in. monitorowania ta-
kich wskaźników jak wyniki finansowe kontrahentów.

 Ó Grzech nieefektywności
Zbytnie skupienie się na działaniach operacyjnych skut-
kuje mniejszą efektywnością w realizacji zadań strategicz-
nych firmy. W celu poprawy takiego stanu rzeczy warto 
zacząć od eliminacji kosztów procesowych za pomocą 
platformy zakupowej. Faktury można zastąpić e-fakturami, 
wnioski w formie papierowej – wnioskami elektroniczny-
mi. Dodatkowo przyspieszeniu ulegnie wówczas także pro-
ces akceptacji zapotrzebowań. W rezultacie powtarzalne 
czynności, nieprzynoszące żadnej wartości dodanej, prze-
stają mieć uzasadnienie. Podobne korzyści przynosi także 
większa standaryzacja (np. zakup jednego modelu laptopa 
dla pracowników minimalizuje koszty serwisowe).

 Ó Długotrwałe negocjacje
Pracujesz w dziale zakupów? A może nim zarządzasz? 
Jeśli tak, to pewnie znasz blaski i cienie tradycyjnych 
negocjacji. Sposobem na ich przyspieszenie są coraz po-
pularniejsze aukcje elektroniczne. To narzędzie, które 
wyróżnia niezwykła łatwość nawiązania transakcji, przy 
zachowaniu jasnych i przejrzystych zasad wyboru do-
stawcy. E-aukcje stają się również doskonałym źródłem 
oszczędności w przedsiębiorstwach. Co więcej, elektro-
niczne formy negocjacji umożliwiają wybór nie tylko 
oferty najtańszej, lecz spełniającej też inne, wybrane 
przez nas parametry, uszeregowane według wag.

 Ó Brak świadomości roli działów zakupów
Zakupy nie kończą się na zakupach. Rola działów zaku-
pów nie może sprowadzać się wyłącznie do generowania 
oszczędności. Profesjonalny kupiec powinien propono-
wać nowe rozwiązania i stanowić wyraźny element łań-
cucha wartości produktu. Jego działania muszą polegać 
na współpracy z dostawcami i poszukiwaniu partnerów, 
mogących wprowadzić innowacje do firmy.

 ■Oprac. WZ

Zdobycie możliwości rynkowych nie oznacza 
rezygnacji z wewnętrznych standardów.
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Automatyzacja a ciągłe doskonalenie procesów

Kaizen ciągle w cenie
Dominujący trend w światowym przemyśle motoryzacyjnym zakłada zastępowanie pracow-
ników robotami. Podejście Toyoty jest inne – udział ludzi w procesie produkcji jest niezbędny, 

a zadaniem robotów jest ułatwienie im pracy.

Amerykańska fabryka Toyota Motor Manufacturing 
Kentucky w Georgetown jest największym i najno-

wocześniejszym zakładem japońskiego koncernu. W ha-
lach o powierzchni ponad 750 tysięcy metrów kwadra-
towych powstaje co roku 550 tysięcy samochodów 
– sedanów Toyota Camry i Avalon oraz limuzyn Lexus 
ES. W tym roku Toyota zakończyła wartą 1,33 miliarda 
dolarów modernizację zakładu i zatrudniła 700 dodatko-
wych pracowników z myślą o produkcji nowej generacji 
najpopularniejszego w USA modelu Camry, opartego na 
nowej platformie TNGA.

 Ó Bez inwazji robotów
Mimo tych inwestycji, udział pracowników w montażu 
pojazdów nie zmniejszył się. – Stopień automatyzacji 
procesu nie jest dziś większy niż 15 lat temu – mówi Wil 
James, prezes Toyota Motor Manufacturing Kentucky.  
– Maszyny znakomicie wykonują powtarzalne zadania, 
ale nie są w stanie same poprawiać wydajności ani jako-
ści pracy. To potrafią tylko ludzie.
Właśnie dlatego choć od dekady udział robotów w proce-
sach produkcyjnych w zakładach Toyoty pozostaje na po-
ziomie średnio 8 procent, wydajność produkcji nieustan-
nie rośnie. Kluczem do sukcesu jest tu Kaizen - proces 
ciągłego doskonalenia, w którym uczestniczą wszyscy 
pracownicy Toyoty. To oni z bliska obserwują codzienną 
pracę, dzięki czemu są w stanie zauważyć niedoskonało-
ści procesów i zaproponować ich usprawnienia.
Przykładem może być racjonalizacja metody montażu 
zbiorników paliwa w Kentucky. Wcześniej ciężki zbiornik 

był unoszony przez podnośnik, po czym robotnicy moco-
wali go obejmami i śrubami. Wiązało się to z pracą w nie-
wygodnej pozycji z rękami uniesionymi do góry, więc 
pracownicy wymyślili urządzenie, które jednym ruchem 
unosi zbiornik, ustawiając go we właściwej pozycji, po 
czym mocuje go do nadwozia.
Czy robotnicy tym samym sami zlikwidowali swoje miej-
sca pracy? Nic z tych rzeczy – zyskali nowe, ważne zada-
nie. Dokonują teraz kontroli jakości montażu zbiorników, 
wnikliwie sprawdzając wszystkie zamocowania i połącze-
nia. Żadna maszyna nie potrafi zrobić tego lepiej od nich.

 Ó TNGA – Kaizen do kwadratu
Wydawałoby się, że rezygnacja z zastępowania ludzi ro-
botami pogarsza zdolność konkurencyjną Toyoty w sto-
sunku do firm, które właśnie w ten sposób obniżają kosz-
ty produkcji. Japoński koncern zdecydował się jednak na 
inną drogę redukcji kosztów – poprzez rozwój techno-
logii. Jest to naturalne rozwinięcie słynnego systemu 
produkcyjnego Toyoty, polegającego na optymalizacji 
zarządzania zasobami. Służy temu nowa architektura 
TNGA (Toyota New Global Architecture), obejmująca 
nie tylko modułową, zunifikowaną konstrukcję elemen-
tów pojazdu, w tym przede wszystkim płyty podłogowej, 
struktury nadwozia, zespołu napędowego i sterowania, 
ale i technologię oraz organizację produkcji.
Tworząc TNGA, Toyota położyła nacisk na lepsze wyko-
rzystanie materiałów i projektowanie pojazdów w sposób 
pozwalający zmniejszyć masę oraz wymiary elementów, 
a przy tym uzyskać optymalne położenie środka masy, co 
zapewnia lepsze własności jezdne i osiągi, a także zmniej-
sza zużycie paliwa. Zwrócono także uwagę na unifikacje 
podzespołów, w tym silników i struktur – liczbę platform 
ograniczono z około 100 do mniej niż dziesięciu. Jedno-
cześnie wprowadzono procesy produkcyjne, umożliwiają-
ce wytwarzanie kilku modeli samochodów na tej samej 
linii bez konieczności przerw w produkcji.
TNGA to również zmiany w procesie produkcji – zmienił 
się nawet kształt linii produkcyjnej. Wielkie przenośni-
ki, podwieszone na szynach zamocowanych pod dachem, 
zastąpiono autonomicznymi wózkami, które przewożą 
silniki po ścieżkach wyznaczonych elektronicznie na 
podłodze. Tego rodzaju rozwiązania pozwoliły ograni-
czyć rozmiary hal produkcyjnych, co zmniejsza wydatki 
na oświetlenie, ogrzewanie i klimatyzację, a w przypad-
ku nowych zakładów – również na ich budowę.
W koncepcji TNGA roboty nie odgrywają głównej roli, 
lecz są pomocnikami pracowników, ułatwiającymi ich 
pracę i pozostawiającymi więcej czasu na innowację. To 
stymuluje dalsze udoskonalenia w duchu Kaizen, dzięki 
któremu Toyota stała się największą i najbardziej nowa-
torską firmą motoryzacyjną świata.

 ■Monika Kryńska

Udział pracowników w montażu pojazdów nie zmniejszył się.
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Wskazówki na temat rozmów z pracownikami

Produkcyjne gadu-gadu

Słowa sentencji dotyczą zwłaszcza naszych menedżerów i ich relacji z pracownikami produkcji. 
To sprawa pozornie oczywista, ale zarazem nieprawdopodobnie delikatna i trudna w praktyce. 
Obserwowane standardy są czasami żenujące, zwłaszcza te, kiedy kierownik przyzwyczajony 

jest do mówienia (nakazywania), zaś pracownik od mówienia jest skutecznie oduczany.

Aktywna, dwustronna ko-
munikacja z pracownika-

mi jest tym, co pozwala skon-
frontować to, co na papierze 
z naszymi rzeczywistymi 
możliwościami. To najlep-
sza metoda poznania siebie, 
uczenia się i rozwoju przez 
analizę zachowań i wyników 
oraz wyciąganie wniosków. 
A dzięki temu można spraw-

niej realizować zadania produkcyjne. Komunikacja jest 
jednym z fundamentów zmiany zespołu. Oto kilka wska-
zówek ku lepszej komunikacji z zespołem produkcyjnym.

 Ó Wskazówka 1
Ciało obce włożone w mechanizm produkcyjny jest tym 
samym, czym kij włożony w szprychy pędzącego rowe-
ru. Dla menadżera chcącego zmieniać zespół z pomocą 
nieodzowne jest bycie jednym z elementów tego zespo-
łu. Jednym z kółeczek mechanizmu produkcyjnego, a nie 
wodzem z zewnątrz, sterującym tym mechanizmem zza 
biurka. Pozwala to:
❙❙ poznać mocne i słabe strony każdego z pracowników 

z osobna,
❙❙ nie skrzywdzić nikogo własną niewiedzą, np. powie-

rzając mu obowiązki, do których się nie nadaje,
❙❙ zaplanować dla każdego zadanie na miarę jego ambicji 

i możliwości.

 Ó Wskazówka 2
Wspieranie pracowników na każdym kroku w tym, w czym 
są dobrzy jest nieodzowne. Brak tej naturalnej zdolności, 
to powód by zająć się czym innym, niż kierowanie ludźmi. 
Aby ich wspierać, trzeba ich znać, dostrzegać ich proble-
my, zawsze mieć dla nich czas i otwarte drzwi. Rozma-
wiać o bieżących problemach należy bez odpytywania 
i wyrzutów. Rozmawiać - czyli słuchać - należy zwłaszcza 
wtedy, kiedy pracownik czy zespół ma taką potrzebę.

 Ó Wskazówka 3
Bezwzględnie ważne jest zaufanie. Warto zaufać ludziom 
i postawić na ich samodzielność oraz pracę zespołową. Tylko 
wtedy będą przychodzić do nas z prawdziwymi problemami.

 Ó Wskazówka 4
Dobrze komunikujący się zespół będzie odnosił sukcesy. 
Głoszenie sukcesów na forum, zarówno w nieoficjalnych 
rozmowach, na formalnych spotkaniach z pracownikami 

oraz zebraniach z kadrą zarządzającą, zawsze wzmacnia 
poczucie dobrze wykonanej roboty. Należy podkreślać 
wyniki zespołu, ale wskazywać na konkretne osiągnięcia 
poszczególnych pracowników. Pracownicy muszą czuć 
uznanie dla ich doświadczenia i potrzebę rozwoju w kon-
kretnym obszarze ich działania. Zwiększy to pewność 
siebie pojedynczych pracowników, zaufanie do zespołu 
i poziom samodzielności w działaniu. Stanie się tak na-
wet w przypadku słabszych dotąd kolegów. Poprawi się 
również relacja między pracownikami, a obserwowane 
w każdym źle zarządzanym zespole przypadki dyskredy-
towania współpracowników zaczną ustępować różnym 
formom zacieśniania współpracy zespołowej.

 Ó Wskazówka 5
Ważny jest wyraźny, obiektywny podział ról, wspólne pro-
jektowanie zmian i uzgadnianie zasad działania, a zwłasz-
cza ich szczegółów. Modyfikacje przyjętych zasad powin-
ny być jasne, akceptowalne i zrozumiałe dla wszystkich.

 Ó Wskazówka 6
Lider, szef, a może kolega? Najwłaściwszym słowem 
zdaje się jednak być: przewodnik, osoba prowadząca ze-
spół przez ograniczenia produkcyjne. Postać ta musi być 
specyficzna, nie przypadkowa i konsekwentna w działa-
niu. To element układu, który w sytuacjach tego wyma-
gających powinien podejmować działania dyscyplinu-
jące. Takie działanie sprawi, że zaangażowanie zespołu 
będzie wzrastało, ale może również spowodować, że lu-
dzie, którzy nie zechcą się z tym pogodzić zwyczajnie 
odejdą z zespołu. Pojedyncze przypadki tego typu nie są 
powodem do uznania swego działania za porażkę, a ra-
czej naturalny element transformacji zespołu. Przecież 
nie każda opona nadaje się do brawurowej jazdy samo-
chodem, choć na każdej jakoś on pojedzie.
Zdarzają się jednostki trudne we współpracy, nieustannie 
niezadowolone i mimo wspólnego dążenia do celu, po-
szukujące własnej wizji. Oczywiście znalezienie drogi do 
takich ludzi często ma sens, ale nie zawsze wysiłek ten 
jest opłacalny, uzasadniony ekonomicznie i czasowo. Nie 
zawsze to, co oferujemy innym jest tym, czego oni poszy-
kują i potrzebują. I należy to przyjąć do wiadomości.
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Maciej Staniszewski

Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język po to, abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili. 
Sokrates

Kanały informacji zwrotnej z otoczenia 
są potwierdzeniem efektów naszego 

działania. Dlatego nie można ich 
pomijać, ani nie doceniać.
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 Ó Wskazówka 7
Liderzy formalni i nieformalni. Niezależnie od pięknych 
schematów organizacyjnych powieszonych w ramkach 
należy przyjąć do wiadomości, że ci drudzy też istnie-
ją. Wsparcia wymagają nie tylko sami pracownicy, ale 
i liderzy formalnych lub nieformalnych grup pracow-
niczych. Jest ono niezbędne, żeby osoby takie w sposób 
samodzielny i profesjonalny stały się pomostem wzmac-
niającym pozytywne oddziaływanie na zespół. Liderzy 
bez zahamowań powinni zgłaszać potrzeby i samodziel-
nie planować obszary szkolenia zespołu, wskazywać na 
potrzeby pracowników w kwestii rozwoju i wspierać ich 
w realizacji zadań. Niezastąpione są też regularne szko-
lenia z kompetencji miękkich.

 Ó Wskazówka 8
No dobrze, a co jeżeli cały zespół okaże się czarną owcą ze 
złą reputacją? Przecież i tak bywa. Można trafić na grupę 
pracowników o niskich kompetencjach, słabej motywacji 
i złym podejściu do wszystkiego.
Nie ma złych ludzi, są tylko źle zarządzani. Dlatego 
pierwsze pytanie wtedy powinno brzmieć: czy to aby taki 
zespół, czy opinia byłych przełożonych? Prawie zawsze 
okaże się, że to drugie. Lider, który zbyt silnie kładzie na-
cisk na różnice w kompetencjach pomiędzy nim samym, 
a zespołem, niszczy zespół. Skutek tego jest zgoła odwrot-
ny do oczekiwanego. Poddawanie w wątpliwość faktu czy 
ktoś jest zdolny do wykonywania zadań tylko dlatego, że 
jest mniej kompetentny działa na zespół destrukcyjnie 
i w pełni demotywująco. Spotkania i komunikacja z ze-
społem - zwłaszcza z trudnym - mają wzmacniać relacje 
pomiędzy pracownikami, a ich liderem, a nie pogłębiać 
przepaść. Cykliczne i wspólne omawianie pracy powinno 
prowadzić do wypracowywania nowych inicjatyw, a nie 

do uwypuklania różnic. Menedżer-
-przewodnik ma pochylać się nad każ-
dym problemem zespołu, bez omijania 
kogokolwiek i czy lekceważenia cze-
gokolwiek. Jego rolą jest też zachęcać 
do czynnego uczestnictwa w szkole-
niach, których poziom powinien być 
dostosowany do wymagań, oczeki-
wań i możliwości pracowników oraz 
potrzeb produkcji. Warto także wśród 
ludzi z zespołu upatrywać swojej „pra-
wej ręki” i zastępcy w sytuacjach tego 
wymagających. Delegowanie zadań na 
taką osobę usprawni proces komuni-
kacji w zespole.

❚ Wskazówka 9
Kanały informacji zwrotnej z otocze-
nia są potwierdzeniem efektów na-
szego działania. Dlatego nie można 
ich pomijać, ani nie doceniać. Jest to 
o tyle interesujące, że czasem nasza 
praca wydaje się nam samym efek-
tywna, ale w rzeczywistości wcale tak 
nie jest. Może okazać się, że w zespo-
le w ciągu kilku-kilkunastu tygodni 
wystąpi spadek motywacji. Dla me-
nedżera oznacza to porażkę. Dlatego 

ważna jest ocena własnej pracy z różnych źródeł, a nie 
tylko z wnętrza zespołu, którego zachowania mogą być 
pozorowane. Pozorowanie zaangażowania przez pracow-
ników może być świetne aktorsko, ale złudne biznesowo.

 Ó Wskazówka 10
Aby nasza praca nad komunikacją przynosiła rezultaty 
musi ona być wykonywana z konsekwencją i swobodą 
jednocześnie, najlepiej całkowicie bez siłowego narzuca-
nia celów i terminów. Pożądany jest za to upór w dąże-
niu do celu. Lepiej zdefiniować cel działania i wolnymi, 
ale przemyślanymi krokami do niego dążyć, niż szybko 
przeć do przodu za wszelką cenę. Z każdym kolejnym 
podejmowanym krokiem warto zastanawiać się nad 
możliwymi konsekwencjami działania, zwłaszcza tymi 
negatywnymi. Na uwadze mieć jednak należy również 
oczekiwania firmy względem pracy z zespołem.

 Ó Wskazówka 11
Pewność, że przełożony całkowicie aprobuje nasze 
działania i nie będzie oficjalnie, ani nieoficjalnie ich 
podważał jest bezcenna w tej pracy. Nic tak nie niszczy 
efektów, jak sabotaż szefa. Zawsze ma on fatalne skut-
ki dla naszej pracy i na długo powoduje nieodwracalną 
destrukcję zespołu.

 Ó Podsumowanie
Rozmowa z pracownikiem jest ważną wartością firmy. 
Dlatego rozmawiać należy możliwie często, niezależnie 
od okoliczności i nie lekceważąc powodów, wynikających 
z potrzeb pracownika. Wybrany sposób komunikacji i pra-
cy z pracownikami musi być dostosowany po poziomu 
i motywacji wszystkich stron oraz skuteczny pod wzglę-
dem zadaniowym i biznesowym.

Wspieranie pracowników na każdym kroku jest nieodzowne.
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Smartwatch na hali produkcyjnej
Elektronika użytkowa, tworzona głównie z myślą 
o codziennej komunikacji i rozrywce, znajduje 
coraz szersze zastosowanie w produkcji. Lap-
topy, smartfony czy tablety to urządzenia 
spotykane już niemal w każdym zakładzie. 
FCA poszedł o krok dalej i w fabryce Alfy 

Romeo wykorzystuje smartwatche.

 Ó Cassino - fabryka nowej generacji
Powstały w 1972 roku w pobliżu historycznego Opac-
twa Benedyktynów, zakład w Cassino (Frosinone), 
wyprodukował do tej pory ponad 7,3 miliona samo-
chodów i powiększył się aż do aktualnych rozmiarów, 
osiągając 2 000 000 m2, z czego 530 000 pod zada-
szeniem. Zdolności produkcyjne obiektu to około 1000 
samochodów na dzień. Zakład zatrudnia około 4300 
pracowników.

Wyremontowany przy okazji uruchomienia produkcji 
Alfy Romeo Giulia, aktualnie zakład jest kwintesencją 
wiedzy konstrukcyjnej FCA w światowej branży mo-
toryzacyjnej, gdzie ludzie, technologia i środowisko 
harmonijnie współgrają, czego wynikiem są dwa bar-
dzo prestiżowe samochody segmentu premium: Alfa 
Romeo Giulia i Alfa Romeo Stelvio. Zakład ten wdro-
żył i zastosował wszystkie technologie oraz najlepsze 
doświadczenia obowiązujące w innych zakładach FCA 
na świecie, dopracowując je tak, by móc tworzyć wy-
jątkowe auta.

 Ó Technologie dla optymalizacji procesów
Od kiedy rozpoczął się proces transformacji Fiat Chrysler 
Automobiles, zakłady produkcyjne koncernu odgrywają 
istotną rolę w osiągnięciach i sukcesach poszczególnych 
marek grupy. Aby jeszcze bardziej udoskonalić efektyw-
ność produkcji i przyczynić się do poprawy jakości pracy 
na linii produkcyjnej,  FCA zajął się cyfryzacją zakładów 
produkcyjnych, współpracując z różnymi partnerami. 
Pociągnęło to za sobą nawiązanie kontaktów pomiędzy 
FCA i Samsungiem.
Pierwsza faza procesu cyfryzacji dotyczyła ogromu in-
formacji dostępnych w zakładach. Zainstalowano urzą-
dzenia wyświetlające - monitory o wysokiej jasności po-
jawiły się wzdłuż linii produkcyjnej, a ekran dotykowy 
eBoard w niektórych punktach strategicznych, na któ-
rych pokazywany jest przebieg samej produkcji. W przy-
padku nietypowych sytuacji, generowane są ostrzeżenia, 
na które reakcja jest natychmiastowa.

Druga faza projektu cyfryzacji objęła kilka niezwykle in-
teresujących aspektów. Przede wszystkim, był to złożony 
proces, który, w oparciu o swobodną i kreatywną dysku-
sję z liderami zespołów, odpowiedzialnymi za jakąś gru-
pę roboczą, doprowadził do tego, że oni sami określali 
potrzeby i projektowali rozwiązania oraz urządzenia 
mogące pomóc w lepszym wykonywaniu pracy. Zasto-
sowano dwa rozwiązania, które zintegrowane ze sobą, 
mogły spełnić potrzeby i zapewnić większą efektywność: 
smartfon i smartwatch.

 Ó Smatwatch zintegrowany z MES
Samsung udostępnił zaawansowane pod względem 
technologicznym urządzenia oraz rozwiązanie w posta-
ci Samsunga Knox z możliwością zidywidualizowania 
i mogącego zapewnić pełne bezpieczeństwo danych. 
Samsung Knox umożliwia pracę na smartfonie lub ta-
blecie, spełniając jej wymagania.
Nieco inaczej wyglądała sprawa wykorzystania smar-
twatchów przez pracowników linii produkcyjnej, z pew-
nością jednego z najbardziej innowacyjnych aspektów 
projektu cyfryzacji: urządzenie to można wykorzystać 
w zakładzie produkcyjnym do usprawnienia procesów, 
poprawy przepływów i komfortu pracy.
Inteligentny zegarek umożliwia jego całkowitą perso-
nalizację i jest jedynym takim urządzeniem na rynku, 
którego wszystkie funkcje mogą być wykorzystane bez 
konieczności podłączania do smartfona. Całkowicie zin-
tegrowane z MES (Manufacturing Execution System) 
FCA, systemem informacyjnym, który zarządza całym 
systemem produkcyjnym, urządzenie Samsung jest wy-
korzystywane, jako element wyposażenia na niektórych 
odcinkach linii produkcyjnej.
Proces wygląda następująco: po dotarciu na stanowisko 
pracy, operator otrzymuje z MES listę operacji do wyko-
nania w produkowanym samochodzie; po zakończeniu 
operacji, wysyła potwierdzenie przez smartwatch, czyn-
ność jest rejestrowana, jako zakończona i linia produkcyj-
na może przejść do kolejnej fazy. W przypadku natomiast, 
kiedy operacja nie może zostać wykonana z jakiegoś po-
wodu, operator jest w stanie wygenerować na urządzeniu 
sygnalizację wysyłaną do jego przełożonego. 

■ Oprac. AP

Za pomocą smartwatcha operatorzy 
potwierdzają wykonanie zadań.

Liderzy zespołów sami określali 
potrzeby i projektowali 

rozwiązania oraz urządzenia 
mogące pomóc w lepszym 

wykonywaniu pracy.

Fabryka 4.0 Alfy Romeo – case study
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LOGISTYKI ♦ TRANSPORTU ♦ PRODUKCJI

partnerzy premium

partnerzy

Wydawnictwo Eurologistics oraz Data Group Consulting mają zaszczyt 
zaprosić Państwa na XVI edycję Gali Logistyki, Transportu i Produkcji. 

W trakcie wieczoru poznają Państwo laureatów tegorocznych badań: 

W roli gospodarza wieczoru Tomasz Kammel. 

W części artystycznej wystąpią finaliści The Voice of Poland.

♦ Operator Logistyczny Roku 
♦ Supply Chain Designer 

♦ Lider Logistyki 
♦ Produkt Innowacyjny
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TECHNOLOGIE • AUTOMATYKA • ROBOTY PRZEMYSŁOWE • SYSTEMY WIZYJNE • STEROWNIKI

System wprowadzania przewodów  
- Skintop Cube Multi

Nowy system wpro-
wadzania przewodów 
- Skintop Cube Multi 
pozwala na dużą gęstość 
wprowadzania prze-
wodów oraz optymalne 
ich odciążenie dla całej 

wiązki. Dodatkowo umożliwia bardzo bez-
pieczny montaż dzięki użyciu żelu o wysokiej 
wytrzymałości, który stosowany jest w sprzęcie 
sportowym lub medycznym. 

Przewód przechodzi przez membranę żelową. Tarcie sta-
tyczne pomiędzy membraną a przewodem zapewnia pew-
ny chwyt oraz dobre uszczelnienie.
Elastyczna technologia żelowa wykorzystywana do 
uszczelniania elementów umożliwia większy zakres dła-
wienia przewodów. Oznacza to, że nie ma konieczności 
wyjmowania poszczególnych wkładów, aby zainstalować 
przewody, co oznacza znaczny wzrost wydajności montażu 
instalacji. Umożliwia to również zainstalowanie większej 
ilości przewodów, niż w przypadku konwencjonalnych 
metod. Dzięki możliwości dużego zagęszczenia, można 
w przyszłości stosować mniejsze obudowy.

Skintop Cube Multi może być 
stosowany wszędzie tam, gdzie 
przewody należy bezpiecznie 
wprowadzić do obudowy np. do 
niezamontowanych przewodów 
w instalacjach sterowniczych, 
szafach sterowniczych, aparatu-
rze, w automatyce.
W przypadku maszyn pakujących przewody pneuma-
tyczne i elektryczne często wymagają szybkiej insta-
lacji na małej przestrzeni. System umożliwiający dużą 
gęstość przewodów jest idealnym rozwiązaniem w tym 
przypadku.
Skintop Cube Multi jest dostępny w standardowej konfi-
guracji lub może być indywidualnie skonfigurowany pod 
wymagania klientów.

Zalety:
 Ó duża gęstość wprowadzania przewodów oraz optymalne ich 
odciążenie dzięki zastosowaniu bardzo wytrzymałego żelu,

 Ó bezpieczny montaż,
 Ó mniejsze koszty instalacji,
 Ó szeroki zakres dławienia,
 Ó zastosowanie w zakresie temperatur od -30°C do +100°C,
 Ó odporność na oleje, smary, promieniowanie UV oraz ozon,
 Ó stopień ochrony IP 65 / IP 66,
 Ó odporność ogniowa UL94 V2 (samogasnący).

www.lapppoland.lappgroup.com

Komputery z serii Omnii XT15 Zebra

Wyjątkowe możliwości modyfikacji, jakimi 
cechuje się sprawdzona platforma Omnii 
firmy Zebra, to nie wszystko – komputery 
z serii Omnii XT15 stawiają poprzeczkę jesz-
cze wyżej, dając użytkownikom najwyższy 
poziom wytrzymałości i funkcjonalności.
Trwałość nowej technologii
Komputer Omnii XT15 działa zarówno z systemem Win-
dows CE 6.0, jak i Windows Embedded Handheld 6.5. Oby-
dwa systemy operacyjne spójnie integrują się, umożliwiając 
zautomatyzowanie najważniejszych procesów i zwiększając 
wydajność w czasie rzeczywistym. Ponadto urządzenie ma 
klasy szczelności IP67 oraz IP65, dzięki czemu nadaje się 
do pracy w każdych warunkach.

Przystosowanie do pracy w terenie
Komputer Omnii XT15 zawsze będzie nadawać się do wy-
branych zastosowań. Można skonfigurować go w dowolny 
sposób, a następnie dostosować do zmieniających się po-
trzeb. To rozwiązanie zaprojektowano z myślą o przyszłości: 
wystarczy zmienić konfigurację sprzętu, a nie wymieniać 
go na nowy. W ten sposób firma oszczędzi nawet do 30 proc. 
łącznych kosztów eksploatacji w ramach danego cyklu.

Elastyczne rozwiązania łączności bezprzewodowej
Komputer pozwala przełączać się pomiędzy siecią komór-
kową, Wi-Fi lub wąskopasmową w ramach jednego urządze-

nia. Obsługa standardu 802.11a/b/g/n 
oznacza zgodność praktycznie z każdą 
bezprzewodową siecią LAN oraz dużą 
przepustowość, co pozwoli obsłużyć 
nowoczesne interfejsy użytkownika 
nawet najbardziej wymagających apli-
kacji. Obsługa sieci wąskopasmowej 
to solidne i bezpieczne rozwiązanie 
dla prostej wymiany danych na dużej 
przestrzeni, np. w portach morskich, 
lotniczych i kolejowych lub na terenie 
zakładów produkcyjnych. Obsługa sieci 
GSM / GPRS / EDGE i HSPA+ zapewnia 
szybką i wydajną łączność dla pracow-
ników zdalnych w skali całego świata.

Z myślą o praktycznych zastosowaniach
Rdzeń urządzenia stanowi mikroprocesor OMAP3 firmy Te-
xas Instruments wraz ze specjalnie opracowaną architektu-
rą ASIC. Model Omnii XT15 zapewnia najlepszą wydajność 
i efektywność w branży, cechując 
się wydłużonym czasem pracy 
na akumulatorach, który wynosi 
nawet 20 godzin. Kolorowy ekran 
VGA (3,5 cala) jest bardziej czytel-
ny, a system wibracji i sygnałów 
dźwiękowych klawiatury o głośno-
ści 95 dB idealnie nadaje się do gło-
śnych zakładów przemysłowych.

www.zebra.com/pl/pl.html



Oprogramowanie ERP zorientowane projektowo IFS

Oprogramowanie ERP zorientowane projek-
towo to rozwiązanie do planowania zasobów 
przedsiębiorstwa dostosowane do środowisk 
związanych z zarządzaniem projektami, takich 
jak produkcja w trybie projektowania na zamó-
wienie, prace konstrukcyjne czy projektowanie.

Nieważne, czy nazwiemy je rozwiązaniem opartym na 
projektach (PBS), czy oprogramowaniem do zarządzania 
projektami przedsiębiorstwa. System IFS Applications 
jest zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem dla przedsię-
biorstw działających w złożonych środowiskach, pracują-
cych w wielu trybach i oddziałach.
ERP zorientowane projektowo to coś więcej niż rozwią-
zanie ERP czy zarządzanie portfelami projektów. Jest to 
rozwiązanie informatyczne dla przedsiębiorstw, oparte 
nie na przewidywalnych procesach, takich jak produkcja 
powtarzalna, ale na wyjątkowych projektach w zakresie 

projektowania, prac konstrukcyjno-budowlanych, pro-
dukcji, tworzenia prototypów i usług podwykonawstwa.
Dlaczego producenci z całego świata, z firm o różnej wielko-
ści i z tak różnych branż — od sektora obrony, ropy i gazu, 
po producentów z branży zaawansowanych technologii i za-
awansowanego sprzętu zwracają się do firmy IFS, szukając 
rozwiązania do zarządzania projektami, które jest zintegrowa-
ne z kompleksowym pakietem ERP? Odpowiedź jest prostsza 
niż się wydaje: to integracja. Firma IFS oferuje kompleksowe 
rozwiązanie do zarządzania cyklem życia projektu, które, poza 
zapewnianiem standardowych funkcji potrzebnych do realiza-
cji projektów, jest skoncentrowane na zarządzaniu finansami, 
zasobami ludzkimi i majątkiem przedsiębiorstwa. 
Pojedyncze, zintegrowane rozwiązanie umożliwia pozy-
skiwanie informacji zwrotnej w czasie rzeczywistym na 
każdym etapie projektu. Dzięki temu można szybko re-
agować na ewentualne zmiany planu, który jest aktualizo-
wany automatycznie po dodaniu informacji na dowolnym 
etapie projektu i w dowolnym momencie. Tak więc moni-
torowanie projektów to nie tylko 
bycie na bieżąco. Dodatkowo dzię-
ki informacjom zgromadzonym 
w aplikacjach ukończone projekty 
mogą posłużyć jako szablony dla 
przyszłych zadań. Znacznie uła-
twia to szacowanie i zarządzanie 
ryzykiem, a także eliminuje nie-
przyjemne niespodzianki.
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Wózek widłowy spalinowy serii G 1,5-3,5t Heli 
Nowa seria wózków oparta na najnowszej 
konstrukcji zapewnia doskonałą wydajność 
pracy. Wysoka wydajność, komfort jazdy, 
prosta i bezpieczna obsługa wózków Heli  
ułatwi prowadzenie operacji.
Ochrona środowiska:
 Ó Emisja spełnia wymagania norm WE i najnowszej re-
gulacji EPA.

 Ó Wysoko-wydajny układ hydrauliczny pozwala na obniże-
nie zużycia paliwa.

 Ó Zastosowanie materiałów przyjaznych dla środowiska.
 Ó System tłumienia drgań masztu zwiększa ochronę przed 
uderzeniami i wibracjami.

 Ó Izolacja akustyczna o właściwościach pochłaniających 
ogranicza poziom hałasu.

Ergonomiczna konstrukcja:
 Ó Wspomaganie hamowania w celu zmniejszenia siły naci-
skania pedału.

 Ó Położenie dźwigni sterowniczej skutecznie ogranicza zmę-
czenie ramion operatora.

 Ó Dwufunkcyjna dźwignia przełączników wzorowana na po-
jazdach samochodowych ułatwia obsługę.

 Ó Szeroki maszt zapewniający dobrą widoczność.
 Ó Szeroka strefa dostępna podczas wsiadania do pojazdu 
i prowadzenia wózka, powiększona wnęka na nogi.

 Ó Automatyczny układ monitorowania silnika wyłączanego 
w przypadku niskiego poziomu oleju lub wysokiej tempe-
ratury wody.

Bezpieczeństwo:
 Ó Kabina zabudowana blachą sta-
lową przymocowaną do wy-
trzymałej osłony górnej za-
projektowanej do zapewnienia 
bezpieczeństwa.

 Ó Hamulec postojowy z zabezpie-
czeniem; przy zaciągniętym ha-
mulcu wózek nie będzie umożli-
wiał jazdy nawet po przełączeniu dźwigni kierunku jazdy.

 Ó Zabezpieczenie układu hydraulicznego masztu przed 
opadnięciem ładunku w przypadku przerwania węża.

 Ó Węże wysokociśnieniowe są prowadzone w bezpiecznej 
odległości od operatora.

 Ó Bezpieczna wiązka elektryczna z wtyczkami wodoodpornymi.

Zastosowania:
Seria wózków widłowych stosowana szeroko w fabrykach, 
magazynach, na stacjach, na nabrzeżach, w portach, itp., 
do załadunku, rozła-
dunku i transportu 
pakowanych towa-
rów, a dodatkowo do 
przewożenia towarów 
luzem i towarów 
niepakowanych 
po wyposażeniu 
wózka w odpo-
wiedni osprzęt.

www.helipolska.pl
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Wypadek w pracy  
– kto odpowiada?

Prawo do bezpiecznych warunków pracy ma każdy osoba, która znajdzie zatrudnienie w firmie 
funkcjonującej na terytorium Polski – takie postanowienie wynika wprost z Konstytucji RP. 
Regulacje doprecyzowuje zapis zawarty w Kodeksie pracy – wskazuje on podmioty odpowie-

dzialne za zapewnienie prawidłowych i bezpiecznych warunków pracy.

Znajomość wyżej wspomnianych przepisów nie pozo-
staje bez znaczenia – jest szczególnie istotna np. na hali 

produkcyjnej, kiedy dochodzi do nieprzewidzianego wy-
padku z udziałem pracownika. Nie zawsze bowiem – choć 
może się tak pozornie wydawać – pełną odpowiedzialność 
za wystąpienie zdarzenia ponosi pracodawca. W wielu 
przypadkach dotyczy ona także innych podmiotów.

 Ó Istotne jest upoważnienie
Obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiednich wa-
runków pracy sankcjonowany jest przez Kodeks karny, 
według którego dobrem chronionym tym przepisem jest 
prawo pracownika do wykonywania pracy w bezpiecz-
nych i higienicznych warunkach, a także jego życie i zdro-
wie. Podmiotem pociągniętym do odpowiedzialności za 
potencjalne naruszenia może być pracodawca, jednak 
warto mieć świadomość tego, że równie często dotyczy to 
m.in.: bezpośrednio osób upoważnionych przez niego do 
kierowania pracownikami lub pełniących funkcje kontro-
lne i nadzorcze z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Co istotne, upoważnienie to nie musi być wyrażone w żad-
nej szczególnej formie – wynika ono bowiem z samego 
faktu objęcia tej roli. W przypadku sektora budowlane-
go, w którym stosunkowo często dochodzi do wypadków 
z udziałem pracownika, osobami odpowiadającymi za na-
ruszenia będzie najczęściej kierownik budowy lub mistrz 
budowlany.

 Ó Zaniechanie gra główną rolę
Czynność sprawcza polega na niedopełnieniu obowiązku, 
który związany jest zasadniczo albo z tzw. nieprawidłowym 
działaniem, albo z zaniechaniem. Przykładem pierwszej 
z wymienionych sytuacji może być np. użycie maszyn nie-
spełniających norm określonych w odrębnych przepisach. 
W praktyce jednak zdecydowanie częściej dochodzi do za-
niechań, czyli niepodjęcia takich działań, które w danym 

stanie faktycznym – zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi i zasadami BHP – należało podjąć. Przykładami owych 
zaniechań są np.: brak nadzoru kierownika produkcji nad 
wykonywaniem prac, w wyniku czego doszło do wypadku 
lub niezapewnienie pracownikom odpowiednich narzędzi 
w postaci osłon przy wykonaniu prac.
Wskazać także należy, że źródłami obowiązków – nałożo-
nych na osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i higie-
nę pracy – są nie tylko ogólne przepisy Kodeksu pracy 
czy rozporządzeń wykonawczych , lecz także szczegółowe 
przepisy wykonawcze oraz nieskodyfikowane zasady BHP.

 Ó Wypadkowe statystyki
Jak duże jest ryzyko, że w naszym zakładzie dojdzie do 
wypadku? Rok 2016 można uznać za lepszy od poprzed-
niego. W tym okresie 87 183 osoby uległy wypadkom 
przy pracy ze skutkiem lekkim (o 0,4 proc więcej niż 
w 2015 r.), a 464 osoby — wypadkom z ciężkimi obra-
żeniami ciała (analogicznie o 7,6 proc mniej). Co jednak 
najważniejsze, wypadkom śmiertelnym uległo 239 osób, 
czyli aż o 21,4 proc. mniej niż rok wcześniej.
Przyczyną wypadków było najczęściej nieprawidłowe 
zachowanie pracownika (60,1 proc). Dalej znalazł się 
niewłaściwy stan czynnika materialnego (8,4 proc.) oraz 
brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem ma-
terialnym (7,4 proc.).
Firmy produkcyjne są niestety najbardziej narażone na wy-
padki. W przetwórstwie przemysłowym doszło do prawie 
29 tys. wypadków w 2016 r. Na drugiej pozycji znajdują 
się handel i naprawa pojazdów samochodowych (ponad 11 
tys.). Najmniej wypadków zdarzyło się w pozostałej działal-
ności usługowej (449) oraz informacji i komunikacji (539). 
W 2016 r. wskaźnik wypadkowości (liczba poszkodowa-
nych na 1 tys. pracujących) w Polsce wyniósł 7,07.
Poszkodowani pracownicy w chwili wypadku najczęściej 
byli w ruchu i przemieszczali się, operowali przedmio-
tami, dokonywali transportu ręcznego, pracowali narzę-
dziami ręcznymi i obsługiwali maszyny. Natomiast wy-
darzeniem powodującym uraz najczęściej było zderzenie 
z/uderzenie w obiekt nieruchomy (25,7 proc. wypadków) 
bądź ruchomy (20,8 proc. wypadków). Pracownicy do-
znawali urazów również w wyniku kontaktu z przed-
miotem ostrym, szorstkim czy chropowatym (18,3 proc. 
wypadków). Warto odnotować, że wydarzeniem powodu-
jącym uraz było również często obciążenie psychiczne 
lub fizyczne pracownika (12,9 proc. wypadków).

 ■Adwokat Michał Buna z kancelarii Gardocki i Partnerzy 
Adwokaci i Radcowie Prawni

Za wypadek w pracy często odpowie kierownik

Firmy produkcyjne są niestety najbardziej  
narażone na wypadki.



Przetwarzanie danych 
pracowników tymczasowych
W dniu 1 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o zatrudnianiu pracowników 
tymczasowych. Jak to zwykle bywa, nałożono na pracodawców kolejne obowiązki, co spowo-
dowało wzrost biurokracji po stronie pracodawców zatrudniających pracowników tymczaso-
wych. Niezastosowanie się do nowych regulacji naraża pracodawców na odpowiedzialność kar-

ną w postaci grzywny do 30 tysięcy złotych.

Po pierwsze, wprowadzono 
obowiązek prowadzenia 

ewidencji osób wykonujących 
pracę tymczasową. Po drugie, 
ustanowiono ograniczenia 
okresu wykonywania pracy 
przez pracownika tymczaso-
wego na rzecz konkretnego 
pracodawcy. Aktualnie agen-
cja pracy tymczasowej może 
skierować danego pracownika 
tymczasowego do wykony-

wania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy 
użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 
miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy.

 Ó Potrzebna jasna zgoda
Zważywszy, że pracodawcy wolą zajmować się biznesem, 
a życie nie znosi próżni, pojawiła się usługa bazy danych 
tworzonej i prowadzonej przez podmiot zewnętrzny, obej-
mująca informacje o pracownikach tymczasowych i pra-
codawcach, u których byli zatrudnieni. Najpopularniejsza 
tego typu usługa w Polsce jest prowadzona w formie por-
talu internetowego udostępniającego bazę danych on-line.
Wraz pojawieniem się wspomnianej usługi outsourcingu, 
powstało pytanie o dopuszczalność jej świadczenia, w kon-
tekście ochrony danych osobowych. Podstawą prawną dla 
przetwarzania danych osobowych w tym przypadku może 
być albo zgoda osoby, której dane dotyczą – przy czym 
trzeba podkreślić, że wymaga to oddzielnej zgody, niż 
standardowo zawierana w CV klauzula o zgodzie na prze-
twarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych – 
albo stwierdzenie niezbędności takiego przetwarzania dla 
zrealizowania obowiązków nakładanych ustawą o zatrud-
nianiu pracowników tymczasowych.
1. Zgoda pracownika: przed jej udzieleniem powinien on 
zostać rzetelnie poinformowany o zasadach i celu zbiera-
nia i przetwarzania danych, w szczególności o przewidy-
wanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych .
2. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla 
zrealizowania obowiązków nakładanych ustawą o za-
trudnianiu pracowników tymczasowych – wówczas zgo-
da pracownika nie jest wymagana.
Jednoczenie w kontekście omawianego portalu istnieją 
istotne wątpliwości prawne, czy przesłanka dotycząca 
gromadzenia danych bez zgody pracowników może być 
zastosowana. Należy odpowiedzieć na pytanie, czy może 
ona obejmować podmiot, którego te obowiązki nie do-

tyczą, czyli usługodawcę zewnętrznego. W przypadku 
przetwarzania danych przez samych pracodawców wy-
daje się, że przesłanka ta jest spełniona. Obowiązek wy-
kazania spełnienia tej przesłanki leży po stronie admini-
stratora danych, np. pracodawcy. Sprawa ma charakter 
czysto prawny, dlatego też pierwsze rozstrzygnięcie tej 
kwestii przez uprawniony organ będzie precedensowe.

 Ó Kompleksowa ocena
Zgodnie z zapowiedziami, sprawą z urzędu planuje za-
jąć się Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobo-
wych. GIODO poinformował, że zrobi to kompleksowo, 
z uwzględnieniem zasad przetwarzania i zakresu prze-
twarzanych danych osobowych, ich retencji, roli poszcze-
gólnych podmiotów biorących udział w przetwarzaniu da-
nych osobowych, sposobu realizacji innych obowiązków, 
w tym informacyjnego oraz obowiązku zabezpieczenia 
takich danych przed dostępem osób nieupoważnionych.
Zabezpieczenie danych przed dostępem osób nieupoważ-
nionych, w systemie informatycznym – takim jak portal 
internetowy - jest szczególnie ciekawym zagadnieniem, 
nad którym należy się pochylić w dobie nasilających się 
cyberataków i wycieków danych. Należy jednak pamiętać, 
że pracodawcy korzystający z usług pracowników tym-
czasowych są zobowiązani do przestrzegania wszystkich 
wymogów dotyczących należytej ochrony danych osobo-
wych. Przy okazji budowania baz danych pracowników 
tymczasowych warto mieć na uwadze wchodzące od 
maja 2018 roku przepisy unijne RODO, które wskazują 
szyfrowanie jako adekwatny sposób ochrony danych oso-
bowych w systemach informatycznych oraz ustanawiają 
surowe sankcje za naruszenia w tym zakresie.
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Nowe obowiązki związane z pracownikami tymczasowymi

Piotr Biernatowski,  
kancelaria Largo Law

Wprowadzono obowiązek prowadzenia ewidencji osób 
wykonujących pracę tymczasową.
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BMZ Poland otwiera nową inwestycję o wartości 9 mln euro

Gliwice sercem elektromobilności 
Producent baterii - BMZ Poland - uruchomił oficjalnie nową fabrykę w Gliwicach.  

Produkcja będzie obejmować m.in. rozwiązania dedykowane przemysłowi motoryzacyjnemu 
i ma przed sobą ogromne perspektywy, związane z rozwojem elektromobilności.

Powierzchnia nowej – wartej ponad 9 mln euro inwe-
stycji – to przeszło 12,3 tys. mkw. Znajdują się w niej 

zarówno nowoczesne hale produkcyjne, magazyny, jak 
i laboratoria badawcze oraz powierzchnie biurowe, bę-
dące nową siedzibą firmy. 

 Ó Produkcja i badania
– Oprócz rozwiązań dla przemysłu motoryzacyjnego, 
nasza działalność obejmuje także projekty małoseryjne 
oraz wysoko zautomatyzowane, jak chociażby magazy-
ny energii. Ważnym aspektem produkcji są także nowo-
czesne systemy zasilania dla autobusów elektrycznych, 
baterie do rowerów elektrycznych oraz elektronarzędzi 
i narzędzi ogrodniczych. Planujemy także zbudować 
serię kompletnych rozwiązań systemów e-bike`owych, 
składających się z aplikacji, baterii oraz motoru. Roz-
wijać będziemy inteligentne magazyny energii, w tym 
do autobusów elektrycznych. Nasza produkcja przezna-
czona jest dla rynków Europy Środkowo-Wschodniej  
– mówi Tomasz Wołk-Jankowski, prezes BMZ Poland.
Pracę w fabryce ułatwiają nowoczesne systemy maga-
zynowe BMZ Poland, które składają się z podestu oraz 
przenośników dedykowanych sprawnej komunikacji 
z halą produkcyjną. Nad wszystkim czuwa moduł steru-
jący Galileo opracowany przez Mecalux.
Nowa inwestycja to także nowe miejsca pracy. Spółka 
zatrudnia obecnie około 650 osób. W pierwszym etapie 
liczba ta wzrośnie do 700, będą to zarówno pracownicy fa-
bryki, jak i Działu Badań i Rozwoju, w którym powołany 
zostanie specjalny zespół zajmujący się tylko rozwiązania-
mi EV – systemami zasilania autobusów elektrycznych. 

 Ó Elektromobilność pozwala na rozwój
– Polska jest jednym z liderów rynku elektromobilności 
w Europie, a my jesteśmy liderem w dziedzinie baterii 
do elektrycznego transportu publicznego. BMZ Poland 
wchodzi w skład konsorcjum „Polski E-BUS”, powstałego 
z inicjatywy naszego partnera – firmy Ursus Bus – dodaje 
prezes BMZ Poland. 
W otwarciu zakładu udział wzięła wiceszefowa ministerstwa 
rozwoju Jadwiga Emilewicz. Podczas ceremonii otwarcia za-
kładu wiceminister podkreślała, że elektromobilność, szcze-
gólnie w transporcie publicznym, jest jednym z kluczowych 
projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 
Zaznaczyła też, że innowacyjne projekty i inwe-
stycje w zakresie elektromobilności 
mogą liczyć na wsparcie 
publiczne. 

Jak powiedziała, chodzi o to, by w Polsce rozwijała się sieć 
dostawców produktów służących rozwojowi tego sektora.
- Jednym z takich dostawców jest właśnie firma BMZ 
Poland, produkująca m.in. akumulatory do autobusów 
elektrycznych. Jesteśmy zainteresowani przyciąganiem 
najlepszych, najciekawszych inwestycji dotyczących 
elektromobilności. Z perspektywy administracji publicz-
nej cieszą nas inwestycje, które przynoszą bardzo dużą 
wartość dodaną - powiedziała wiceminister.

 Ó Innowacyjny projekt baterii
Jednym z pierwszych wyzwań stojących przez gli-
wicką fabryką będzie udział w projekcie zakładają-
cym stworzenie systemów akumulatorów do e-busów. 
W Polsce opracowywana będzie nowa technologia, 
która ma spełniać wymagania poprawionej Dyrekty-
wy R100.
W ramach projektu powstać ma system akumulatorów 
do autobusów elektrycznych, który będzie znacznie bar-
dziej zaawansowany niż aktualne produkty. Celem jest 
stworzenie modularnego rozwiązania, w którym powsta-
nie zestaw komponentów możliwych do zestawienia 
w różnych konfiguracjach i zarządzanych przez central-
ny system. Takie podejście pozwoli na montowanie sys-
temu baterii w różnych pojazdach wielu producentów. 
Ilość modułów będzie dopasowywana do konkretnego 
pojazdu, przy czym nawet najmniejsza wersja oferować 
będzie pełną funkcjonalność.
Pozwoli on także na przewidywanie zachowania syste-
mu baterii w zależności od warunków pracy i trasy po-
konywanej przez pojazd. Na bazie tych danych, system 
dopasuje trasę wskazując optymalny moment i miejsce 
zatrzymania pojazdu w celu naładowania baterii.
BMZ Poland Sp. z o.o. powstała w 2010 roku jako spół-
ka „córka” BMZ GmbH. Globalnie Grupa BMZ jest do-
stawcą super pojemnych baterii dla pojazdów takich jak 
autobusy, wózki widłowe, dźwigi, zamiatarki, pojazdy 
dostawcze w portach i na lotniskach, e-taksówki, samo-
chody ciężarowe, przemysłowe i e-łodzie. BMZ produ-
kuje modułowe systemy zasilania 24 - 48 woltowe, któ-
re mogą być połączone równolegle i szeregowo do 800 
woltów. Ogniwa motoryzacyjne wysokiej jakości wy-
trzymują 4000 cykli ładowania. Produkcja modułowa 

w BMZ jest obsługiwana w pełni automa-
tycznie przez roboty do spawania 

laserowego. 
■ Oprac. WZ
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Fabryka IAC Group w Opolu oficjalnie otwarta

Wnętrza dla najlepszych

Amerykański producent elementów do samochodów osobowych oficjalnie otworzył zakład 
w Opolu. To siedemnasta fabryka koncernu w Europie.

-Lokalizacja fabryki w Opolu nie jest przypadkowa. Po-
zwoli nam być blisko branży OEM i szybko reagować 

na zmieniające się potrzeby klienta - mówił podczas oficjal-
nego otwarcia fabryki Steve Miller, prezes IAC Group.

 Ó Obicia dla segmentu premium
Warta blisko 20 mln dolarów inwestycja powstała na 
dziesięciu hektarach w opolskiej podstrefie WSSE "In-
vest-Park" przy ul. Północnej. Zakład w Opolu produkuje 
m.in. wnętrza drzwi oraz obicia desek rozdzielczych dla 
samochodów marki Volvo w standardzie premium, które 
są wysyłane do fabryki w Torslandzie w Szwecji. Pierw-
szych pracowników produkcyjnych firma rekrutowała 
równocześnie z budową zakładu. Docelowo w opolskiej fa-
bryce ma zostać zatrudnionych nawet 700 pracowników.
- Sprawdziliśmy ponad trzydzieści lokalizacji w Europie 
oraz kilkanaście w Polsce. Decyzję o budowie fabryki 
w Opolu podjęliśmy rok temu, siedem miesięcy temu 
wbiliśmy szpadel pod inwestycję, dzisiaj produkujemy 
ponad 200 kokpitów tygodniowo. Zakładamy, że do kwiet-
nia 2018 roku produkcja osiągnie pułap 3200 pojazdów na 
tydzień. Zbudowaliśmy solidne fundamenty pod fabrykę, 
w której kreowane będą wyjątkowe produkty - przekony-
wał Mohamed Chakib, dyrektor opolskiego zakładu IAC.

 Ó Ciepłe słowa o Opolu
Przedstawiciele firmy podkreślali, że o ulokowaniu fa-
bryki w Opolu zadecydował dobry klimat inwestycyjny, 
potencjał miasta, wykwalifikowane kadry, a także współ-
praca z lokalnymi instytucjami. - Dla Opola to podwój-
ny sukces, ponieważ wraz z inwestycją IAC, na terenie 
opolskiej podstrefy jest budowany park przemysłowy 
CTPark- mówił Maciej Wujec, wiceprezydent Opola.
- Ze strategicznego punktu widzenia Opole to dla nas ide-
alna lokalizacja - potwierdza Jonas Nilsson, prezes IAC 
na Europę. - Europa Środkowo-Wschodnia to nadal rejon, 
w którym branża motoryzacyjna silnie się rozwija. W no-

wej lokalizacji możemy się skupić na rozwoju naszych 
umiejętności związanych z produkcją i obsługą naszych 
najważniejszych klientów w Europie. Jesteśmy na etapie 
rekrutacji dużej i wykwalifikowanej załogi, która będzie 
dzielić pasję IAC do jakości oraz niedoścignionej dbało-
ści o obsługę klienta. Ich zadaniem jest dostarczanie sty-
lowych wyrobów, które trafią do odnoszących sukcesy 
na całym świecie pojazdów ze Skandynawii.
- Szyte na miarę, zawansowane wnętrza do pojazdów są 
i pozostaną najważniejszą częścią naszego portfolio pro-
duktów - dodaje Marcus Nyman, wiceprezes IAC ds. roz-
woju. - Nasze badania wykazały, że zapotrzebowanie na 
elementy tapicerowane ze skóry, sztucznej skóry i wyso-
kiej jakości tkaniny będzie rosło, co odpowiada potrzebom 
konsumentów, pragnących wzbogacić swoje doświadcze-
nia z jazdy. Potwierdza się to szczególnie w przypadku 
pojazdów z segmentu premium, gdzie IAC jest znaczącym 
dostawcą. Choć zmierzamy w stronę autonomicznych po-
jazdów, trend indywidualizacji wyglądu wnętrz zwiększy 
zapotrzebowanie na rzemieślnicze wyroby wzbogacone 
o zintegrowane rozwiązania elektroniczne zintegrowane 
z kabiną. Dlatego też spodziewamy się, że w skali glo-
balnej zapotrzebowanie na tapicerowane elementy wnę-
trza wzrośnie o 38 proc, - z 6 do 9 milionów elementów 
- w ciągu trzech najbliższych lat.

 Ó Badania nowych materiałów
Opolski zakład będzie grał szczególną rolę dla koncernu. 
– IAC Opole będzie służyło nam jako firmowe Centrum 
Doskonałości w obszarze zaawansowanych rozwiązań 
wnętrz pojazdów – podkreśla Jonas Nilsson. – Połączą się 
tutaj doskonałe operacje produkcyjne oraz duże możliwo-
ści rozwoju naszych produktów. Przykładowo dużą wagę 
ma sprawdzanie potencjału nowych, syntetycznych mate-
riałów, które wyglądają jak prawdziwa skóra i dają takie 
same wrażenie w dotyku, a ponadto wykazują własności 
antyseptyczne. To ważne biorąc pod uwagę, jak znaczący 
jest teraz trend dzielenia się środkami transportu.
Grupa International Automotive Components zatrudnia 
30 tysięcy pracowników w ponad stu zakładach zlokali-
zowanych na terenie osiemnastu państw na całym świe-
cie. Obroty firmy sięgają 6 mld dolarów rocznie. Centrala 
mieści się w Luksemburgu.

 ■Oprac. AP

Lokalizacja fabryki w Opolu nie jest 
przypadkowa. Pozwoli nam być blisko 
branży OEM i szybko reagować na 
zmieniające się potrzeby klienta.
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Na coraz trudniejszym rynku pracy rośnie rola rekrutacji

Kandydat  
w centrum uwagi
Bez względu na to, czy w firmie powstaje nowe stanowi-
sko, czy potrzebne jest znalezienie zastępstwa dla dotych-
czasowego pracownika – organizacja staje przed wyzwa-
niem zatrudnienia nowej osoby. Każdy pracodawca dąży do 
pozyskania utalentowanego kandydata, który odpowie na 
oczekiwania i z łatwością zaaklimatyzuje się w nowej firmie.

Warto jednak pamiętać, że coraz częściej to kan-
dydaci przebierają w ofertach i mają decydujący 

głos w negocjacjach, a pracodawcom pozostaje zapro-
ponowanie możliwie najbardziej atrakcyjnych doświad-
czeń rekrutacyjnych.
Do niedawna to firmy miały dominującą pozycję w rela-
cji pracodawca − kandydat. Dziś dynamika w tym ukła-
dzie wygląda nieco inaczej – coraz częściej to firmy 
zabiegają o uwagę specjalistów. O dobrego, wykwalifi-
kowanego pracownika jest trudno. W rezultacie praco-
dawcy oraz reprezentujące ich firmy rekrutacyjne coraz 
większą wagę przykładają do kwestii candidate expe-
rience, a więc doświadczeń kandydatów ubiegających 
się o pracę. Wśród firm rośnie świadomość roli, jaką 
jakość doświadczeń rekrutacyjnych odgrywa w budo-
waniu atrakcyjnej marki pracodawcy. Coraz częściej do-
kładają wszelkich starań, aby możliwie jak najbardziej 
uatrakcyjnić styczność kandydata z firmą – od strony 
internetowej, przez przejrzystość ofert pracy, metody 
aplikowania, kontakt z rekruterem, aż po rozmowę kwa-
lifikacyjną i informację zwrotną. Ten trend z pewnością 
będzie się utrzymywać, ponieważ kandydaci przywią-
zują uwagę do transparentności firmy i sprawdzają, czy 
obietnice z oferty pracy są zgodne z prawdą.

– Na rynku kandydata, gdzie bardzo trudno jest pozy-
skać wykwalifikowanych pracowników, na znaczeniu 
zyskuje atrakcyjność procesu rekrutacyjnego, jego 
sprawny przebieg i sposób komunikacji z kandydata-
mi – twierdzi Beata Preis-Hryniewicz, HR Manager 
w Hays Poland. Wszystkim osobom ubiegającym się 
o pracę należy dostarczyć jak najlepszych doświadczeń 
we współpracy. Kandydaci powinni być traktowani jak 
klienci, którzy niezadowoleni z obsługi, innym razem 
skorzystają z usług konkurencji. − Nawet gdy apliku-

jący w ostateczności nie zostaje zatrudniony, to jego 
odczucia wobec firmy są niezwykle istotne. W przy-
szłości, rekrutując na podobne stanowisko, możemy 
zaprosić go do projektu rekrutacyjnego, a on kierując 
się wcześniejszymi doświadczeniami nie wykaże zain-
teresowania – dodaje ekspertka Hays.

 Ó Obecność w sieci
Kandydaci zaczynają wyrabiać sobie opinię na temat 
firmy już w momencie poszukiwania informacji na jej 
temat. Warto więc zadbać o odpowiednią komunikację 
w Internecie. Kluczowa jest przejrzysta strona lub za-
kładka dotycząca pracy, która umożliwia szybkie znale-
zienie wszystkich niezbędnych informacji. Ważne, aby 
strona dawała możliwość przeglądania aktualnych ofert 
pracy oraz szybkiego i bezpiecznego aplikowania. – Na 
popularności zyskują rozwiązania, które umożliwiają 
szybki kontakt z osobą odpowiedzialną za dany projekt 
rekrutacyjny. Oprócz podawania bezpośredniego adresu 
mailowego do rekrutera, firmy coraz częściej stawiają na 
czaty lub odsyłają kandydatów do swoich profili w me-
diach społecznościowych. Jest to przede wszystkim od-

Wykwalifikowany  
specjalista może wybierać  
z kilkunastu możliwości zawodowych.

Na rynku kandydata, gdzie bardzo 
trudno jest pozyskać wykwalifikowanych 
pracowników, na znaczeniu zyskuje 
atrakcyjność procesu rekrutacyjnego, 
jego sprawny przebieg i sposób 
komunikacji z kandydatam.
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powiedź na oczekiwania młodego pokolenia pracowni-
ków, którzy cenią sobie szybkie i mniej formalne formy 
komunikacji – komentuje Beata Preis-Hryniewicz.

 Ó Oferta pracy
Kolejnym krokiem na drodze kandydata jest oferta pracy, 
która decyduje o dalszej współpracy pomiędzy profesjo-
nalistą a rekrutującą firmą. Niestety zdarza się, że praco-
dawcy w celu zwiększenia liczby nadesłanych aplikacji, 
w większym lub mniejszym stopniu mijają się z prawdą 
konstruując treść oferty. W konsekwencji na ogłoszenie 
aplikują osoby o profilu zawodowym odbiegającym od 
oczekiwań. Zdarza się również, że kandydaci rezygnują 
z udziału w rekrutacji ze względu na znaczące różnice 
pomiędzy rzeczywistym wynagrodzeniem i zakresem 
obowiązków, a szczegółami opisanymi w ogłoszeniu. Ta-
kie sytuacje mają ogromny wpływ na postrzeganie firmy 
przez kandydata, który w przyszłości najprawdopodobniej 
nie zdecyduje się na ubieganie się o stanowisko u tego 
pracodawcy i nie będzie się dobrze o nim wypowiadał.

 Ó Pierwszy kontakt
Bez względu na to, czy pierwszy kontakt z kandydatem 
odbywa się drogą telefoniczną czy też mailową, apliku-
jący musi mieć poczucie, że rekruter dobrze wie kim jest 
rozmówca, zna szczegóły jego CV i przebiegu kariery za-
wodowej oraz dysponuje większym zakresem informacji 
na temat oferty pracy oraz przewidzianych obowiązków. 
W przypadku komunikacji drogą elektroniczną kluczową 
rolę odgrywa poprawność językowa oraz zwięzłość prze-
kazu. Kandydat po przeczytaniu wiadomości powinien 
od razu zrozumieć, jaki jest kolejny etap rekrutacji i kie-
dy może się spodziewać kontaktu z osobą prowadzącą 
projekt rekrutacyjny.

W przypadku rozmowy telefonicznej, rekruter powinien 
najpierw upewnić się, że aplikujący ma czas oraz komforto-
we warunki do przeprowadzenia rozmowy na temat zmian 
zawodowych. Złym pomysłem jest naleganie na rozmowę 
w momencie, gdy kandydat jest w pracy, albo skupia się na 
wykonaniu pilnego zadania. Dodatkowo zwiększa to jego 
poziom stresu i w przypadku niepowodzenia − bez wzglę-
du na powód tego stanu rzeczy − negatywnie nastawia do 
firmy. Rekruter powinien prowadzić rozmowę w cichym 
miejscu, aby być w stanie w pełni skoncentrować się na 
rozmowie. – Osoby odpowiedzialne za rekrutację robią 
złe wrażenie, gdy dzwonią z głośnego miejsca lub będąc 
w drodze. W oczach kandydata wygląda to jakby rekruter 
nie wygospodarował dla niego czasu i przestrzeni na roz-
mowę – twierdzi Beata Preis-Hryniewicz.

 Ó Rozmowa kwalifikacyjna
Rozmowa w sprawie pracy zazwyczaj nie budzi pozytyw-
nych skojarzeń, a wręcz przeciwnie – dla kandydatów 
często jest źródłem stresu i przykrą koniecznością. Stąd 
też w Internecie roi się od porad o tym, jak zapanować 
nad nerwami, jaką strategię objąć i jak się przygotować. 

Warto jednak pamiętać, że pierwsze spotkanie z kandy-
datem jest wyzwaniem również dla firmy.
Rozmowa kwalifikacyjna to sprawdzian dla obu stron. 
Naturalnie jej celem jest określenie, czy kandydat spraw-
dzi się na danym stanowisku. Pracodawca nie powinien 
jednak zapominać, że nie jest jedynym oceniającym.  
Dlatego osoba prowadząca spotkanie powinna być do-
brze przygotowana, punktualna i uprzejma. Wykwalifi-
kowany i trudno dostępny na rynku specjalista zazwy-
czaj może wybierać z kilku lub kilkunastu możliwości 
zawodowych. Jeśli spodoba mu się tok rozmowy, nasta-
wienie rekrutera i ogólny obraz firmy, to oferta pozy-
tywnie odznaczy się na tle pozostałych. Z drugiej strony, 
zła atmosfera i chaos mogą przyczynić się do rezygnacji 
kandydata w kolejnych etapach procesu rekrutacyjnego.
Podsumowując, osoba prowadząca spotkanie powinna 
przyjąć postawę, która zredukuje stres kandydata i jedno-
cześnie zwiększy jego zaangażowanie i otwartość. Roz-
mowa powinna pozytywnie zapisać się w pamięci kandy-
data, nawet gdy w ostateczności nie zostanie zatrudniony. 
To idealne działanie wzmacniające markę pracodawcy na 
rynku, tym bardziej, że profesjonaliści coraz częściej dzie-
lą się swoimi doświadczeniami w Internecie.

 Ó Co dalej?
O roli informacji zwrotnej w procesie rekrutacyjnym na-
pisano już wiele. Niestety, wciąż zdarza się, że aplikujący 
rezygnuje z dalszego uczestnictwa w projekcie z powodu 
braku kontaktu z firmą po spotkaniu. Kandydat powinien 
być możliwie jak najbardziej na bieżąco z rozwojem sytu-
acji. Aktualne informacje o przebiegu procesu odgrywają 
kluczową rolę w rekrutacji specjalistów i menedżerów, 
którzy nieraz uczestniczą w kilku procesach jednocześnie.
Konstruktywny „feedback” − nawet jeśli jest negatyw-
ny – sprawia, że kandydat nie czuje się pozostawiony 
sam sobie i wie, czego może się spodziewać. Otwarta 
komunikacja na każdym etapie rekrutacji to oznaka sza-
cunku. Potwierdzenie złożenia aplikacji, informowanie 
o kolejnych etapach oraz ich wynikach oraz dotrzymy-
wanie terminów często wystarczą, aby kandydat poczuł 
się doceniony. Na szczególną uwagę zasługuje również 
udzielenie, po podjęciu odmownej decyzji rekrutacyjnej, 
informacji zwrotnej zawierającej wskazówki, jakie dzia-
łania może podjąć kandydat, aby w przyszłości z sukce-
sem aplikować na dane stanowisko.

 ■Oprac. WZ

Kandydaci zaczynają wyrabiać sobie 
opinię na temat firmy już w momencie 
poszukiwania informacji na jej temat.

Rozmowa w sprawie pracy zazwyczaj nie budzi  
pozytywnych skojarzeń.



Jak wyglądają aktualne dane dotyczące pracowników produkcyjnych

Firma badawcza Sedlak & Sedlak po raz kolejny postanowiła dokładnie przeanalizować obszar 
zasobów ludzkich w polskich firmach. Raport WskaźnikiHR dostarczył dane, pozwalające ocenić 
jak wyglądają aktualnie kwestie jak fluktuacja, absencja w pracy czy efektywność pracowników.

W badaniu wzięło udział 176 firm z całej Polski. 
W raporcie za rok 2016, przedstawiliśmy wyniki 

41 wskaźników z takich obszarów jak: fluktuacja, absencja, 
efektywność pracy i inwestycje w kapitał ludzki. Najlicz-
niejszą grupą w badaniu stanowiły firmy produkcyjne (54 
proc.), których wyniki omówiono w poniższym tekście.

 Ó Fluktuacja kadr 
Badanie WskaźnikiHR 2017 pokazało, że firmy produk-
cyjne przy rekrutacji pracowników w większym stopniu 
niż inne korzystały z firm zewnętrznych. Wydłużył się 
także wskaźnik czasu rekrutacji na poszczególne grupy 
stanowisk. W firmach produkcyjnych czas potrzebny na 
rekrutację specjalisty, kierownika i menadżera wyższego 

szczebla był dłuższy niż w pozostałych sektorach. Różni-
ce te wahały się od kilku do nawet kilkudziesięciu dni.
Przy analizie wskaźników fluktuacji w sektorze produk-
cyjnym warto zwrócić uwagę na wskaźniki awansów, 
przyjęć i rotacji, które znacząco różnią się od pozosta-
łych sektorów. W firmach produkcyjnych rotacja była 
najniższa, jednocześnie wskaźnik przyjęć jest niemal o 2 
p.p. wyższy niż w sektorze handlowym.

 Ó Absencja 
Pracownicy firm produkcyjnych chorowali przeciętnie 
o cztery dni dłużej niż zatrudnieni w pozostałych sekto-
rach. Omawiany wynik dotyczy choroby własnej, a więc 
wyłącza opiekę nad chorym członkiem rodziny i kobiety 
w ciąży. Wyniki sektora produkcyjnego były wyższe od 
przeciętnych także przy wskaźnikach absencji wypadko-
wej, ogólnej absencji chorobowej i urlopach na żądanie. 
Jednocześnie możemy zaobserwować, że w sektorze pro-
dukcyjnym pracownicy wykorzystują najwięcej dni urlo-
powych. Ich wynik jest wyższy od pozostałych sektorów 
o co najmniej 2 dni.

 Ó Efektywność
Pracownicy firm produkcyjnych w dalszym ciągu otrzy-
mują benefity o znacznie niższej wartości, niż pracowni-
cy pozostałych sektorów. Jednocześnie pracownicy sek-
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tora produkcyjnego wyrabiają 4-krotnie więcej godzin 
nadliczbowych, niż pracownicy pozostałych sektorów. 
Badanie WskaźnikiHR 2017 pokazuje ponadto, że spo-
śród wszystkich uczestników badania, to właśnie sektor 
produkcyjny miał najwyższy wskaźnik rentowności.
Przy analizie danych z raportu warto zwrócić uwagę na 
wskaźniki takie jak:
❙❙ efektywność pionu personalnego (znacznie wyższa niż 

w pozostałych sektorach),
❙❙ średnie wynagrodzenie,
❙❙ dział kosztów pracy w kosztach operacyjnych,
❙❙ liczba pracowników przypadająca na kierownika.

 Ó Inwestycje w kapitał ludzki
Systematycznie wzrasta budżet przeznaczany na szko-
lenia pracowników sektora produkcyjnego. W roku 
2017 jego wysokość jest zbliżona do sektora handlo-
wego i dwukrotnie niższa niż budżet szkoleń sektora 

usługowego. Tendencja ta jest widoczna zarówno przy 
planowanym jak i wykorzystanym budżecie szkoleń.

 Ó Podsumowanie
Jak wynika z Raportu WskaźnikiHR 2017, firmy pro-
dukcyjne mają coraz większy problem ze znalezieniem 
pracowników – szczególnie specjalistów. Źródłem tego 
jest wydrenowany rynek i duża konkurencja, m.in. w za-
kresie wynagrodzeń. Działy personalne często skarżą się 
na zbyt dużą ilość obowiązków, które muszą wykonywać.  
W sektorze produkcji na jednego HR-owca przypada 
przeciętnie o 40 pracowników więcej niż w pozosta-
łych sektorach. Wyższa jest również przeciętna liczba 
dni absencji chorobowej przypadająca na pracownika 
produkcyjnego. Zatrudnieni w sektorze produkcyjnym 
wykorzystują najwięcej dni urlopowych i jednocześnie 
wyrabiają najwięcej godzin nadliczbowych.

 ■Oprac. WZ, źródło: wskaźnikiHR.pl/raporty

W sektorze produkcji na jednego HR-owca 
przypada przeciętnie o 40 pracowników 
więcej niż w pozostałych sektorach.
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Jak poprawić dokładność systemów gromadzenia danych?

Cztery źródła niedokładności 
w pomiarach

Podłączenie czujnika opartego na ogniwie termoelektrycznym do systemu gromadzenia danych 
w celu pozyskania dokładnych pomiarów wymaga nieco zastanowienia przed jego realizacją. 
Takie czynniki jak interferencja sygnału elektromagnetycznego i inne składowe mogą negatyw-

nie wpłynąć na pozyskane wyniki.

Co więcej, pewne czynniki mogą nawet doprowadzić 
do uszkodzenia urządzeń pomiarowych. Dobre zro-

zumienie wszystkich czynników związanym z podłącze-
niem czujnika jest niezbędne, jeżeli chcemy dokonać re-
alnych i dokładnych pomiarów.
Niniejszy artykuł porusza cztery kwestie związane z do-
kładnością pomiarów. Ich kolejność ustalono od najczę-
ściej, do najrzadziej występujących. Wskazane problemy 
regularnie można napotkać w typowych zastosowaniach 
przemysłowych, związanych z użytkowaniem systemów 
gromadzenia danych.

 Ó 1. Zakłócenia sygnału
Podstawową przyczyną błędów występujących przy po-
miarach są zakłócenia sygnału. Wywoływane są one 
przez multipleksery występujące w systemach groma-
dzenia danych, wykorzystujących do swojego działania 

komputery PC. System wejścia w multiplekserze zbiera 
ładunek proporcjonalny do wielkości próbki pomiarowej 
(czyli częstości zbierania danych). Dlatego wysoka czę-
stość danych, a co za tym idzie ich ilość, może zaowoco-
wać gwałtownych wzrostem zakłóceń sygnału.
Aby obniżyć poziom występujących zakłóceń należy:
❙❙ zastosować izolację między wyjściem ze wzmacniacza 

a wejściem do multipleksera, szczególnie w sytuacji 
występowania wysokiego próbkowania. Niektóre sys-
temy pomiarowe posiadają wbudowane wzmocnienia 
izolacji dla każdego kanału,

❙❙ stosować osłony kabli jako prosty sposób na obniżenie 
zakłóceń,

❙❙ wykorzystywać skręcone pary przewodów, co dodatko-
wo obniży interferencję,

❙❙ rozważyć zastosowanie wzmacniacza warunkującego 
sygnał, cechującego się niższym oporem i niewielką, 
ujednoliconą pojemnością. Ten krok może zmniejszyć 
występujące niedokładności.

 Ó 2. Uszkodzenie przez napięcie
Wysokie napięcie może spowodować poważne uszkodze-
nia w urządzaniach zapisujących dane, jak też w całych 
systemach gromadzenia danych, opartych na kompute-
rach PC. Sprzęt stosowany w odosobnieniu od innych in-
stalacji także nie jest bezpieczny – problemy może spowo-
dować zastosowanie niewłaściwych przewodów lub też 
inny błąd popełniony przy instalacji. Nawet nieznaczne 
przekroczenie zalecanego napięcia może spowodować, że 
przez kanały w urządzeniu płynąć będą błędne dane.
Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo uszkodzenie sys-
temu, należy wybrać urządzenie z izolacją galwaniczną. 
Taki środek bezpieczeństwa spowoduje, że najważniejsze 
elementy systemu będą chronione przed skokami napię-
cia. Układy wejścia i wyjścia w systemach, zasilacze oraz 
czujniki także mogą zostać zaizolowane.
W przypadku pracy przy dużych operacjach przemysło-
wych lub innych zadaniach o szerokim spektrum zadań, 
system gromadzenia danych może być zagrożony przez 
niewłaściwą ochronę wejścia. Dodatkowe zabezpieczenia 
mogą zapewnić izolowane, wewnętrzne bariery i obudowy.  

Błędy mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzeń.

W przypadku pracy przy dużych 
operacjach przemysłowych lub innych 

zadaniach o szerokim spektrum, system 
gromadzenia danych może być zagrożony 

przez niewłaściwą ochronę wejścia.



Należy upewnić się, że sprawdzone zostało maksymalne 
napięcie wejściowe dla danego systemu. Jest to określona 
przez producenta urządzeń, najwyższa wartość napięcia, 
jakie może trafić do systemu bez ryzyka jego uszkodzenia.
Moduły warunkujące sygnał wykorzystują różne ilości 
izolacji, aby wyeliminować problemy z niewłaściwym 
uziemieniem oraz zakłócenia związane z polem induk-
cyjnym. Podobnie jak w przypadku zakłóceń sygnału, 
zastosowanie wzmacniacza warunkującego sygnał, za-
bezpieczy system przed uszkodzeniem związanym z na-
pięciem przekraczającym zadaną tolerancję.

 Ó 3. Napięcie sygnału wspólnego
Gdy systemy gromadzenia danych dokonują pomiarów 
przy występującym napięciu sygnału wspólnego, dokład-
ność pomiarów będzie narażona na błędy. Użytkownicy 
systemów mogą oszacować wielkość niedokładności, 
sprawdzając wartości sygnału wspólnego (CMR), określo-
nego przez producentów w specyfikacji urządzenia.
Powyższe zjawisko powodujące zakłócenia pojawia 
się, gdy sygnał wspólny dla dwóch linii przesyłowych 
o przeciwnej polaryzacji zanika w miejscu odbioru. CMR 
w praktyce zazwyczaj jest przedstawiany jako wskaźnik 
CMRR posiadający wartość określaną w decybelach. Im 
wyższy jest CMMR, tym wyższą cechuje się wydajnością. 
CMMR pokazuje jak bardzo wartość sygnału wspólnego 
wpłynie na dokładność systemu gromadzenia danych.
System pomiarowy, w którym występują zróżnicowa-
ne wartości wejścia może zredukować wartości napię-

cia sygnału wspólnego do poziomu określonego przez 
CMMR. Jeżeli wyniki pomiarów są zaburzane przez na-
pięcie sygnału wspólnego, zarówno w przypadku zasila-
nia prądem stałym jak i prądem zmiennym, można użyć 
wzmacniacza warunkującego sygnał w celu ogranicze-
nia zakłóceń. Bariera izolacyjna wbudowana we wzmac-
niacz warunkujący sygnał wyeliminuje napięcie sygna-
łu wspólnego. Jednakże CMMR samego wzmacniacza 
może być nieadekwatne w przypadku zasilania prądem 
stałym, przez co trudno będzie uzyskać wiarygodne po-
miary. Typowym przykładem jest sytuacja, w której trze-
ba radzić sobie z zakłóceniami elektromagnetycznymi 
w rejonie prowadzenia operacji.

 Ó 4. Szerokie zakresy pomiarów
W przypadku pracy przy dużych operacjach przemysło-
wych, system gromadzenia danych może być zagrożony 
przez niewłaściwą ochronę wejścia. Przykładowo zdarza 
się, że użytkownicy starają się mierzyć wysokie napięcia 
w sytuacji, gdy ich system ustawiony jest na pomiar ni-
skich napięć. System przekracza wówczas maksymalne, 
zaimplementowane wartości. Bez zabezpieczenia war-
tości wejściowych, w najlepszym przypadku dochodzi 
wówczas do przedstawienia błędnych wyników, a w naj-
gorszym do nieodwracalnego uszkodzenia systemu.
Istnieje wiele urządzeń, które mogą zabezpieczyć sys-
tem przed szkodliwymi wartościami wejściowymi. Choć 
żadne z nich nie jest idealne, mogą one pomóc w za-
gwarantowaniu tego, iż system będzie mógł bezpiecznej 
poradzić sobie z nadmiernie wysokim sygnałem. W za-
leżności od zastosowania można też zdecydować się na 
rozwiązanie mające na celu ochronę przed napięciem 
sygnału wspólnego i/lub pośrednimi czynnikami.

 ■Artur Piotrowski

Podstawową przyczyną błędów 
występujących przy pomiarach są 
zakłócenia sygnału.



48

U
trzym

anie ruchu

Logistyka Produkcji www.logistyka-produkcji.pl

Ocena zasadności inwestycji w oświetlenie LED

Potencjał modernizacji 
oświetlenia w przemyśle 

Według obliczeń ekspertów, oprawy w technologii LED pozwalają zakładom przemysłowym 
uzyskać oszczędności energii elektrycznej sięgające kilkudziesięciu procent. W jakich przypad-

kach skala potencjalnych korzyści może być aż tak duża?

Według raportu Goldman Sachs Global Investment 
Research na temat gospodarki niskoemisyjnej, naj-

nowsze oprawy w technologii LED zużywają zaledwie 40 
proc. energii potrzebnej do zasilenia ich fluorescencyj-
nych odpowiedników. Skala oszczędności możliwych do 
uzyskania dzięki modernizacji jest ogromna, a - według 
przewidywań ekspertów - do 2020 roku wzrośnie, sięgając 
poziomu 50 proc. Jednocześnie, diodowe układy optycz-
ne mogą pracować bezawaryjnie nawet siedmiokrotnie 
dłużej niż oświetlenie wyładowcze. Jakby mało było ar-
gumentów przemawiających na rzecz LED, od 2008 roku 
ich ceny spadły o 90 proc. W jakich sytuacjach wdrożenie 
tego typu oświetlenia jest szczególnie opłacalne? Jakie 
czynniki decydują o skali potencjalnych zysków?

 Ó Wiek instalacji
Jednym z czynników mówiących najwięcej na temat po-
tencjalnej opłacalności inwestycji w modernizację sys-
temu oświetleniowego jest wiek funkcjonującej obecnie 
w zakładzie instalacji. - Wydajność opraw LED w zakresie 
przetwarzania energii elektrycznej na energię świetlną 
jest zwiększana przez wiodących producentów w dużym 
tempie – mówi Maciej Gronert, projektant oświetlenia 
Trilux Polska. – Przykładowo, jeszcze kilka lat temu jedna 
z naszych flagowych opraw oświetleniowych dla przemy-
słu, Nextrema LED, charakteryzowała się skutecznością 
świetlną równą 103 lm/W. Jej najnowszy model osiąga 
wydajność do 150 lm/W. W przypadku E-Line LED, pozwa-
lającej zastąpić jeden do jednego oprawy świetlówkowe, 
w analogicznym okresie osiągnięto wzrost ze 115 do 169 
lm/W – tłumaczy ekspert. Jak wynika z prognoz Goldman 
Sachs, w przeciągu dekady 2015-2025 skuteczność lamp 
diodowych wzrośnie o 146 proc. - ze 112 do 276 lm/W. 
Można więc założyć, że niezależnie od tego, jakiego typu 
lampy funkcjonują w zakładzie, warto co kilka lat weryfi-
kować, czy wymiana na nowszy model jest opłacalna.

 Ó Intensywność eksploatacji
Kolejnym czynnikiem kluczowym z perspektywy oszaco-
wania opłacalności modernizacji oświetlenia w zakładzie 
przemysłowym, jest jego tryb pracy i związana z nim in-
tensywność eksploatacji opraw. Co logiczne, w przedsię-
biorstwach funkcjonujących wielozmianowo – szczegól-
nie zaś tych działających 24 godziny na dobę – potencjał 
korzyści wynikających ze wzrostu wydajności instalacji 
jest największy. Co ciekawe, dzięki nowoczesnym rozwią-
zaniom można zaoszczędzić znacznie więcej niż wyni-
kałoby to tylko z obliczenia różnicy pomiędzy poborami 
energii przed i po modernizacji. – Zgodnie z normami, 
należy zapewnić określone parametry oświetlenia we 
wszystkich pomieszczeniach, w których przebywają lu-
dzie. Wytyczne te nie mają jednak zastosowania, kiedy 
w danym miejscu nikogo nie ma – mówi Maciej Gronert. 

– W związku z tym, jeśli w cyklu pracy zakładu wystę-
pują momenty mniejszej intensywności ruchu, podczas 
których w określonych strefach nikogo nie ma, przy za-
stosowaniu sensorów obecności i opraw LED w tech-
nologii Dali można wygasić świecące na próżno oświe-
tlenie. Użycie systemów zarządzania oświetleniem, 
pozwala na jeszcze dalej idące programowanie scena-
riuszy świetlnych i umożliwia uzyskanie większych 
oszczędności – radzi projektant oświetlania Trilux Pol-
ska. Według uśrednionych szacunków producenta, sys-
tem wykorzystujący sensory ruchu i natężenia światła 
dziennego pozwala zmniejszyć ilość energii pobieranej 
przez oprawy nawet o 55 proc.

 Ó Czas zwrotu inwestycji
Najprostszą metodą oszacowania opłacalności moderni-
zacji jest porównanie skuteczności świetlnej dotychcza-
sowych rozwiązań oraz opraw, które mogłyby je zastą-
pić. W Internecie dostępne są kalkulatory efektywności 
energetycznej umożliwiające tego typu zestawienie. Nie 
zawsze jednak modernizacja przewidująca proste zastą-
pienie lamp ich bardziej nowoczesnymi odpowiednikami 
jest optymalnym rozwiązaniem. Bardziej trafne oblicze-
nia, uwzględniające pełnię potencjału technologicznych 
nowości można uzyskać, prosząc o wycenę firmę, oferu-
jącą kompleksowe usługi oświetleniowe. 

 ■Oprac. WZ

Jak wynika z prognoz Goldman Sachs, 
w przeciągu dekady 2015-2025 

skuteczność lamp diodowych wzrośnie 
o 146 proc. - ze 112 do 276 lm/W.

Skala możliwych oszczędności jest ogromna.
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Automatyzacja procesów producenta drzwi – case study

Precyzyjna intralogistyka
Stolbud Włoszczowa produkuje okna drewniane i drewniano-aluminiowe, drzwi wejściowe do 
domów oraz całą gamę drzwi wewnętrznych. O jakości wyrobów w znacznym stopniu decyduje 
jeden z finalnych etapów produkcji – lakierowanie. Jego poprawny przebieg zapewnia wdroże-

nie zaawansowanych rozwiązań automatyki.

Wyrazista kolorystyka i minimalistyczne wzor-
nictwo wymagają szczególnej dbałości o jakość. 

Osiągnięcie idealnej bieli i jednocześnie przekazanie 
klientowi gwarancji, że kolor zachowa swój odcień pod-
czas długich lat intensywnego otwierania i zamykania 
drzwi - to podstawa przewagi konkurencyjnej. Uzyskanie 
trwałej powłoki lakierniczej i do tego spełnienie wyma-
gań unijnych odnośnie stosowanych we wnętrzach la-
kierów - to kolejne, wielkie wyzwanie zarówno dla pro-
ducenta drzwi, jak i dostawcy technologii.

W przypadku współpracy Stolbud Włoszczowa oraz spe-
cjalistów z firmy Teknika udało się osiągnąć zamierzony 
efekt. Z linii produkcyjnej w miejscowości Włoszczowa 
schodzą skrzydła drzwiowe lakierowane w technologii 
3D ekologicznymi farbami wodnymi utwardzanymi pro-
mieniami UV. Wszystko odbywa się w pełni automatycz-
nie - od załadunku, do odbioru gotowego produktu.

 Ó Transportery i podnośniki
- W procesie lakierowania kwestie logistyki są kluczo-
we, ponieważ między poszczególnymi operacjami trzeba 
przenieść dość duży i ciężki element (skrzydło o długości 
nawet 2,2 metrów i szerokości do 120 cm) zachowując 
przy tym ostrożność. W przypadku pracy ludzkiej czę-
sto dochodzi wówczas do uszkodzeń powłoki, krawędzi 
czy nawet upadku wyrobu, dlatego nieporównywalnie 
zwiększa się bezpieczeństwo i jakość wprowadzając za-
awansowane systemy automatyzacji transportu - mówi 
Grzegorz Chylak, dyrektor sprzedaży Teknika.
Pomiędzy maszynami - od urządzenia czyszczącego 
SmartClean marki Sorbini, przez szlifierki Costa S i au-
tomat lakierniczy Easy po piec suszący VN 2000 - for-
matki przenoszone są transporterami i systemami pod-
nośników ciśnieniowych. W linii pracującej w Stolbud 
Włoszczowa zastosowano również przenośnik wiatrako-
wy obracający ogromne skrzydła z wyjątkową lekkością.
Pierwszym wyzwaniem, jakiego musieli podjąć się pro-

jektanci linii było to, że do lakierowania kierowane są 
formatki skrzydeł z nawierconymi otworami i gniazdami. 
Podczas procesu aplikacji powłoka musi być naniesiona 
z tą samą dokładnością zarówno na szeroką płaszczyznę 
drzwi, jak i wąskie, frezowane krawędzie. Zdecydowano 
więc o zastosowaniu tu technologii natrysku, instalując 
dwuramienny automat lakierniczy Easy. Jego wyjątkowa 
precyzja, bazująca na czujnikach optycznych, rozpoznają-
cych elementy i dokładnym dopasowaniu natrysku, gwa-
rantuje nie tylko uzyskanie idealnej powłoki, ale także 
oszczędność lakieru. Dla producenta drzwi liczy się rów-
nież fakt, że Easy, gwarantując precyzję znaną w produkcji 
małych frontów meblowych, jest w stanie uszlachetniać 
powierzchnię także bardzo dużych formatek drzwiowych.

 Ó Szlifowanie w szerokim formacie
Do procesów szlifowania, w tym szlifowania międzyope-
racyjnego, w linii Stolbud Włoszczowa zastosowano szli-
fierki szerokotaśmowe. Operator na dużym, kolorowym 
wyświetlaczu steruje wszystkimi parametrami obróbki, 
może także uprościć operacje korzystając z zapamiętanych 
w systemie standardowych programów produkcyjnych.

 Ó Suszenie promieniami UV
Piec suszący to najbardziej zaawansowane urządzenie do 
duszenia elementów pokrytych lakierami wodnymi i roz-
puszczalnikowymi, wymagających długiego czasu utwar-
dzania. Jego pionowa konstrukcja zapewnia oszczędność 
miejsca w hali produkcyjnej. Odparowywanie, suszenie 
i chłodzenie - wszystkie te procesy realizowane są przy 
pomocy czystego powierza gwarantującego najwyższą 
jakość uzyskanej powłoki. Odpowiedzialne są za to za-
awansowane filtry powietrza z recyrkulacją, gwarantu-
jące jednocześnie minimalne zużycie energii. Procesy 
logistyczne usprawniają tu drzwi przesuwne wahadłowe.

- W piecu nie mamy żadnych przenośników łańcucho-
wych, jedynie bardzo delikatne dla formatek przenośni-
ki taśmowe, pracujące w ruchu jednostajnym - mówi 
Grzegorz Chylak. - Mamy tu także opatentowany system 
centrujący taśmę, zmniejszający ruch poprzeczny pasa 
i jednocześnie zwiększający jego odporność na działanie 
czynników termicznych i mechanicznych.

 ■Oprac. WZ

W procesie lakierowania kwestie 
logistyki są kluczowe, ponieważ między 

poszczególnymi operacjami trzeba 
przenieść dość duży i ciężki element, 

zachowując przy tym ostrożność.

Transport jest precyzyjny i delikatny.
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Bezpieczna 
współpraca robota  

z człowiekiem
Roboty współpracujące stworzyły nowe możliwości w przemyśle, przyczyniając się do poprawy 
elastyczności procesów produkcyjnych. Jednocześnie w sposób rewolucyjny wpłynęły na podej-

ście do kwestii bezpieczeństwa. 

Koboty cechuje ograniczona moc i ściśle kontrolo-
wana siła. Pozwala to stworzyć aplikację, w której 

system robotyczny (składający się z robota i manipulato-
ra) umożliwia robotowi i człowiekowi przebywanie oraz 
pracę w bezpośredniej bliskości bez narażania pracowni-
ka na ryzyko utraty zdrowia.

 Ó Bezpieczeństwo a uwarunkowania 
prawne – nowa specyfikacja ISO

O bezpieczeństwie pracy robotów mówi tzw. dyrektywa 
maszynowa nr 2006/42 /EC (Machine Directive – MD) 
(dokładna nazwa: Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie 
maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE). Wszystkie 
maszyny i urządzenia zainstalowane w Unii Europej-
skiej muszą spełniać podstawowe wymagania w zakresie 
zdrowia i bezpieczeństwa wymienione w załączniku I do 
tej Dyrektywy. W ramach dokumentu zharmonizowane 
zostały normy ISO 10218-1, ISO 10218-2 i ISO 13849-1. 
Należy zakładać, że jeśli maszyna lub urządzenie spełnia 
wymagania takiej zharmonizowanej normy to spełnia 
również zasadnicze wymagania dyrektywy maszynowej.
W lutym 2016 roku normy ISO dla tradycyjnych robo-
tów przemysłowych zostały wzbogacone o specyfika-
cję techniczną odnoszącą się do robotów współpracu-
jących. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna 
(ISO) opublikowała nową specyfikacją techniczną ISO/
TS 15066 wspierającą dokument ISO 10218-1, znany 

pod nazwą „Safety Requirements for Industrial Robots” 
(Wymagania bezpieczeństwa dla robotów przemysło-
wych) oraz ISO 10218-2 – Wymagania bezpieczeństwa 
dla systemów robotycznych i integracji. ISO/TS 15066 
zawiera wytyczne, które definiują, w jaki sposób zapew-
nić bezpieczeństwo podczas projektowania i wdrażania 
aplikacji zrobotyzowanych. 
Nowa specyfikacja techniczna dostępna pod adresem 
http://www.iso.org/iso/home/store.html została opraco-
wana na podstawie opinii członków z 24 krajów. Prace 
nad ISO/TS 15066 rozpoczęły się w 2010 roku, a opubli-
kowany wynik jest konsensusem pomiędzy wszystkimi 
zainteresowanymi stronami.

 Ó ISO/TS 15066 w praktyce 
ISO/TS 15066 zawiera wytyczne dotyczące oceny ry-
zyka podczas procesu instalacji i pracy robota współ-
pracującego w danym zastosowaniu. Ważne jest to, że 
nie tylko robot, a cały system robotyczny obejmujący 
obiekty, przy których pracuje oraz dodatkowe narzędzia, 
musi spełniać stosowne normy bezpieczeństwa. Naj-
istotniejszy w całym dokumencie, z punktu widzenia 
bezpieczeństwa zastosowań robotów współpracujących, 
jest dział 5.4 normy ISO 10218-1. Ten dział definiuje 
wymagania bezpieczeństwa dla systemów sterowania. 
Związane z bezpieczeństwem części systemów sterowa-
nia powinny być zaprojektowane w taki sposób, by były 
zgodne z poziomem wykonania (Performance Level) 
PL=d ze strukturą Kategorii 3, jak to określono w nor-
mie ISO 13849-1 (dział 5.2.2 normy ISO 10218-1), albo 
w taki sposób, by były zgodne z określonym poziomem 
wykonania i oceną ryzyka (ISO 10218-1 sekcja 5.2.3). Ka-
tegoria 3 dotyczy obecnie dość powszechnego systemu 
skonstruowanego z użyciem podwójnych zabezpieczeń. 
Termin ten oznacza, że pojedynczy defekt nie prowadzi 
do utraty funkcji bezpieczeństwa. Warto nadmienić, że 
w każdym z robotów współpracujących Universal Ro-
bots zainstalowany został system bezpieczeństwa PL=d 

Transformacja przemysłu przynosi kolejne wyzwania

Bezpieczeństwo jest jednym 
z aspektów, który szczególnie niepokoi 
przedsiębiorców zastanawiających się 
nad wdrożeniem kobotów.

Cały system robotyczny musi spełniać stosowne normy 
bezpieczeństwa.



51

A
uto

m
atyzacja

Logistyka Produkcjiwww.logistyka-produkcji.pl

z podwójnym zabezpieczeniem I/O. Norma ISO 13849-1 
definiuje poziom wykonania (PL – Performance Level) 
jako dyskretny poziom wykorzystywany do określenia 
zdolności elementów związanych z bezpieczeństwem 
systemu sterowania do realizacji funkcji bezpieczeństwa 
w przewidywalnych warunkach. Innymi słowy pomaga 
on oszacować prawdopodobieństwo, że funkcja zwią-
zana z bezpieczeństwem przestanie działać, stwarzając 
niebezpieczeństwo. Specyfikacja ISO/TS 15066 zawiera 
cenne wskazówki związane także z oszacowaniem ryzy-
ka, przeznaczone dla integratorów zajmujących się im-
plementacją współpracujących robotów. Oszacowanie 
ryzyka jest całościowym procesem obejmującym analizę 
ryzyka i ocenę ryzyka. Oznacza to identyfikację wszyst-
kich rodzajów ryzyka i zmniejszenie ich do akceptowal-
nego poziomu (mówi o tym norma ISO 12100). Ocena 
ryzyka ma szczególne znaczenie przy doborze właściwe-
go rozwiązania zrobotyzowanego w przemyśle.

 Ó Wbudowane cechy bezpieczeństwa 
robotów współpracujących

Koboty Universal Robots posiadają aż 15 wbudowanych 
funkcji bezpieczeństwa. To znacznie więcej niż prze-
ciętna liczba tego typu mechanizmów w większości 
dostępnych na rynku urządzeniach. Zabezpieczenia te 
zapewniają pełną zgodność z opisanymi powyżej nor-
mami bezpieczeństwa. Opatentowany system sterowa-
nia robotów UR zawiera funkcje bezpieczeństwa, które 
mogą być dostosowane do potrzeb użytkownika. Są to 
m.in.: położenie i prędkość łącznie, położenie TCP (Robot 
tool-center-point), orientacja narzędzia, szybkość i siła, 
a także pęd i moc robota. W efekcie współpraca robota 

i człowieka – Human-Robot Collaboration (HRC) w przy-
padku urządzeń dostarczanych przez Universal Robots 
może odbywać się w sposób bezpieczny, zgodny z obo-
wiązującymi normami.

 Ó Koboty to przyszłość
O tym, że kwestie bezpieczeństwa związane z robotami 
przemysłowymi wymagały pilnego usystematyzowania, 
świadczą wyniki prowadzonych badań. Według Raport 
World Robotics Report 2017 opublikowany przez Między-
narodową Federację Robotyki (IFR) przewiduje, że w 2017 
wzrost instalacji robotów sięgnie 18 proc., podczas gdy 
w latach 2018-2020 będzie plasował się na poziomie 
15 proc. Wyższy niż przewidywany wzrost w światowej 
gospodarce, bardziej dynamiczne cykle koniunkturalne, 
zróżnicowane zapotrzebowanie zgłaszane przez klientów 
oraz rozwój Przemysłu 4.0 to aspekty stojące za opty-
mistycznymi prognozami. Jako siłę napędową robotyki 
wymienia roboty współpracujące. Należy zatem jak naj-
szybciej wyjaśnić wszystkie kwestie, które mogą budzić 
wątpliwości przy sięganiu po pomoc kobotów.

 ■Witold Zygmunt

Czy roboty są bezpieczne dla ludzi? Wielu przedsiębiorców żywi 
takie obawy i zastanawia się nad tym, na ile kosztowne jest do-
stosowanie obszaru roboczego, w którym operują roboty, do wy-
mogów bezpieczeństwa. Jest to zagadnienie niezwykle istotne 
i Universal Robots przykłada do niego dużą wagę, dlatego też 
w ramach naszej organizacji działa specjalny zespół współpracu-
jący z partnerami technologicznymi i ekspertami ds. bezpieczeń-
stwa, którego rolą jest identyfikowanie potencjalnych uspraw-
nień niezbędnych do dalszego ulepszania naszych produktów.
Tworzone przez nas koboty posiadają aż 15 wbudowanych funkcji 
bezpieczeństwa, które zapewniają dużo wyższy poziom ochrony 
niż ten opisany przez normy ISO oraz dyrektywę maszynową. 
Sam system sterowania robotów UR zawiera osiem funkcji bez-
pieczeństwa: położenie i prędkość łącznie, położenie TCP (Robot 
tool-center-point), orientacja narzędzia, szybkość i siła, a także 
pęd i moc robota. Funkcje te można dostosować do wymogów 
użytkownika. Zawsze też otwarcie przyjmujemy konstruktywne 
uwagi na temat tego, w jaki sposób możemy rozwijać i ulepszać 
nasze produkty, wyposażając je w nowe funkcje i funkcjonalności 
spełniające specyficzne potrzeby naszych klientów.
Na bezpieczeństwo robotów patrzymy w sposób kompleksowy. 
Oszacowanie zagrożeń jest złożonym procesem, obejmującym ta-
kie aspekty jak analiza i ocena ryzyka. Oznacza to, że musimy zi-
dentyfikować wszystkie rodzaje ryzyka i zmniejszyć je do akcep-
towalnego poziomu, zgodnie z wymaganiami normy ISO 12100. 
Dodatkowo specyfikacja ISO/TS 15066 zawiera cenne wskazówki 
praktyczne przeznaczone dla integratorów zajmujących się imple-
mentacją kobotów. Bezpieczeństwo jest jednym z aspektów, który 
szczególnie niepokoi przedsiębiorców zastanawiających się nad 
wdrożeniem kobotów. Moją misją jest „odczarowanie” wszystkich 
kwestii wiążących się z użytkowaniem robotów. Jestem zwolenni-
kiem globalnej harmonizacji wymogów bezpieczeństwa pozwala-
jącej obniżać koszty tworzenia nowych modeli robotów, ich pro-
dukcji i dostosowania do wymogów regulacyjnych.

Roberta Nelson Shea, Global Technical  
Compliance Officer, Universal Robots

ODCZAROWAĆ KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

W lutym 2016 roku normy 
ISO dla tradycyjnych robotów 

przemysłowych zostały 
wzbogacone o specyfikację 
techniczną odnoszącą się do 
robotów współpracujących.

Ocena ryzyka ma szczególne znaczenie przy doborze 
właściwego rozwiązania zrobotyzowanego.
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Trendy w usługach logistycznych

Jak logistyka 4.0 
rozwija się w Polsce?

Dzięki nowym technologiom logistyka zmierza w kierunku pełnej automatyzacji i digitalizacji 
procesów. Złożone algorytmy błyskawicznie „uczą się“ nowych sposobów rozwiązywania pro-
blemów. Powstają nowoczesne usługi: rozbudowane mechanizmy monitoringu towarów i sys-
temy zarządzania procesami logistycznymi. Cele są jasne: usprawnienie działań w branży TSL 

i optymalizacja kosztów transportu.

Dostęp do informacji w czasie rzeczywistym, automa-
tyzacja procesów, płynna realizacja zleceń i obniże-

nie kosztów – to priorytety napędzające liderów branży. 
Innowacyjne platformy logistyczne, spełniające naj-
wyższe standardy, mają ułatwiać współpracę w ramach 
łańcucha dostaw. Zaawansowane narzędzia pozwalają 
na rozpoznanie potrzeb załadowców i dopasowanie od-
powiedniego ładunku do przewoźników. Z kolei prosta 
integracja z systemami klasy WMS/ERP umożliwia 
importowanie danych, co wpływa na redukcję kosztów 
i czasu obsługi zamówień.

 Ó Siła danych
W świecie 4.0 na pierwszy plan wysuwają się pojęcia 
Big Data i Business Intelligence. Możliwość gromadze-
nia danych, w połączeniu z dynamicznym rozwojem me-
tod przetwarzania i dedukcji, pozwala na optymalizację 
procesów logistycznych, szybsze i tańsze dostarczenie 
usług oraz wyprzedzanie zapotrzebowania klientów 
firm transportowych, np. poprzez odpowiednie planowa-
nie tras ciężarówek. Coraz większe znaczenie mają tzw. 
chmury obliczeniowe, czyli cloud computing, które po-
zwala na korzystanie z danych w przestrzeni online, bez 
konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania.
– Znaczna część procesów manualnych została już za-
stąpiona przez maszyny, a w kolejce czeka podejmowa-
nie przez nie decyzji. Aby tak się stało, potrzebujemy 

danych, które staną się drogowskazem i weryfikatorem 
jednocześnie. Końcówka XX wieku to wyścig firm spe-
cjalizujących się w miniaturyzacji niezbędnej w osią-
gnięciu dwóch celów: zapewnieniu odpowiedniej mocy 
obliczeniowej oraz stworzeniu nośników mieszczących 
duże ilości danych – komentuje Grzegorz Patynek Le-
ader of Logistics Pre-sales Team w Trans.eu. 
– Oba te faktory dzisiaj są już spełnione. Kolejnym eta-
pem jest nowoczesne oprogramowanie oparte na algo-
rytmach i dostęp do wartościowych informacji. Te kroki 
pomogą w przyszłości automatycznie decydować o ko-
lejnych krokach na dowolnym etapie działania łańcucha 
dostaw – dodaje ekspert Trans.eu.

 Ó Rola sztucznej inteligencji
Aplikacje mobilne dedykowane branży TSL są niezastą-
pione w procesie zwiększania efektywności i na drodze 
do pełnej automatyzacji. Narzędzia projektowane na 
smartfony i tablety mają w założeniu wzmocnić łań-
cuch dostaw dzięki łączeniu jego ogniw. Wykorzysta-

Zaawansowane mechanizmy mają pomóc 
załadowcy w wyszukaniu pewnych 
partnerów dostępnych w szczycie sezonu 
lub oferujących tańsze usługi.

Automatyzacja procesów ma podnieść 
efektywność logistyków.



nie aplikacji jest możliwe na każdym etapie procesu:  
od produkcji aż po dostawę. Umożliwiają płynne zarzą-
dzanie informacją poprzez bieżący kontakt z kontrahen-
tem, a dzięki sztucznej inteligencji ten proces stanie się 
łatwiejszy. Docelowo Artificial Intelligence i Machine 
Learning mają pozwolić systemom informatycznym na 
samodzielnie dostosowanie się do zmieniających się po-
trzeb. Rozwój tych obszarów oznacza początek nowej ery 
szeroko dostępnej technologii, w której procesy nadają-
ce się do udoskonalenia lub naprawy będą lokalizowane 
automatycznie przez samo oprogramowanie.

 Ó Elastyczność, bezpieczeństwo, 
dopasowanie do potrzeb klienta

Sprzedaż elektroniczna podaje firmom transportowym 
narzędzia, które ułatwiają rozpoznanie potrzeb klientów 
poszukujących konkretnych usług, zatrzymanie ich na 
dłużej oraz zachęta do powrotu. Można to osiągnąć po-
przez elastyczność i dopasowanie się do wymagań kon-
trahentów jakością obsługi i funkcjonalnością aplikacji 
mobilnych. Terminowość, rzetelność, bezpieczeństwo 
transakcji – tych wyróżników oczekują kontrahenci. Za-
awansowane mechanizmy mają pomóc załadowcy w wy-
szukaniu pewnych partnerów dostępnych w szczycie se-
zonu lub oferujących tańsze usługi. Nowoczesny system 
sugeruje dopasowanych przewoźników w oparciu o active  

contracts. Ważne jest również to, że algorytmy będą 
wspierały wybór wiarygodnego partnera, wyróżnione-
go certyfikatem. Właśnie te firmy będą mogły liczyć na 
szybki dostęp do najlepszych zleceń. Dlatego coraz więk-
sze znaczenie ma ISO 28000, czyli standard zarządzania 
bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw. To europejski cer-
tyfikat dla firm działających w transporcie i logistyce.  
Pomaga identyfikować zagrożenia, minimalizować ryzy-
ko wystąpienia zdarzeń niepożądanych i zapewnić ter-
minowe dostawy, bez ryzyka strat dla zleceniodawcy.

 Ó Cyfrowe odzwierciedlenie 
rzeczywistości

Innowacje w branży TSL prowadzą do automatyzacji 
procesów, które do tej pory były wykonywane ręcznie. 
Ta zmiana ma podnieść efektywność logistyków, którzy 
dzięki nowoczesnym narzędziom mogą monitorować za-
ładunek na bieżąco, sprawdzić jego aktualną lokalizację 
oraz dokładnie zaplanować poszczególne kroki zlecenia. 
Wszystkie działania podejmowane w logistyce zmierzają 
do obniżenia kosztów związanych z transportem i maga-
zynowaniem produktów. 
– Czwarta rewolucja technologiczna to odzwierciedlenie 
rzeczywistości poprzez cyfrowe obiekty i ich właściwości. 
Jest następstwem szeroko pojętej informatyzacji prawie 
wszystkich dziedzin naszego życia oraz zapewnienia ogól-
nego dostępu do niej. Na rynku widzimy wysyp firm ofe-
rujących takie rozwiązania. Można podejrzewać, że zostaną 
tylko Ci, którzy będą posiadać paliwo w postaci ciągłego 
i szerokiego strumienia danych. Jest nim właśnie logistyka 
4.0 – podsumowuje Grzegorz Patynek ekspert Trans.eu.

 ■Oprac. WZ

Znaczna część procesów manualnych została 
już zastąpiona przez maszyny, a w kolejce 
czeka podejmowanie przez nie decyzji.
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Cyfryzacja działalności firm produkcyjnych w Polsce trwa w najlepsze. Choć do pełnej reali-
zacji założeń Przemysłu daleko nie tylko nam, ale i globalnym potentatom, to wsparcie opera-
cji fabryk przez rozwiązania informatyczne staje się powszechne. Dlatego też postanowiliśmy 
przyjrzeć się możliwościom oferowanych rozwiązań oraz zapytać dostawców o ich opinie na 

temat dalszego rozwoju rynku.

W epoce cyfrowej i trudno wyobrazić sobie, aby ja-
kakolwiek firma była w stanie funkcjonować, nie 

korzystając z systemów informatycznych. Bez wspar-
cia specjalistycznego oprogramowania, działalność 
przedsiębiorstw byłaby znacznie trudniejsza, zaś wie-
le zadań, dziś powszechnie wykonywanych, wręcz nie 
miałoby racji bytu. Poznawanie i wdrażanie nowych 
rozwiązań jest niezbędne, jeśli firma chce poprawiać 
swoją konkurencyjność.
- Polska wpisuje się w ogólnoświatowe trendy i mimo 
wdrożenia rozwiązań informatycznych wspierających 
zarządzanie przedsiębiorstwem przez większość du-
żych firm, nadal widzimy rosnący popyt na systemy 
klasy ERP - mówi Sławomir Kuźniak, dyrektor ds. za-
rządzania produktem w BPSC. - Warto też zwrócić uwa-
gę, że potrzeby firm, mimo realizowanych w ostatnich 
latach inwestycji wciąż są spore. Nie wszystkie obszary 
są zdigitalizowane. Bardzo często dane z maszyn wpi-
suje się do systemu informatycznego ręcznie, co w do-
bie Przemysłu 4.0, cyfrowych, w pełni autonomicznych 
fabryk, należy uznać za anachronizm.

 Ó Najprostsze rozwiązanie
Oferta rozwiązań informatycznych dla firm jest nie-
zwykle szeroka. Twórcy oprogramowania starają się, 
aby ich produkty były możliwie uniwersalne i spraw-
dzały się w przedsiębiorstwach o różnym charakterze. 
Możliwości standardowych rozwiązań szybko przestają 
być jednak wystarczające i aby poprawiać wydajność 
firmy, należy sięgnąć po specjalistyczne rozwiązania.
Menedżerowie zarządzający firmami produkcyjnymi są 
w stanie w pewnym stopniu korzystać z powszechnie 
spotykanych aplikacji. Oczywiście, najprostszym roz-
wiązaniem jest arkusz kalkulacyjny. Jego wielką zaletą 
jest uniwersalność, zaimplementowane funkcjonalno-

ści sprawdzą się zarówno w magazynie, dziale kadr, 
administracji jak i przy planowaniu produkcji. Nowo 
zatrudniani pracownicy zazwyczaj potrafią posługiwać 
się tym narzędziem. Ograniczenie arkusza kalkulacyj-
nego dość szybko wychodzą jednak na jaw. Pomimo 
wyższej ceny, zaawansowane oprogramowanie dla firm 
produkcyjnych szybko wykazuje swoją przewagę.

Oprogramowanie dla branży produkcyjnej 

IT dla produkcji

Wśród najważniejszych kierunków 
rozwoju rozwiązań IT dla produkcji 
można wskazać wizualizację procesów, 
czyli aktywną prezentację informacji 
o produkcji, pozwalającą na szybkie 
reagowanie w sytuacji niedoboru, prze-
ciążenia zasobów lub awarii. Często 
informacje te prezentowane są na ekra-
nach umieszczonych w hali produk-
cyjnej. Potrzeba stosowania tego typu 
rozwiązań wynika z faktu, iż gromadzo-

na jest coraz większa ilość danych i użytkownicy potrzebują 
wsparcia w szybkim dotarciu do tych informacji, które im są 
potrzebne w danej chwili. Stały wzrost zapotrzebowania wi-
doczny jest także w dziedzinie narzędzi do optymalizacji proce-
sów produkcyjnych, wykorzystujących często zaawansowanie 
algorytmy, metody statystyczne lub sieci neuronowe. Przed-
siębiorstwa dostrzegają w nich potencjał dla redukcji kosztów 
działalności. Są to zarówno narzędzia do harmonogramowania 
klasy APS, do prognozowania i planowania, optymalizacji za-
pasu, jak i do predykcji stanu urządzeń pozwalającej na wykry-
cie ryzyka awarii przed jej wystąpieniem.

Andrzej Wąs,  
Senior Business Consultant, IFS Poland

DOTRZEĆ DO INFORMACJI
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 Ó Popularny ERP
Podstawowym i najczęściej wdrażanym w przedsiębior-
stwach produkcyjnych rozwiązaniem są systemy ERP 
(Enterprise Resource Planning). Do wyboru jest spora 
ilość takich produktów, cechują się one dodatkowo mo-
dułową strukturą i posiadają spore możliwości rozbu-
dowy i dopasowania funkcjonalności do potrzeb klien-
ta. Najprostsze wersje systemów ERP oferują funkcje 
księgowo-magazynowo-sprzedażowe, pozwalając głów-
nie na rozliczenie kosztów produkcji i sprzedaży.

Optymalizacja produkcji na bazie tylko tak podsta-
wowych danych wymaga w takiej sytuacji żmudnego 
analizowania raportów. Firmy produkcyjne decydują 
się zatem na dodatkowe oprogramowanie (często w po-
staci kolejnych modułów istniejącego systemu ERP), 
pozwalające na planowanie i nadzorowanie produkcji. 
Systemy MRP II (Manufacturing Resource Planning) 
ułatwiają optymalizację wykorzystywanych do produk-
cji zasobów (materiałów, maszyn, ludzi itp.) i dosto-
sowywać te zasoby do planów produkcyjnych – czyli 
pozwalają zarządzającym zmniejszać koszty produkcji.

Rozszerzone funkcjonalności systemów ERP umożli-
wiają m.in. uporządkowanie procesu produkcyjnego, 
rejestrację braków i odpadów oraz efektywną kontro-
lę jakości, automatyczną rejestrację pomiarów czasów 
Tpz i Tj inwentaryzację produkcji w toku. tworzenie 
szerokiego spektrum raportów i analiz oraz elastyczne 
planowanie produkcji. Moduły te, występujące w za-
awansowanych systemach ERP, zbliżają je już funkcjo-
nalnością do systemów MES.

 Ó Produkcja pod kontrolą
Typowym rozwiązaniem dla obszaru ściśle produkcyj-
nego są systemy typu MES (Manufacturing Execution 
System). Umożliwiają one stałe monitorowanie produk-
cji i zarządzanie zachodzącymi w niej zmianami. Syste-
my MES traktowane są jako łącznik między poziomem 
produkcyjnym a biznesowym przedsiębiorstwa. Ich 
działanie wychodzi poza zbieranie danych - przekształ-
cane są one do postaci, umożliwiające osobom kierują-
cym produkcją łatwą analizę sytuacji i szybką reakcją.
Systemy MES umożliwiają znaczną poprawę wydaj-
ności procesu, ułatwiają też zmianę profilu produkcji 
oraz dostosowywanie się do nowych standardów. Ope-
ratorzy wykorzystują je jako wsparcie w zakresie podej-
mowania decyzji, oprogramowanie przekazuje natych-
miastowy sygnał zwrotny o stopniu realizacji produkcji 
i pozwala reagować na bieżąco na nieprawidłowości 
pojawiające się w czasie procesu produkcyjnego.

Duże potrzeby producentów 
widać w zakresie rozwiązań 
usprawniających raportowanie 
produkcji, takich jak ekrany 
dotykowe czy czytniki kodów 
kreskowych.

Utrzymanie rygorystycznych termi-
nów przy jednoczesnej optymaliza-
cji planu produkcyjnego ze względu 
na dostępność maszyn, materiałów 
i ludzi to wyzwania, z którymi muszą 
się mierzyć przedsiębiorstwa pro-
dukcyjne. Nadchodzi taki moment 
w zarządzaniu produkcją, w którym 
okazuje się, że system ERP nie wy-
starcza ze względu na brak wglądu 
w produkcję w czasie rzeczywistym. 

Podstałą lukę wypełniają systemy klasy APS, MES, SCA-
DA, które wspierają planowanie produkcji, raportowanie 
i kontrolę procesu produkcyjnego. Najnowocześniejszym 
rozwiązaniem, z którego korzystają firmy produkcyjne jest 
zintegrowana platforma PSIasm, która łączy w ramach jed-
nej platformy wszystkie główne systemy wspierające za-
rządzanie produkcją. System PSI jest unikalnym rozwiąza-
niem spełniającym założenia Inteligentnej Fabryki dzięki 
zaawansowanym funkcjom: jednoczesnej pracy kilku plani-
stów, automatyzacji procesów i zaawansowanym algoryt-
mom. Fabryka przyszłości to nie tylko najnowocześniejsze 
maszyny i urządzenia, ale również wiedza w czasie rzeczy-
wistym o tym, co się dzieje na linii produkcyjnej.

Aleksander Faleńczyk,  
Senior Sales Manager PSI Polska

GDY ERP NIE WYSTARCZA
Systemy często mają strukturę modułową.
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Oprogramowanie dla branży produkcyjnej

Systemy MES obejmują szereg obszarów funkcjonal-
nych, takich jak zarządzanie wykonywaniem produkcji, 
zarządzanie wydajnością, śledzenie produkcji i jej gene-
alogia, zarządzanie jakością, gromadzenie i akwizycja 
danych, zarządzanie obiegiem dokumentów, zarządzanie 
alokacją zasobów, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarzą-
dzanie ruchem, harmonogramowanie produkcji i roz-
dział zadań produkcyjnych. Obszary te często występują 
w formie modułów dostępnych w oprogramowaniu.

 Ó Zaawansowane planowanie
Zaawansowanym rozwiązaniem, stosowanym przez fir-
my produkcyjne patrzące na swoją działalność przez pry-
zmat całego łańcucha dostaw, są systemy klasy APS (Ad-
vanced Planning and Scheduling). Zmienne wymagania 
klientów wpływają na konieczność modyfikacji harmo-
nogramu produkcji. Oprogramowanie APS, oparte na 
systemach ERP, znacząco ułatwia harmonogramowanie, 
dzięki tworzeniu zaawansowanych planów i symulacji, 
pozwalających na znalezienie optymalnego rozwiązania.
- Większość przedsiębiorstw posiada już wdrożone 
rozwiązania klasy ERP, wspomagające zarządzanie 
przedsiębiorstwem, ale ich możliwości nie odpowiada-
ją dynamicznym zmianom, jakie zachodzą w otoczeniu 
rynkowym firm produkcyjnych - przyznaje Aleksander 
Faleńczyk, Senior Sales Manager PSI Polska. - Utrzyma-
nie rygorystycznych terminów przy jednoczesnej opty-
malizacji planu produkcyjnego ze względu na dostęp-
ność maszyn, materiałów i ludzi to wyzwania, z którymi 
muszą się mierzyć przedsiębiorstwa produkcyjne.
Systemy APS przy planowaniu produkcji uwzględ-
niają jednocześnie plany dystrybucyjne. Automatycz-

nie uwzględniane są możliwości wszystkich zasobów, 
terminy czynności okresowych czy kalendarze pracy. 
Oprogramowanie jest w stanie ustalić okres dostępno-
ści zasobów i ocenić ich alternatywne konfiguracje.

 Ó Dla utrzymania ruchu
Działy utrzymania ruchu powszechnie korzystają 
z oprogramowania CMMS (Computerized Maintenan-
ce Management System), systemów informatycznych 
gromadzących informacje na temat eksploatacji oraz 
wspomagający zarządzanie pracą maszyn. CMMS uła-
twia planowanie i przeprowadzanie konserwacji i re-
montów urządzeń, przekazuje pracownikom informacje 
o niezbędnych czynnościach i ostrzega o nadchodzą-
cych terminach przeglądów. Przechowywane w syste-
mie informacje na temat awarii mogą wskazać na słabe 
punkty w parku maszynowym.

Coraz popularniejsze stają się też systemy EAM (En-
terprise Asset Management), obejmujące oprócz funk-
cjonalności CMMS (wspomagającego zarządzanie UR, 
planowanie pracy itp.) również szczegóły dotyczące 
rejestru wyposażenia, inwestycji, bezpieczeństwa, do-
kumentacji technicznej, gospodarki magazynowej i za-
kupów, zarządzania podwykonawcami itd.

 Ó Konieczna integracja
Lista systemów, spotykanych w nowoczesnych fir-
mach produkcyjnych, stale rośnie. Są to m.in. narzędzia 
wspierające zarządzanie cyklem życia produktu (PLM), 
systemy nadzorujące przebieg procesów technologicz-
nych (SCADA), narzędzia analityczne Business Intelli-
gence. czy też oczywiście systemy CAD, służące do pro-
jektowanie wyrobów i oprogramowanie pozwalające na 
sterowanie obrabiarkami CNC. Stopniowe wdrażanie 
założeń Przemysłu 4.0 i rosnąca rola sztucznej inteli-
gencji sprawią, że ilość dostępnych rozwiązań będzie 
rosła lawinowo.
Rozwój przedsiębiorstwa i idące za nim stopniowe in-
westycje sprawiają, iż w firmie pojawia się z czasem 
coraz większa ilość oprogramowania, funkcjonują-
cego w różnych obszarach. Niesie to za sobą ryzyko 
powstania kilku równoległych baz danych, z których 
każda jest istotna dla sprawnego funkcjonowania 
przedsiębiorstwa. Na szczęście producenci dbają o to, 
aby nowo implementowane rozwiązania mogły zostać 
zintegrowane z oprogramowaniem już funkcjonują-
cym w firmie. Dzięki temu np. dane z systemu CMMS 
importowane są do systemu ERP, pochodzącego od in-
nego dostawcy. Firmy coraz częściej żądają także moż-
liwości integracji z systemami, stosowanymi przez 
dostawców.
- Duże potrzeby producentów widać w zakresie rozwią-
zań usprawniających raportowanie produkcji, takich 
jak ekrany dotykowe, czytniki kodów kreskowych, inte-
gracja z urządzeniami itp. - stwierdza Andrzej Wąs, Se-

Właściwa ocena sytuacji jest podsta-
wą dobrych decyzji. Szczególnie jest 
to istotne teraz, w obliczu czwartej re-
wolucji przemysłowej. Niewątpliwie 
szybka automatyzacja, robotyzacja i in-
formatyzacja przedsiębiorstw stają się 
koniecznością. Od czego należy zacząć, 
szczególnie jeśli środki inwestycyjne 
są ograniczone? Od inwestycji, które 
pozwolą na szybką stopę zwrotu. Do 
takiej niewątpliwie zalicza się wdroże-

nie systemu informatycznego nowej klasy ADS. Autonomiczny 
system decyzyjny taki jak np. IPOsystem to narzędzie, które 
autonomicznie, bez udziału planistów, podejmuje decyzje i sa-
modzielnie steruje zasobami (pracownikami i maszynami) na 
halach produkcyjnych. Taki rodzaj sterowania pozwala zwięk-
szyć produktywność przedsiębiorstwa nawet o 20 – 30 proc. już 
po roku od uruchomienia takiego systemu, co znacząco łagodzi 
obecne problemy z brakiem rąk do pracy. Dodatkowo, poprzez 
automatyzację procesu wydania polecenia z jego raportowa-
niem powstaje rzeczywisty obraz funkcjonowania hal produk-
cyjnych – wydajności każdego zasobu, rzeczywistych „wąskich 
gardeł”, czasochłonności i kosztów poszczególnych procesów, 
problemów występujących na obszarze produkcyjnym.

Krzysztof Fiegler,  
Członek Zarządu, UIBS Teamwork

AUTONOMIA TO PRZYSZŁOŚĆ

Pojawiają się pytania o możliwość 
wykorzystania technologii 
blockchain w przemyśle.
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nior Business Consultant, IFS Poland. - W tym obszarze 
coraz większe znaczenie będą miały narzędzia oparte 
na technologii internetu rzeczy, takie jak oferowane 
przez firmę IFS rozwiązanie IFS IoT Business Connec-
tor. Systemy IT wdrożone w tym obszarze powiązane 
z systemami zarządzania produkcją lub utrzymania ru-
chu pozwalają na wzrost efektywności oraz oferowanie 
nowych produktów i usług.
Przyszłość systemów dla firm produkcyjnych najpraw-
dopodobniej będzie powiązana z ogólnymi tendencjami 
w branży informatycznej. Już teraz widoczna jest coraz 
szersza obecność aplikacji mobilnych, umożliwiających 
dostęp do systemów działających w firmie z dowol-
nego miejsca. Dzięki temu kierownik produkcji może 
sprawdzić i posiłkować się aktualnymi wskaźnikami 
przebywając na hali produkcyjnej, a także kontrolo-
wać sytuację w fabryce podczas wyjazdu. Należy także 
spodziewać się dalszego rozwoju działań w chmurze. 
Pojawiają się też pytania o możliwość wykorzystania 
technologii blockchain w przemyśle.

 Ó Premiera dedykowanego portalu
Z myślą o rosnącej popularności i znaczeniu syste-
mów IT do zarządzania produkcją, redakcja Logistyki 
Produkcji postanowiła uruchomić specjalistyczny por-
tal internetowy. Jego celem jest zgromadzenie w jed-
nym miejscu wiedzy na temat rozwiązań informatycz-
nych, które są wykorzystywane w przedsiębiorstwach 
produkcyjnych i służą zwiększeniu produktywności, 
usprawniają planowanie, pozwalają na automatyzację 
zadań czy też służą zwiększeniu niezawodności parku 
maszynowego. Mamy nadzieję, że stanie się on przy-
datnym źródłem wiedzy i inspiracji dla menedżerów 
produkcji oraz działów IT w zakładach produkcyjnych. 
Zapraszamy na itdlaprodukcji.pl.

 ■Witold Zygmunt

Pod koniec XX i na początku XXI wie-
ku polskie firmy przechodziły pierw-
szy etap cyfryzacji. Jej celem było 
stworzenie technologicznych funda-
mentów do dalszego rozwoju. Dzięki 
implementacji rozwiązań klasy ERP, 
wiele firm rozwinęło się z małych 
i średnich organizacji w duże, szyb-
ko rozwijające się przedsiębiorstwa. 
Doskonałym przykładem może być 
Wiśniowski, Kler czy Tarczyński. 

Dziś w wielu przypadkach systemy wdrożone wiele lat temu 
są niewystarczające, bo zupełnie inna jest skala działalno-
ści firm. Aby mogły one przyciągnąć inwestorów i w pełni 
wykorzystać możliwości ekspansji zagranicznej, niezbędne 
są dalsze inwestycje. „Druga fala digitalizacji” jest równie 
istotna jak pierwsza, jednak tym razem palącą potrzebą jest 
automatyzacja procesów wewnętrznych i zewnętrznych, 
zwiększenie mocy produkcyjnych i ograniczenie kosztów 
– jednym słowem spełnienie warunków niezbędnych do re-
alizacji idei Przemysłu 4.0 – a więc w pełni autonomicznej 
fabryki. To już się dzieje. Przykładem może być firma Fer-
rum, która niedawno podpisała kontrakt na budowę silosów 
zbożowych z Republiką Tanzanii o wartości 33 mld dolarów.

Sławomir Kuźniak,  
Dyrektor ds. Zarządzania Produktem w BPSC

DRUGA FALA DIGITALIZACJI

Typowym rozwiązaniem dla obszaru  
ściśle produkcyjnego są systemy 
typu MES. Umożliwiają one stałe 

monitorowanie produkcji i zarządzanie 
zachodzącymi w niej zmianami. 

Dane z systemów IT są wykorzystywane  
w rozwiązaniach zarządzania wizualnego.



Trendy technologiczne  
na rok 2018

Instytut badawczy Gartnera opublikował listę 10 strategicznych trendów technologicznych, 
których wpływ odczuje większość przedsiębiorstw. „Disruptive innovation” – w ten sposób 
określa się tworzące nowe rynki technologie, które mają szansę zmienić sposób funkcjonowa-
nia firm lub osób prywatnych, zaburzając zastały porządek ekonomiczny. Zdaniem analityków 
z amerykańskiego instytutu, w nadchodzącym roku zobaczymy m.in. rosnącą rolę sztucznej 
inteligencji, która wkracza w coraz więcej sfer, zmieniając je nie do poznania czy też będziemy 

świadkami przenikania się świata analogowego z wirtualnym.

Technologie, które znalazły się w zestawieniu, według 
jego autorów powinny rozwijać się dynamicznie na 

przestrzeni najbliższych 5 lat. - Gdy firma taka jak Gart-
ner przedstawia prognozę trendów nie można ich ignoro-
wać. Przedsiębiorstwa, które nie zastanowią się nad im-
plementacją wymienionych w niej technologii mogą po 
prostu zostać w tyle – uważa Piotr Rojek z DSR, spółki do-
starczającej zaawansowane rozwiązania IT dla produkcji. 
– Nie tak dawno temu w podobnych analizach mogliśmy 
przeczytać np. o Big Data czy Internecie rzeczy. Wtedy te 
pojęcia dla wielu firm brzmiały enigmatycznie i często 
trafiały do jednego worka z fantazjami rodem z filmów 
science fiction. Dziś widzimy, że takie podejście było błęd-
ne, a wiele biznesów, które postawiło na te technologie 
odniosło ogromny sukces - dodaje Rojek.

 Ó 1. Fundamenty sztucznej inteligencji
Firmy, które w ramach cyfrowej transformacji inwesty-
cją w specjalistyczne systemy IT przywykły do sytuacji, 
w której człowiek decyduje o wszystkim co dzieje się 
na poziomie oprogramowania, a komputery czekając na 
polecenia użytkownika pozostają bierne. W najbliższej 
przyszłości ma to ulec zmianie, a sztuczna inteligencja 
stanie się nie tyle dodatkiem co fundamentem wielu 
systemów IT, pomagając użytkownikom w podejmo-
waniu dobrych decyzji lub przejmując na siebie wiele 
procesów decyzyjnych. - Człowiek nie jest w stanie ana-
lizować w czasie rzeczywistym ogromnych zbiorów da-
nych, a komputery, dzięki sieciom neuronowym, radzą 
sobie z tym doskonale. Wielokrotnie byliśmy świad-
kami tego, jak nasza platforma DMP OnAudience.com 
dochodziła do wniosków, które dla nas były zdumie-
wające, ale zadziwiająco trafne. Kierując się nimi osią-
gnęliśmy rewelacyjne wyniki. Intuicja w reklamie jest 
bardzo ważna, ale z data miningu korzystamy, by wejść 
na poziom nieosiągalny dla ludzkiego umysłu i dowie-
dzieć się zupełnie nowych rzeczy. Tak było chociażby 
w przypadku kampanii dla włoskich linii lotniczych. 
Media planner chciał skierować reklamę do ludzi biz-
nesu i osób zainteresowanych podróżowaniem. Tak 
podpowiadała mu intuicja. Jednak dzięki analityce Big 
Data i uczeniu maszynowemu odkryliśmy, że w cza-
sie trwania kampanii najlepiej konwertowały reklamy 
skierowane do osób, które interesują się wystrojem 
wnętrz – wspomina Piotr Prajsnar z Cloud Technolo-
gies, spółki będącej polskim liderem Big Data marke-
tingu, do której należy jedna z największych na świecie 
hurtowni danych. Wykorzystanie sztucznej inteligen-
cji do wsparcia w podejmowaniu decyzji, transforma-
cji ekosystemów, modeli biznesowych i zarządzania 
doświadczeniami klienta ma zdominować inwestycje 
w cyfrowe innowacje aż do 2025 r.

 Ó 2. Inteligentne aplikacje i analityka
Gartner już kilka miesięcy temu informował, że do koń-
ca dekady elementy sztucznej inteligencji znajdą się 
w niemal każdej aplikacji biznesowej – niezależnie od 
tego, czy będzie ona oferowana jako gotowy produkt, czy 
jako usługa. Aplikacje oparte na SI są w stanie automa-
tyzować procesy dotychczas powtarzalnie wykonywane 
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Do 2021 roku wartość inwestycji w Internet rzeczy  
ma sięgnąć blisko 5 mld USD.
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przez personel danej firmy, wspierać pozyskiwanie no-
wych klientów i pracowników czy analizować przepływ 
finansów, sugerując najlepsze drogi optymalizacji kosz-
tów. Już dziś można znaleźć rozwiązania dedykowane 
niemal wszystkim obszarom prowadzenia biznesu.  
Na przykład aplikacje dla działów HR potrafią na pod-
stawie analizy treści dokumentów rekrutacyjnych ge-
nerować rankingi kandydatów zgłaszających się do 
pracy na dane stanowisko, wyręczając w ten sposób 
specjalistów zarządzania kapitałem ludzkim. Obsługę 
klienta z kolei wspierają rozwiązania prowadzące klien-
ta przez szereg kanałów kontaktu, tak by możliwe naj-
bardziej skrócić drogę od zgłoszenia problemu do jego 
rozwiązania. Do 2020 roku już 85 proc. interakcji po-
między konsumentami a obsługą klienta ma zachodzić 
przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Nie brakuje 
także aplikacji adresowanych do księgowości i zarzą-
dzania firmowymi wydatkami. Finanse to obszar gene-
rujący ogromne ilości danych, które można wykorzy-
stać do celów biznesowych po zapewnieniu właściwego 
środowiska analitycznego.

- Aby nie narażać się na gwałtowny wzrost kosztów 
gromadzenia i przetwarzania coraz większej ilości cy-
frowych informacji, z pomocą może przyjść chmura ob-
liczeniowa, serwująca moc zależnie od rzeczywistych 
potrzeb. Dodatkowo mechanizmy sztucznej inteligen-
cji mogą oceniać bieżące zapotrzebowanie na zasoby 
i samodzielnie decydować o wielkości wykorzystywanej 
mocy obliczeniowej. Dobry przykład stanowi tutaj sektor 
e-commerce, gdzie automatyczne zwiększanie mocy ob-
liczeniowej w momencie stwierdzenia wzmożonego ru-
chu w e-sklepie i natychmiastowe jej zmniejszanie, gdy 
aktywność internautów spada, może istotnie obniżyć 
koszty korzystania z chmury, a jednocześnie zagwaran-
tować dostępność witryny dla użytkowników – podkre-
śla Robert Mikołajski z Atmana, lidera polskiego rynku 
data center.

Z kolei do efektywnego wykorzystywania zebranych 
danych służą narzędzia oparte na SI, szukające oszczęd-
ności, automatycznie składające zamówienia czy przewi-
dujące prawdopodobieństwo rezygnacji danego klienta 
z dalszej współpracy. Należy więc dodać, że rosnąć bę-
dzie także rola samej analityki – na co wskazuje nie tylko 
Gartner. Według prognozy Forrestera do 2020 roku ana-
litykę danych wykorzystywać będzie już 90 proc. global-
nych instytucji.

 Ó 3. Inteligentne urządzenia
W najbliższej przyszłości czeka nas wysyp elektronicz-
nych przedmiotów, które wykraczają poza standardo-
we programowanie by dzięki sztucznej inteligencji za-
chowywać się w sposób dużo bardziej zaawansowany 
i współdziałać z ludźmi i ich naturalnym otoczeniem. 
Do grona takich urządzeń możemy zaliczyć nie tylko au-
tonomiczne samochody, roboty czy drony, lecz również 
inne, podłączone do Internetu rzeczy (IoT). Połączenie 
z Internetem umożliwia dostęp do chmury obliczenio-
wej, bez której wykorzystanie sztucznej inteligencji 
przez gros przedmiotów byłoby niemożliwe. Analitycy 
są zdania, że rola takich urządzeń będzie sukcesywnie 
rosła. Oznacza to, że otaczać nas będzie sieć komuniku-
jących się ze sobą, świetnie poinformowanych maszyn, 
które będą się nieustannie uczyć, każdego dnia poszerza-
jąc swoją wiedzę o nowe dane i doświadczenia.

 Ó 4. Cyfrowe bliźniaki
Coraz więcej wdrożeń Internetu rzeczy w przedsiębior-
stwach i rosnące inwestycje we wzajemnie połączone 
ekosystemy umożliwiają dziś tworzenie „napędzanych 
danymi” wirtualnych odpowiedników rzeczywistych 
maszyn, procesów i środowisk. Początków tego zjawi-
ska należy szukać jeszcze w latach 70-tych, przywołując 
słynną misję Apollo 13. Dzięki symulacjom zarządza-
nia systemami statku kosmicznego za pośrednictwem 
wirtualnie wykreowanego odpowiednika panelu stero-
wania, pracownicy centrum kontroli misji mogli prze-
kazywać astronautom w pełni sprawdzone instrukcje 
postępowania, uprzednio przeprowadzone na „cyfrowym 
bliźniaku”. Wykorzystanie tych możliwości, zdaniem 
wielu ekspertów, miało kluczowe znaczenie dla sukcesu 
sprowadzenia załogi na ziemię.

Dzisiaj General Electric i Siemens stosują tę technolo-
gię to monitorowania stanu turbin wiatrowych w czasie 
rzeczywistym, analizując przy użyciu sensorów realny 
wpływ planowanych zmian konstrukcyjnych w wirtual-
nym środowisku. Pozwala to na rozpoczęcie modyfika-
cji dopiero w momencie, w którym inżynierowie będą 
dysponować sprawdzonymi informacjami. Niemieckie 
przedsiębiorstwo produkujące maszyny do pakowania 
produktów Optima stosuje z kolei symulacje cyfrowe do 

Gdy firma taka jak Gartner przedstawia 
prognozę trendów nie można ich 
ignorować.

Optima stosuje symulacje cyfrowe 
do testowania, weryfikacji 

i odtworzenia całego cyklu życia 
swoich maszyn, zanim zapadnie 

decyzja o rozpoczęciu ich produkcji.

Istotne jest przetworzenie informacji możliwie najbliżej 
urządzenia, aby przyspieszyć procesy analityczne.
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testowania, weryfikacji i odtworzenia całego cyklu ży-
cia swoich maszyn, zanim zapadnie decyzja o rozpoczę-
ciu ich produkcji. Perspektywy związane z wirtualnym 
odpowiednikiem produktu czy dowolnego urządzenia 
są na tyle obiecujące, że powinniśmy spodziewać się 
szybkiej popularyzacji tej technologii. Świadczy o tym 
choćby fakt, że zdaniem analityków BI Intelligence do 
2021 roku wartość globalnych inwestycji w Internet rze-
czy ma sięgnąć blisko 5 miliardów dolarów. Ale eksperci 
zwracają uwagę na istotny aspekt: – Wraz z rozwojem 
i popularyzacją idei „cyfrowych bliźniaków”, będzie ro-
sło znaczenie zabezpieczenia informacji i zagwaranto-
wania ciągłości działania. Przedsiębiorstwa „napędzane 
danymi” będą coraz bardziej uzależnione od stałego do-
stępu do danych. Nawet krótka przerwa w dostępie do 
informacji może bowiem skutkować bardzo dużymi stra-
tami – zwraca uwagę Robert Mikołajski z Atmana.

 Ó 5. Edge Computing
Kolejnym trendem, który będzie szczególnie akcentowa-
ny w nadchodzącym roku, jest Edge Computing, a więc 
nowa metoda wymiany informacji w ramach infrastruk-
tury IT, na którą coraz częściej składają się także wza-
jemnie komunikujące się urządzenia Internetu rzeczy. 
To rodzaj topologii, która zakłada przetwarzanie, zbie-
ranie i dostarczanie informacji jak najbliżej ich źródła. 
W przypadku IoT i geograficznie bardzo rozproszonych 
aplikacji, infrastruktura składa się z urządzenia, serwe-
ra i krawędzi sieci (Edge). Przesyłanie ich z powrotem 
do centralnego serwera wiąże się bowiem z opóźnienia-
mi, a nie brakuje przykładów środowisk IoT, w których 
natychmiastowa reakcja jest kluczowa dla poprawnego 
i bezpiecznego funkcjonowania urządzenia. Wymiana 
danych pomiędzy urządzeniami IoT z pominięciem ko-
munikacji z „centralą” znajduje swoje zastosowanie np. 
w przypadku zinformatyzowanych systemów zarządza-
nia produkcją rolną, gdzie często nie są one podłączone 
do globalnej sieci, ale mogą bezproblemowo komuniko-
wać się pomiędzy sobą.

 Ó 6. Platformy do komunikacji
Eksperci Gartnera prognozują, że w najbliższych la-
tach responsywne interfejsy umożliwiające interakcje 
użytkownika i oprogramowania staną się naczelnym 
celem projektowym aplikacji. Już obecnie na rynku wi-
dać rosnące zainteresowanie firm platformami do za-
rządzania komunikacją, wykorzystującymi elementy 
sztucznej inteligencji. Warto jednak podkreślić, że to, co 
dzisiaj w ogólnym ujęciu nazywa się sztuczną inteligen-
cją, najczęściej jest wyłącznie jednym z jej elementów 
a właściwsze terminy dla wykorzystywanych przez fir-
my technologii, to uczenie maszynowe, rozpoznawanie 
mowy, obrazów, tekstu czy tłumaczenie języków.

- Dla przykładu zainteresowanie rozwiązaniami z kate-
gorii UCaaS, czyli Unified Communication as a Service 
rośnie, ponieważ stają się one ważnym agregatorem in-
formacji, co w erze Big Data ma szczególne znaczenie 
a integracja systemów z aplikacjami do analityki przy-
nosi szereg korzyści, jak np. informacje o preferencjach 
konsumentów, dzięki którym firmy są w stanie perso-
nalizować ofertę i obsługę klienta a tym samym zwięk-
szać swoje przychody – komentuje Paweł Pierścionek, 
Chief Technology Officer z firmy Cludo, dostarczającej 
zaawansowane platformy komunikacyjne w modelu 
SaaS dla call i contact Center. – Tego rodzaju narzędzia 
pozwalają również optymalizować koszty chociażby po-
przez przeniesienie części zadań konsultantów do kana-
łu samoobsługowego – dodaje ekspert. Według Gartnera 
komunikacja przyszłości będzie należała właśnie do in-
teligentnych platform, które dzięki analizie głosu i tech-
nologiom maszynowego uczenia będą w stanie udzielać 
odpowiedzi na podstawowe pytania, a z biegiem czasu 
coraz bardziej się specjalizować.
- Technologie stosowane w wirtualnych centralach tele-
fonicznych, na infoliniach i w szeroko pojętej obsłudze 
klienta w ostatnich latach rozwinęły się do tego stopnia, 
że klientom czasami trudno jest rozpoznać czy rozma-
wiają z żywym człowiekiem, czy z automatem – wyja-
śnia Paweł Pierścionek, CTO Cludo. Systemy operacyj-
ne wykorzystywane obecnie w nowoczesnych centrach 
kontaktu są już wyposażone w narzędzia rozpoznające 
mowę, a nawet analizujące nastrój rozmówcy. – Bez wąt-
pienia integracja człowieka z maszyną nigdy nie była tak 
głęboka i wielopoziomowa jak obecnie. Automatyzacja 
już zmieniła naszą rzeczywistość gospodarczą i społecz-
ną oraz sposób w jaki się komunikujemy a prognozy 
wskazują, że w najbliższych latach będziemy świadkami 
pogłębiania tego trendu – dodaje ekspert.

 Ó 7. Immersive Experience
Podczas gdy konwersacyjne interfejsy zmieniają spo-
sób, w jaki ludzie kontrolują świat cyfrowy, wirtualna, 
rozszerzona i mieszana rzeczywistość zmieniają spo-
sób, w jaki ludzie postrzegają świat cyfrowy i wchodzą 

Aby zwiększyć rzeczywiste korzyści 
biznesowe, przedsiębiorstwa muszą 
zbadać konkretne scenariusze, w których 
można zastosować VR i AR, aby zwiększyć 
produktywność pracowników.

Do końca dekady elementy SI znajdą się w niemal każdej 
aplikacji biznesowej.
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z nim w interakcje. Rynki VR i AR są 
jeszcze młode i mocno sfragmentary-
zowane, jednak zainteresowanie obie-
ma technologiami jest bardzo duże, 
co przekłada się na powstawanie licz-
nych, nowatorskich aplikacji, które 
nie mają realnej wartości biznesowej, 
a oferują przede wszystkich rozryw-
kę (gry wideo i filmy 360 stopni). 
Aby zwiększyć rzeczywiste korzyści 
biznesowe, przedsiębiorstwa muszą 
zbadać konkretne scenariusze, w któ-
rych można zastosować VR i AR, aby 
zwiększyć produktywność pracowni-
ków i dostarczyć nowych form wizu-
alizacji, wzbogacając zarazem procesy 
projektowania i szkolenia – czytamy 
w informacji prasowej Gartnera.
Mieszana rzeczywistość, rodzaj immersji łączący w so-
bie i poszerzający techniczne funkcje AR i VR, wyłania 
się jako rodzaj wciągającego doświadczenia opartego 
o atrakcyjną technologię, która optymalizuje interfejs, 
aby lepiej dopasować się do sposobu widzenia użyt-
kownika i tego w jaki sposób wchodzi on w interakcję 
ze światem. Istnieje całe spektrum mieszanej rzeczywi-
stość, a technologia ta wykorzystuje wyświetlacz HMD 
dla rozszerzonej lub wirtualnej rzeczywistości, smart-
fon lub tablet oraz czujniki środowiskowe. Mieszana 
rzeczywistość czerpie pełnymi garściami z tego, w jaki 
sposób poruszamy się w cyfrowym świecie. – Choć 
technologia wirtualnej czy też rozszerzonej rzeczywi-
stości wciąż jest rynkową nowością, to jej zastosowanie 
w obszarze produkcji jest bardzo obiecujące. Połącze-
nie okularów z takimi rozwiązaniami informatycznymi 
jak Shop Floor Control, pozwala pracownikowi uzyskać 
pełen obraz sytuacji na linii produkcyjnej – widzi on 
wszystkie niezbędne informacje bez konieczności się-
gania po nie do systemu IT. To nie tylko ułatwia i przy-
śpiesza pracę, ale umożliwia identyfikację „wąskich 
gardeł” – zwraca uwagę Piotr Rojek z DSR.

 Ó 8. Blockchain
Blockchain to technologia, która wciąż kojarzy się 
przede wszystkim z kryptowalutami, jednak ma ona 
szansę przyczynić się do rewolucji w wielu sferach. 
Aplikacje oparte o zdecentralizowane bloki informa-
cji znalazły już zastosowanie w branży finansowej, 
ochronie danych, IT, opiece zdrowotnej, transporcie czy 
energetyce. Jeszcze do niedawna na ich implementację 
decydowali się tzw. „Early adopters”, czyli podmioty, 
które przecierają szlaki i jako pierwsze testują nowo-
czesne technologie. Eksperci są zgodni, że większość 
projektów wykorzystujących ten rozproszony model 
gromadzenia informacji do niedawna była w fazie „pro-
of-of-concept”. Ten okres dobiegł jednak końca, a co do 
możliwości, jakie dają łańcuchy bloków nie trzeba ni-

kogo przekonywać. To dlatego oglądamy rosnącą liczbę  
wykorzystujących je rozwiązań IT, dedykowanych prze-
różnym branżom. Państwowe systemy IT oparte o tę 
technologię wprowadziła już m.in. Estonia, umożli-
wiając swoim obywatelom realizację wielu istotnych 
czynności online i zabezpieczając się przed atakami 
hakerów. – Trudno wypowiadać się o potencjalnych 
zastosowaniach technologii blockchain, bo jest ona 
tak dalece rewolucyjna, że możliwości stają się nie-
ograniczone. Na pewno możemy spodziewać się tego,  
że stworzy ona nowe rynki, o których istnieniu dzisiaj 
nie mamy nawet pojęcia. Czego przykładami mogą być 
rynki predykcyjne tj. Augur czy Gnosis, dające wol-
nemu rynkowi narzędzia wręcz do sterowania losem 
świata. Najciekawsze i najbardziej rewolucyjne zasto-
sowania Blockchain dopiero przed nami – uważa Szcze-
pan Bentyn z Pracowni Nowych Technologii.

 Ó 9. Architektura zorientowana na zdarzenia
Biznes kierowany zdarzeniami to idea, która zakłada, 
że firma nieustannie stara się wyczuć biznesowe mo-
menty. Są to wszystkie wydarzenia, które da się cyfro-
wo odnotować, od zamówienia w sklepie internetowym 
po wylądowanie samolotu. Wykorzystując event broke-
rów, IoT, cloud computing, blockchain, in memory data 
managment i sztuczną inteligencję, zdarzenia bizneso-
we mogą być wykrywane szybciej i dokładniej analizo-
wane. By w pełni korzystać z tej technologii konieczna 
jest wprowadzenie zmian w zarządzaniu organizacją.

 Ó 10. CARTA
By zabezpieczyć firmę przed zaawansowanymi atakami 
hackerów i szpiegostwem korporacyjnym, managerowie 
odpowiedzialni za zarządzanie ryzykiem i bezpieczeń-
stwem muszą wdrożyć CARTA (Continuous Adaptive 
Risk and Trust Assessment). Jest to sposób działania, 
który zakłada nieustanną pracę nad strategią bezpie-
czeństwa i dopasowywanie jej do poszczególnych wy-
darzeń. Dostęp do poufnych danych przydzielany jest 
użytkownikowi za każdym razem, gdy próbuje się do 
nich dostać na podstawie historii wcześniejszego zacho-
wania. Jest to możliwe dzięki zaawansowanej anality-
ce danych w momencie, gdy zestaw ról i przywilejów 
w środowisku IT zostanie jasno określony.

 ■Marcel Płoszczyński

To, co dzisiaj w ogólnym ujęciu nazywa 
się sztuczną inteligencją, najczęściej 
jest wyłącznie jednym z jej elementów.

Wkrótce otaczać nas będzie sieć komunikujących się ze sobą maszyn.
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Case study wdrożenia systemu PSI w firmie Stelweld Sp. z o.o.

Czy podniesienie mocy produkcyjnych o 10 proc. jest możliwe bez zwiększenia parku maszyno-
wego i czasu pracy personelu? Poznaj efekty, jakie osiągnęła firma Stelweld Sp. z o.o. stawiając 

na nowoczesne rozwiązania do zarządzania produkcją.

❚ Branża automotive 
oczekuje doskonałości

Współpraca z partnerami 
branży motoryzacyjnej sta-
wia wysokie wymagania fir-
mom, które produkują wyro-
by dla tego sektora. Od wielu 
lat firma Stelweld Sp. z o.o. 
dba o wizerunek wiarygodne-
go dostawcy kładąc ogromny 
nacisk na dostarczanie pro-
duktów najwyższej jakości, 
zapewniając nowoczesne za-
plecze technologiczne i in-
nowacyjne podejście do pro-

wadzenia biznesu. Głównym obszarem produkcji firmy 
są konstrukcje spawane, w szczególności zbiorniki 
paliwa i oleju hydraulicznego do maszyn i pojazdów. 
Firma Stelweld produkuje także skrzynki narzędziowe, 
akumulatorowe, wsporniki czy konstrukcje ramowe: 
szkielety ścian przednich i tylnych do autobusów, kon-
strukcje dachów i części ram nośnych pojazdów. Na co 
dzień ponad 500 pracowników dba o zachowanie naj-
wyższych standardów organizacji pracy.

 Ó Przemyślane inwestycje w maszyny 
i rozwiązania informatyczne

Dbanie o doskonałość operacyjną jest dla kierownictwa 
firmy priorytetem. Nowoczesny park maszynowy to 
tylko połowa sukcesu, dlatego od wielu lat firma Stel-
weld inwestuje również w rozwiązania informatyczne. 
W 2008 roku wdrożono system SAP, po kilku latach fir-
ma zdecydowała się na usprawnienie zarządzania pro-
dukcją z systemem PSI.
Po uruchomieniu systemu SAP szybko okazało się,  
że poziom szczegółowości danych dostarczany w syste-
mie ERP jest niewystarczający do bieżącego monitorowa-
nia produkcji. Pojawiła się potrzeba łącznika pomiędzy 

produkcją, a warstwą systemów biznesowych, jakim jest 
system zarządzania produkcją (MES). MES z modułem za-
awansowanego harmonogramowania przyspiesza proces 
podejmowania decyzji i dostarcza wiarygodnych danych 
z procesu produkcyjnego. Dostęp do kluczowych informa-
cji przekłada się na osiąganie przez firmę celów strate-
gicznych bezpośrednio wpływających na sukces biznesu: 
zapewnienie wysokiej jakości produktów i obsługi klien-
ta, elastyczność działania, obniżenie kosztów produkcji.

 Ó Największe wyzwania:  
kompleksowość oferty i technologii

Firma Stelweld, ze względu na bardzo kompleksową 
ofertę w zakresie produktów oraz różne technologie wy-
twarzania, wymagała od dostawcy systemu dopasowania 
oprogramowania do różnych stanowisk produkcyjnych 
(lasery, prasy, frezarki, giętarki, stanowiska spawalnicze, 
roboty, malarnie). Kluczowe było uwzględnienie odpo-
wiedniej dla różnych stanowisk specyfiki planowania 

Adam Jednoróg,  
kierownik Centrum 
Kompetencji Systemów 
Zarządzania Produkcją, 
PSI Polska Sp. z o.o.

Rys. Harmonogramowanie produkcji w systemie PSI

Jak zwiększyć 
efektywność produkcji



63

System
y info

rm
atyczne

Logistyka Produkcjiwww.logistyka-produkcji.pl

oraz raportowania produkcji. Dodatkowo system PSI 
musiał zostać zintegrowany z systemem do zarządzania 
wykrojem na laserach. Kierownictwo firmy oczekiwało, 
że system udostępni wskaźniki efektywności produkcji 
oraz umożliwi jej dalsze usprawnianie.

 Ó Wybrane rozwiązanie - system PSI do 
zarządzania produkcją

System PSI jest zaawansowanym systemem planowania 
i kontroli produkcji, który dostosowany został do indy-
widualnych potrzeb Klienta. W firmie Stelweld odpo-
wiada za następujące obszary:
❙❙ Szczegółowe planowanie zleceń i operacji produkcyj-

nych dla wszystkich stanowisk roboczych z uwzględ-
nieniem ograniczeń technologicznych oraz rzeczywi-
stej sytuacji na produkcji.

❙❙ Tworzenie symulacji harmonogramu w celu analizy 
różnych strategii planistycznych.

❙❙ Automatyczna dystrybucja bieżącego planu pracy dla 
operatorów na terminalach produkcyjnych.

❙❙ Bieżące raportowanie wykonania zleceń oraz meldo-
wanie nieplanowanych sytuacji w trakcie realizacji 
produkcji (awarie, przestoje, braki jakościowe).

❙❙ Raportowanie wskaźników efektywności produkcji.
❙❙ Integracja z istniejącym w firmie Stelweld systemem SAP.

 Ó Jak wygląda proces 
harmonogramowania produkcji?

Systemem nadrzędnym do zarządzania przedsiębior-
stwem w firmie Stelweld jest system SAP. Wszystkie 
zlecenia generuje system ERP, następnie są one auto-
matycznie importowane do systemu PSI. W pierwszej 
kolejności zaimportowane zlecenia trafiają do zasobnika 
zleceń ze statusem "Gotowe do zaplanowania".
Planista wybierając określone lub wszystkie zlecenia two-
rzy harmonogram produkcji uwzględniający dostępność 
zasobów, technologię produkcji oraz ustalone daty wyma-
galności z SAP. Wcześniej tworzone są również paczki ope-
racji, które będą następnie wspólnie wypalane na stanowi-
skach laserów. System PSI jest zintegrowany z systemem 
do zarządzania i optymalizacji wykrojem na laserach, aby 
zautomatyzować i przyspieszyć przepływ informacji.
Planista analizuje wstępny harmonogram na wykresie 
Gantta, który pozwala na jego szczegółową wizualizację. 
Wszystkie zaplanowane operacje zostają przypisane do 
poszczególnych stanowisk według ich dostępności oraz 
ograniczeń czasowych i technologicznych. Jeszcze przed 
wysłaniem planu na produkcję do realizacji, planista 
sprawdza planowane czasy realizacji bazując na real-
nych danych z produkcji. Planowane opóźnienie zleceń 
oraz przeciążenie stanowisk zostaje wychwycone jeszcze 
na etapie tworzenia harmonogramu produkcji. Ciekawą 
funkcją systemu jest możliwość dokonania symulacji 
harmonogramu, tak aby sprawdzić różne strategie plani-
styczne. Ostatecznie zatwierdzony harmonogram zosta-
je wysłany na terminale produkcyjne do realizacji.

 Ó Na czym polega kontrola produkcji 
w czasie rzeczywistym?

Operatorzy produkcyjni korzystają z planu pra-
cy przesłanego na terminale. Wprowadzanie zmian 
w harmonogramie automatycznie aktualizuje plan na 

wszystkich terminalach produkcyjnych. Dzięki temu 
operatorzy zawsze mają dostęp do najnowszego har-
monogramu. Dodatkowo system PSI wysyła zwrotnie 
zaktualizowane, rzeczywiste daty realizacji poszczegól-
nych zleceń oraz operacji do systemu SAP. Terminale 
służą do meldowania wykonania produkcji, statusu 
operacji, zgłaszania awarii, problemów jakościowych 
oraz automatycznego rejestrowania czasu produkcyjne-
go i nieprodukcyjnego. Dzięki aktualnym informacjom 
zbieranym z produkcji, planista oraz kierownicy pro-
dukcji mogą na bieżąco obserwować postęp realizacji 
zleceń oraz efektywność produkcji.

 Ó Wskaźniki efektywności mierzone 
w firmie Stelweld

System PSI odpowiada na ważną potrzebę kierownic-
twa zakładu: konieczność sprawnej kontroli produkcji 
oraz efektywności procesu za pomocą szeregu różno-
rodnych raportów. Wśród nich można znaleźć raport 
OEE (and. Overall Equipment Effectiveness), OLE (ang. 
Overall Labor Effectiveness), raport bieżącego stanu 
maszyn i personelu, raporty realizacji, efektywności 
i jakości produkcji czy też raport kontroli nieproduk-
cyjnego czasu pracy oraz awarii. Dzięki raportom firma 
Stelweld uzyskała szybszy dostęp do kluczowych infor-
macji, aby urealnić istniejące wskaźniki produkcyjne. 
Dostępne raporty to nie tylko doskonałe narzędzie do 
oceny produktywności oraz optymalizacji kosztów pro-
dukcji, ale także wsparcie przy szybkiej weryfikacji ja-
kości danych bazowych w systemie ERP.

 Ó Korzyści wdrożenia
W wyniku wdrożenia systemu PSI firma Stelweld  
Sp. z o.o. odnotowała wzrost efektywności produkcji o 10 
proc. w ciągu 6 miesięcy od startu produkcyjnego syste-
mu, umożliwiło to również znaczne zmniejszenie liczby 
nadgodzin. Produkcja planowana jest w sposób pozwa-
lający na większe wykorzystanie posiadanych zasobów 
produkcyjnych. Zlecenia realizowane są sprawniej, co 
gwarantuje ich terminowe dostarczenie, a firma szybciej 
reaguje na zmiany lub nieprzewidziane sytuacje na pro-
dukcji i ma pełną kontrolę nad przebiegiem procesu pro-
dukcyjnego. W efekcie system PSI do zarządzania produk-
cją zwiększa efektywność produkcji i usprawnia przepływ 
kluczowych informacji poprzez udostępnienie szeregu 
szczegółowych raportów oceny efektywności produkcji.

Nasi klienci oczekują od nas coraz większej elastycz-
ności oraz ciągłej optymalizacji kosztów produkcji. 
Poziom szczegółowości oraz dostępności danych 
w systemie PSI sprawia, że mamy lepszą kontrolę 
kosztów produkcji, a także efektywniej wykorzystuje-
my posiadane zasoby produkcyjne. Na każdym etapie 
realizacji projektu mogłem liczyć na wsparcie zespo-
łu projektowego PSI Polska, który sprawnie dostoso-
wywał system do naszych potrzeb biznesowych.

Mariusz Gulka, 
Dyrektor ds. Rozwoju, Członek Zarządu  
w Stelweld Sp. z o.o.

LEPSZA KONTROLA KOSZTÓW PRODUKCJI
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Cyberprzestępcy kradną własność intelektualną i inne poufne informacje

Przestępcy odpowiedzialni za ataki phishingowe oraz mające na celu przechwytywanie płatno-
ści w organizacjach przemysłowych kradną schematy systemów produkcyjnych, a także plany 

sieci energetycznych i komputerowych.

Takie są wyniki raportu zespołu Kaspersky Lab odpowie-
dzialnego za reagowanie na cyberincydenty dotyczące 

przemysłowych systemów sterowania. Takie informacje 
nie są niezbędne dla podstawowego celu cyberprzestęp-
ców, jakim jest zdobycie pieniędzy, co budzi wiele obaw 
dotyczących przyszłych zamiarów atakujących.
Ataki BEC (ang. Business Email Compromise, włama-
nie się do poczty firmowej), często powiązane z Nigerią, 
mają na celu porwanie prawdziwych kont firmowych, 
które przestępcy mogą monitorować w celu przechwy-
tywania lub przekierowywania transakcji finansowych. 
W październiku 2016 r. badacze z Kaspersky Lab zauwa-
żyli istotny wzrost liczby prób infekcji szkodliwym opro-
gramowaniem wymierzonych w organizacje przemysło-
we. Zidentyfikowano ponad 500 atakowanych firm w 50 
krajach, głównie przedsiębiorstwa przemysłowe oraz 
duże korporacje z branży transportu i logistyki. Ataki 
nadal są aktywnie prowadzone.

 Ó Przebieg ataku
Sekwencja ataku zaczyna się od starannie zaprojektowa-
nej wiadomości phishingowej, która wydaje się pocho-
dzić od dostawców, klientów, organizacji handlowych 
oraz firm oferujących usługi dostawcze. Atakujący wy-
korzystują szkodliwe oprogramowanie należące do co 
najmniej ośmiu różnych rodzin trojanów szpiegujących 
i narzędzi zostawiających tylną furtkę w atakowanych 
systemach - wszystkie z nich można nabyć niedrogo na 
czarnym rynku.
W zainfekowanych komputerach firmowych przestęp-
cy wykonują zrzuty ekranu korespondencji lub przekie-
rowują wiadomości do własnej skrzynki pocztowej, aby 
wyszukać w nich interesujące lub lukratywne transakcje. 
Płatność zostaje następnie przechwycona przy pomocy 
klasycznego ataku typu „man-in-the-middle” — poprzez 
podmianę danych dotyczących konta na fakturze legalne-
go sprzedawcy na dane przestępców. Zauważenie takiej 
podmiany może być trudne — ofiara może zorientować 
się dopiero wtedy, gdy dojdzie już do kradzieży pieniędzy.

 Ó Nieznane zagrożenie
Podczas analizowania cyberprzestępczych serwerów wyko-
rzystywanych w najnowszych atakach z 2017 r. badacze za-
uważyli, że wśród skradzionych danych znalazły się zrzuty 
ekranu planów operacyjnych i projektowych, jak również 
rysunki techniczne i schematy sieci. Ponadto dane te nie 
zostały pobrane z komputerów menedżerów projektów czy 
menedżerów ds. zaopatrzenia, którzy standardowo stano-
wią cel cyberprzestępców, ale z komputerów należących do 
operatorów, inżynierów, projektantów oraz architektów. 

- Nie ma konieczności, aby atakujący gromadzili tego ro-
dzaju dane w celu przeprowadzenia swoich oszustw phi-
shingowych. A zatem, co robią z tymi informacjami? Czy 
gromadzą je przypadkowo, czy celowo – być może na zlece-
nie osoby trzeciej? Jak dotąd nie zauważyliśmy na czarnym 
rynku żadnych informacji, które zostały skradzione przez 
cyberprzestępców nigeryjskich. Nie ma jednak wątpliwo-
ści, że dla atakowanych firm, oprócz bezpośredniej straty 
finansowej, tego typu atak phishingowy stwarza inne, po-
tencjalnie poważniejsze zagrożenia — powiedziała Maria 
Garnajewa, starszy badacz ds. bezpieczeństwa, dział anali-
zy zagrożeń dla infrastruktury krytycznej, Kaspersky Lab.
Kolejnym krokiem przestępców mogłoby być uzyskanie 
dostępu do komputerów, które tworzą część przemysło-
wego systemu sterowania, gdzie każde przechwycenie 
lub zmiana ustawień mogłaby mieć katastrofalny wpływ.

Podczas analizowania 
cyberprzestępczych serwerów 

wykorzystywanych w najnowszych 
atakach z 2017 r. badacze zauważyli, 

że wśród skradzionych danych znalazły 
się zrzuty ekranu planów operacyjnych 

i projektowych, jak również rysunki 
techniczne i schematy sieci.

Phising  
w firmach przemysłowych



 Ó Profil atakujących
Gdy badacze zdobyli adresy przestępczego serwera kon-
troli, okazało się, że w niektórych przypadkach ta sama 
infrastruktura była wykorzystywana dla szkodliwych 
programów z różnych rodzin. To sugeruje, że za wszyst-
kimi atakami stoi jedna grupa cyberprzestępcza, która 
wykorzystuje różne narzędzia, lub mamy do czynienia 
z wieloma ugrupowaniami, które współpracują ze sobą 
i dzielą się zasobami.
Badacze odkryli również, że większość domen wykorzy-
stywanych w ramach ataku zarejestrowano na miesz-
kańców Nigerii.

 Ó Nowa droga - atak "lotniczy"
Zmienność taktyk działania cyberprzestępców to ko-
lejny problem. Po przeskanowaniu setek tysięcy skrzy-
nek pocztowych wielu różnych klientów, personel Bar-
racdua Networks zauważył kilka bardzo kreatywnych  
i, niestety, skutecznych ataków, wykorzystujących me-
chanizm phishingu. Zaobserwowano ten atak w kilku 
firmach, zwłaszcza w przedsiębiorstwach z sektorów 
logistyki, transportu i produkcji, czyli takich, w któ-
rych pracownicy często wysyłają towary lub podróżują 
służbowo.
Opisywany „lotniczy” atak phishingowy wykorzystuje 
różne techniki, które służą przestępcom do przechwyce-
nia poufnych danych i zainstalowania u ofiar zaawanso-
wanego, uporczywego zagrożenia (Advanced Persistent 
Threat, APT). Atak z podszywaniem się pod linię lotniczą 
łączy dwie lub więcej technik ofensywnych. Pierwsza 
technika to impersonacja. Napastnik podaje się za biuro 
podróży lub za pracownika z działu kadr lub finansów, 
który wysyła e-bilet lotniczy do ofiary. Wiadomość jest 
skonstruowana tak, że nie budzi wątpliwości u nieprze-
szkolonego odbiorcy. Oto przykładowy wiersz tematu 
wiadomości email:
Fwd: United Airlines: Confirmation - Flight to Tokyo - 
$3,543.30
W dobrze przygotowanym ataku napastnik specjalnie 
dostosowuje wiadomość do ofiary. Linie lotnicze, cel po-
dróży i cena są dobrane tak, żeby wyglądały na auten-
tyczne w kontekście danej firmy i odbiorcy.

Po nakłonieniu pracownika do otwarcia wiadomości na-
pastnik wykorzystuje drugie narzędzie, którym jest osa-
dzone w załączniku zagrożenie APT. Załącznik, zazwyczaj 
potwierdzenie lotu lub płatności, jest sformatowany jako 
dokument formatu PDF lub DOCX. W ataku tego typu 
złośliwe oprogramowanie jest uruchamiane w momencie 
otwarcia dokumentu. Analizy wskazują, że w lotniczych 
atakach phishingowych napastnikom w ponad 90 proc. 
przypadków udaje się nakłonić pracowników do otwarcia 
fałszywej wiadomości i uruchomienia złośliwego opro-
gramowania malware. Jest to jeden z najwyższych wskaź-
ników skuteczności wśród ataków phishingowych.

 Ó Jak zminimalizować ryzyko
Zaimplementowanie w organizacji choć podstawo-
wych praktyk dotyczących bezpieczeństwa w znaczą-
cym stopniu ograniczy ryzyko, związane z działalno-
ścią cyberprzestępców.
❙❙ Należy zapoznać pracowników z podstawami bezpie-

czeństwa dotyczącego poczty e-mail: unikanie klikania 
podejrzanych odsyłaczy czy załączników oraz dokładne 
sprawdzanie źródła wiadomości e-mail, jak również infor-
mować personel na bieżąco o najnowszych narzędziach 
i sztuczkach stosowanych przez cyberprzestępców.

❙❙ Podczas transakcji zawsze trzeba zwracać uwagę na 
polecenia zmiany szczegółów dotyczących konta ban-
kowego, metod płatności itd.

❙❙ W miarę możliwości na wszystkich stacjach robo-
czych i serwerach należy zainstalować rozwiązanie 
bezpieczeństwa, a także niezwłocznie stosować wszel-
kie aktualizacje.

❙❙ W przypadku infekcji systemu zmienione powinny zo-
stać hasła dla wszystkich kont stosowanych w systemie.

❙❙ Jeśli organizacja korzysta z przemysłowych systemów 
sterowania, należy zainstalować wyspecjalizowaną 
ochronę, która umożliwi m.in. monitorowanie i anali-
zę całej aktywności sieciowej.
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Wyprowadzenie z konta 40 mln. euro, ryzyko utraty płynności 
finansowej, spadek wartości akcji o 8% w ciągu jednego dnia 
- to pokłosie ataku phisingowego, jakim w minionym roku pa-
dła firma Leoni. To najbardziej spektakularny przykład działań 
phisingowych w przemyśle.
Słaby punkt niemieckiego producenta wiązek kablowych znaj-
dował się w Rumunii. Leoni posiada w tym kraju cztery fabry-
ki. Co jednak interesujące, tylko jeden z zakładów - w Bystrzycy 
- posiadał struktury pozwalające na wykonywanie przelewów 
z firmowego konta. W toczącym się śledztwie zakładana jest mi-
.in. hipoteza, że w przestęstwo zamieszani są pracownicy firmy. 
Nie wyklucza się jednak, że sukces cyberprzestępców był tyl-
ko efektem wyjątkowo długiej i dokładnej obserwacji działania 
przedsiębiorstwa po włamaniu się do systemu IT. 
Pieniądze zostały wyłudzone metodą "na prezesa". Po analizie 
procedur funkcjonujących w firmie, do szefa finansów zakładu 
w Bystrzycy trafił spreparowany e-mail od prezesa z polece-
niem dokonania przelewu na zagraniczne konto bankowe. Pra-
cownik rumuńskiej fabryki wykonał polecenie, co zaowocowało 
gigantycznymi stratami. Sprawców do tej pory nie znaleziono. 

Największe wyłudzenie phisingowe w historii

Atak z podszywaniem się pod linię lotniczą to nowy trend.
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