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Sektor o wielu twarzach

Hasło „Oblicza nowoczesnej produkcji”, które towarzyszy tegorocznej edycji 
konferencji Arena Produkcji, jak mało które pasuje do opisu poletka na-
szych zainteresowań. Ogromna liczba zmiennych, z którymi muszą liczyć 
się firmy produkcyjne, sprawia, że ich biznes wymaga nieustannej uwagi 
i dbałości o każdy szczegół. 

Efekty zaangażowania kadry zarządzającej są widoczne. Przez ostatnie kilka lat sporo 
mówiło się o tym, że przegrywamy walką o największe inwestycje z branży motory-
zacyjnej z naszymi sąsiadami.  Oto jednak, jak dowiadujemy się z raportu Delloite, 
część firm które zainwestowały na Słowacji, Węgrzech czy w Czechach, w drugim po-
dejściu wybrałaby Polskę. My już niemal zdążyliśmy zapomnieć o problemie jakim 
jest korupcja, tymczasem w Rumunii czy Bułgarii ankietowane firmy widzę w niej 
zagrożenie. Narzekamy na brak pracowników, ale tuż za naszą południową granicą 
jest jeszcze gorzej. Efektem są zakusy Czechów, którzy coraz aktywniej poszukują 
pracowników do swoich fabryk na Śląsku.

Oczywiście, nie widzimy wszystkiego przez różowe okulary. Wysychający rynek pra-
cy jeszcze nie nauczył części firm jak dużym skarbem jest lojalna załoga. System 
prawny i podatkowy w Polsce jest obiektem krytyki, zaś koszty energii dla firm są 
najwyższe w naszym regionie. Staramy się zatem zwracać uwagę na kwestie oko-
łoprodukcyjne i prócz usprawnień procesowych promować strategie efektywności 
energetycznej czy podejście proekologiczne, a także nie myśleć o produkcji w ode-
rwaniu od całego łańcucha dostaw.

Na koniec, polecić uwadze Czytelników pragnę obszerny dział Najlepsze praktyki 
w łańcuchach dostaw i produkcji. Stanowi on pokłosie zeszłorocznego programu 
badawczego Supply Chain Designer. Nagrodziliśmy w nim kilkanaście projektów, 
zrealizowanych w działających w Polsce firmach. Choć nie wszystkie one dotyczą 
bezpośrednio obszaru produkcji, nie mogliśmy się oprzeć pokusie zaprezentowania 
ich choć pokrótce na łamach naszego pisma. Każdy projekt jest bowiem przykładem 
wyjątkowo twórczego myślenia i dowodzi wysokiego poziomu, jaki reprezentują pol-
scy menedżerowie. 
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Spis treści Śpieszmy się kochać pracowników,  
tak szybko odchodzą
A zwłaszcza ci nowo pozyskiwani - chciałoby się zaraz 
dodać i kontynuować, że nader często jest to wina 
zadufanych, zapatrzonych w siebie przez ostatnie lata 
pracodawców, zwłaszcza managerów i pracowników 
działów odpowiedzialnych za pozyskanie i utrzymanie 
przy sobie kadr.

Automatyka sprawdzona przez Maserati
Wykorzystując przegubowe roboty i zaawansowane 
oprogramowanie, które umożliwia symulację 
każdego etapu produkcji, Maserati stosuje 
innowacyjne rozwiązania Comau w dziedzinie 
robotyki, aby zbudować dwa najbardziej luksusowe 
samochody marki - modele Quattroporte i Ghibli.

Prezentujemy najlepsze projekty, związane  
z doskonaleniem działań w łańcuchach dostaw. 
Opisywane wdrożenia zostały nagrodzone  
w ramach programu Supply Chain Designer.
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Ursus chce mocniej wejść na rynek irański

Ursus podpisał z irańską spółką Iran 
Tractor Manufacturing Company 
(ITMCO) z siedzibą w Tabriz, porozu-
mienie (Memorandum of Understan-
ding - MOU) o współpracy handlowo-
-przemysłowej. Firma z Lublina liczy 
na mocniejszą obecność na bliskow-
schodnim rynku. 
Polski producent ciągników zamierza 
podjąć z irańskim partnerem współpra-
cę w zakresie wzajemnego wykorzy-
stania komponentów w produkcji cią-
gników w przedziale mocy 47-150 KM, 
dedykowanych na rynki na których obie 
spółki obecnie funkcjonują. 
Strony ustaliły, iż będą dążyć do wpro-
wadzenia na powyższe rynki wspólnie 

wyprodukowanych ciągników o małej, 
średniej i dużej mocy. Na mocy porozu-
mienia strony rozpoczną  również sze-
roki dialog technologiczny, umożliwia-
jący budowę przewagi konkurencyjnej 
poprzez wspólne uruchomienia nowych 
innowacyjnych projektów. Ponadto 
w ramach umowy zobowiązały się do 
zbadania możliwości podjęcia współpra-
cy w zakresie wprowadzenia na rynek 
irański maszyn rolniczych i autobusów 
miejskich oferowanych przez Ursusa.
Iran Tractor Manufacturing Company 
jest uznanym producentem i eksporte-
rem ciągników, maszyn specjalnych, po-
jazdów ciężarowych, silników i kompo-
nentów do maszyn rolniczych. Od 2016 r.  

Ursus S.A. współpracuje z Motorsazan, 
spółką zależną od ITMCO, w zakresie 
dostawy podzespołów do montażu cią-
gników.

Toyota rozpoczęła produkcję nowego silnika w Jelczu-Laskowicach

Zakład Toyota Motor Industries 
Poland powiększył asortyment pro-
dukowanych silników o jednostkę 
benzynową o pojemności 1,5 l. Do 
tej pory w fabryce wytwarzane były 
jedynie silniki diesla. Uroczystość 
otwarcia linii produkcyjnej odbyła 
się w zakładzie w Jelczu-Laskowi-
cach działającym w Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej 
„Invest-Park”. 
- Rynek europejski ewoluuje w kierun-
ku zwiększonego udziału pojazdów 
benzynowych, hybrydowych oraz 
elektrycznych – stwierdził Kazu-
nari Masuoka, prezes Toyota Mo-
tor Industries Poland. – Dlatego też 
istotne było dla nas zróżnicowanie pro-
dukcji i rozwój umiejętności wytwarza-

nia silników benzynowych, co pomoże  
zapewnić naszej fabryce stabilniejszą 
przyszłość – podkreślił.
– Ogromnie cieszy nas każdy nowy pro-
jekt realizowany przez firmy działające 
na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej. Kolejna inwestycja 
Toyoty, poszerzenie produkowanego 
przez zakład asortymentu, jest wyrazem 
nie tylko stabilnego rozwoju firmy, ale 
również zaufania, jakim koncern darzy 

polskich partnerów – podkreślił podczas 
uroczystości Maciej Badora, prezes wał-
brzyskiej strefy ekonomicznej.
Nowy silnik benzynowy 1.5 trafi do 
Toyoty Yaris. Motor o pojemności sko-
kowej 1 496 cm3, rozwija moc 111 KM 
(82 kW) oraz maksymalny moment ob-
rotowy 136 Nm przy 4 400 obr./min. 
Wartość momentu obrotowego 118 Nm 
jest dostępna już przy 2 000 obr./min, co 
czyni tę jednostkę bardzo elastyczną.

BPSC dołącza do grupy Forterro

Forterro, grupa 
europejskich firm 
dostarczających 
oprogramowanie 
ERP oraz związane 
z nimi usługi ogło-
siła dzisiaj, że do 
jej grona dołączyło 
Biuro Projektowa-

nia Systemów Cyfrowych SA (BPSC), 
wiodący polski dostawca oprogra-
mowania ERP dla średnich i dużych 
firm produkcyjnych, dystrybucyjnych 
i usługowych. Szczegóły transakcji 
nie zostały ujawnione. 

- Forterro jest grupą firm ERP, których 
produkty tworzone były w ojczystych 
językach w oparciu o lokalne wymo-
gi i potrzeby branżowe użytkowników 
- mówi prezes Forterro Jeff Tognoni. - 
Wszystkie charakteryzuje niezrównany 
poziom “dopasowania” które sprawia, że 
ciągle wygrywają one z systemami mię-
dzynarodowych dostawców. Nie inaczej 
jest z BPSC. Wiodąca pozycja rynkowa 
firmy, a także duża i lojalna baza klien-
tów jest świadectwem wartości lokal-
nych i branżowych rozwiązań ERP. 
BPSC jest pierwszą inwestycją Forterro 
w Europie Środkowo-Wschodniej i piątą na 

rynku oprogramowania. Forterro przejęło 
także szwedzkiego producenta ERP Jeeves 
(oraz jego wcześniejszego partnera Infocu-
be), szwajcarską spółkę ERP SolvAxis, oraz 
francuskiego dostawcę ERP Sylob. 
Rafał Orawski, prezes zarządu BPSC 
potwierdza. - Spodziewamy się, że za-
soby oraz doświadczenie rynkowe, które 
wniesie Forterro wzmocnią zarówno na-
szą firmę, jak i jej produkty - mówi. Do-
daje także, że chociaż cieszy się z możli-
wości wprowadzenia znaczących zmian, 
to: - Głównym priorytetem BPSC będzie 
nadal dbanie przede wszystkim o klien-
tów firmy. 
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Whirpool skoncentruje produkcję suszarek w Łodzi

Whirpool ogłosił nowy projekt orga-
nizacji operacji swojego działu pro-
dukcji suszarek bebnowych. Fabryka 
w Łodzi stanie się centralnym zakła-
dem dla regionu EMEA. Do Polski 
trafi m.in. produkcja z Francji. 
Plany obejmują wytwarzanie urządzeń 
na bazie nowej platformy produkcyj-
nej w Polsce w istniejącej już stre-
fie produkcyjnej w Łodzi, ponownego 
skoncentrowania produkcji w fabryce 
w Yate (Wielka Brytania) oraz stopnio-
wego wstrzymania produkcji w fabryce 
w Amiens (Francja).

Polska stanowi centralną część przemy-
słowego planu Whirlpool Corporation 
dla suszarek w regionie EMEA. Zgodnie 
z tym planem, fabryka w Łodzi miałaby 
stać się centralną lokalizacją firmy dla 
nowej platformy produkcyjnej suszarek. 
Oczekuje się, że ta strategiczna inwestycja 
w rozwój największej firmowej platformy 
produkcyjnej dla suszarek istotnie wpły-
nie na wzrost konkurencyjności firmy 
Whirlpool oraz zapewni długoterminową 
stabilność w regionie EMEA.
Od drugiego kwartału 2018 roku na-
stąpi stopniowe zmniejszanie produkcji 

w Amiens. Zakończenie produkcji we Fran-
cji miałoby być przewidywane na dzień  
1 czerwca 2018 r. Utrzymanie dotychcza-
sowego stanu zatrudnienia w Amiens gwa-
rantowane jest do końca 2017 roku.
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Kross przejmuje Multicycle

Polski producent rowerów Kross S.A. 
podpisał umowę przejęcia aktywów 
spółki Multicycle B.V., która w listo-
padzie znalazła się w stanie upadłości 
i wstrzymała działalność. Multicycle 
to holenderska spółka z wieloletnią 
tradycją posiadająca w swojej ofercie 
miejskie rowery premium oraz wyso-
kiej klasy rowery elektryczne. 
Dla Kross S.A. przejęcie ponad 40-let-
niej marki Multicycle oznacza mocne 
wejście na jeden z najatrakcyjniejszych 
rynków rowerowych na świecie. Jest to 

możliwość wykorzystania efektów sy-
nergii w sprzedaży i dystrybucji rowe-
rów i akcesoriów sportowej marki Kross, 
stylowych rowerów miejskich Le Grand 
i zaawansowanych technologicznie ro-
werów elektrycznych  i tradycyjnych 
Multicycle. Rok 2017 to rok dużych in-
westycji dla Kross S.A., także w nowe 
technologie ulokowane w Przasnyszu.
Wraz z przejęciem, Multicycle otrzy-
muje szansę na odzyskanie wiodącej 
pozycji i rozwoju sprzedaży w Holandii 
i na rynkach zagranicznych. Inwestor 

z branży zapewnia holenderskiej spółce 
strategiczną stabilność i korzyści wyni-
kające z ekonomii skali oraz szerokiej 
bazy technologicznej.  Uruchomienie 
produkcji i sprzedaży planowane jest 
najbliższych tygodniach, a część  byłych 
pracowników podjęła już pracę w Mul-
ticycle. Mimo, iż nowy podmiot prawny 
nie przejmuje zobowiązań poprzedni-
ka, nowy właściciel Multicycle planuje 
wznowienie serwisu dla dealerów, z któ-
rego będą mogli skorzystać także do-
tychczasowi klienci.

ŁSSE wydała już 300 zezwoleń

W 2016 roku Łódzka Specjalna Stre-
fa Ekonomiczna wydała 16 zezwoleń 
na działalność, o trzy więcej, niż rok 
wcześniej. Wynik ŁSSE S.A. robi jesz-
cze większe wrażenie, jeśli wziąć pod 
uwagę skok w liczbie utworzonych 
miejsc pracy. W 2015 roku powstało 
ich 481, a w 2016 roku ponad dwu-
krotnie więcej – 1016. 
– Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, 
jak się kończy ten rok. Nie tylko zaczę-
liśmy podejmować nowe wyzwania, jak 
wsparcie dla startupów i budowa hali 
produkcyjno-magazynowej, ale również 
zanotowaliśmy świetny wynik w głów-
nym biznesie – podkreślał Marek Mi-
chalik, prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej.
W 2016 roku przekroczyliśmy też ko-
lejną granicę, wręczając trzechsetne 
zezwolenie. Otrzymała je firma Sław-
no CerraNova, spółka celowa Grupy 
Paradyż. W gminie Sławno powstanie 
warta 120 mln zł nowoczesna fabryka 

płytek wielkoformatowych o powierzch-
ni 12,33 ha. Podstawowym profilem 
produkcji w nowopowstałym zakładzie 
będzie produkcja wielkoformatowych 
slabów ceramicznych (320 cm x 160 cm 
; 240 cm x 120 cm).
– Bez Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej takie firmy, jak nasza – polska, 
rodzinna firma – nie miałyby szans na 

rozwój, taki, jaki udało nam się osiągnąć 
– ocenił Stanisław Tępiński, prezes Gru-
py Paradyż.
Wiceprezes Grupy Paradyż, Piotr To-
karski, dodaje: – Polska jest trzecią siłą 
w Europie w produkcji płytek ceramicz-
nych. Również dzięki Grupie Paradyż, 
która eksportuje swoje produkty na czte-
ry kontynenty.



NSG Group zakończył rozbudowę fabryki w Krakowie

NSG Group w Polsce zakończył in-
westycję realizowaną w zakładzie 
przetwórstwa szkła Pilkington IGP 
w Krakowie. Rozbudowa zakładu oraz 
instalacja nowego parku maszynowe-
go wraz z utworzeniem 150 nowych 
miejsc pracy, umożliwi wzrost produk-
cji szyb zespolonych. Szyby z Oddziału 
Pilkington IGP w Krakowie dostarcza-
ne są na rynek polski i zagraniczny. 
W lutym tego roku ruszyła produkcja 
w nowej części zakładu przetwórstwa szkła 
Pilkington IGP w Krakowie. Zakończyło to 
rozpoczętą w czerwcu 2016 roku inwesty-
cję NSG Group, producenta szkła i produk-
tów szklanych dla przemysłu budowlanego 
i motoryzacyjnego. Działania objęły zwięk-
szenie powierzchni zakładu o dodatkowe 
4500 m2, instalację nowych linii techno-
logicznych i parku maszynowego. Nową 
część zakładu wyposażono w dwa stoły do 
rozkroju szkła z systemem załadowczym, 
linię do hartowania szkła oraz dwie linie 
do produkcji szyb zespolonych.
Oddana do użytku inwestycja spowo-
dowała wzrost mocy produkcyjnych 
w zakresie produktów wytwarzanych 
na potrzeby rynku architektonicznego. 
Uruchomiono nową  linię do hartowania 
szkła w różnych grubościach oraz udo-

skonalono linie do produkcji szyb zespo-
lonych z wykorzystaniem powłok nisko-
emisyjnych oraz przeciwsłonecznych.
- Rynek architektoniczny oczekuje dzisiaj 
innowacyjnych produktów spełniających 
wymogi zrównoważonego budownictwa 
– powiedział Krzysztof Granicki, prezes 
Pilkington IGP. - Rozbudowa krakowskie-
go oddziału umożliwi spełnienie rosnące-
go zapotrzebowania naszych odbiorców 
w kraju i za granicą na wyspecjalizowane 
produkty, w tym przeszklenia ze szkłem 
hartowanym, a przede wszystkim wie-
lokomorowe szyby zespolone, umożli-
wiające spełnienie unijnych wymagań 
w zakresie zwiększania efektywności 
energetycznej w budownictwie. 
W związku z uruchomieniem nowych li-
nii w zakładzie, utworzonych zostanie 150 
nowych miejsc pracy. Inwestycja w Kra-
kowie pozwoli na zwiększenie produkcji 

energooszczędnych szyb marki Pilking-
ton z wykorzystaniem szkieł z powłoka-
mi nowej generacji. Te innowacyjne pro-
dukty do zastosowań architektonicznych, 
zapewniają wysoką izolacyjność cieplną 
przeszklenia oraz możliwość indywidu-
alnego kształtowania parametrów, takich 
jak przepuszczalność światła, ochrona 
przed hałasem czy bezpieczeństwo. Szyby 
z krakowskiego oddziału Pilkington IGP 
trafią na rynek krajowy i zagraniczny.
Pilkington IGP jest jednym z najwięk-
szych w Polsce producentów szyb ze-
spolonych, szkła hartowanego, emalio-
wanego i z sitodrukiem, zajmującym się 
szeroko pojętym przetwórstwem szkła 
oraz jego dystrybucją. Obecnie w skład 
Spółki wchodzi siedem oddziałów zloka-
lizowanych w: Skierniewicach, Krakowie, 
Wrocławiu, Bydgoszczy, Białymstoku, 
Ostrołęce i Szczecinie.



Polski producent tworzy joint venture w Indiach

Fabryki Mebli Forte, jeden z najwięk-
szych producentów mebli w Polsce, 
po podbiciu rynków europejskich ru-
sza na wschód. Firma pojawi się na 
rynku indyjskim dzięki zawarciu jo-
int venture z lokalnym producentem. 
Fabryki Mebli Forte i Indian Furnitu-
re Products Limited podpisały umowę, 
na mocy której powstała spółka Forte 
Furniture Products India PVT ltd. Obie 
firmy wniosły po 2 mln. euro kapita-
łu zakładowego do nowego przedsię-
biorstwa, które będzie miało siedzibę 
w Chennai.

Forte przekaże indyjskiemu partnerowi 
swoje know-how, technologię produk-
cji oraz wzorce przemysłowe. Meble 
na rynek indyjski będą produkowane 
w fabryce IFPL i dystrybuowane z wy-
korzystaniem istniejącej sieci sprzedaży. 
Działalność operacyjna joint venture roz-
pocznie się w kwietniu.
To kolejna inwestycje Forte w ostatnich 
tygodniach. Producent rozwija swoją 
działalność także w Polsce i pod koniec 
minionego roku ogłosił budowę trzech 
nowych zakładów produkcyjnych i ma-
gazynu na Podlasiu.

Jens Ocksen laureatem Nagrody  
im. Ryszarda Kapuścińskiego

Jens Ocksen, prezes Zarządu Volkswagen Poznań zo-
stał pierwszym w historii zagranicznym laureatem 
Wielkopolskiej Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego. 
Nagroda przyznawana jest corocznie przez Marszał-
ka Województwa Wielkopolskiego za czynienie dobra 
oraz działania na rzecz społeczeństwa, a także promo-
wanie uniwersalnych, ponadczasowych wartości.
Kapituła konkursu doceniła ścisłe związki Jensa Ocksena 
z Wielkopolską oraz jego działania na rzecz stałej poprawy 
gospodarczej kondycji regionu. To właśnie w dużej mierze 
dzięki staraniom prezesa Ocksena w październiku ubiegłego 
roku otwarta została nowa fabryka koncernu Volkswagen 
pod Wrześnią, w której zatrudnienie znajdzie 3000 osób. 
Laureat tegorocznej Nagrody tworzył i rozwijał nowoczesne 
modele współpracy pomiędzy biznesem, lokalnymi społecz-
nościami, szkołami wyższymi czy organizacjami non – profit, 
w oparciu o zasady dialogu i otwartości.  Kapituła dostrzegła 
również działalność społeczną oraz działalność na rzecz śro-
dowiska, w tym m.in. wsparcie szkół sąsiadujących z zakłada-
mi spółki, pomoc domom dziecka czy hospicjom.
- To dla mnie wielki zaszczyt otrzymać tę nagrodę, szcze-
gólnie jako pierwszy obcokrajowiec w historii. Jestem 
jednak przekonany, że narodowość nie powinna odgry-
wać żadnej roli jeśli chodzi o niesienie pomocy ludziom. 
W dzisiejszych czasach, pełnych antagonizmów, szacunek 
dla drugiego człowieka oraz czynienie dobra są najwyższą 
wartością, jaką możemy posiadać. Zapewniam państwa, że 
nie zmienię obranej przez siebie drogi, ponieważ jestem 
świadomy swojej roli i odpowiedzialności, jaka na mnie 
spoczywa – mówi prezes Jens Ocksen.

Modernizacja  
cukrowni w Stargardzie
Strabag modernizuje zabytkową, 134-letnią Cukrownię Klu-
czewo w Stargardzie. Remont fabryki, której właścicielem 
jest Krajowa Spółka Cukrowa S.A, potrwa do stycznia 2018 r.
W ramach inwestycji powstanie silos cukrowy o pojemności  
60 tys. ton, terminal załadunkowy dla samochodów przewożących 
cukier, budynek socjalny i drogi dojazdowe. Wykonane zostaną 
instalacje wspomagające procesy towarzyszące przetwarzaniu 
surowców cukrowych. Całość inwestycji zlokalizowana będzie 
w miejsce placu do składowania wysłodków mokrych. 

Strabag buduje silos cukrowy z wykorzystaniem nowoczesnej 
technologii szalunku ślizgowego. Metoda ta polega na wznoszeniu 
się deskowania (urządzenia formującego) w trakcie prac, potocz-
nie zwanego ślizgiem. Podczas jednego cyklu technologicznego 
wykonywany jest montaż zbrojenia, betonowanie oraz pielęgna-
cja betonu. Metoda ta jest ponad trzykrotnie szybsza od szalunku 
przestawnego i znacząco wpływa na jakość konstrukcji. Pozwala 
zachować nie tylko jej ciągłość, ale również zaoszczędzić czas, 
koszty obsługi i najmu maszyn.
Spółka Strabag na realizację prac ma 12 miesięcy. Kluczowy dla 
wykonawcy będzie czas rozruchu instalacji technologicznych 
przed kampanią cukrowniczą, planowaną we wrześniu br. 
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Czeskie fabryki szukają pracowników w Polsce

Najniższe bezrobocie w całej Unii Eu-
ropejskiej, ponad dwukrotny wzrost 
liczby wakatów w gospodarce i ogrom-
ne trudności w znalezieniu rodzimych 
pracowników – to powody, dla których 
czescy pracodawcy sięgają po kadry 
zza granicy. Coraz częściej przyciągani 
są pracownicy z Polski. 
Obecnie na zlecenie czeskich partnerów 
agencja zatrudnienia Work Service rekru-
tuje nawet 100 kandydatów tygodniowo. 
Zdaniem ekspertów, dla wielu Polaków 
mieszkających w południowej części kra-

ju, praca w Czechach 
może być dobrą alter-
natywą dla emigracji 
zarobkowej do Niemiec.
Z listopadowych danych 
Eurostatu wynika, że 
w Czechach występuje 
najniższa stopa bezro-
bocia w całej Unii Euro-
pejskiej. Wynosi obec-
nie 3,7% i jest to lepszy 
wynik niż np. w Niem-
czech, na Węgrzech czy 
w Wielkiej Brytanii.

- Czescy pracodawcy już od kilku lat zma-
gają się z rosnącymi deficytami kadrowy-
mi, ale  ubiegły rok okazał się przełomo-
wy. Skalę problemu może oddawać liczba 
ponad 100 tysięcy nieobsadzonych miejsc 
pracy w gospodarce  -  zaznacza Agata 
Zdybicka, International Customer Deve-
lopment Director w  Work Service S.A. - 
Wobec tak dużych niedoborów pracowni-
czych na lokalnych rynkach pracy, w coraz 
większym stopniu czeskie firmy sięgają 
po pracowników z Polski. Jest to związane 
z jednej strony z niewielką bariera języ-

kową, a z drugiej możliwością konkuro-
wania na poziomie zarobkowym. Obecne 
stawki wynagrodzeń np. na stanowiskach 
dla sektora produkcyjnego potrafią sięgać 
od poziomów 2500 do nawet 3700 zł na 
rękę. Oznacza to, że są to wyższe wyna-
grodzenia niż mediana płacowa obecna 
w Polsce – dodaje Zdybicka.
- Obecnie mamy najwięcej ofert pracy skie-
rowanych do pracowników sektora produk-
cyjnego. Tygodniowo rekrutujemy nawet 
100 kandydatów z naszego kraju. Polacy 
mają na tyle dobrą markę na czeskim ryn-
ku, że w wielu przypadkach pracodawcy 
poza podstawowym wynagrodzeniem 
w ofertach rekrutacyjnych zapewniają 
dostęp do zakwaterowania, transportu do 
zakładu, jak i dofinansowanie do posiłków 
– podkreśla Agata Zdybicka.
W ostatnich latach praca za granicą zy-
skiwała na popularności wśród Polaków. 
Obecnie najpopularniejszym kierun-
kiem wyjazdów zarobkowych Polaków 
są Niemcy. Aż 2 na 5 naszych rodaków 
uważa, że zamachy terrorystyczne w Za-
chodniej Europie negatywnie wpływają 
na decyzje o emigracji.



TBAI zmienia nazwę na Toyota Boshoku Poland

Podczas oficjalnej ceremonii, spółka 
TBAI Poland ogłosiła zmianę swojej 
nazwy na „Toyota Boshoku Poland 
Sp. z o.o.”.  To kolejny milowy krok 
w rozwoju fabryki z Wykrot w gmi-
nie Nowogrodziec, która na starcie 
w 2011 roku z 400 pracownikami, 
obecnie zatrudnia ponad 1000 osób 
z okolicznych rejonów. 
Zmiana nazwy w praktyce podyktowa-
na jest zmianą struktury właścicieli. 

Fabryka powstała w wyniku koopera-
cji pomiędzy Aisin Europe S.A., spółki 
z grupy Toyota oraz Toyota Boshoku 
Europe N.V która obecnie jest centra-
lą zarządzającą grupy Toyota Boshoku 
w Europie. Zmiana nazwy na Toyota 
Boshoku Poland Sp. z o.o. to także 
zobowiązanie do dostarczania pro-
duktów wysokiej klasy, jako że marka 
Toyoty Boshoku jest doskonale znana 
z ich gwarancji bezpieczeństwa i jako-

ści. Po zmianie, zakład w Wykrotach 
w 100% należy do Toyota Boshoku 
Europe.
Fabryka w Wykrotach, gmina Nowo-
grodziec, specjalizuje się w produkcji 
zaawansowanych technologicznie ram 
i pokryć siedzeń, oraz montażu foteli 
samochodowych.  Wytwarzane tutaj 
fotele trafiają głównie do samochodów 
marki Toyota i BMW, ale także do elek-
trycznych i hybrydowych BMW.

Szwedzi przejmują polskiego producenta zamków

Szwedzka grupa Assa Abloy przejęła 
działającego od 90 lat w Lesznie pro-
ducenta zamków i kłódek - LOB S.A. 
Transakcja, której kwoty nie ujaw-
niono, ma zostać sfinalizowana w II 
kwartale 2017 roku. 
LOB wywodzi się z założonych w latach 
1927-1930 Mechanicznej Fabryki Zamków 
MEFAZA i Mechanicznej Fabryki Szpilek. 
W latach 90-tych XX wieku w ramach pry-
watyzacji powstała Metalplast LOB Spółka 
Akcyjna, zaś pod nazwą LOB SA przedsię-

biorstwo działa od 2008 roku. Aktualnie 
zatrudnienie przekracza 440 osób.
W portfolio firmy znajduje się m.in. znana 
w całej Polsce marka zamków Yeti. Przez 
kilkanaście lat zamki Yeti nie były produ-
kowane ze względu na zalewanie rynku 
przez podróbki z Chin, lecz ze względu na 
wysoką rozpoznawalność W 2007 roku 
zamki Yeti powróciły do oferty.
Assa Abloy chce wykorzystać markę 
i pozycję, jaką LOB ma na polskim rynku 
- Przejęcie LOB to strategiczne posunię-

cie, które ma na zadanie zwiększyć naszą 
obecność na rozwijających się rynkach - 
mówi Johan Molin, prezes Assa Abloy.
- LOB był niezwykle atrakcyjny dla dywizji 
EMEA, ze względu ma dobrze znaną w Pol-
sce markę oraz rozwiniętą infrastrukturę. 
Szeroka oferta zabezpieczeń mechanicz-
nych LOB uzupełni gamę drzwi przeciw-
pożarowych marki Mercor oraz elektrome-
chaniczne produkty oferowane przez Assa 
Abloy Poland - dodaje Tzachi Wiesenfeld, 
szef dywizji EMEA w Assa Abloy.

Słoneczny eksperyment Dachser

Dachy naczep to mnóstwo niespożytkowanej przestrzeni. A gdy-
by tak zainstalować na nich panele fotowoltaiczne i korzystać 
z pozyskiwanej w ten sposób energii? Dachser we współpracy 
z Instytutem Systemów Energii Słonecznej im. Fraunhofera 
ISE  testuje takie rozwiązanie. Eksperymentalny pojazd z pane-
lami słonecznymi jeździ po ulicach niemieckiego Ulm.

Przez ostatnich kilka lat Dział 
Zarządzania i Organizacji Sieci 
w Dachser prowadził badania 
z wykorzystaniem prototypu 
naczepy z instalacją fotowolta-
iczną, która jest używana przy 
przewozach w okolicy centrum 
logistycznego w Ulm. Zespół 
uzyskał w ten sposób cenne 
dane, które doprowadziły do 
wdrożenia wielu usprawnień.  

Teraz Dachser połączył siły z Instytutem Systemów Energii Słonecz-
nej im. Fraunhofera ISE. Celem współpracy jest zbadanie, ile energii 
w ciągu roku można pozyskać z paneli fotowoltaicznych zainstalowa-
nych na dachach naczep. 
- Nasz plan zakłada zebranie wiarygodnych danych podczas zimy – 
komentuje Maxie Beutler, która wraz z Nicole Sommerlatte jest odpo-
wiedzialna za testy w Dachser. Jak podkreśla, wstępne wyniki badań 
są obiecujące. - W zależności od stopnia nasłonecznienia panele mogą 
osiągnąć moc do 1700 W. Energia uzyskiwana z modułów fotowol-
taicznych i akumulatora pozwala na utrzymanie w części towarowej 
stabilnej temperatury nieco ponad 2 stopni Celsjusza.
Wyniki testów pokażą, jaki potencjał kryje w sobie możliwość pozy-
skiwania energii słonecznej z paneli w poruszających się pojazdach.

Panattoni Europe dla Thule Group

Panattoni Europe, lider nieruchomości przemy-
słowych w Polsce, zrealizuje inwestycję dla Thule 
Group. Obiekt o powierzchni 13 500 m2. powstanie 
w Pile, w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicz-
nej. W podpisaniu umowy pośredniczyła międzyna-
rodowa firma doradcza Colliers International. 
Thule Group wybrało firmę Panattoni Europe jako de-
welopera swojej nieruchomości w Pile. Inwestycja o po-
wierzchni 13 500 m2. powstanie w Pomorskiej Specjal-
nej Strefie Ekonomicznej, w Pile. Część przemysłowa 
obiektu zajmie ponad 12 000 m2., zaś pozostałą (1500 
m2.) stanowić będą bura, powierzchnie socjalne i po-
mieszczenia techniczne. magazynowa – blisko 4700 m2. 
W początkowej fazie funkcjonowania obiektu grupa pla-
nuje zatrudnić sto osób.
Umowa została podpisana pod koniec stycznia 2017 r. 
Rozpoczęcie prac budowalnych nastąpi 1 marca, zaś 
przekazanie obiektu grupie Thule 1 sierpnia br. Pełne 
funkcjonowanie zakładu zaplanowano na 1 stycznia 
2018 r.
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Polska ma wiele zalet dla branży Automotive

Za co cenią nas 
inwestorzy motoryzacyjni?

Europa Środkowo-Wschodnia jest aktulanie numerem 1, jeżeli chodzi o lokalizację, którą  
w pierwszej kolejności rozpatrują inwestorzy, planujący budowę nowych fabryk dla branży 
motoryzacyjnej. Firma doradcza Delloite postanowiła zapytać już działających w tym rejonie 

inwestorów jak oceniają swoje operacje. Wyniki badania są bardzo korzystne dla Polski.

Już jeden na trzy samochody w Unii Europejskiej 
produkowany jest w Europie Środkowo-Wschod-

niej. Przemysł motoryzacyjny w regionie rośnie i to 
mimo czynników ryzyka. Jak wynika z badania „Cen-
tral Europe as a focal point of the automotive indu-
stry”, przeprowadzonego przez firmę doradczą Delo-
itte, dla 75 proc. firm motoryzacyjnych największą 
zaletą ulokowania zakładów produkcyjnych w Eu-
ropie Środkowo-Wschodniej są niskie koszty pracy, 
zaś największym problemem brak przejrzystości 
systemu prawnego. Aż 97 proc. ankietowanych nie 
planuje zmieniać lokalizacji swoich fabryk w ciągu 
najbliższych pięciu lat, ale gdyby mieli to zrobić, 
najchętniej wybraliby Polskę.
Raport zawiera aktualne poglądy i prognozy 80 mene-
dżerów ze spółek z branży motoryzacyjnej działających 
w sześciu krajach Europy Środkowej: Polsce, Czechach, 
Słowacji, Węgrzech, Rumunii i Bułgarii. Dziś w regio-
nie przemysł motoryzacyjny jest jednym z wiodących. 
Liderem pod tym względem jest Słowacja, gdzie na ty-
siąc mieszkańców przypada 180 produkowanych samo-
chodów. Na drugim miejscu znajdują się Czechy z 108 
autami na tysiąc mieszkańców.

 Ó Koszty pracy ciągle na pierwszym miejscu
Firmy pytane o zalety i wady kraju, w którym prowa-
dzona jest działalność, jako największe zalety wskazały 
koszty pracy (75 proc.), dostępność wykwalifikowanej 
siły roboczej (55 proc.) i korzystny system podatkowy 

(36 proc.). Z kolei za największe wady uznano: niewystar-
czającą wiarygodność i stabilność systemu prawnego (46 
proc.), słabo rozwinięty system edukacji (38 proc.) oraz 
braki w zakresie infrastruktury transportowej (34 proc.).
Trzeba jednak zauważyć, że już 1/3 badanych zaczyna 
negatywnie oceniać dostępność pracowników. Naj-
większy problem w tym obszarze widać na Słowacji 
i Czechach. Coraz bardziej intensywne inwestycje 
w nowe technologie, oraz wdrażanie kolejnych ele-
mentów koncepcji Przemysł 4.0 sprawia, iż potrzebni 
są lepiej wykwalifikowani pracownicy, co zwiększa 
problemy przy rekrutacji.
Choć podatki w naszym regionie są generalnie niższe 
niż w Europie Zachodniej, przejrzystość systemów fi-
skalnych pozostawia wiele do życzenia. Negatywnie na 
koszty działalności przekłada się też słaby stan infra-
struktrury drogowej. Kojelny ważny czynnik, czyli kosz-
ty energii i mediów, jest mocno zróżnicowany w naszym 
regionie. Prąd jest najdroższy w Polsce, podczas gdy ni-
skimi kosztami energii najbardziej cieszą się inwestorzy, 
którzy wybrali Bułgarię.
- Nasi ankietowani uznają co prawda niskie stawki 
podatkowe za niezaprzeczalną zaletę krajów naszego 
regionu, ale jednocześnie w równie dużym stopniu 
przeszkadza im skomplikowany system prawny i po-
datkowy. Jest to duży problem, którym jak najszyb-
ciej powinny zająć się rządy poszczególnych krajów 
– mówi Marek Turczyński, partner w Deloitte, lider 
Grupy Motoryzacyjnej.

Aż 74 proc. ankietowanych chce zwiększyć moce produkcyjne.



 Ó Jeśli szkolenia, to wewnętrzne
Problem systemów edukacji i coraz większa trudność 
w dostępności do dobrze wykształconych i przygoto-
wanych pracowników sprawia, że spółki motoryzacyjne 
inwestują w doskonalenie umiejętności i kwalifikacji za-
trudnianych przez siebie osób. Zdecydowana większość 
menedżerów biorących udział w badaniu wskazała szko-
lenia wewnętrzne (89 proc.), jako podstawowe źródło 
szkoleń realizowanych w firmie. W szczególności wska-
zywali na nie menedżerowie z Polski, Bułgarii, Czech 
i Rumunii. Duża część badanych współpracuje również 
w tym zakresie ze szkołami publicznymi i profesjonal-
nymi instytucjami szkoleniowymi (64 proc.).
- Każda firma chce zapewnić rozwój i wsparcie swoich 
pracowników. Podczas gdy niektóre kraje realizują to 
poprzez szkolenia wewnętrzne, inne koncentrują się na 
współpracy z lokalnymi instytucjami publicznymi i szkoła-
mi. Jednak w opinii producentów samochodów, ich ocze-
kiwania dotyczące szkolenia zawodowego pracowników 
nadal nie są wystarczające spełnione. Postęp techno-
logiczny nabiera coraz większego znaczenia, wywiera-
jąc presję na pracowników, aby stale poprawiali swoje 
umiejętności zawodowe. Nie mogą oni pozostać bierni 
wobec tych wymagań – komentuje Marek Turczyński.

 Ó Polska na szczycie listy
Patrząc w przyszłość, zdecydowana większość me-
nedżerów (97 proc.) nie planuje zmieniać lokalizacji 
swoich zakładów produkcyjnych w okresie kolejnych 

pięciu lat. Taką odpowiedź wybrali wszyscy ankieto-
wani, którzy prowadzą działalność w Polsce. Respon-
denci byli pytani również o to, który kraj wybraliby, 
gdyby planowali otworzyć nowy zakład. Aż 34 proc. 
z nich wskazało Polskę, 16 proc. Bułgarię, a Węgry 
i Rumunia znalazły się na trzecim miejscu z 11 proc. 
Słowacja i Czechy były tylko nieznacznie w tyle z od-
powiednio 10 proc. i 9 proc. Co ciekawe połowa przed-
stawicieli firm produkujących na Słowacji, planując 
otwarcie nowego zakładu produkcyjnego, wybrałaby 
nasz kraj. Z kolei 23 proc. obecnych w Czechach kon-
cernów z myślą o przyszłych planach rozwojowych 
wybrałoby Słowację i Węgry. Żadna z przebadanych 
firm nie planuje przeniesienia działalności poza Euro-
pę Środkowo-Wschodnią.
- Pamiętajmy, że takie deklaracje są również związane 
z faktem, że koncerny motoryzacyjne prowadzące aktu-
alnie działalność w Europie Środkowo-Wschodniej pozo-
stają cały czas poniżej swoich limitów produkcyjnych. 
– mówi Tomasz Pałka, starszy menedżer w Deloitte.

Już jeden na trzy samochody w Unii 
Europejskiej produkowany jest w Europie 

Środkowo-Wschodniej. Przemysł 
motoryzacyjny w regionie rośnie i to 

mimo czynników ryzyka.
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Polska ma wiele zalet dla branży Automotive

 Ó Zwiększeni produkcji nieuniknione
Jeśli chodzi o plany kadry kierowniczej odnośnie zwiększe-
nia zdolności produkcyjnych, aż 74 proc. potwierdziło takie 
zamiary. Najwięcej, bo ponad 80 proc. w Bułgarii i Polsce, 
podczas gdy tylko 6 proc. stwierdziło, że nie ma takich pla-
nów. Pytanie o plany inwestycyjne wykazało, że większość 
firm skupi się na innowacyjności nowych produktów (76 
proc.), a także edukacji swoich pracowników (66 proc.).
Aż 69 proc. dostawców, współpracujących z koncernami 
motoryzacyjnymi, mimo braku jednoznacznego sygnału 
od producentów, planuje zwiększenie produkcji w cią-
gu najbliższych pięciu lat. Zapytani o oczekiwania wo-
bec swoich dostawców, 18 proc. producentów wskazało 
optymalizację ceny. To samo pytanie zadano dostawcom 
i wyniki potwierdzają potrzebę partnerstwa (43 proc.) 
i stabilności (40 proc.). Interesujące jest to, że przewidy-
walność zamówień (36 proc.) oceniono jako ważniejszą 
niż lepsze ceny (34 proc.).
- Może to oznaczać, że chęć budowania długofalowej 
współpracy z międzynarodowymi koncernami moto-
ryzacyjnymi jest większą wartością dla dostawców niż 
korzystniejsze warunki cenowe. W szybko zmieniającej 
się rzeczywistości biznesowej stabilność zamówień jest 
walorem trudnym do przecenienia po stronie każdego 
producenta – wyjaśnia Tomasz Pałka.
Jednak najbardziej zaawansowane rozwiązania w najbliż-
szych latach raczej nie zagoszczą w naszych fabrykach. 
Tylko 43 proc. badanych twierdziło, że innowacyjne roz-
wiązania takie jak samochody elektryczne czy pojazdy 
autonomiczne będą w pewnym zakresie wpływały na 
ich plany produkcyjne, podczas gdy 57 proc. nie sądzi 
by miały one znaczący wpływ na ich produkcję w ciągu 
najbliższych pięciu lat.

 Ó Podsumowanie
Rynek motoryzacyjny w regionie Europy Środkowo-
-Wschodniej stale się powiększa i z uwagi na tempo 
realizowanych inwestycji, jest uznawany jako bardzo 
istotny obszar dla gospodarki tego regionu. Zarówno 
średnio- jak i długoterminowe perspektywy dla branży 
motoryzacyjnej w tym regionie są dobre. Plany inwesty-
cyjne spółek oraz coraz lepsze relacje z klientami dają 
podstawy do optymizmu, co do przyszłości przemysłu 
motoryzacyjnego w Europie Środkowej.
- Badanie pokazuje, że państwa regionu Europy Środ-
kowo-Wschodniej mogą ze spokojem i optymizmem 
myśleć o perspektywach rozwoju przemysłu motoryza-
cyjnego w swoich krajach. Istnieje oczywiście kilka ob-
szarów, takich jak edukacja czy nieprzejrzyste systemy 
prawne i podatkowe, które negatywnie wpływają na ten 
rozwój. Należy te przeszkody niwelować, ale nasze ba-
danie pokazuje, że producenci samochodów na dobre za-
gościli w Polsce, Słowacji, Czechach, Węgrzech, Bułgarii 
i Rumunii – podsumowuje Marek Turczyński.

 ■Oprac. WZ na podstawie badania Delloite „Central Europe as a 
focal point of the automotive industry”.

Roboty przemysłowe w branży mo-
toryzacyjnej są obecne w zasadzie 
od samego początku, od powsta-
nia pierwszych robotów przemy-
słowych we wczesnych latach 70-
tych XX wieku – pierwsze roboty 
przemysłowe były konstruowane 
właśnie z myślą o zastosowaniach 
w przemyśle samochodowym i sta-
nowiły rozwinięcie istniejącej już 
wcześniej automatyzacji określo-
nych czynności produkcyjnych.
Typowym miejscem, w którym do 
tej pory niezastąpiony jest czło-
wiek są wydziały montażu zakła-
dów produkujących samochody 
– montaż desek rozdzielczych, ele-

mentów wyposażenia pojazdu, instalacja wiązek elektrycznych 
– słowem całość operacji w której gotowe polakierowane nad-
wozie kompletuje się z silnikiem osprzętem i wyposażeniem 
– tworząc gotowy samochód jest najczęściej słabo lub w ogóle 
nie zrobotyzowane.
Sytuacja taka powoli zaczyna się jednak zmieniać – i dzieje się 
to dzięki coraz nowocześniejszej technologii – w szczególno-
ści robotów, które nazywane są robotami współpracującymi. 
Dzięki zastosowaniu dodatkowych czujników takich jak skane-
ry bezpieczeństwa, specjalne pokrowce wyposażone w czujniki 
indukcyjne, dodatkowe układy bezpieczeństwa monitorujące 
ruchy robota i ograniczające jego prędkość w przypadku wej-
ścia człowieka w strefę pracy robota - roboty są obecnie w sta-
nie współpracować z człowiekiem (oczywiście po odpowiedniej 
analizie bezpieczeństwa).
Firma Comau Robotics dostrzegając potrzeby rynku w tym za-
kresie opracowała roboty współpracujące Aura, które oprócz 
możliwości współpracy z człowiekiem można programować 
poprzez uczenie – doprowadzenie do danego punktu przestrze-
ni i zapamiętanie go. Co szczególnie ważne, roboty te można 
wykorzystać do przenoszenia ciężarów o wadze nawet 110 kg.
Warto przytoczyć kilka informacji dotyczących rynku roboty-
ki w Polsce i Europie Środkowo–Wschodniej. Aktualne dane 
wskazują, że Polska nadal znajduje się bardzo daleko za krajami 
Europy Zachodniej a nawet innych krajów Europy Środkowej – 
w Polsce na 10.000 pracowników w przemyśle produkcyjnym 
przypada 28 robotów przemysłowych – a w przemyśle samo-
chodowym to 103 roboty / 10.000 pracowników. Dla porówna-
nia w Czechach to odpowiednio 82 roboty / 10.000 pracowników 
i 325 robotów na 10.000 pracowników w przemyśle samocho-
dowym, na Słowacji – 88 robotów / 10.000 pracowników i aż 
908 robotów w przemyśle samochodowym a w Niemczech 
– ponad 300 robotów / 10.000 pracowników i 1149 robotów / 
10.000 pracowników w przemyśle samochodowym.
Jako Polska i Europa Środkowa ogólnie mamy zatem duży dy-
stans do nadrobienia – jednak dzięki coraz nowocześniejszym 
technologiom, rosnącej świadomości dotyczącej robotyzacji 
i konieczności spowodowanej brakiem ludzi do pracy – dystans 
do krajów Europy Zachodniej będziemy z pewnością skracać 
dużo szybciej niż w latach ubiegłych.

Michał Ochmański, Comau

ROBOTYZACJA FABRYK MOTORYZACYJNYCHRespondenci byli pytani o to, który 
kraj wybraliby, gdyby planowali 

otworzyć nowy zakład. Aż 34 proc. 
z nich wskazało Polskę.
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Chemiczna walka 
Europy i USA

Największe europejskie firmy przemysłu chemicznego dokonały w okresie ostatnich lat 
znaczących przejęć, realizując przy tym zdecydowanie poważniejsze inwestycje za granicą, niż 

w swoich krajach macierzystych - to USA są ich najważniejszym rynkiem. Jest to związane 
przede wszystkim z niższymi cenami surowców i energii w Stanach Zjednoczonych, dzięki 

którym przedsiębiorstwa tam działające uzyskują przewagę konkurencyjną.

Coraz większe znaczenie dla firm europejskich ma 
także konkurencja azjatycka, jednak jak do tej pory 

skutecznie bronią one w tym starciu swojej dobrej po-
zycji. Firma Euler Hermes przeprowadziła badanie doty-
czące sektora chemicznego, w którym ocenia jego kon-
dycję i perspektywy rozwoju.

 Ó Uzależnienie od surowców
Swoją dobrą pozycję firmy zawdzięczają w znaczącym 
stopniu spadkowi cen podstawowego dla nich surowca, 
jakim jest ciężka benzyna. - Działalność europejskich fir-
my przemysłu chemicznego wciąż jest rentowna, a po-
mimo utrzymującej się stagnacji sprzedaży, w roku 2016 
ich marże zysku z działalności operacyjnej utrzymywały 
się na stabilnym poziomie wynoszącym około 10 proc. - 
mówi Ludovic Subran, główny ekonomista w Euler Her-
mes. - Ryzyko dotyczące tego sektora jest dosyć niskie. 
Niemniej jednak, tak komfortowa sytuacja jest obecnie 
związana przede wszystkim ze spadkiem cen niezwykle 
ważnego surowca, jakim jest ciężka benzyna, surowiec 
wykorzystywany głównie w Europie. Od roku 2013 jej 
ceny spadły o mniej więcej 60 proc., co umożliwiło firmom 
przemysłu chemicznego skompensowanie pewnej stagna-
cji, jeżeli chodzi o wartość uzyskiwanych obrotów.
Niemniej jednak, nie powinno to przysłonić faktu dużego 
uzależnienia wyników tej branży od popytu na światowych 
rynkach. Nie wolno spoczywać na laurach - światowe rynki 
wykazują pewne oznaki słabości jako konsekwencja atmos-
fery niepewności po decyzji o Brexicie.
- Europejskie firmy przemysłu chemicznego nie mogą 
w żadnym wypadku spocząć na laurach - mówi będą-
cy autorem raportu Marc Livinec, ekonomista w Euler 
Hermes. - Niezwykle istotne, a nawet krytyczne zna-
czenie ma z praktycznego punktu widzenia możliwość 
zakupu najważniejszych surowców po niskich cenach. 
Niemniej jednak, krótkowzroczne jest przekonanie,  
że wykorzystanie jedynie niskich kosztów energii umożli-
wi zrekompensowanie możliwych konsekwencji Brexit'u  

oraz trudnej sytuacji na światowych rynkach - może to 
w perspektywie długoterminowej stanowić poważny 
błąd. Niezbyt wesołe perspektywy rozwoju światowych 
rynków mają negatywne konsekwencje także dla pozio-
mu europejskiej produkcji przemysłowej - prognozy do-
tyczące stopy wzrostu wynoszącej 1,1 proc. w roku 2017 
nie są zbyt optymistyczne. Pomimo ich wielkości i skali 
działania europejskie przedsiębiorstwa przemysłu che-
micznego wciąż są narażone na negatywne konsekwen-
cje rynkowego spowolnienia.
Sytuacja firm prowadzących działalność na rynkach eu-
ropejskich jest również ściśle uzależniona od ewolucji 
ich klientów w kluczowych sektorach przemysłu, który-
mi są: budownictwo, motoryzacja i elektronika. W razie 
poważnego kryzysu w którymkolwiek z tych sektorów 
przemysłowych, presja w chemii natychmiast rośnie.

 Ó Łupkowe eldorado
Bonanza w wydobyciu gazu łupkowego w USA pocią-
gnęła ze sobą prawdziwe trzęsienie ziemi w przemyśle 
chemicznym. W perspektywie długoterminowej dla firm 
europejskich kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi o per-
spektywy rozwoju i zagrożenia stanowi konkurencja 
z amerykańskimi spółkami chemicznymi.
- Amerykańskie firmy przemysłu chemicznego wciąż ła-
pią silny wiatr z tyłu w żagle – mówi Ludovic Subran. 

W niezwykle wyspecjalizowanych 
segmentach przemysłu chemicznego, 
już obecnie zdecydowanie największe 

znaczenie ma innowacyjność, a nie 
koszty surowców.

W Polsce segment klasycznej chemii jest 
mało rozdrobniony.
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- W przeciwieństwie do firm europejskich do wytwarza-
nia swojego najważniejszego półproduktu, którym jest 
etylen, nie wykorzystują one ciężkiej benzyny produ-
kowanej z ropy naftowej, ale etan, którego cena zależy 
od cen gazu. Rewolucja związana z wydobyciem gazu 
łupkowego przynosi więc prawdziwe korzyści także 
amerykańskim przedsiębiorstwom przemysłu chemicz-
nego. W jej rezultacie, ceny gazu są dwukrotnie niższe, 
niż w Europie i nawet trzy razy niższe, niż w regionie 
Azji. Zapewnia to Amerykanom zdecydowaną przewagę 
konkurencyjną. W okresie najbliższych dziesięciu lat, 
amerykańskie przedsiębiorstwa powinny być gotowe do 
wykorzystania zysków z inwestycji w moce produkcyjne. 
Firmy europejskie powinny zacząć przygotowywać się 
do tego.

 Ó Mądra strategia Niemiec
W ostatnich kilku latach niemieckie firmy postawiły 
na właściwego konia w globalnym wyścigu, realizując 
poważne inwestycje w dziedzinie prac badawczo-rozwo-
jowych i przeprowadzając dalszą specjalizację prowadzo-
nej działalności.
- Już w przeszłości europejskie firmy przemysłu che-
micznego wykazały swoją zdolność do radzenia sobie 
w trudnych sytuacjach – dodaje Marc Livinec. - Amery-
kańskie przedsiębiorstwa miały przez wiele lat wyraź-
ną przewagę. Najważniejsi miejscowi gracze rynkowi 
starali się nawiązać z nimi rywalizację przynajmniej 
w pewnym stopniu, dzięki ciągłemu podnoszeniu efek-
tywności. Spadek cen ropy naftowej umożliwił im zde-
cydowane obniżenie kosztów i powrót do wyrównanego 
wyścigu. Jednak aby wygrać ten wyścig, muszą one dalej 
się specjalizować, niezależnie od ewolucji cen surowców, 
a także realizować inwestycje w ściśle określonych dzie-
dzinach - nie w zakresie zwiększenia samej skali produk-
cji, ale przede wszystkim procesów końcowych i usług, 
które mogą zapewnić im zdecydowanie wyższą wartość 
dodaną. W ten sposób mogą zapewnić sobie przewagę 
konkurencyjną, której potrzebują.

Niezbyt pozytywne opinie na temat innowacyjności polskich 
producentów z branży chemicznej mogą się zmienić. Impuls do 
zmian daje Anwil, który rozpoczął prace nad zaawansowanym 
projektem.
Anwil otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych na opra-
cowanie rozwiązania zwiększającego odporność receptury po-
lichlorku winylu na działanie ognia. Należąca do Grupy Orlen 
spółka na szansę na stworzenie technologii unikatowej na skalę 
europejską.
Anwil jest jedynym producentem polichlorku winylu w Polsce. 
Surowiec ten wykorzystywany jest między innymi do produk-
cji izolacji i osłon przewodów oraz kabli elektrycznych. Stan-
dardowe powłoki kablowe, powstające na bazie tego surowca, 
w trakcie pożaru ulegają szybkiemu spalaniu. Dlatego eksperci 
z włocławskiej spółki podjęli działania nad zwiększeniem ich 
odporności na ogień. Sposobem na uniepalnienie byłoby wy-
tworzenie wokół polichlorku winylu powłoki ceramicznej. Taka 
warstwa ochronna charakteryzuje się bowiem wysoką twardo-
ścią oraz odpornością temperaturową rzędu nawet 1000 stopni 
Celsjusza.
Jeśli prace badawcze - prowadzone we współpracy z Głównym 
Instytutem Górnictwa i Politechniką Łódzką - zakończą się suk-
cesem, wówczas włocławska spółka przystąpi do wdrożenia in-
nowacyjnej technologii produkcji kompozytów ceramizujących 
na bazie PCW. Ich zastosowanie w budownictwie przyczyni się 
m.in. do zwiększenia odporności powłok kabli i przewodów na 
działanie ognia.
Spółka zaprosiła do współpracy naukowców z Głównego Insty-
tutu Górnictwa i Politechniki Łódzkiej. Taki dobór uczestników 
projektu pozwoli na wykorzystanie wiedzy kadry naukowej 
łódzkiej uczelni, do której należą patenty ceramizacji innych 
polimerów, specjalistów z Katowic prowadzących badania z za-
kresu palności oraz ekspertów zatrudnionych w Anwilu.
Jeśli tak się stanie, to wówczas Anwil stanie się właścicielem 
pierwszej, unikatowej na skalę europejską technologii produk-
cji kompozytów ceramizujących na bazie PCW. Dzięki temu 
spółka miałaby swój ogromny wkład w dalsze zwiększenie od-
porności na działania wysokich temperatur produktów wytwa-
rzanych z tego surowca.

Polscy producenci też chcą innowacji

Prognozy dotyczące stopy wzrostu nie są zbyt 
optymistyczne.



■	 Międzynarodowa	i	krajowa	sieć	drobnicowa
■	 Zarządzanie	łańcuchem	dostaw
■	 Logistyka	kontraktowa	i	magazynowanie
■	 Innowacyjne	technologie	informatyczne

www.dachser.pl

DACHSER European Logistics

LOGISTYKA	LUDZI	Z	WIZJĄ.

2009_09_21_businessmanPL.indd   1 21.09.2009   10:47:05 Uhr

W niezwykle wyspecjalizowanych segmentach przemy-
słu chemicznego, już obecnie zdecydowanie największe 
znaczenie ma innowacyjność, a nie koszty surowców. 
W ujęciu ogólnym, produkty najnowszych technologii 
zapewniają możliwość uzyskania wyższej marży - jest 
tak na przykład w przypadku chemikaliów konsumpcyj-
nych, wykorzystywanych w produkcji środków higie-
nicznych i kosmetyków.

 Ó Zmiana zamiast zwiększania produkcji
Polski przemysł chemiczny skoncentrowany jest na 
ograniczonej liczbie tradycyjnych produktów, a więc 
zależny od wahań na rynkach światowych. Większość 
firm działających w Polsce w branży chemicznej spe-
cjalizuje się przetwórstwem tworzyw sztucznych 
i kauczuku (70 proc. ich liczby - za PAIiIZ). Segment 
klasycznej, ciężkiej chemii - produkcji chemikaliów 
i wyrobów chemicznych jest dużo mniej rozdrobnio-
ny, są to duże podmioty, w tym z udziałem Skarbu 
Państwa, konsolidowane w ostatnich latach. Dominu-
je w niej petrochemia, nawozy sztuczne i tworzywa 
sztuczne, zdecydowanie niższy jest natomiast udział 
produkcji farmaceutycznej i kosmetycznej.
Mało jeszcze rozwinięta w porównaniu do innych 
rynków europejskich produkcja wyrobów o wyższej 
wartości dodanej, wyspecjalizowanych, w tym na ry-
nek konsumencki, sprawia, że wyniki polskiego sek-
tora chemicznego są narażone na wahania koniunk-
tury. Mimo iż porównując pierwsze półrocze br.  

do roku ubiegłego widać wyraźną poprawę wyników 
branży chemicznej, to sprzyjający jej spadek cen su-
rowców, w tym ropy wiąże się także ze spadkiem 
popytu i cen na rynkach światowych na wyroby pol-
skiej syntezy chemicznej, m.in. amoniaku i moczni-
ka (o 30 proc. - za Grupą Azoty). Możliwości w dy-
wersyfikacji produkcji nawozów pozwoliły utrzymać 
wskaźniki rentowności, tym niemniej w perspekty-
wie długookresowej polskie firmy chemiczne muszą 
przebudować swoje portfele inwestycyjne. Potrze-
ba zmiany, a nie zwiększenia skali produkcji jest 
oczywista, wskazywane są natomiast przeszkody, 
niespotykane chociażby w USA - takie jak problem 
w dziedzinie biotechnologii w przemyśle chemicz-
nym, która wymaga niezbędnych areałów do upra-
wy roślin przemysłowych, o co muszą konkurować 
z wiodącą jak dotąd produkcją spożywczą.

 ■Oprac. WZ

Mało jeszcze rozwinięta 
produkcja wyrobów o wyższej 

wartości dodanej sprawia, 
że wyniki polskiego sektora 

chemicznego są narażone na 
wahania koniunktury.
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Przemysłowy Internet Rzeczy wpłynie nie tylko na samych producentów

Cztery prognozy  
dla Internetu Rzeczy  

w przemyśle
W tym stuleciu czekają nas ogromne zmiany w technikach komputerowych dla biznesu. 

Rozkwit przeżywać będzie Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT), który będzie miał wpływ nie 
tylko na przedsiębiorstwa, ale i cały ekosystem oraz społeczeństwa.

Podłączanie urządzeń fizycznych do sieci komputerowej 
nie jest niczym nowym. Jednak zebranie 50 miliardów 

urządzeń w jednej sieci, zarządzanej, jako pojedynczy eko-
system to zdecydowanie nowa jakość. Tak skrótowo można 
zademonstrować skalę przemian technicznych w dziedzi-
nie IIoT, których dziś jesteśmy świadkami.

 Ó Głos urządzeń
Rozwiązania IIoT - będące jednocześnie logicznym następ-
stwem i siłą napędową rozwoju epoki informacji - zmienią 
sposób, w jaki żyjemy i pracujemy, zarządzamy cennymi 
zasobami, realizujemy procesy przemysłowe oraz ulepsza-
my operacje biznesowe. Co równie ważne, przyczynią się 
one także do stworzenia nowych okazji rynkowych, a ich 
szacowany wpływ na światowy poziom PKB (w sektorze 
dóbr konsumpcyjnych i przemyśle) do roku 2020 wyniesie 
nawet 14 bilionów dolarów.
Umożliwienie komunikacji z Internetem 50 miliardom 
urządzeń przy pomocy niedrogich czujników sprawia,  
że zyskują one własny głos. To właśnie transmisja danych 
o pracy i środowisku roboczym tych urządzeń jest kluczem 
do ulepszenia procesów. Dzięki postępom w obszarze tech-
nik analizy danych, możliwe jest przekształcenie bogactwa 
informacji dostarczanych do firmowych sieci w praktycz-
ne narzędzia, pozwalające na ulepszenie funkcjonowania 
każdego systemu. Połączenie nowych technologii sprawia,  
że obecne przemiany niosą ze sobą olbrzymi potencjał korzy-
ści dla firm, całych gospodarek, społeczeństw oraz kondycji 
naszej planety. Dlatego cztery najważniejsze przewidywa-
nia w zakresie rozwoju przemysłowego Internetu rzeczy to:

 Ó 1. Rozwój zastosowań IIoT dorówna 
ekspansji konsumenckich aplikacji 
internetowych.

Nieważne czy chodzi o łańcuchy dostaw, linie produkcyj-
ne, rurociągi, systemy gospodarki wodnej, czy inteligentne 
miasta, trwa rozwój nowej fali aplikacji IIoT na skalę po-
równywalną do ekspansji internetowych “apek” w sektorze 
konsumenckim. Będą one wykorzystywane do realizacji 
procesów, które jeszcze do niedawna wydawały nam się 
niemożliwe. Już dziś sprawdzane są możliwości technologii 
IIoT w zakresie zwiększenia zbiorów w rolnictwie, dzięki 
analizie danych gromadzonych z wielu czujników umiesz-
czonych na polach uprawnych w czasie rzeczywistym.  
Z kolei z dala od pól w zakładach przemysłowych przedsię-
biorstwa podnoszą efektywność maszyn przy pomocy IIoT. 

Firmy będą chciały otrzymywać dane w czasie „bardziej 
rzeczywistym”.
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Dzięki czujnikom zamontowanym w urządzeniach w całym zakładzie i mobilnej 
aplikacji rozszerzonej rzeczywistości, operatorzy mogą sprawdzić, czy występują ja-
kieś problemy, czy potrzebna jest ich interwencja oraz jak ją przeprowadzić, podcho-
dząc do maszyny, lub nawet znajdując się poza budynkiem i korzystając z tabletu.  
To dopiero początek możliwości.

 Ó 2. Liczba “rzeczy” podłączonych do IIoT gwałtownie wzrośnie.
Teraz, gdy urządzenia mogą komunikować się już z systemami sterowania, opro-
gramowaniem, personelem operacyjnym i aplikacjami do analizy danych, rozwiąza-
nia IIoT staną się komponentami wszystkich systemów i procesów smart, o których 
tyle słyszymy.
Dla przykładu, rury kanalizacyjne wyposażone w czujniki wykrywające wycieki, 
umożliwią rozwój systemów “smart water”. Inteligentne liczniki będą dostarczać 
dane o lokalnych prawidłowościach na poziomie konsumpcji energii i aktualizować 
w czasie rzeczywistym informacje o zapotrzebowaniu, umożliwiając pracę rozwią-
zaniom “smart grid”. Gdy spojrzymy na miasto to parkometry i sygnalizacja świetl-
na będą monitorować natężenie ruchu drogowego oraz informować o przestęp-
stwach na ulicach w ramach systemów “smart city”. Z kolei systemy oświetleniowe 
będą dostarczać systemom automatyki budynków dane o obecności ludzi i wpływie 
na środowisko - “smart buildings”. W Polsce realizujemy bardzo dużo inwestycji 
z zakresu inteligentnych budynków. Integracja z innymi systemami to kwestia cza-
su. Nawet dojazd do pracy będzie bardziej “smart” - czy to przy pomocy samochodu 
bezzałogowego, czy transportu publicznego, korzystających z systemów IIoT, które 
podniosą ich wydajność. W przemyśle maszyny produkcyjno-przetwórcze będą mo-
nitorować własną pracę i stan techniczny w ramach tzw. “smart plant”.

 Ó 3. Siłą napędową innowacji będą zarówno startupy,  
jak i duże przedsiębiorstwa.

Jednym z najbardziej ekscytujących aspektów przemian w dziedzinie IIoT jest to, 
że za rozwój innowacji odpowiadają zarówno przedsiębiorstwa z listy Global 500, 
jak i startupy oraz partnerstwa między organizacjami z obu tych grup. Nawet rządy 
państw wchodzą do gry, uruchamiając dobrze finansowane programy krajowe i re-
gionalne, których celem jest kapitalizacja korzyści technologii IIoT. Jako że rozwią-
zania IIoT pozwalają na ulepszenie każdego procesu, systemu i urządzenia, mamy 
do czynienia z prawdziwą eksplozją zainteresowania, zaangażowania i nowator-
skich pomysłów we wszystkich sektorach gospodarki. Tak wielkie zainteresowanie 
przeradza się w coraz większą liczbę praktycznych rozwiązań, co oznacza, że nowe 
urządzenia i platformy nie tylko zapewnią nam większą efektywność, ale doprowa-
dzą do powstania zupełnie nowych modeli biznesowych.

 Ó 4. Nowe standardy zapewnią przejrzystość.
Czerpanie korzyści z rozwoju IIoT opiera się na współpracy wielu graczy, która z ko-
lei wymaga opracowania powszechnych zasad rozwoju i wykorzystania technologii 
w rozwiązywaniu problemów biznesowych i społecznych. Tworzenie organizacji, 
które wspierają sektor prywatny i publiczny we wspólnym rozwoju metod i standar-
dów, uproszczą rozwój interoperacyjnych i efektywnych aplikacji oraz platform IIoT.
Możemy spodziewać się bardzo wiele w perspektywie najbliższych dwóch lat. Już 
dziś rozwój technologii sprawia, że maszyny i systemy stają się tańsze, szybsze, bar-
dziej inteligentne, a w efekcie także bardziej efektywne i produktywne. Wszystkie 
te korzyści przyczyniają się do tego, że rozwiązaniom IIoT trudno się oprzeć i będą 
one napędzać wzrost zysków (zarówno brutto jak i netto) w wielu różnych branżach. 
Jednak poza wyższymi zyskami dla przedsiębiorstw i szerokimi korzyściami eko-
nomicznymi, technologie IIoT umożliwią też uzbrojenie przedsiębiorstw i władz 
publicznych w nowe, lepsze narzędzia, odpowiadające na największe wyzwania 
współczesnego świata: zanieczyszczenie środowiska, dostęp do energii, żywności 
i wody oraz globalne zmiany klimatyczne.

 ■ Ireneusz Martyniuk, dyrektor Pionu Przemysłu w Schneider Electric Polska.

www.logistyka-produkcji.pl

Umożliwienie komunikacji z Internetem 50 
miliardom urządzeń przy pomocy niedrogich 

czujników sprawia, że zyskują one własny głos.

Firmy będą chciały otrzymywać dane w czasie „bardziej 
rzeczywistym”.
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Błędne strategie nasilają problemy z brakiem pracowników

Śpieszmy się kochać pracowników, 
tak szybko odchodzą

A zwłaszcza ci nowo pozyskiwani - chciałoby się zaraz dodać i kontynuować, że nader często jest to 
wina zadufanych, zapatrzonych w siebie przez ostatnie lata pracodawców, zwłaszcza managerów i 

pracowników działów odpowiedzialnych za pozyskanie i utrzymanie przy sobie kadr.

Na podstawie obserwacji 
dodam, że niejednokrot-

nie wyrażenie „utrzymanie 
przy sobie” użyte w stosunku 
do pracowników zostało kom-
pletnie zlekceważone przez 
pracodawców. W wielu przy-
padkach ludzie odpowiedzialni 
za problematykę pozyskania 
kadr, a potem menadżerowie 
zarządzający pracownikami 

nie mieli zielonego pojęcia, że pielęgnować własne kadry 
należy z równą starannością, jak realizowanie założeń jako-
ści w zadaniach produkcyjnych, a może nawet z większą.

 Ó Mniejszym jest łatwiej
Problem pozyskania i utrzymania kadr nawarstwia się od 
dawna i obecnie już wręcz dokuczliwie daje się we znaki 
wielu pracodawcom, zwłaszcza firmom średniej wielkości 
i przedsiębiorstwom dużym. Mikrofirmy i małe przedsię-
biorstwa z racji nieporównywalnie większej elastyczności 
w działaniu wydają się mniej odczuwać to zjawisko, cho-
ciaż nie znaczy to, że go nie odczuwają wcale.

Rozwój przedsiębiorstw produkcyjnych z cała pewnością 
ma miejsce. To fakt niezaprzeczalny, któremu towarzyszy 
wzmożony popyt na pracowników. Wielu z pracodawców 
obrosło w złote pióra rajskich ptaków widzących tylko 
czubek swojego dzioba i niedostrzegających roli, potrzeb 
i wagi pojedynczego pracownika. Na poziomie całej gospo-
darki i strategii ogólnej firmy być może jest ona docenia-
na, ale na poziomie HR firmy nie sprawdziło się zupełnie 
założenie, że trzeba widzieć las, a nie pojedyncze drzewa. 
Tymczasem właśnie te pojedyncze, niedoceniane drzewa 
zaczęły odchodzić z firm, w których nieustannie szukając 
ograniczeń kosztów zapomniano o potrzebie doceniania 
pojedynczego pracownika. Przespano fakt zmian, które za-
szły w sztuce gospodarowania siłą roboczą. W efekcie tego 
dzisiaj to pracownicy stali się górą na rynku pracy i często 
oni zaczynają dyktować warunki czy i gdzie chcą pracować.

 Ó Demografia, szkolnictwo i strategia
Trzeba niestety o tym mówić głośno, ale już znowu ze słu-
chaniem tych informacji jest kłopot. Dla wielu menadżerów 
potwierdzanie słuszności tego tematu oznacza przyznanie 
się do własnych błędów. Dla niektórych z nich bowiem nie-
spodziewanie okazało się, że na rynku pracy mamy deficyt 
ludzi. Cud? Nie. Efekt kilku pomijanych w zarządzaniu za-
sobami ludzkimi czynników począwszy od demografii, po-
przez system nauczania, aż po błędy w strategii firm.
W ostatnich latach często w firmach dawało się słyszeć 
- zwłaszcza od menadżerów kompletnie nie mających 
spojrzenia strategicznego na swój obszar - że problemu 
siły roboczej nie ma, a za bramą firmy stoi kolejka chęt-
nych do pracy. To właśnie tak myślący szefowie przega-
pili najwięcej, najzwyczajniej przespali problem, a teraz 
budzą się dosłownie z ręką w nocniku. Z dostępnych in-
formacji o badaniach prowadzonych w zakresie tej pro-
blematyki wynika, że blisko 3/4 firm produkcyjnych ma 
istotne problemy ze znalezieniem odpowiednich kadr. 
Dotyczy to zwłaszcza pracowników niższego i średniego 
szczebla, ale i coraz częściej menagerów.
Dla wszystkich myślących, że jest już źle albo nawet bardzo 
źle od razu śpieszę z wyjaśnieniem: wszystko wskazuje na 
to, że będzie jeszcze gorzej, zwłaszcza z pracownikami na 
niższym szczeblu.

Problem pozyskania i utrzymania kadr 
nawarstwia się od dawna. 

Hossa produkcyjna to bardzo często 
również czas, w którym ze względu na 

prace sezonowe w sadach, na plantacjach 
i uprawach, rolnictwo wchłania znaczną część 

ludzi z mocno uszczuplonego rynku pracy.

Maciej Staniszewski



Blisko połowa niewykwalifikowanych i słabo wykształ-
conych pracowników nadal deklaruje wolę do podję-
cia zatrudnienia poza granicami Polski. Wydłuża się  
również czas poszukiwania specjalistów przez firmy pro-
dukcyjne, który wynosi średnio nawet około 5-8 tygodni, 
a niejednokrotnie i dłużej. Mamy do czynienia również 
ze zjawiskiem, które do niedawna kojarzyć się mogło 
z ciemną stroną teorii rekrutacji. Eksperci ze znanych, 
dużych agencji rekrutacyjnych zwracają się do niezależ-
nych specjalistów telefonicznie lub mailowo z gorący-
mi prośbami o pomoc w poszukiwaniu kandydatów na 
określone stanowiska. Sam doświadczam tego zjawiska 
wielokrotnie nawet w ostatnich tygodniach.

 Ó Problem rośnie sezonowo
Podobnie jak w latach poprzednich, w wielu branżach 
wzrost produkcji może być najbardziej odczuwalny w ko-
lejnych miesiącach, zwłaszcza w połowie i końcu roku. 
Właśnie wtedy najbardziej wzrasta też zapotrzebowanie 
na ludzi. Jednocześnie popytowi na pracowników nie 
sprzyja okres letni - czas kumulowania się tradycyj-
nych przerw urlopowych stałych pracowników przedsię-
biorstw. Dzięki temu, problem niedoboru kadr w okre-

sach wzrostu produkcji dodatkowo przybiera na sile.  
Pracownik sezonowy dla firm produkcyjnych również sta-
je się dobrem nieosiągalnym, bo kandydaci coraz mniej 
zainteresowani są umowami na czas określony, bez per-
spektywy ich wydłużenia. Hossa produkcyjna to bardzo 
często również czas, w którym ze względu na prace se-
zonowe w sadach, na plantacjach i uprawach, rolnictwo 
wchłania znaczną część ludzi z mocno uszczuplonego 
rynku pracy. Zjawisko to także niekorzystnie odbija się 
na poszukiwaniu pracowników dla potrzeb sezonowego 
zwiększania produkcji w przedsiębiorstwach przemysło-
wych. Spora część z kandydatów do pracy chętniej wy-
biera bowiem mniej stresującą pracę na plantacji malin,  

Procesy rekrutacyjne często są oderwane od potrzeb firmy.
Pracownik z zagranicy dosłownie 

w każdej chwili może zdecydować 
o zmianie miejsca pobytu i pojechać 

do innego zupełnie zakładu.



truskawek czy w sadzie, niż utrzymywaną w rygorach 
systemów produkcyjnych, kilkuzmianową pracę w - nie 
czarujmy się - nie zawsze korzystnych dla zdrowia wa-
runkach hali produkcyjnej.

 Ó Szkodliwe procesy rekrutacji
Sektor produkcyjny odczuwa wyraźny i dokuczliwy nie-
dobór kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach i do-
świadczeniu. Jak nieustannie deklarują pracodawcy, naj-
bardziej poszukiwani są pracownicy niższego szczebla. 
Kandydatów jest po prostu mało. Co gorsza, nadal spora 
część z nich jest odrzucana w dość wymyślnych, ode-
rwanych od realiów rynku procesach rekrutacji, które 
w wielu przypadkach nie zostały elastycznie zreformowa-
ne i obecnie niekiedy działają wręcz na niekorzyść praco-
dawcy. Zupełnie inną, ale równie problematyczną sprawą 
jest, że nawet po zatrudnieniu kandydata, spory procent 
szybko rezygnuje z nowej pracy, a z moich informacji wy-
nika, że stosunkowo wielu z nowo zatrudnionych rezy-
gnuje już w trakcie pierwszego dnia w pracy lub tuż po 
nim. Zbyt wielu przedsiębiorców w ogóle nie jest zainte-
resowanych - o zgrozo - poznaniem przyczyn tego faktu.
Jednym z głównych powodów odrzucania kandydatów 
w procesie rekrutacyjnym jest brak umiejętności prak-
tycznych i doświadczenia na podobnym stanowisku 
oraz właściwych kwalifikacji. To już chyba jednak nie te 
czasy, żeby nad wyrost wymyślać - chciałoby się powie-
dzieć. Nadzwyczaj dużą rolę obecnie odgrywać będzie 
umiejętność szybkiego dokształcenia kandydata do po-
trzeb własnej organizacji, a następnie zadbanie o jego 
komfort. Tylko wtedy jest szansa na bieżące zapobiega-
nie trudnościom kadrowym. Dlaczego tak? Ano dlatego, 
że kompetentni i doświadczeni pracownicy najczęściej 
obecnie przebierają w ofertach pracy tak, jak wybredny 
klient w daniach w dobrej restauracji, a i równie często 
uciekają za granicę, gdzie mogą liczyć na większy sza-
cunek i uznanie (tak, to nie żart), wyższe wynagrodzenia 

i profity pozwalające czuć się komfortowo i niezależnie.
Badania pokazują również dobitnie, iż specjaliści, nie 
mający problemów z przebieraniem w ofertach, wcale 
nie tak często chcą wyjeżdżać do pracy za granicę. Tych 
jest ponad 2/3 wg różnych sondaży. Przyczyna tkwi w po-
szukiwaniu stabilizacji i komfortu psychicznego, spo-
koju i bliskości rodziny, które dla przeważającej części 
pracowników są chyba jednym z najważniejszych czyn-
ników efektywnego egzystowania w życiu zawodowym.
W przypadku możliwości niemal nieograniczonego po-
szukiwania pracy przez naszych pracowników za granicą 
można oczywiście ripostować, że w dzisiejszych czasach 
to żaden problem, bo wszyscy jeżdżą za pracą. Warto 
jednak pamiętać, że nadal dla wielu ludzi stabilizacja 
i praca w miejscu zamieszkania jest niezwykle ważna. 
Podobnie, jak ważna jest stabilizacja samego pracodaw-
cy spowodowana mniejszą troską o to, żeby zapewnić 
wystarczającą liczbę kompetentnych, oddanych firmie 
i zaangażowanych w działanie pracowników.

 Ó Wschód – niepewna alternatywa
Alternatywą dla problemów kadrowych zwłaszcza 
w przypadku rekrutowania na stanowiska produkcyjne 
są pracownicy ze Wschodu, zwłaszcza z Ukrainy. Ukra-
ińcy w wielu przypadkach są kompetentni i pracowici. 
Chętnie podejmują pracę w naszym kraju, są w zasięgu 
naszych pracodawców i dlatego często znajdują zatrudnie-
nie właśnie w produkcji, budownictwie i usługach. Znane 
mi przypadki wskazują jednak, że i w ich przypadku praco-
dawcy niejednokrotnie zdają się zapominać, że właściwe 
warunki pracy, wynagrodzenie i szacunek należą im się 
tak samo, jak każdemu innemu pracownikowi.
Oczywiście można sporo tu dyskutować wykazując za-
lety zatrudniania Ukraińców, ale i problemy zarówno po 
jednej, jak i drugiej stronie zawieranych umów.

Należy pamiętać, że pracownik pozyskany zza granicy 
ma jednak pewne charakterystyczne, niezwykle istotne 
cechy w stosunku do pracownika rodzimego. Dosłownie 
w każdej chwili może on zdecydować o zmianie miejsca 
pobytu i pojechać do innego zupełnie zakładu, w zupeł-
nie inny rejon naszego kraju czy zwyczajnie wrócić do 
domu. Jest bowiem nieporównywalnie mniej związany 
z miejscem pracy niż pracownik polski, pracujący w po-
bliżu miejsca swego zamieszkania często za cenę akcep-
tacji pewnych niedogodności. Inwestowanie w pracowni-
ka zza granicy jest zatem ryzykowne, a z całą pewnością 
zapisy dotyczące zachowania okresu wypowiedzenia nie 
są tu hamulcem. Dochodzenie zadośćuczynienia wyni-
kającego z zerwania umów będzie utrudnione dla praco-
dawcy, który pewnie nie zdecyduje się na drogę sądową 
pomimo poniesionych kosztów kształcenia.
Naukę doskonalenia procesów produkcyjnych mamy już 
opanowaną. Warto to przemyśleć i zacząć doskonalić po-
dejście do własnych pracowników i dostosować podej-
ście do procesów rekrutacji do realiów rynku.
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Błędne strategie nasilają problemy z brakiem pracowników

Stosunkowo wielu z nowo zatrudnionych 
rezygnuje już w trakcie pierwszego dnia 

w pracy lub tuż po nim.

Specjaliści wcale nie tak często chcą wyjeżdżać do pracy 
za granicę.
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Sposoby na skracanie serii w branży motoryzacyjnej 

Standaryzacja i modułowość  
w projektowaniu i w produkcji
Standaryzacja oraz nastawienie na produkcję modułową odgrywają w branży motoryzacyjnej 

coraz wiekszą rolę. Producenci OEM (Original Equipment Manufacturer) oraz ich dostawcy 
mają do czynienia z ciągłym wzrostem poziomu skomplikowania produktów jak i dążeniem do 

standaryzacji komponentów.

Wdrożenie strategii produkcji modułowej ułatwia 
między innymi produkcję krótkich serii na indywi-

dualne zamówienie klienta (krok w stronę inteligetnej fa-
bryki – jednej z obietnic „Industry 4.0”), szybszy rozwój no-
wych produktów, a także radykalne zmniejszenie kosztów.

 Ó Rośnie ilość komponentów
Tak jak w większości poważnych zmian również tu ist-
nieją istotne przeszkody do pokonania. Wdrożenie takiej 
strategii jest trudne do zrealizowania, ponieważ produkty 
(w tym przypadku samochody) składają się z coraz więk-
szej ilości komponentów, współistniejących i zależnych 
od siebie systemów, są coraz bardziej skomplikowane. Co 
za tym idzie - coraz więcej powiązanych ze sobą elemen-
tów musi być zarządzanych i koordynowanych za pomocą 
większej liczby zespołów ludzkich, etapów produkcyjnych 
oraz systemów informatycznych. Zgodnie z wymogiem 
standaryzacji należy dzielić strukturę pojazdu na jak naj-
mniejsze wspólne komponenty. Nie chodzi tu jedynie 
o geometrię lecz również o ich funkcję, formę, zdolność 
dostosowania, wydajność, a także i koszty.
W związku z tym, im więcej modeli producent posiada 
w swoim portfolio, im więcej wariantów pojazdów oferu-
je, tym bardziej ten proces staje się skomplikowany. Wy-
zwanie to dotyczy większości przedsiębiorstw. Wieloletnie 
inwestycje i przyrostowy model rozwoju oprogramowania 
doprowadziły do współistnienia w firmach wielu nieela-
stycznych systemów i procesów, które utrudniają lub wręcz 
uniemożliwiają przedsiębiorcom szybkie przeprowadzenie 
zmian i zwiększenie wydajności. W produkcji nowego po-
jazdu zazwyczaj zaangażowanych jest do 1100 źródeł da-
nych, z czego większość jest zorganizowana w izolowanych 
strukturach, które nie mogą się wzajemnie płynnie komu-
nikować. Firmy próbują ujednolicać systemy oprogramo-
wania, jednak te procesy są czasochłonne i wpływają na 
integralność wykorzystywanych danych.

 Ó Sieć szkieletowa
Aby osiągnąć sukces we wprowadzeniu modułowości pro-
duktu jako strategii, wymagana jest swego rodzaju „sieć 
szkieletowa”, która będzie integrować wszystkie obiekty 
i przy tym definiować różnorakie atrybuty komponentów 
w jednej bazie danych. Za pomocą tak utworzonego, po-
jedynczego i spójnego źródła informacji można uprościć 
proces wprowadzania modularyzacji oraz stworzyć nie-
zbędne wymogi do jej skutecznego funkcjonowania.
Niewiele przedsiębiorstw znajduje się w uprzywilejowa-
nej sytuacji, mogąc przeorganizować infrastrukturę IT 
w krótkim czasie. Przedsiębiorstwa typu Start-up mają 
na tym polu wyraźną przewagę, ponieważ nie muszą brać 
pod uwagę zależności uruchomionej już produkcji od 
dawno wdrażanych i przez lata rozwijanych systemów IT.

 Ó Podstawy strategii modułolwej
Nasze doświadczenie pokazuje jednak, że dla firm 
o ustalonej pozycji istnieje jeszcze jedna opcja. Jest to 
praktykowana przez nas metodologia, w ramach której 
w pierwszym kroku analizowane są źródła informacji. 
Następnie identyfikowane są obszary, które stanowią 
największe wyzwania, równocześnie tworzona jest mapa 
zależności procesów oraz systemów wraz z określeniem 
odpowiadających im priorytetów. W następnym kroku 
planuje się stopniowe zastępowanie poszczególnych 
obszarów nowymi rozwiązaniami. W ten sposób można 
stworzyć realny plan, który prowadzi do lepiej zintegro-
wanej struktury informatycznej – podstawy efektywnej 
strategii produkcji modułowej.
Wdrożenie strategii modułowej będzie raczej ewolucją niż 
rewolucją, która może trwać kilka lat. Za pomocą właści-
wego planu i odpowiedniego partnera ta ewolucja może 
przynieść ze sobą szybki zwrot inwestycji i stały przyrost 
korzyści, przy czym jednocześnie da się zbudować infra-
strukturę, która jest konieczna dla trwałej i płynnej stra-
tegii produkcji modułowej.

 ■Dariusz Kudzia, Country Manager Poland, Dassault Systèmes

W produkcji nowego pojazdu 
zazwyczaj zaangażowanych jest 
do 1100 źródeł danych, z czego 
większość jest zorganizowana 

w izolowanych strukturach, które 
nie mogą się wzajemnie płynnie 

komunikować.
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Robotyzacja w fabryce Maserati – case study

Automatyka sprawdzona 
przez Maserati

Wykorzystując przegubowe roboty i zaawansowane oprogramowanie, które umożliwia 
symulację każdego etapu produkcji, Maserati stosuje innowacyjne rozwiązania Comau  

w dziedzinie robotyki, aby zbudować dwa najbardziej luksusowe samochody marki - modele 
Quattroporte i Ghibli.

Maserati jest jednym z najbardziej renomowanych 
producentów samochodów wyścigowych i sporto-

wych na świecie i legendarnym symbolem produktów 
ze znakiem Made in Italy. Samochody tej marki, słynące 
z luksusowego wzornictwa, sportowych linii i dynamicz-
nych silników, stanowiły zawsze przedmiot pożądania 
każdego miłośnika aut.
Marka Maserati, znana na rynku międzynarodowym pod 
słynnym logo w postaci Trójzębu, powstała 1 grudnia 
1914 roku, w Bolonii, we Włoszech. Dzisiaj jest obecna 
w ponad 40 krajach na całym świecie i nadal odgrywa 
kluczową rolę w historii i tradycji samochodów sporto-
wych. Maserati stanowi nie tylko symbol elegancji i sty-
lu, ale także bezsprzecznie znamienity wyraz włoskiej 
technologii i nowoczesności.

 Ó Realizacja innowacyjnej linii 
produkcyjnej

Przekroczenie progu starych zakładów Bertone w Gruglia-
sco, które zmieniły nazwę na Avvocato Giovanni Agnelli 
Plant, jest dla każdego odwiedzającego ekscytującym do-
świadczeniem. W tej supernowoczesnej pod względem 
zarządzania i technologii fabryce są produkowane dwa 
najpopularniejsze modele Maserati - Quattroporte i Ghibli. 
Szef zakładu, Alberto Filippini, opisuje z dumą oba te auta: 
- Model Quattroporte jest naszym sztandarowym produk-
tem. Samochód ten, wprowadzony na rynek w roku 2013, 
osiąga prędkość 307 km/h i jest najszybszym sedanem na 
świecie. Wyróżnia się elegancją, mistrzostwem wykonania 
detali i wysokim komfortem. Nowy Ghibli jest mniejszym 
sedanem - charakteryzują go wyraziste linie i sportowy, 
opływowy kształt.
Aby zobaczyć, jak te dwa luksusowe auta są produkowa-
ne, musimy zacząć od działu obróbki blach i linii montażu 
nadwozi. - Moc produkcyjna fabryki w Grugliasco wynosi 
50.000 pojazdów rocznie - wyjaśnia Filippini. - Aktualnie 

produkujemy 150 pojazdów dziennie w systemie dwu-
zmianowym. Czas cyklu obróbki arkusza blachy wynosi 
około 316 sekund. Oznacza to, że na linii montażowej moż-
na wyprodukować 9 nadwozi na godzinę.
Główną cechą linii montażowej jest jej elastyczność, jak wy-
jaśnia Renzo Novara kierujący działem obróbki blach. - Za-
leżnie od wymogów produkcyjnych, można zaprogramować 
linię, aby automatycznie określić, czy chodzi o element prze-
znaczony do modelu Quattroporte, czy Ghibli. Jest to waż-
ne, ponieważ nadwozia obu modeli różnią się w znaczącym 
stopniu, pod względem długości podwozia i powiązanych 
podzespołów. Pełna elastyczność linii oznacza, że umożli-
wia ona produkcję jednego z dwóch modeli, albo obu naraz, 
w systemie ciągłym, zależnie od zapotrzebowania.

Aby lepiej zrozumieć, dlaczego ten poziom elastyczności 
ma strategiczne znaczenie dla takiej firmy jak Maserati, 
należy dokładniej przyjrzeć się konfiguracji linii produk-
cyjnej. Pierwszy odcinek linii obróbki blachy znajduje się 
w miejscu, w którym stal o wysokiej wytrzymałości i pod-
zespoły odlewane z aluminium, po kompletnych testach 
i kontrolach, są odbierane i montowane ręcznie w celu skon-
struowania tzw. nadwozia. Element ten składa się z przed-
niej ramy (na której jest montowany silnik i wszystkie  

Każdy zakład może wysuwać propozycje 
nowych, ulepszonych rozwiązań 

w ramach cyklu roboczego, w celu 
rozwiązania konkretnych problemów, 

zwiększenia wydajności procesów 
produkcyjnych lub jeszcze większego 

ułatwienia czynności konserwacyjnych, 
które już teraz są bardzo proste.
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powiązane podzespoły mechaniczne), centralnej płyty pod-
łogowej (pierwszy rząd foteli, tunel itd.) oraz z tylnej ramy 
(drugi rząd foteli i bagażnik).
Skończona rama zostaje przesunięta na drugi odcinek linii, 
gdzie proces produkcyjny jest całkowicie zautomatyzowany 
i obsługiwany przez 86 robotów, z których 82 wyproduko-
wała firma Comau. Te roboty wykonują szereg czynności 
obejmujących spawanie/zgrzewanie, przenoszenie części, 
nitowanie, montaż trzpieni Tucker, obróbkę krawędziarką 
(zaginanie obrzeży blachy) i o wiele więcej. Mocną stronę 
tej linii, według Renzo Novara, stanowią w dużej mierze ro-
boty Comau, które mogą wykonywać złożone czynności na 
linii montażu nadwozia, z zachowaniem najwyższej precyzji.
Kiedy automatyczny cykl zostanie uruchomiony, każde 
podwozie jest kolejno poddawane obróbce przez różne 
roboty przemysłowe. Roboty te wykonują zgrzewanie 
punktowe z jednej strony, równocześnie wprowadzając 
podzespoły (przewody hamulcowe, elementy podwozia, 
okablowanie itd.), a także elementy zamykające, takie jak 
boczne i górne wsporniki zacisków, nity i trzpienie Tucker.
Po zakończeniu montażu podwozia, jest ono przemiesz-
czane na odcinek linii, na którym zostaje do niego dołą-
czone nadwozie. Ta operacja jest wykonywana ‘dwuwar-
stwowo’ albo jeszcze lepiej ‘równolegle’. Na pierwszym 
stanowisku zostaje zamocowany szkielet konstrukcji, bę-
dący wewnętrzną częścią boku, natomiast w kolejnej fazie 
dołączane jest tzw. ‘zewnętrzne poszycie’. Ta nowatorska 
technologia zapewnia lepszy dostęp do podzespołów 
i ułatwia czynności wykonywane przez roboty na etapach 
spawania/zgrzewania oraz montażu elementów ustala-
jących i zaciskowych. Ponadto, technologia ta pozwa-
la zmniejszyć do minimum liczbę szczelin, co sprawia,  
że pojazd pracuje ciszej i zachowuje większą stabilność.
Na tym odcinku linii montażowej roboty Comau pełnią 
podwójną funkcję. Wykonują zgrzewanie, a po wymianie 
górnej części robota, również inne czynności niezbędne 
do zakończenia montażu zgodnie z wcześniej określo-
nym schematem. Czynności te obejmują przenoszenie 
i wprowadzanie różnych elementów, rozprowadzanie 

kleju półstrukturalnego na podwoziu i o wiele więcej. 
Renzo Novara objaśnia ten proces bardziej szczegółowo. 
- Na stanowiskach tzw. ‘dwuwarstwowych’, na których 
składane jest nadwozie, linia montażowa umożliwia 
użycie zarówno długiego podwozia Quattroporte, jak 
i krótszego podwozia Ghibli. Innymi słowy, w tym wła-
śnie miejscu widać wyraźnie jej elastyczność, ponieważ 
można na niej produkować oba modele samochodów, 
zależnie od zapotrzebowania, w systemie ciągłym i bez 
przerw. Po zmontowaniu zewnętrznego poszycia boków, 
wszystkie elementy są dalej poddawane obróbce bla-
charskiej w celu wykonania pomiarów i kontroli.

Podsumowując, cały proces obejmuje montaż części i pod-
zespołów poprzez wprowadzenie 4785 punktów zgrzewu 
w każdym modelu. Z tego 1083 połączenia są wykonywane 
wcześniej, a 3702 w fazie obróbki blacharskiej (1025 z nich 
wykonuje się ręcznie, natomiast 2677 automatycznie). Na 
linii montażowej do każdego modelu wprowadza się rów-
nież 190 nitów i 243 trzpienie spawane łukowo. Na koniec 
rozprowadza się prawie 79 metrów kleju półstrukturalne-
go, 66 metrów przy pomocy robotów i 13 metrów ręcznie.
Po zakończeniu fazy obróbki blacharskiej, nadwozie jest 
wysyłane do tej części linii, w której odbywa się lakiero-
wanie i końcowe czynności montażowe. - Przed wprowa-
dzeniem na rynek - dodaje Filippini - każdy pojazd jest 
dokładnie kontrolowany i sprawdzany poprzez symula-
cję w oparciu o specjalne testy porównawcze i wykona-
nie pełnej jazdy próbnej na odcinku 40 km.

Cały proces obejmuje montaż części 
i podzespołów poprzez wprowadzenie 

4785 punktów zgrzewu w każdym modelu. 
Z tego 1083 połączenia są wykonywane 

wcześniej, a 3702 w fazie obróbki 
blacharskiej (1025 z nich wykonuje się 

ręcznie, natomiast 2677 automatycznie).



 Ó Udane połączenie
Ponieważ linia automatycznej obróbki blacharskiej w fa-
bryce Maserati w Grugliasco opiera się prawie wyłącznie 
na przegubowych robotach dostarczanych przez wielona-
rodową spółkę Comau, chcąc uniknąć wszelkich nieporozu-
mień, szef zakładu Alberto Filippini wyjaśnia: - Obie firmy 
Comau i Maserati są częścią Fiat Chrysler Automobiles. 
Pomimo przynależności do tego samego koncernu, Mase-
rati dysponuje pełną swobodą w poszukiwaniu i wyborze 
nowych partnerów odpowiednio do swoich potrzeb, nawet 
poza obrębem grupy. Oznacza to, że tak wyraźna obecność 
Comau w naszej fabryce jest całkowicie zasługą meryto-
rycznej jakości ich pracy.
Comau jest nie tylko dostawcą wyposażenia dla Mase-
rati, ale również solidnym partnerem, z którym można 
omawiać i opracowywać projekty i zadania. W ramach 
współpracy obie firmy mają na celu określenie nowych, 
indywidualnych standardów produkcji dostosowanych do 
wymogów rynku. W tym kontekście Renzo Novara pod-
kreśla znaczenie wzajemnych relacji. - Współpracujemy 
bardzo ściśle z działami spawania nadwozia i robotyki, 
a w efekcie Comau dostarcza całe wyposażenie i roboty 
potrzebne do obsługi naszych linii produkcyjnych - mówi 
Novara. - W niektórych z naszych pozostałych zakładów 
Comau jest również konstruktorem linii montażowych, co 
oznacza, że firma ta zajmuje się samodzielnie integracją 
technologii i opracowaniem linii produkcyjnych, chociaż 
te w Grugliasco nie zostały przez nią zbudowane. Ogólnie 
biorąc, ta współpraca jest dla nas bardzo ważna.
W fabryce w Grugliasco 82 różnego typu roboty marki 
Comau, w tym przegubowe i wieloosiowe, mają w szcze-
gólności zapewnić ograniczenie gabarytów urządzeń, 
zwiększenie obszaru roboczego oraz wysoce precyzyjne 
przemieszczanie i wprowadzanie elementów, w przypadku 
wszystkich kategorii udźwigu i wszelkich zastosowań. Mó-
wiąc bardziej konkretnie, roboty są dostępne w wersjach 
z różnymi ‘przegubami’: wersja ze standardowym przegu-
bem, tj. wyposażeniem umieszczonym na zewnątrz, oraz 
innowacyjna wersja z wydrążonym przegubem tzw. ‘hollow 
wrist’, w której oprzyrządowanie spawalnicze jest umiesz-
czone wewnątrz przedramienia. Roboty z wydrążonym 
przegubem 'hollow wrist' charakteryzują się mniejszymi 
gabarytami, ponieważ różne przewody palników spawal-
niczych, kanały przepływu powietrza oraz inne przewody 
znajdują się wewnątrz ramienia robota i są doprowadzone 

do jego górnej części. Dlatego właśnie roboty tego typu są 
określane jako ‘hollow wrist’ (z wydrążonym przegubem).
- Ogólnie biorąc - kontynuuje Renzo Novara - roboty Comau 
są zaawansowane technologicznie, wysokowydajne i łatwe 
w konserwacji. Są również niezawodne, elastyczne i dopa-
sowane do wszystkich naszych zastosowań. Roboty Comau 
mogą być używane na liniach produkcyjnych o niskiej 
i średniej przepustowości, takich jak w fabryce w Grugliasco, 
gdzie nadwozie jest produkowane w czasie przekraczającym 
nieco 5 minut, lecz równie łatwo znajdują zastosowanie 
na liniach o wysokiej przepustowości, jak np. w zakładach 
w Melfi, Cassino i Pernambuco, w Brazylii, gdzie czas cyklu 
roboczego dla każdego nadwozia wynosi około 50 sekund.
Co ciekawe, i być może zaskakujące, linie o wysokiej prze-
pustowości i długich cyklach roboczych znajdują się w miej-
scach, w których roboty pracują w najtrudniejszych warun-
kach. Szczególnie podczas czynności uzbrajania (wiązki 
przewodów, akcesoria itd.), kiedy muszą one wykonywać 
serie bardziej skomplikowanych ruchów przegubowych.

 Ó Doskonałe wyniki i ciągłe udoskonalanie
Dwa lata, jakie upłynęły od momentu wybrania fabryki 
w Grugliasco do stycznia 2013 r., kiedy został tam wy-
produkowany pierwszy samochód Maserati, minęły pod 
znakiem ciężkiej pracy i ciągłego udoskonalania zastoso-
wanych rozwiązań. Firma Comau i jej partnerzy byli moc-
no zaangażowani w realizację tego projektu, zwłaszcza 
w ostatnich miesiącach jego wdrażania.
- Spółka Comau była zawsze gotowa do pomocy i wysłu-
chania naszych uwag oraz informacji o potrzebach, szcze-
gólnie podczas analizy i opracowywania charakterystyki 
sieci określanej przez nas mianem samochodów standardo-
wych - zauważa Alberto Filippini. - Ta sieć umożliwia nam 
monitorowanie procesu przebiegającego na linii produk-
cyjnej w dowolnym momencie i w każdym miejscu, a także 
dokonywanie wymiany i analizy przetwarzanych danych 
oraz sprawdzenie stanu układów bezpieczeństwa.
Jednym z najbardziej satysfakcjonujących elementóww-
spółpracy było opracowanie specjalnego oprogramowa-
nia, które zapewnia precyzyjną, szczegółową symulację 
w trybie offline każdego etapu procesu odbywającego się 
na linii produkcyjnej. Jak wyjaśnia Renzo Novara, dzięki 
aplikacjom opracowanym we współpracy z Comau, firma 
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Robotyzacja w fabryce Maserati – case study



Maserati mogła sprawdzić cały proces obróbki blacharskiej 
w sposób wirtualny, zanim został on rzeczywiście wdrożo-
ny. - Pozwoliło nam to wcześniej wykryć błędy i poprawić 
je oraz znacznie zredukować czas pracy i koszty - dodaje.  
- Nie była to prosta operacja, ponieważ naprawdę trudno 
jest przewidzieć ruchy wielu robotów oraz powiązanego 
z nimi oprzyrządowania w sytuacji, gdy wykonują one tak 
wiele różnych czynności jednocześnie. Ryzyko zderzenia 
jest niezwykle wysokie.
- Fabryka działa dopiero od przeszło dwóch lat i jesteśmy 
naprawdę dumni z osiągniętych wyników - kontynuuje Al-
berto Filippini. - Przez ten czas prowadziliśmy stałą wy-
mianę technologiczną z firmą Comau. Każdy zakład może 
wysuwać propozycje nowych, ulepszonych rozwiązań 
w ramach cyklu roboczego, w celu rozwiązania konkret-
nych problemów, zwiększenia wydajności procesów pro-
dukcyjnych lub jeszcze większego ułatwienia czynności 
konserwacyjnych, które już teraz są bardzo proste. Ta trwa-
jąca nieustannie współpraca stanowi fundament przyszłej 
produkcji. Niedługo ujrzymy przykład potwierdzający to 
stwierdzenie, kiedy wejdzie w życie norma nakazująca sto-

sowanie nowych silników Euro 6 o obniżonym poziomie 
emisji zanieczyszczeń we wszystkich pojazdach. Dzięki ro-
botom Comau, jesteśmy na to gotowi.
Współpraca Comau z Maserati tutaj się nie kończy. Ponie-
waż każdego dnia powstają nowe technologie spawania, 
opracowywane jest nowe oprogramowanie, aby rozszerzyć 
możliwości, jakie zapewnia linia produkcyjna. Wynika to 
z przekonania spółki Comau o wartości prowadzonych ba-
dań oraz z jej zaangażowania w opracowywanie coraz bar-
dziej zaawansowanych, nowoczesnych rozwiązań dla Ma-
serati oraz innych firm motoryzacyjnych, na całym świecie, 
tych należących do Grupy FCA oraz tych spoza niej.

 ■Oprac. WZ

Zależnie od wymogów produkcyjnych, 
można zaprogramować linię, aby 
automatycznie określić, czy chodzi 

o element przeznaczony do modelu 
Quattroporte, czy Ghibli.
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Strategie zakupowe producentów

Rola zakupów  
w firmach produkcyjnych
W budowaniu sukcesu firmy kluczową rolę odgrywają jednostki organizacyjne zajmujące się 

sprzedażą i marketingiem. Jednak nawet najskuteczniejsza sprzedaż nic nie da, jeśli dany 
produkt jest nierentowny, czyli sprzedawany po cenie niższej od kosztów operacyjnych.

Polskie przedsiębiorstwa zaczynają powoli to doce-
niać i profesjonalizować funkcję zakupową, choć na 

większą skalę dzieje się tak dopiero od kilkunastu lat. 
Wpływ zakupów na wynik finansowy zmienia się diame-
tralnie w zależności od branży, w której działa dana fir-
ma. W bankowości czy usługach IT, gdzie zakupy stano-
wią 10-20% kosztów, ten wpływ nie jest duży. Natomiast 
w firmach produkcyjnych odpowiednie zarządzanie 
zakupami jest w dużym stopniu warunkiem przetrwa-
nia na rynku, gdyż stanowią one nawet 80-90% łącznej 
sumy kosztów.

 Ó Środowisko biznesowe
Polskie firmy produkcyjne w szczególny sposób muszą 
dbać o efektywny proces zakupowy, gdyż konkurują one 
zarówno z firmami europejskimi (postrzeganymi często 
jako producenci marek premium), jak i tymi z krajów 
nisko kosztowych. Dodatkowo ostra konkurencja i nad-
podaż w wielu branżach produkcyjnych zmuszają pro-
ducentów do obniżania cen, a marża zysku operacyjnego 
na poziomie 5% jest już w tym sektorze postrzegana jako 
dobry wynik.
Przy tak dużej presji na utrzymanie niskich cen, fir-
my produkcyjne zmuszone są poświęcać dużo wysiłku 
na działania w celu obniżenia kosztów zakupowych. 
Na potrzeby prowadzonych projektów zakupowych 
Profiti opracowało macierz zakupową. Gdy na jej pod-
stawie analizuje się dźwignie zakupowe stosowane 
przez firmy produkcyjne, widać, że większość z nich 
prowadzi tylko podstawowe działania, takie jak nego-
cjacje warunków, cen i terminów, łączenie wydatków 
zakupowych (np. ograniczanie ilości liczby dostawców 
w ramach jednego asortymentu) czy planowanie za-
kupów. Zdarza się jednak, że nawet niewielkie firmy 
stosują coraz bardziej zaawansowane dźwignie, które 
dają pole do prawdziwych oszczędności i możliwości 
budowania trwałej przewagi kosztowej nad konkuren-
cją w branży.

 Ó Zaawansowane dźwignie zakupowe
Zaawansowane dźwignie zakupowe mogą zapewnić fir-
mie ponadprzeciętną rentowność, a nawet zbudować 
trwałe bariery wejścia dla konkurencji, która nie jest 
w stanie ich powielić. Ważnym elementem sukcesu ta-
kich firm jak RyanAir czy Apple, było zbudowanie nie-
zwykle sprawnego, szczupłego i zwinnego łańcucha do-
staw. Z oczywistych względów próba skopiowania całej 
logistyki i zakupów tych firm przez polskie przedsiębior-
stwa byłaby nierozważna – każdy łańcuch dostaw trzeba 
zbudować według specyfiki swojej branży i na potrzeby 
rynku dostawców. Niemniej jednak, warto podpatrywać 
dobre praktyki zakupowe w różnych firmach i starać się 
selektywnie zastosować je u siebie.

 Ó Zarządzanie złożonością produktu
„Kupiec wiodący” – ekspert danej kategorii zakupowej 
blisko współpracujący z przedstawicielem biznesu, tzw. 
„klientem wewnętrznym”, może mieć znaczny wpływ 
na racjonalizację, zmianę specyfikacji kupowanej usłu-
gi/produktu. Jako przykład służyć może zakup innego 
rodzaju surowca np. mięsa przez wiodącego producen-

W firmach produkcyjnych odpowiednie zarządzanie 
zakupami jest w dużym stopniu warunkiem przetrwania 
na rynku.
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ta mięsnych wyrobów gotowych. Po wnikliwej analizie 
serii pilotażowych prób produkcyjnych, zainicjowanych 
przez specjalistów z obszaru zakupów, okazało się,  
że ten sam efekt można uzyskać poprzez zastosowanie 
tańszych zamienników produktowych o podobnych, 
wysokich właściwościach smakowych oraz energetycz-
nych. Przykłady udanej współpracy takowych „tande-
mów zakupowych” spotyka się coraz częściej w polskim 
środowisku biznesowym, zakupy są coraz bliżej kluczo-
wych obszarów działalności, z mocnym głosem dorad-
czym, a nierzadko również silnym „przełożeniem” na 
organizację.

 Ó Wspólna poprawa procesów
Wiele firm produkcyjnych ciągle traktuje współpra-
cę z dostawcą jako grę o sumie zerowej, myśląc: „zy-
skam na warunkach zakupowych, tylko jeśli dostaw-
ca pogorszy swoją sytuację oddając część marży”. To 
nie musi być prawda. Wspólna poprawa procesu lo-
gistycznego pomiędzy dostawcą a klientem pozwala 
wygenerować dodatkową marżę, którą w przejrzysty 
sposób mogą podzielić się obie strony. Jedna z firm 
produkcyjnych w branży motoryzacyjnej wprowadziła 
automaty na tzw. normalia, czyli drobne części eks-
ploatacyjne maszyn i urządzeń. Dzięki temu obniżyła 
nie tylko koszty dostaw (kontrahent dba o poziomy 
zapasów w automatach i kumuluje dostawy różnych 
normaliów w jednej przesyłce), ale również zużycie 
(każde pobranie odbywa się z wykorzystaniem indy-
widualnych kart i jest rejestrowane) i koszty rozliczeń 
faktur.

 Ó Zakupy z użyciem e-narzędzi
W dobie postępującej e-rewolucji firmy produkcyj-
ne coraz częściej sięgają po wykorzystanie elektro-
nicznych narzędzi zakupowych. Proces zakupowy od 
momentu analizy rynku i zebrania ofert z rynku, po 
negocjacje oraz rozliczenie i ocenę dostawcy może 
bardzo efektywnie przebiegać drogą elektroniczną. 
Dla przykładu, zakup folii stretch dla jednego z du-
żych przedsiębiorstw produkcyjnych na zaspokojenie 
dwuletnich potrzeb przebiegł online sprawnie i sku-
tecznie, zapewniając znaczny poziom oszczędności 
w stosunku do planowanego budżetu oraz pierw-
szych ofert rynkowych na poziomie 15% oszczędno-
ści w skali roku. W przypadku wielu standardowych, 
powtarzalnych usług/dóbr, firmy produkcyjne m.in.: 
SAP SRM, Ariba, Marketplanet, Open Nexus, iValua, 
decydują się na wsparcie tego typu platform w co-
dziennych zakupach - nie tylko mniej kluczowych po-
zycji dla swojego biznesu.

 Ó Partnerstwo z dostawcą
W kolejnych edycjach Europejskiego Sondażu Społecz-
nego badającego m.in. poziom zaufania społecznego 
w poszczególnych krajach unijnych, Polacy niezmiennie 
wypadają poniżej średniej. Przekłada się to niestety na 
niski poziom zaufania biznesowego – rodzimym firmom 
trudno jest rozmawiać z kontrahentami o długotermino-
wej współpracy czy wspólnych inwestycjach mających 
na celu trwałą obniżkę kosztów, lecz wymagających 
związania się z dostawcą na dłuższy okres. Przykładem 
partnerstwa z dostawcą jest współpraca PLL LOT z jed-
nym z producentów słodyczy, który dostosował linię pro-
dukcyjną batoników, aby wyprodukować tzw. „paluszki” 
– batony o około połowę lżejsze od standardowego roz-
miaru. Pozwoliło to znacznie obniżyć koszty zakupu ba-
toników przez PLL LOT, a jednocześnie stworzyć kultowy 
produkt, który następnie wszedł do masowej sprzedaży.

 Ó Dzielenie się zyskiem
Nieco bardziej zaawansowana dźwignia pozwala uzależ-
nić przychód dostawcy z danej transakcji od skuteczno-
ści zastosowanego przez niego rozwiązania - produktu 
lub usługi. Świetnym przykładem jest przeprowadzony 
w 2006 roku proces wyboru dostawcy katalizatorów dla 
GK Orlen, w którym oprócz ceny dostarczanego pro-
duktu wzięto również pod uwagę uzyski otrzymywane 
wskutek zastosowania danego produktu. Analiza opła-
calności danej instalacji uwzględniała oczywiście koszt 
zakupu, ale jego wpływ na całkowity rachunek wyni-
ku zastosowania produktu danego dostawcy okazał się 
mniejszy, niż powszechnie uważał dział zakupów oraz 
dział produkcji. Kluczowym elementem kalkulacji oka-
zała się wartość dodatkowo generowanych produktów 
przez wybranego dostawcę.

 Ó Skuteczne programy oszczędnościowe
Zastosowanie trzech, czterech dźwigni usprawniających 
zakupy w danej kategorii zakupowej może prowadzić do 
znacznych, powtarzalnych oszczędności w ujęciu rocz-
nym. Z doświadczenia Profiti wynika, że dobrze prowa-
dzone kompleksowe programy oszczędnościowe pozwa-
lają obniżyć koszty zakupowe o 3-5% całości wydatków, 
w tym 6-9% kosztów, które mogą być przedmiotem 
usprawnień ze względu na brak przeszkód ich szybkiej 
poprawy (np. brak długoterminowych umów, kary za 
zmianę aktualnych warunków itp.).
Firmy produkcyjne zazwyczaj mają marżę na poziomie 
5-10% i wysoki udział kosztów zakupowych w łącznych 
kosztach, dlatego wdrożenie takich programów oszczęd-
nościowych ma ogromny wpływ na zysk. Jeden z klien-
tów Profiti - wiodący producent dań gotowych - dzięki 
wdrożeniu takiego programu podniósł roczny zysk ope-
racyjny aż trzykrotnie.

 ■Adam Tokarz

Zaawansowane dźwignie 
zakupowe mogą zapewnić firmie 

ponadprzeciętną rentowność, 
a nawet zbudować trwałe bariery 

wejścia dla konkurencji.

Wspólna poprawa procesu 
logistycznego pomiędzy 

dostawcą a klientem pozwala 
wygenerować dodatkową 
marżę, którą w przejrzysty 

sposób mogą podzielić się obie 
strony.
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Szwajcarski producent pojemników i palet powiększył fabrykę

W dwóch 
technologiach

Zwiększenie możliwości produkcyjnych i optymalizacja zakładu pod kątem stosowanych 
technologii – oto cele, jakie przyświecały inwestycji szwajcarskiej firmy Georg Utz w Kątach 
Wrocławskich. Rozbudowana fabryka pomoże w dalszej ekspansji producenta pojemników  

i palet z tworzyw sztucznych.

Georg Utz istnieje od 1947 roku, zaś w Polsce obecny 
jest od roku 1997. Już trzy lata później przestaliśmy 

być jednak tylko odbiorcą produktów firmy. Po realizacji 
inwestycji typu Greenfield, w grudniu 2000 rozpoczę-
ła się produkcja w Kątach Wrocławskich. Od 2005 roku 
funkcjonowała hala magazynowa, lecz wraz ze wzrostem 
zainteresowania wyrobami Utza, musiała zapaść decyzja 
o rozbudowie i reorganizacji zakładu.

 Ó Podwojona powierzchnia
W wyniku inwestycji powstała nowa hala produkcyj-
na i dodatkowy magazyn wysokiego składowania oraz 
rozbudowano pomieszczenia socjalno-biurowe. Budowa 
trwała blisko rok i była realizowana przy zachowaniu 
ciągłości pracy w istniejącym budynku. W wyniku prze-
budowy firma dwukrotnie zwiększyła swoją powierzch-
nię – do 12 000 m2.
- Decyzja o rozbudowie fabryki była podyktowana przede 
wszystkim potrzebą dalszego rozwoju firmy. Doszliśmy 
do momentu wykorzystania mocy produkcyjnych w 100 
proc. Specyfika naszego biznesu związana z używaniem 
skomplikowanych urządzeń o dużych gabarytach oraz 
form na pojemniki i palety, powoduje, że możliwość 
współpracy z firmami podwykonawczymi jest bardzo 
ograniczona. Chcąc się dalej rozwijać, potrzebowaliśmy 

przestrzeni dla nowych maszyn oraz powierzchni maga-
zynowej. Kierowaliśmy się również chęcią polepszenia 
warunków socjalnych naszych pracowników – mówi 
Wojciech Bytner, dyrektor generalny Georg Utz Sp. z o.o.
Strategia Georg Utz zakłada produkcję w pobliżu ryn-
ku zbytu, aby móc szybko zaspokoić popyt u klientów. 
Zakład w Kątach Wrocławskich obsługuje głównie rynki 
polski, czeski i rosyjski i jest jedną z siedmiu lokaliza-
cji produkcyjnych firmy na świecie. Pozostałe to w USA, 
Chiny, Wielka Brytania, Francja, Niemcy i oczywiście 
Szwajcaria. Warto dodać, że Polska inwestycja została 
zaprojektowana z dużym zapasem i nadal jest miejsce na 
kolejna rozbudowę.

 Ó Wtrysk i formowanie
Jak już wspomnieliśmy, rozbudowa fabryki była podpo-
rządkowana procesowi produkcyjnemu, prowadzonemu 
w dwóch technologiach – wtryskiwania lub formowania 
próżniowego. Maszyny do obu technologii zostały po 
rozbudowie ulokowane w oddzielnych halach. Znacząco 
ułatwia to planowanie produkcji po otrzymaniu zlecenia 
i umożliwia zaoferowanie konkurencyjnej ceny, a także 
zwiększyć elastyczność i szybkość reakcji na potrzeby 
klientów.
Wtryskiwanie wykorzystywane jest przede wszystkim 
do zamówień o dużym wolumenie. Produkcja pojedyn-
czego pojemnika w tej technologii przebiega bardzo 
szybko, ale barierą jest konieczność przygotowania na 
każde zlecenie bardzo kosztownej matrycy. Formowanie 
próżniowe nie ma tej wady, a zatem jest w pierwszej ko-
lejności rozważne w przypadku mniejszych serii. Jednak 
sam czas wytwarzania wyrobu jest wyraźnie dłuższy, po-
nadto w przypadku formowania tolerancje dokładności 
wykonania są znacznie większe.
W praktyce wtryskowo produkowane są pojemniki i pa-
lety, zaś wypraski na części techniczne w technologii 
formowania. Wielu klientów zamawia kilka produktów, 
realizowanych w różnych technologiach. Rozbudowa fir-
my i uzupełnienie dotychczasowego parku maszynowe-
go o nowe wtryskarki oraz urządzenia do termoformo-
wania o większej wydajności przyśpieszyło produkcję.

 Ó Z myślą o środowisku
Cały proces jest mocno zautomatyzowano – surowiec do 
wtryskarek trafia z silosów, gotowe wyroby są następ-
nie przenoszone przez roboty. W przypadku formowania 
próżniowego niezbędne jest już ręczne podanie materia-
łu, co m.in. wpływa na dłuższy przebieg procesu. Tel. +48 58 766 48 41 
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Ideą biznesu Utz jest oferowanie klientom bardzo trwa-
łych opakowań wielokrotnego użytku, które mogą być 
wykorzystywane przez długi czas. Plastikowe pojemniki 
po zakończeniu swojej żywotności, są poddawane recy-
klingowi i dzięki temu ponownie wracają do procesu 
produkcyjnego. Ekologia i troska o środowisko naturalne 
są również bardzo ważne w innych aspektach funkcjono-
wania fabryki - w zakładach Utz woda wykorzystywa-
na do chłodzenia maszyn krąży w obiegu zamkniętym. 
W ten sposób odzyskane ciepło służy do ogrzewania po-
mieszczeń, dzięki czemu straty energii zredukowane są 
do minimum.

 Ó Co powstaje w Kątach Wrocławskich?
W bogatej gamie produktów Georg Utz są m.in.: pojem-
niki do składowania w stosie, obrotowe, składane, kurier-
skie, izotermiczne, antyelektrostatyczne, czy opakowa-
nia na materiały niebezpieczne oraz palety. Rozwiązania 
Utz mają zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki 
- przemyśle motoryzacyjnym, elektronicznym, spożyw-
czym, farmaceutycznym, a także w dystrybucji i handlu. 
W portfolio obsługiwanych przez Georg Utz firm znaj-
dują się m.in.: Bosch, Cadbury, Delphi, Kaufland, Opel, 
Philips, Polpharma, Viessmann czy Volkswagen.
Co warte podkreślenia, firma specjalizuje się w rozwiąza-
niach realizowanych na indywidulane potrzeby klientów. 
Tylko 30% produkcji to produkty standardowe, pozostałe 
wyroby są przygotowywane pod konkretną specyfikację.
Jak podkreślał w rozmowie z nami Wojciech Bytner, rynek 

zaczyna się przekonywać do stosowania palet czy pojem-
ników wielorazowego użytku. Nie trzeba już do tego na-
mawiać branży spożywczej, gdzie trzeba spełniać wymaga-
nia HACCP. Z kolei w branży motoryzacyjnej cenione jest 
bezpieczeństwo, jakie półwyrobom i częściom zapewniają 
dokładnie dopasowane wkładki do pojemników. Jednak 
zainteresowanie kolejnych sektorów ciągle rośnie. Firma 
szczególnie szczyci się zaś swoim wkładem w budowę za-
awansowanych, zautomatyzowanych magazynów.

 ■Witold Zygmunt

Strategia Georg Utz zakłada produkcję 
w pobliżu rynku zbytu, aby móc szybko 

zaspokoić popyt u klientów.

Tel. +48 58 766 48 41 

Fax. +48 58 766 48 61

E-mail: wspolpraca@bitlogistics.pl

Buyout Invest Sp. z o.o.

ul. Jaśkowa Dolina 9/4 

80-252 Gdańsk

WWW: www.bitlogistics.pl

FB: www.facebook.com/BITLogistics

Tel. +48 58 766 48 41 

Fax. +48 58 766 48 61

E-mail: wspolpraca@bitlogistics.pl

Buyout Invest Sp. z o.o.

ul. Jaśkowa Dolina 9/4 

80-252 Gdańsk

WWW: www.bitlogistics.pl

FB: www.facebook.com/BITLogistics
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Innowacyjne rozwiązania w fabryce Konsmetal w Nidzicy

Integracja systemu produkcyjnego 
i magazynowego

Fabryka firmy Konsmetal od lat ma opinię najnowocześniejszego obiektu w swojej branży. 
Niedawno zrealizowano w niej kolejną nowatorską inwestycję. W zakładzie zainstalowano 

nowoczesną wycinarkę laserową, zintegrowaną z w pełni automatycznym systemem 
magazynowym marki Remmert i systemem załadowczo-rozładunkowym.

Fabryka firmy Konsmetal zlokalizowa-
na w Nidzicy jest w tej chwili najno-

wocześniejszym obiektem produkcyjnym 
w swojej branży w Polsce. Produkowane 
w niej rozwiązania z zakresu mecha-
nicznych zabezpieczeń mienia spełniają 
wymagania norm europejskich oraz po-
siadają cały szereg certyfikatów Nie po-
winien więc dziwić fakt, iż w trosce o jak 
najwyższą jakość oferowanych wyrobów 
Konsmetal inwestuje w najlepsze dostęp-
ne na rynku rozwiązania zwiększające 
efektywność i jakość produkcji elemen-
tów metalowych.

 Ó Równoległe wdrożenie
Projekt ma na celu dalszy rozwój kon-
kurencyjności i zwiększenie poziomu 
cyfryzacji zakładu w Nidzicy. Zakładał 
jednoczesne wdrożenie obu elementów, 
czyli wycinarki, wykorzystującej inno-
wacyjną w skali kraju technologię Fiber 
i systemu magazynowego. Ich wspólna 
praca pozwala na zwiększenie elastycz-
ności produkcji. Dodatkowo, by w peł-
ni wykorzystać potencjał i możliwości 
tej technologii, wdrożono dedykowane 
oprogramowanie PMC, pozwalające na 
optymalizację pracy wycinarki lase-
rowej. Do jego głównych zadań należy 
tworzenie harmonogramów i planów 
produkcji, w bezpośrednim powiązaniu 
ze zlecaniem pracy na poszczególne ma-
szyny, a także zarządzanie magazynem 
i odpadami użytkowymi.

Fabryka Konsmetal w Nidzicy to pierw-
szy obiekt w Polsce, w którym wdrożono 
takie oprogramowanie. W opinii eks-
pertów, całość zrealizowanej inwestycji 
odznacza się innowacyjnością i nowator-
skim podejściem. – Trudna, ale w pełni 
owocna praca, jaką włożyliśmy w projekt, 
zachęca nas do dzielenia się doświadcze-
niem z innymi, stąd organizacja prezenta-
cji i szkoleń, podczas których pokazujemy 
działanie całego systemu– komentuje 
Wojciech Tyburski, dyrektor handlowy 
firmy Konsmetal. - Realizując ten projekt 
podnieśliśmy konkurencyjność zarówno 
firmy, jak i całego województwa warmiń-
sko–mazurskiego – dodaje.

 Ó Eliminacja przestojów
Cała instalacja została zaprojektowana 
na indywidualne zamówienie Konsme-
tal, a nowoczesna i zaawansowana wyci-
narka laserowa dostosowana do potrzeb 
i wymagań fabryki. Laser zintegrowany 
jest ze zautomatyzowaną instalacją ma-

gazynowo-produkcyjną, która obsługuje 
proces dostarczania blach, zaopatrywania 
maszyn w materiał do cięcia i odbioru go-
towych już elementów.
– Integracja obu systemów pozwala w peł-
ni kontrolować materiały i eliminować 
wszelkie przestoje – wyjaśnia Wojciech 
Tyburski. Rozwiązanie to pozwala na 
dalsze podniesienie wydajności i jakości 
produkcji oraz bezpieczeństwa procesów. 
Wszystko to przy zmniejszeniu energo-
chłonności oraz materiałochłonności, co 
z kolei przekłada się na mniejsze koszty. 
Jednocześnie dbamy o środowisko, ponie-
waż wdrażając wycinarkę laserową zredu-
kowaliśmy emisję spalin – dodaje.
Technologia Fiber jest coraz powszech-
niej wykorzystywana ze względu na 
większą wydajność, trwałość, lepsze para-
metry pracy, a także bezawaryjne i ener-

gooszczędne działanie. W najbliższych 
latach w większości aplikacji zastąpi ona 
technologię CO2 w urządzeniach do ob-
róbki metalu.
Poza wyżej wymienionymi założeniami 
jednym z największych wyzwań stoją-
cych przed ekspertami było zaprojekto-
wanie i wykonanie instalacji spełniającej 
określone wymagania w stosunkowo ma-
łej hali produkcyjnej. Konsmetal założył 
bowiem, że zarówno magazynowanie jak 
i prace związane z docinaniem arkuszy 
blach o wymiarach 2x4 m przez lasery od-
bywać się będą w hali o szerokości zaled-
wie 15 m. Ponadto, w stosunkowo małej 
a przede wszystkim wąskiej hali miały być 
umieszczone dwie wycinarki laserowe, 
wykrawarka młoteczkowa oraz prasy kra-
wędziowe. Z racji małej ilości miejsca było 
to zadanie naprawdę trudne ale w drodze 
współpracy, rozmów i wspólnych dysku-
sji ostatecznie wypracowano optymal-
ne rozwiązanie spełniające w 100 proc.  
postawione założenia.

 Ó Zbędni operatorzy
Nowa instalacja magazynowa, wraz ze 
wspomnianymi maszynami (lasery, wy-
krawarka, prasy krawędziowe) zosta-
ła zaprojektowana i zrealizowana tak,  
że w całym układzie produkcyjnym to 
magazyn przejmuje rolę logistyki we-
wnętrznej. Oznacza to, że to magazyn 
przekazuje materiał do poszczególnych 
procesów produkcyjnych.
Dzięki zautomatyzowaniu procesów, 
możliwa jest realizacja całego szeregu 
zleceń produkcyjnych bez udziału stan-
dardowej logistyki wewnętrznej czy ope-
ratora. Pracownikom produkcji pozostaje 
jedynie wyciągnięcie w przeznaczonym 
do tego celu obszarze hali produkcyjnej 
już wyciętych zgodnie z programem pro-
dukcyjnym blach i posortowanie ich.

 ■Oprac. WZ

Dzięki zautomatyzowaniu procesów, możliwa jest 
realizacja całego szeregu zleceń produkcyjnych 

bez udziału standardowej logistyki wewnętrznej czy 
operatora.



Zapraszamy do korzystania z naszych usług
Oddajemy do Waszej dyspozycji nasze studio graficzne i dział produkcji

Studio graficzne
Pomysł, kreacja i skład DTP 

powierzonych materiałów.
Kampanie reklamowe, 

strony internetowe, 
prezentacje multimedialne.

Multimedia
Nasze realizacje dostosujemy 

do Waszych potrzeb.
Publikacje na tablety  

i smartfony to już standard  
w dzisiejszej komunikacji.

Produkcja reklam
Od projektu do montażu.

Jako producent możemy dopasować indywidualnie 
formę, rozmiar, kształt do Waszych potrzeb. 

Wieloletnie doświadczenie w produkcji reklamy 
zewnętrznej i wewnętrznej pozwoli sprostać 

najbardziej wymagającym oczekiwaniom.

Branding
Oklejanie samochodów firmowych.

Wykonujemy wszelkiego rodzaju reklamy na 
samochodach firmowych i innych obiektach.

Montaże
Montujemy reklamy na terenie całego kraju. 

Udzielamy gwarancji. 

Wydawnictwo Eurologistics, ul. Kubackiego 29 A; 62-002 Suchy Las k/Poznania, tel. (61) 892 63 60, fax. (61) 892 63 70, info@eurologistics.pl

www.eurologistics.pl/awr

Agencja 
Wydawniczo 
Reklamowa
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Przemysłowa drukarka etykiet ZX1600i Godex
Godex ZX to wielokrotnie 
nagradzana seria druka-
rek przemysłowych, wy-
posażonych w 3,2" koloro-
wy ekran dotykowy LCD. 
Do najważniejszych zalet 
drukarki zaliczają się 3 
gniazda USB oraz inno-
wacyjny system odbioru 
taśmy.
Przycisk szybkiego kali-
browania w połączeniu 
z wyraźnym ekranem 

dotykowym czyni z niej idealne rozwiązanie dla za-
stosowań indywidualnych, gdy drukarka pracuje bez 
komputera. ZX1600i drukuje z prędkością 4 cali na 
sekundę i rozdzielczości 600 dpi.
Drukarka zaprojektowana została tak, by zapewnić 
jak najwięcej funkcjonalności w jak najmniejszej 
obudowie. Etykiety podawać można od dołu lub od 
tyłu urządzenia co dodatkowo zwiększa jego ela-
styczność. Do każdej drukarki dołączone jest bez-
płatne oprogramowanie GoLabel pozwalające two-
rzyć etykiety z kodami 1D, 2D, grafiką i różnymi 
krojami czcionek.
Drukarka ZX1600i świetnie sprawdzi się zarówno 
w wysoko nakładowych wydrukach jak i mniejszych, 
nastawionych na precyzyjne wyniki.

Dane technicnze:
 Ó Szerokość druku [mm]: 104
 Ó Maks. długość druku [mm]: 660
 Ó Rozdzielczość druku [dpi]: 600
 Ó Maks. prędkość druku [mm/s]: 76,2
 Ó Procesor: RISC 32 bit
 Ó Ilość pamięci RAM: 32 MB
 Ó Ilość pamięci FLASH: 128 MB
 Ó Rodzaj druku: termotransfer
 Ó Szerokość etykiety [mm]: 118
 Ó Min. szerokość etykiet [mm]: 25.4
 Ó Maks. średnica zewn. rolki etykiet [mm]: 203
 Ó Średnica wewn. rolki z etykietami [cale]: 1.5, 3
 Ó Maks. długość taśmy barwiącej [m]: 450
 Ó Gwarancja producenta [mc]: 24
 Ó Dostępne interfejsy: Ethernet (LAN), USB, RS-232
 Ó Średnica wewn. rolki z taśmą [cale]: 1
 Ó Języki programowania: EZPL, GEPL, GZPL
 Ó Obsługiwane kody kreskowe: 1D, 2D, GS1 Databar, PdF417, 
MicroPDF417, QR Code

 Ó Zasilanie: Auto Switching 100-240V AC, 50-60Hz
 Ó Temperatura pracy: od 5°C do 40°C
 Ó Temperatura składowania: od -20°C do 60°C
 Ó Dopuszczalna wilgotność otoczenia [%]: od 10% do 90 %
 Ó Wymiary [mm]: 465 x 263 x 305
 Ó Złącza: USB, DB9, RJ45
 Ó Min. wysokość etykiet [mm]: 4
 Ó Maks. szerokość taśmy barwiącej [mm]: 110
 Ó Nawój taśmy barwiącej: zewnętrzny.

www.koncept-l.pl

Czytnik RFID All-in-One BIS M-4008 z interfejsem Profinet Balluff
Czytniki 13,56 MHz stosowane 
są do bezdotykowej identyfikacji 
nośników danych przedmiotów 
obrabianych i uchwytów przed-
miotów obrabianych w procesie 
produkcyjnym. Połączenie tych 
czytników All-in-One-RFID z po-
ziomem sterowania odbywa się 
bezpośrednio za pomocą interfej-
su Profinet. Dodatkowy czytnik 
nie jest konieczny.
Dzięki wbudowanemu 2-porto-
wemu przełącznikowi Ethernet 

można korzystać zarówno z funkcji RT (Real Time) 
jak również IRT (Isochronous Real Time) w topologi 
liniowej i pierścieniowej. Możliwe jest również roz-
szerzenie systemu bez większych nakładów, ponie-
waż dodatkowe zewnętrzne przełączniki nie są  typu 
urządzenia dane bazowe urządzenia dostępne są 
w formie pliku GSDML.
Częścią koncepcji prostego podłączenia jest zastoso-
wanie niedrogich standardowych, 4-żyłowych prze-
wodów M12 zarówno do zasilania jak i dla Profinet. 
BIS M-4008 obsługują nośniki danych wg standardu 
RFID ISO 15693. Czytniki te są również właściwym 
wyborem tam, gdzie istnieje konieczność przesyłu 
dużej ilości danych w jak najkrótszym czasie: gdyż 
w połączeniu z funkcją Balluff High-Speed-/High-Me-
mory-Tag czytniki BIS M-4008 odczytują i zapisują 
kilka tysięcy bajtów na sekundę. Nośniki danych bez-
pośrednio na obrabianych przedmiotach zwiększają 
elastyczność produkcji. Wszystkie parametry i fazy 
produkcyjne mogą być bezpośrednio zapisywane, od-

ciążając centralę sterowania. No-
śniki danych dostępne są z różną 
wielkością pamięci do maksymal-
nie 128 kilobajtów.
Wytrzymała, zwarta obudowa 
o stopniu ochrony IP67 doskonale 
nadaje się do montażu w trudnych 
warunkach przemysłowych. Może być zamontowana 
na metalu bez wolnych stref, ponieważ wykonana 
jest z ciśnieniowego odlewu cynkowego. Dostarczana 
w komplecie taśma uziemiająca zapewnia doskonałą 
kompatybilność elektromagnetyczną.
Zestawienie najważniejszych cech:
 Ó wytrzymała obudowa z ciśnieniowego odlewu cynkowe-
go do montażu bezpośrednio na metalu

 Ó zmniejszone nakłady na okablowanie dzięki bezpośred-
niemu podłączeniu do Profinet

 Ó widoczne z każdej strony diodowe wskaźniki do diagnozy 
bezpośrednio na urządzeniu

 Ó wbudowany serwer sieciowy do wygodnej, zdalnej kon-
troli stanu

 Ó elastyczna koncepcja mocowania w celu zapewnienia róż-
nych możliwości montażu

 Ó odpowiedni nośnik danych dla każdej aplikacji: kompa-
tybilny z tagami wg standardu RFID ISO 15693 i Balluff 
High Speed

 Ó zastosowanie 4-żyłowego standardowego przewodu M12 
do podłączenia zasilania i Profinet

 Ó proste programowanie S7 dzięki wstępnie przygotowa-
nym modułom funkcyjnym.

www.balluff.com
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Bramy segmentowe Wiśniowski
Bramy segmentowe Wi-
śniowski przeznaczone są 
do zastosowania w szere-
gu budynków przemysło-
wych. Elementy konstruk-
cyjne bramy wykonywane 
są ze stali ocynkowanej 
(prowadnice, elementy 
łączące) lub z blachy sta-

lowej ocynkowanej i powlekanej farbami poliestro-
wymi (panele). Gwarancją długotrwałego użytko-
wania jest wysokiej jakości panel dostępny w kilku 
wersjach: segment stalowy pełny, segment stalo-
wy z okienkami, segment aluminiowy przeszklony, 
panel aluminiowy przeszklony Visual.
Cechy:
 Ó skrzydło bramy wykonane z paneli stalowych 40 mm lub  
60 mm wypełnionych bezfreonową pianką poliuretanową

 Ó konstrukcja z elementów stalowych ocynkowanych
 Ó skrzydło bramy porusza się wzdłuż prowadnic pionowych 
i poziomych podsufitowych

 Ó brama uszczelniona na całym obwodzie
 Ó w dolnym panelu zamontowana uszczelka przylegająca do 
podłoża

 Ó uszczelnienie pomiędzy górnym panelem, a nadprożem za-
pewnia uszczelka montowana do górnego panelu lub moco-
wana do nadproża

 Ó panele posiadają zabezpieczenie 
kształtowe uniemożliwiające przy-
trzaśnięcie palców oraz uszczelki 
w miejscu styku dwóch paneli

 Ó bramy segmentowe dostępne w wersji 
ręcznej i automatycznej

Dane tech. wersji MakroPro Invest:
 Ó Materiał skrzydła: stal 
 Ó Grubość paneli: 40 [mm]
 Ó Minimalna liczba cykli: 22 000
 Ó Współczynnik przenikania ciepła U [W/m2xK] (1): 1,0
 Ó Wodoszczelność (klasa): 2
 Ó Klasa odporności na obciążenie wiatrem: 3
 Ó Klasa przepuszczalności powietrza: 4
 Ó Wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw [dB]: 
 Ó - bez drzwi przejściowych 23 
 Ó - z drzwiami przejściowymi 24
 Ó Maksymalna szerokość / wysokość bramy [mm]: 5500 / 4500
 Ó Typy prowadzenia: STL, LHp, LHpz
 Ó Dostępne typy przetłoczeń paneli: niskie, wysokie, V, bez 
przetłoczeń

 Ó Dostępne struktury paneli: woodgrain, smoothgrain, sand-
grain, silkline

 Ó Zabezpieczenia (standard): zabezpieczenie przeciw pęknięciu 
linek, zabezpieczenie przeciw pęknięciu sprężyn, krawędziowa 
listwa bezpieczeństwa (napęd Automatik), bezpieczny panel.

www.wisniowski.pl

Systemy przenośników dla palet, pojemników, kartonów i tac SSI SCHAEFER
Rozwiązanie z dziedziny systemów przenośników, któ-
re przenosi, sortuje, zapisuje i przechowuje pojemniki, 
kartony lub tace magazynie tak efektywnie i inteligent-
nie, jak tylko jest to możliwe. Dzięki FT+, SSI SCHA-
EFER oferuje wysoce elastyczny i opłacalny system.
FT+ jest największym systemem technologii przeno-
szenia lekkich towarów na świecie, który składa się 
wyłącznie z elementów modularnych i podzielnych. 
Rozwój jest przeprowadzany mając na względzie 
najsurowsze kryteria ekonomiczne. Dzięki elastycz-
nemu sterowaniu przerobem, ciężki towar, wydaj-
ność, zmniejszenie zakresu wykorzystywanych części 
i projekt modularny są wdrażane bez kompromisów. 
Nie ma praktycznie żadnych ograniczeń w zakresie 
wykorzystania tego systemu: od automatyzacji ma-
gazynu, przez produkcję (połączenie między stano-
wiskami roboczymi i systemami składowania), po 
integrację maszyn. 
Korzyści:
 Ó szybkość: przerób ponad 6 000 jednostek/godz.,
 Ó elastyczność: dzięki dostosowywanemu sterowaniu 
przerobem,

 Ó opłacalność: niskie koszty obsługi, łatwa konserwacja 
dzięki standaryzowanemu projektowi modularnemu,

 Ó niezawodność: rezerwa mocy na ponad 50 kg transporto-
wanego ładunku.
Przerób może być kontrolowany zgodnie z konkret-
nymi wymaganiami wydajności. System FT+ osiąga 
nieskończenie dostosowywalne prędkości między 0,2 
i 2 m na sekundę. Wykorzystywana jest technolo-
gia przenośników rolkowych lub taśmowych, a tam, 
gdzie jest to wymagane, także przy zerowym ciśnie-
niu. Inteligentne czujniki i barierki z oświetleniem 
między wałkami, sterowane niecentralnie, gwaran-
tują efektywność energetyczną. Każda sekcja kom-

ponentów jest w ruchu tylko 
wtedy, gdy jest to wymagane. 
Zmniejszenie różnorodności 
części oznacza jednocześnie 
zmniejszenie składowania ma-
łych części. Oszczędza to czas, 
przestrzeń i okresy konserwacji 
i naprawy. Pomimo lekkiej kon-
strukcji możliwa jest obsługa 
ładunków do 50kg.
Dodatki FT+:
 Ó sterowanie przepływem: dynamiczne sterowanie prze-
pływem w punktach będących wąskim gardłem, zwięk-
sza przerób poprzez inteligentne sterowanie ścieżkami  
przenośnika,

 Ó ergonomiczna optymalizacja: dzięki projektowi ergono-
mics@work!®,

 Ó cicha technologia przenośników: minimalizacja hałasu 
o około 80% do poziomu głośności rozmowy,

 Ó chłodnicza technologia przenośników: możliwość stoso-
wania w środowisku do -30°C.

www.ssi-schaefer.pl

PRZENOŚNIKI • SKANERY • UKŁADY STEROWANIA • SYSTEMY IT • DIAGNOSTYKA • SCADA
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Platforma innowacji
Platforma Ideabook została stworzona przez firmę Knauf. To doskonały sposób na zachęcenie 
pracowników do włączenia się w poprawę działania przedsiębiorstwa – stanowi rozwiązanie z 

obszaru twórczości operacyjnej. 

Zaangażowanie pracowników w proces poprawy orga-
nizacji to dla każdej firmy wielka szansa, trzeba jednak 

wiedzieć, jak stworzyć właściwy klimat do jej zaistnienia. In-
nowacje w organizacji nie muszą być wielkie, każda zmiana 
która coś ulepsza, poprawia jakość lub skutkuje tworzeniem 
nowego produktu to cenna, twórcza idea. Proces obejmuje 
zgłoszenie pomysłu do Ideabook’u, wdrożenie go oraz ocenę 
efektów. Całemu przedsięwzięciu przyświeca chęć przekucia 
frustracji pracowników, wynikających z problemów napoty-
kanych, w pracy w pomysły na eliminowanie tych trudności.
Sam Ideabook to autorski portal, służący do zarządzenia in-
nowacjami. Jedną z jego najważniejszych cech jest powszech-
ność – Ideabook jest dostępny dla wszystkich pracowników. 
Ułatwia to zainstalowanie na terenie zakładów infokiosków. 
Dzięki nim pracownicy nie pracujący przy komputerze mogą 
zalogować się do platformy.
Każde zgłoszenie innowacje otrzymuje komentarz. Mogą go 
dodać nie tylko osoby odpowiedzialne za wdrażanie innowa-
cji, ale też wszyscy pracownicy. Grupa liderów zajmuje się 
przedyskutowaniem każdego pomysłu.  Wyróżnione pomysły 
i ich autorzy są uroczyście nagradzani podczas corocznej Gali. 
Knauf ceni również niewykorzystane pomysły, które mogą 
okazać się przydatne w przyszłości. Trafiają one do banku 
wiedzy umieszczonego w portalu. W ciągu dwóch lat dzia-

łania programu Knauf zgromadził 369 pomysłów, głownie 
dotyczących rynku, produktów i technologii. Firma dokładnie 
oblicza korzyści finansowe wynikające z wdrażanych innowa-
cji i prognozuje, że w 2016 roku będą one dwukrotnie wyższe 
niż w 2014.
Gdy ludzie biorą sprawy w swoje ręce, ewentualna frustracja 
zostaje zamieniona w zaangażowanie na rzecz pracodawcy. 
I tutaj należy poszukiwać źródeł sukcesu projektu Knaufa.

 ■Oprac. WZ

Firma: Knauf Projekt:
Projekt: Ideabook - portal do zarządzania innowacjami

Najlepsze praktyki w łańcuchach dostaw i produkcji



Ciężarówki w Ruchu Ciągłym

Radzymin

Staniątki

Kowno

Ryga

Tallin

Ruch ciągły:

Trasa jednej ciężarówki między zakładami produkcyjnymi i magazynami dystrybucyjnymi

Korzyści z wdrożenia rozwiązania:

 Eliminacja tzw. „pustych” przebiegów - ciężarówka porusza się w ruchu 
ciągłym

 Brak potrzeby szukania zleceń w transporcie powrotnym do Polski

 Redukcja spalania, a w konsekwencji mniejsza emisja CO2

 Wzrost satysfakcji przewoźników ze współpracy z Coca-Cola HBC

 Redukcja kosztów

Zakład Produkcyjny

Magazyn Dystrybucyjny
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Najlepsze praktyki w łańcuchach dostaw i produkcji

Synergia  
w transporcie

Strategia Działu Łańcucha Dostaw w firmie Coca-Cola HBC opiera się m. in. na optymalizacji 
przepływów i maksymalizacji wykorzystywanych zasobów. Dzięki zaangażowaniu naszych 

pracowników oraz partnerów biznesowych w sposób ciągły usprawniamy procesy biznesowe.

Przykładem takiego podejścia jest projekt Ciężarówki w Ruchu 
Ciągłym zrealizowany dzięki współpracy działów Logistyki, 
Planowania, Produkcji oraz naszych przewoźników. Pomysł 
polega na takim zaplanowaniu tras, by ciężarówka wioząca 
towar z zakładu produkcyjnego do magazynu dystrybucyjne-
go, w drodze powrotnej zabierała puste opakowania szklane. 
Projekt zrealizowany został przez Coca-Cola HBC w Polsce 
oraz na Litwie, Łotwie i w Estonii.
Siatka produkcyjna w tej geografii składa się m.in. z zakładów 
produkcyjnych w Radzyminie (produkcja napojów w butel-
kach PET) i Staniątkach (produkcja napojów m.in. w butelkach 
szklanych zwrotnych). Oba zakłady produkują na potrzeby 
rynku polskiego i krajów bałtyckich; puste opakowania zwrot-

ne wracają z rynku tylko do zakładu produkcyjnego w Sta-
niątkach.
Projekt polega na znalezieniu synergii w transporcie napo-
jów z Radzymina i Staniątek do magazynów dystrybucyjnych 
(również w krajach bałtyckich) oraz zwrotu pustych butelek 
do Staniątek.
Korzyści wynikające z wdrożenia nowego procesu to elimina-
cja tzw. „pustych” przebiegów (ciężarówka porusza się w ru-
chu ciągłym), brak potrzeby szukania zleceń w transporcie 
powrotnym do Polski, redukcja spalania, a w konsekwencji 
mniejsza emisja CO2, wzrost satysfakcji przewoźników ze 
współpracy z Coca-Cola HBC oraz redukcja kosztów.

 ■Oprac. WZ

Firma: Coca-Cola HBC Polska Projekt:
Projekt: Ciężarówki w Ruchu Ciągłym 
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Firma: Coca-Cola HBC Polska Projekt:
Projekt: Implant to szyte na miarę rozwiązanie dla klienta

Ambasador  
dla klienta

Coca-Cola HBC Polska traktuje program Implant jako najbardziej zaawansowane podejście 
zapewniające długotrwałe i strategiczne relacje z klientami w procesie budowania wartości 

dodanej (JVC) w biznesie z naciskiem na obszary łańcucha dostaw i działu handlowego. 
Program oparty jest na indywidualnym podejściu do klienta oraz realizacji konkretnych, 

wspólnie ustalonych celów.

Coca-Cola HBC Polska dedykuje wybraną osobę do współ-
pracy z klientem w jego środowisku.  Implant pracując 

w zespołach x-funkcyjnych zarówno w środowisku klienta jak 
i wewnątrz organizacji jest łącznikiem i źródłem informacji, 
wiedzy oraz rozwiązań dla naszych działów handlowych i ca-
łościowego łańcucha dostaw. Dedykowana osoba bazując na 
analizie procesów logistycznych i danych pozyskiwanych od 
klienta zgłębia wiedzę na temat parametrów sprzedaży pro-
duktów Coca-Cola. W efekcie wypracowuje rozwiązania opty-
malizujące koszty z poziomu punktu sprzedaży.
Przykładowy przebieg realizacji programu Implant z klien-
tem obejmuje podstawowe procesy, jak analiza zapasów i cen 
u klienta; serie wizyt w sklepie; zawansowane procesy, jak 
optymalizację przepływu produktu czy sprawdzanie dokład-
ności prognoz. Finałem jest wejście na kolejny poziom rela-
cji, w których Coca-Cola i klient tworzą wspólny biznesplan, 
wspólne procesy planowania i prognozowania oparte na cen-
tralizacji zamówień czy plany poprawy i dostępności produk-
tu na półce (OSA – On Shelf Availability OSA).
Implant, postrzegany przez klientów jako ambasador, wy-
chodzi ponad standardowy schemat działań, wskazując na 
źródłowe przyczyny i kreując rozwiązania „szyte na miarę”. 
Podstawowe obszary pracy Implanta to ciągła poprawa pozio-
mu obsługi (Service Level) i dostępności produktu na półce 
przy jednoczesnym budowaniu zaangażowania x-funkcyjnych 
zespołów Coca-ColaC HBC i klienta. Wszelkie podejmowane 
działania oraz inicjatywy opierają się na zaufaniu i wspólnym 
dążeniu do wyznaczonego celu, co jest w tym przypadku klu-
czem do sukcesu w budowaniu wartości dodanej w biznesie.

 ■Oprac. WZ
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Customer Logistics Processes Analysis
• Service Level & Out Of Stock Improvement
• Cost Optimization: eg. via Backhauling, truck utilisation
• Cross-functional projects Implementation (Supply Chain & Commercial): eg. via store 

alerts & shelf management

Point Of Sale & Customer Data Analysis
• System Parameters 
• Promo & Novelties Management

Physical Presence At Customer
• Loss reduction within entire Customer Chain: root causes, win – win – win actions 
• Drive quick wins & long term actions for excellence 

Implant Ensuring Individual Approach Per Customer And
Linkage Between CC HBC & Customer 

5 5

IMPLANT
Out-of-Stock

Service Level

Store Stock

OSA

Implant Program Main Activities With Customer Y
(example)
Added Value For CCHBC As Well As For Customers

• Listing Management

• Stock Management

• Promo Forecasting

• Orders Management

• Shelf parameters revision 
(minimum on the shelf)

• Special actions by 
product by Store (based 
on Customer data)

• Non Active stock
reduction

• Real listing in each stores 

• Analysis of bottom stores 
and product

• Collaboration with 
customer to improve
availability

• Daily close collaboration
Sales Force & Customer

• Phantom Stocks
elimination

• Analysis data by bottom 
stores and product

• Reactiv ordering

Najlepsze praktyki w łańcuchach dostaw i produkcji
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Najlepsze praktyki w łańcuchach dostaw i produkcji

Firma: Coca-Cola HBC Polska Projekt:
Projekt: Budowanie Wartości z klientami (Joint Value Creation)

Skupienie uwagi  
na konsumencie

Długotrwałe i strategiczne relacje z klientami są kluczowym elementem budującym wartość 
dodaną (JVC) w biznesie. Wszystkim graczom na rynku zależy na zadowoleniu finalnego 
konsumenta, a efektem takiego podejścia jest trójstronna satysfakcja, dostawca-klient-

konsument.

Łańcuch dostaw z działem logistyki klienckiej jest nieod-
łączną częścią biznesu Coca-Cola HBC Polska i poprzez 

x-funkcyjną współpracę wewnątrz firmy oraz z naszymi klien-
tami realizuje program zawarty w Joint Business Planie. Ta-
kie podejście gwarantuje osiąganie efektywności operacyjnej 
w całościowym procesie zarówno u dostawcy jak i u klienta 
(End to End). Z każdym partnerem biznesowym wytyczamy 
indywidualną drogę realizacji naszych wspólnych celów.
Skupiamy się na jakości i dostarczaniu celów klienta nie za-
pominając o strategii firmy Coca-Cola HBC. Poprzez popra-
wę Service Level, obniżanie kosztów logistycznych czy pracę 

nad CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and Repleni-
shment) stajemy się partnerem strategicznym dla naszego 
klienta. Jednocześnie dbamy o poprawę satysfakcji konsu-
menta poprzez ciągły wzrost dostępności produktów na pół-
ce (OSA) oraz odpowiadamy na potrzeby klienta dostarczając 
innowacyjne rozwiązania operacyjne.
Każda aktywność buduje wartość z klientem niosąc za sobą efekt 
finansowy, który pozwala na większą konkurencyjność zarówno 
dla Coca-Cola HBC jaki i klienta. Dzięki temu skupiamy się na 
finalnym konsumencie, stawiając go w centrum naszej uwagi.

 ■Oprac. WZ

2016
Customer-Centric Thinking  

Organization

2017 201820152014

Joint Value Creation Ensured by 
Cross-Functional and Cross-Company Cooperation

We Are Focused On The Customer Needs, While Delivering Our Strategies As Well 

Key Account Manager
Trade Marketing

Category Management
Demand Planning

Commercial Finance
Customer Logistics

Joint Value 
Creation

Buyer
Marketing

Category Management
Masterdata

Supply Chain

Finance

C
U

ST
O

M
ER

Joint Business Plan 
Base Of Cooperation

JBP 2016:
 Agreed 8 KBI`s for common tracking
Monthly meetings to review performance
 20 activities 
 4 people from CC HBC and 6 from Customer SC involved
 „Implant” plays a key role for operational contact and Joint Business Plan execution

Customer  X

Joint Business Plan With Individually Aligned Key Priorities
(example)
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Firma: Coca-Cola HBC Polska Projekt:

Projekt: Dojrzały Łańcuch Dostaw Coca-Cola Hellenic Polska  
zorientowany na partnerstwo i przywództwo

Kultura 
organizacyjna 

tworzona z myślą  
o partnerach

Jak tworzyć przewagę konkurencyjną? Jak wygrywać na rynku? Jak stawać się 
kontrybutorem sukcesu na rynkach poprzez kreację dojrzałego Łańcucha dostaw? Odpowiedzi 
na te i inne pytania zawarte są w definicji „Dojrzałego Łańcucha Dostaw zorientowanego na 

partnerstwo i przywództwo”

W ostatnich latach rynek specjalizował się w modelach 
procesowych, pomiarowych, gwarantując najwyższy 

poziom dojrzałości procesowej. Celem naszego projektu jest 
uświadomienie roli kluczowych aspektów – przywództwa 
i partnerstwa w tworzeniu dojrzałego łańcucha dostaw. Rów-
noległym celem projektu jest zainspirowanie osób mających 
udział w tworzeniu łańcucha dostaw w kreacji nowych za-
chowań, nowych postaw opartych na nowych kompetencjach. 
Przy okazji określenia nowych kompetencji definiujemy klucz 
w doborze pracowników dzisiejszego łańcucha dostaw.
Dzięki temu możemy budować zaangażowanie oraz kulturę 
organizacyjną. Kulturę opartą nie tylko na swoim ”ja”, ale 
również na środowisku, z którym jesteśmy związani. Rozu-

miejąc potrzeby klientów oraz naszych partnerów bizne-
sowych, możemy wspólnie osiągnąć korzyści. To jest klucz 
w budowaniu układu partnerskiego w biznesie, a tym samym 
klucz do dojrzałego łańcucha dostaw.
Właściwa kultura organizacyjna buduje skuteczne przywódz-
two. Oparta powinna być na takich aspektach jak wiarygod-
ność (uczciwe działania, oparte na przekonaniu o ich słuszności), 
nauka i rozwój (słuchanie innych), wspólnie działanie (przekona-
nie o sile zespołu), doskonałość (nacisk na jakość i szybkość dzia-
łania), troskę o pracowników (wiara w ludzi i inwestycje w ich 
rozwój) oraz przede wszystkim stawianie klientów w centrum 
działań i odnoszenie wspólnych sukcesów.

 ■Oprac. WZ

Jak budujemy partnerstwo?

KLIENT 
W CENTRUM 

UWAGI  
ŁAŃCUCHA 

DOSTAW

END TO END
(COCA-COLA + KLIENT) 

RTM
(OPTYMALNA DROGA 

DO KLIENTA)

OUTSOURCING
(USŁUGI 

OPERATORÓW 
LOGISTYCZNYCH)

Najlepsze praktyki w łańcuchach dostaw i produkcji
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Firma: Hilding Anders Polska Projekt:
Projekt: Generalny remont fabryki

Wzorcowa 
modernizacja

Generalny remont fabryki materacy Hilding Anders Polska w Murowanej Goślinie to 
wzorcowy przykład projektu, w którym duże zaangażowanie kierownictwa oraz drobiazgowo 

przygotowany plan przełożyły się na gładki przebieg etapu realizacji. Udało się sprostać 
wyjątkowemu wyzwaniu – zmiany nie mogły zaburzyć ciągłości produkcji w zakładzie. 

Konieczność dokonana remontu wynikała z planu strate-
gicznego firmy Hilding Anders. Fabryka pomimo przej-

ścia na system czterozmianowy była już na granicy swoich 
możliwości produkcyjnych, tymczasem zamówienia nieustan-
nie rosły i według prognoz w 2015 roku zakład nie byłby w byłby 
już w stanie zaspokoić zapotrzebowania. Kolejnym wyzwaniem, 
przed którym stanęli autorzy projektu było rozwiązanie pro-
blemu przeciążenia głównych dróg transportowych.
Cele było zwiększenie zdolności produkcyjnych aż o 100%, 
skrócenie długości dług transportowych o 15-25% i zwięk-
szenie pojemności magazynu surowców o 10-15%. Tak 
znaczący wzrost wydajności wymagał oczywiście zakupu 
nowej linii produkcyjnej, ale oczywiście pojawił się pro-
blem – gdzie znaleźć na nią miejsce w sytuacji, gdy projekt 
nie zakłada rozbudowy zakładu? Największym wyzwaniem 
było jednak uniknięcie ograniczenia zdolności produkcyj-
nych podczas trwania projektu.

Klucz stanowił re-inżyniering layoutu całej firmy. Zmia-
ny objęły reorganizację i zmniejszenie ilości centrów 
produkcyjnych, przebudowę magazynów i stworzenie 
nowej drogi transportowej. Przy okazji tego projektu po-
stanowiono zautomatyzować systemy transportowe ma-
teracy i palet.
Dzięki kompetencjom kierownika projektu i starannie dobra-
nym członkom zespołu, rozwiązano wszystkie problemy, któ-
re ujawniały się na etapie projektowania. Zarząd firmy zdawał 
sobie sprawę z tego, że duże zaangażowanie na etapie przy-
gotowania skutkować będzie uniknięciem poślizgów i dużych 
problemów w późniejszym terminie. Dlatego wyrażono zgodę 
na całkowite oddelegowanie członków zespołu projektowe-
go od codziennych zadań. W efekcie cały remont zakończył 
w praktyce trzy miesiące przed terminem, zaś zdolności pro-
dukcyjne zakładu podwoiły się.

 ■Oprac. WZ
Zakres 

20 

Zakres został rozbity na 113 elementów niezbędnych do 
dostarczenia przez 38 dostawców w projekcie. 

Modyfikacje 
budynku 

Rozbiórka istniejących 
pomieszczeń i ścian 

Budowa nowych bram 
i przejść 

Budowa nowych 
pomieszczeń 

Przebudowa systemu 
tryskaczy 

Realokacja 
maszyn 

Realokacja 
istniejących maszyn 

Przebudowa 
infrastruktury 
elektrycznej 

Przebudowa 
infrastruktury 

sprężonego powietrza 

Instalacja 
nowych 
maszyn 

Przenośniki palet z 
wyrobem gotowym 

Automatyczne 
streczowanie i 
bandowanie 

Przenośniki materacy 
– część masowa 

Przenośniki materacy 
– część jednostkowa 

Przebudowa 
systemu 

regałowego 

Realokacja 
istniejących regałów 

Przebudowa 
istniejących regałów 

Instalacja nowych 
regałów 
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Firma: Carlsberg Projekt:
Projekt: Zwiększona efektywność współpracy z konsumentem

Bliżej klienta
Carlsberg, jeden z liderów na rynku piwa, postawił na bliską współpracę z klientami i relacje 

win-win. Program Customer Colaboration ma celu dopasowanie się do specyficznych potrzeb i 
wymagań każdego klienta, co sprzyja tworzeniu długoterminowych więzi

Rocznie Carlsberg warzy w Polsce około 8 milionów hek-
tolitrów piwa, co oznacza ponad 1,7 mln palet dostarcza-

nych do klientów rocznie. Jest to wymagająca i realizowana 
na ogromną skalę operacja logistyczna. W szczytowym sezo-
nie, w ciągu jednego dnia ponad 700 ciężarówek wozi piwo 
lub opakowania należące do Carlsberg.
Duża skala działania wymaga zaawansowanych rozwiązań 
w zarządzaniu łańcuchem dostaw i ciągłej zmiany procesów. 
A ponieważ oczekiwania klientów cały czas rosną dlatego 
Carlsberg Polska wprowadził już kilka lat temu i z powodze-
niem rozwija program współpracy z klientami. Budowanie 
łańcucha wartości we współpracy z klientem zwiększyło efek-
tywność procesów logistycznych. W ramach Customer Colla-
boration zdefiniowany został dokładny zakres działań i aktyw-
ności, które mogą być realizowane w zależności od specyfiki 
danego partnera. Program stanowi drogę od przysłowiowego 

„gaszenia pożarów” we współpracy do proaktywnego budo-
wania długoterminowych relacji biznesowych, gdzie jednym 
z kluczowych elementów jest efektywny ETE (End to End) 
Supply Chain. 
Inwestycja ta opłaca się dla obu stron i przynosi wymierne 
efekty. Customer Collaboration otwiera nowe kanały przepły-
wu informacji i włącza klienta w proces planowania. Prowa-
dzony jest we wszystkich działach a nie tylko w działach han-
dlowych. Skupia się na wyszukiwaniu obszarów, w których 
istnieje największa możliwość podnoszenia jakości usług, 
a następnie systematycznym usprawnianiu działań. To ozna-
cza wyjście z pewnych „informacyjnych silosów”, często two-
rzonych we współpracy między firmami. Pozytywne efekty 
organizacyjne i finansowe, wynikające z daleko idącej współ-
pracy odczuwa sieć logistyczna Carlsberga, jak i klientów.

 ■Oprac. WZ
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Firma: Mahle Polska Projekt:
Projekt: Jak ożywić pomysły pracowników?

Budowa 
zaangażowania

Duże sukcesy odnosi działający w Mahle Polska program mający na celu zachęcenie 
pracowników do zgłaszania sugestii poprawy funkcjonowania procesów oraz oszczędzania. 

Odpowiednio skonstruowane standardy zgłaszania i oceniania pomysłów zaowocowały dużą 
aktywnością załogi na tym polu.

Mahle należy do 30 największych dostawców części sil-
nikowych na świecie. Posiada ponad 170 zakładów 

produkcyjnych oraz 16 centrów rozwojowych położonych na 
pięciu kontynentach i zatrudnia około 75 000 pracowników. 
Produkty firmy można znaleźć w połowie wszystkich pro-
dukowanych na świecie pojazdów. Działająca w Krotoszynie 
fabryka ma powierzchnię 322 tys m2 i zatrudnia blisko 3300 
osób. Produkuje zawory i prowadnice zaworów, tłoki i tuleje 
cylindrowe.
Jak wygląda droga od pomysłu pracownika do jego realizacji 
w Krotoszynie? Pracownik wypełnia formularz, który następ-
nie przekazuje bezpośredniemu przełożonemu. Pomysł jest 
wprowadzany do systemu komputerowego, następuje ocena 
finansowych korzyści wynikających z jego wdrożenia, zaś za-
twierdzenia zgłoszenia do realizacji dokonuje gremium decy-
zyjne, obradujące raz w tygodniu.
Dział Controlingu wyliczy wartość pomysłu i wypłaci pracow-
nikowi nagrodę. Wystarczy wypełnić formularz, przekazać go 
do odpowiedniego koordynatora, który go uzupełni. Jeśli zo-

stanie zatwierdzony do realizacji zyskuje i przedsiębiorstwo 
i pracownik. Założenie jest takie, że musi to być innowacja 
– coś zupełnie nowe, lub modernizacja – kolejną wersją istnie-
jącego rozwiązania, poprawą czegoś co już jest. Zmiana po-
winna dotyczyć procesów produkcyjnych i wspierających i nie 
mieścić w zakresie obowiązków pracownika.
Całość działa pod hasłem PCP-Sugestia. Co ważne, PCP Suge-
stia to nie jest naprawa usterki, awarii, usprawnienie zagraża-
jące bezpieczeństwu lub zwiększającego ryzyko wystąpienia 
wypadku ani też zmiana wynikająca z norm jakościowych 
oraz przepisów prawnych. Nieprzyjęte do realizacji zostaną 
także propozycje związane z zaleceniami po wizycie, audycie, 
kontroli, inspekcji, a także pomysły nieprecyzyjnie omówione 
np. „Coś w tym temacie powinniśmy zrobić…”
Aktualnie przyjmowane jest około 80% zgłaszanych pomy-
słów, zaś aktywnie w programie udziela się około 1/3 załogi. 
Celem na najbliższy okres jest zwiększenie zainteresowania 
pracowników, aby już połowa z nich zgłaszała pomysły.

 ■Oprac. WZ

MAHLE Polska Spółka z o.o., Continuous Improvement,  22.02.2016
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Firma: Deplhi Projekt:
Projekt: Modelowanie sieci dystrybucji części zamiennych w Europie Centralnej i Wschodniej

Właściwa lokalizacja
Technologie Delphi, to nie tylko fabryczne wyposażenie (OEM), ale także coraz mocniejsza 

pozycja rosnącej oferty na rynku części zamiennych. Jedno z centrów dystrybucyjnych, 
obsługujące głównie klientów polskich i rosyjskich znajduje się w okolicach Warszawy. W 
wyniku analiz, przeprowadzonych przez centralny zespół optymalizacji łańcucha dostaw 

zlokalizowany w Krakowie, zidentyfikowana została możliwość poszerzenia bazy klientów 
obsługiwanych przez Polski magazyn DPSS o odbiorców zlokalizowanych w południowo-

wschodniej części Europy oraz w Niemczech.

Punktem wyjścia w analizach lokalizacji obiektów logi-
stycznych przeprowadzanych przez krakowski zespół jest 

metoda wyważonego środka ciężkości. Na podstawie poło-
żenia geograficznego poszczególnych dostawców i klientów, 
wysokości popytu oraz jednostkowych kosztów przewozu 
metoda ta pozwala wskazać lokalizację, która z matematycz-
nego punktu widzenia powinna minimalizować dystans oraz 
koszt realizowanych przewozów. Wykorzystanie tej metody, 
uzupełnione o wiedzę na temat istniejącej infrastruktury oraz 
siły roboczej, stoi u podstaw decyzji o przeniesieniu centrum 
dystrybucyjnego z okolic Warszawy do Wrocławia.

W wyniku ścisłej współpracy z dostawcami usług logistycz-
nych, opracowane zostało rozwiązanie, pozwalające wyma-
gającym niemieckim klientom otrzymywać części zamienne 
w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia przy zachowaniu 
kosztów na poziomie pozwalającym uzyskać przewagę kon-
kurencyjną. Wrocław, jako miejsce doskonale wpisujące się 
w sieć drobnicową partnerów Delphi, pozwala także realizo-
wać drobnicowe przesyłki krajowe przy niezmienionym po-
ziomie serwisu i cen.

 ■Oprac. WZ
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Firma: Deplhi Projekt:
Projekt: Rozwiązanie kolejowe pomiędzy Chinami a Europą

Globalne rozwiązanie
Jednym z elementów łańcucha transportowego Delphi stał się w 2016 roku regularny 

transport kolejowy pomiędzy Chinami a Europą. Uruchomienie przepływu miało na celu 
znalezienie złotego środka pomiędzy drogimi, aczkolwiek szybkimi transportami lotniczymi 

a coraz wolniejszym, ale relatywnie niedrogim transportem morskim. Rozważając czas 
tranzytu połączenie kolejowe jest trzy do czterech razy wolniejsze niż transport lotniczy, ale 
przynajmniej o połowę szybsze niż transport morski. Od strony kosztowej pociąg to około 20-
30% kosztu samolotu i tylko około dwa razy więcej niż transport pełnokontenerowy morski.

Aby jeszcze bardziej usprawnić operację i obniżyć jed-
nostkowy koszt transportu Delphi wdrożyło system 

gdzie na początku drogi znajduje się centrum konsolidacyj-
ne na terminalu kolejowym w Suzhou. Do terminalu towa-
ry odbierane są jako skonsolidowane przesyłki od dostaw-
ców materiałowych jednocześnie dla wszystkich zakładów 
korzystających z połączenia. W centrum konsolidacyjnym 
materiały są sortowane a następnie ładowane na kontenery 
w sposób umożliwiający maksymalną utylizację. Kolejno 
kontenery wędrują na pociąg i zaczynają swoją dwunasto-
dniową podróż do Europy.
Wszystkie pociągi na trasie z Chin do Europy, niezależnie jaka 
jest stacja odejścia i finalnego przeznaczenia, wjeżdżają na te-
ren Europy przez miejscowość Małaszewicze, która znajduje 
się na polsko-białoruskiej granicy. Tam kontenery Delphi są 

rozładowywane, towar jest sortowany i zaczyna się dystrybu-
cja drogowa do finalnych odbiorców.
Jednym z kluczowych kryteriów wyboru przewoźnika dla prze-
pływu było oferowane rozwiązanie operacyjne i związana z nim 
minimalizacja czasu tranzytu. Dzięki posiadaniu magazynów na 
terminalu kolejowym w Chinach i Polsce możliwe jest osiągnię-
cie czasu transportu od odbioru do dostawy pomiędzy 21 dni 
dla polskich zakładów, które są głównymi klientami rozwiązania 
a 24 dni dla pozostałych zakładów w Europie.
Dzięki zastosowaniu powyższego rozwiązania, Delphi zyskało 
szybsze niż morskie, aczkolwiek dużo tańsze niż lotnicze po-
łączenie pomiędzy Chinami a Europą, znaczące ograniczenie 
emisji CO2 w transporcie oraz zwiększenie elastyczności swo-
jego łańcucha dostaw w sytuacjach kryzysowych.

 ■Oprac. WZ
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Firma: Deplhi Projekt:
Projekt: Kreacja sieci terminali x-dockowych

Centralna 
optymalizacja

Globalny zakres działania Delphi, firmy odbierającej codziennie 250 milionów części od 
swoich prawie 6,5 tysiąca dostawców zlokalizowanych na świecie, zmusza do optymalizacji 
swoich przepływów transportowych aby optymalizując koszty i podnosząc poziom obsługi 
klienta budować swoją przewagę konkurencyjną na rynku. Pierwszym krokiem jaki firma 
powzięła celem realizacji tej strategii jest centralizacja zakupów, która nastąpiła ponad 

piętnaście lat temu. Pozwoliło to na agregację wolumenów jakie Delphi transportuje 
globalnie, co doprowadziło do zwiększenia siły negocjacyjnej. 

Był to jednak tylko pierwszy krok. Kolejnym, było utworze-
nie centralnego zespołu optymalizacji łańcucha dostaw, 

który odpowiedzialny jest między innymi za kreację i ciągłe 
doskonalenie sieci transportowej w regionie EMEA. To w Kra-
kowie powstaje i realizowana jest strategia w łańcuchu do-
staw dla wszystkich 55 zakładów produkcyjnych w regionie, 
70 magazynów zewnętrznych oraz 14 centrów technicznych.
Prezentowany projekt jest przykładem w jaki sposób wyzna-
czana jest lokalizacja jednego obiektu logistycznego w sieci 
13 centrów konsolidacyjnych, składających się na łańcuch 
transportowy Delphi w regionie EMEA. Każde centrum odpo-

wiada za zbiorczy odbiór towarów od dostawców zlokalizowa-
nych na swoim terenie, przywóz ich do x-docku, sortowanie 
i załadunek na samochody liniowe do poszczególnych zakła-
dów w regionie ale również na kontenery dalekomorskie do 
Ameryki Północnej oraz kontenery kolejowe do Chin.
Wdrożona strategia pozwala osiągać bardzo niskie koszty jed-
nostkowe per kilogram przewiezionego towaru od dostawcy do 
finalnego odbiorcy. Dzięki utylizacji samochodów liniowych na 
poziomie powyżej 90% transport ten pozwala również w istot-
nym stopniu obniżyć emisję CO2 w łańcuchu dostaw.

 ■Oprac. WZ
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Firma: Philips Lightning Poland Projekt:
Projekt: Model ciągłego doskonalenia w fabryce w Pile

Właściwe 
przywództwo

Program ciągłego doskonalenia funkcjonujący w fabryce Philips Lighting Poland w Pile 
stanowi dowód, że działania związane z Lean Management mogą się udawać w polskich 

realiach. Istniejąca od 1958 roku fabryka żarówek w Pile w 1991 roku została przejęta przez 
Philipsa. Już od tego momentu mówić o rozpoczęciu procesu zmian.

Pełna transformacja w duchu Lean Management w Pile 
rozpoczęła się w 2009 roku. Prowadzący projekty szyb-

ko doszli do wniosków, jakich błędów z jego punktu widzenia 
należy unikać przy wdrażaniu tej metodologii. Najważniejsze 
konkluzja była taka jak zwykle – Lean nie sprawdzi się w fir-
mie, jeżeli nie znajdzie się on w centrum zainteresowania me-
nedżerów.
Należy zatem podkreślić fakt doskonałej znajomości zasad 
działania programu i zaangażowania w jego powodzenie na-
wet najwyższych rangą członków zarządu. Takie podejście to 
pierwszy warunek powodzenia wdrożeń Lean i zaangażowa-
nia w doskonalenie procesów także szeregowych pracowni-
ków. Do odniesienia sukcesu przez organizacje nie wystarczy 
znacz jedynie techniki i narzędzia zarządzania, pogrzebne jest 
do tego wszystkiego jeszcze myślenie oraz lider, który umie-
jętnie deleguje zadania. 
Jakie przywództwo jest potrzebne? Jak zauważył Donna M 
Genett, psycholog i konsultant rozwoju organizacyjnego, naj-
częstszym stylem zarządzania jest szef - mewa. Taki typ me-
nedżera daje pracownikowi zadanie, znika, wraca tylko wtedy, 

gdy się pracownik pomyli - wówczas nadlatuje, robi dużo ha-
łasu, rzuca się na niego, a potem odlatuje.
Tymczasem szef – delegujący (skuteczny delegator): umożli-
wia, aby jego pracownicy  rozwijali swoje zdolności. Ma do 
nich zaufanie, pozwala się rozwijać, jest trenerem i mentorem 
- stwarza możliwości - zapewnia odniesienie sukcesu. Nie ka-
rze też za błędy, jeżeli wyciągane są z nich właściwe wnioski.
Philips Lighting przez 25 lat aktywnie budował zaangażo-
wanie pracowników, co pozwoliło wygenerować około 500 
usprawniających proces produkcji projektów. Wynik tak był 
możliwy poprzez twórcze, kreatywne działanie w zespołach. 
W ten sposób firma realizuje myśl Frederika Philipsa, założy-
ciela firmy: „Sukces firmy nie zależy od struktury organiza-
cyjnej, ale od postawy ludzi, którzy w niej pracują”.
Zakład w Pile szczyci się w globalnej skali wyjątkowymi wy-
nikami – aż 25% wszystkich światowych pomysłów uspraw-
nień pochodzi z tej fabryki. To efekt zorganizowania współ-
zawodnictwa zespołów usprawniających czy silnego wsparcia 
ich działań przez zarząd.

 ■Oprac. WZ
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Firma: Pansonic Projekt:
Projekt: S&OP jako kręgosłup budżetu logistycznego

Budżetowanie  
zgodne z popytem

Panasonic,  jeden z największych producentów elektroniki na świecie, opiera swój budżet 
logistyczny na procesie Sales&Operational Plannig. Znane podejście wpisane jest jednak 
w całą strategię koncernu i wyróżnia się kilkoma elementami, nie spotykanymi w innych 

firmach.

Podstawowe założenie modelu wprowadzonego przez fir-
mę Panasonic polega na tym, że jednym z podstawowych 

zadań działu logistyki stanowi wsparcie sprzedaży. Panasonic 
ma niezmienny cel zarządzania, ustanowiony przez założycie-
la Konosuke Matsushita, stanowiący, że firma stanowi wkład 
w rozwój społeczeństwa poprzez jej działalności jako podmio-
tu publicznego. 
W opisywanym modelu przedsiębiorstwo włączyło do zasad 
swoich działań takie kwestie jak transparentność i elastycz-
ność budżetu, odzwierciedlającego strategię firmy, istnienie 
formalnego procesu, określającego relacje między działami 
i nadrzędną rolę sprzedaży nad logistyką. Istotne jest zało-
żenie, że budżet to proces, nie jednorazowe zdarzenie. Co 
wyróżnia wdrożenie Sales&Operational Plannig w wydaniu 
Panasonica to fakt, iż nie włączono do niego działu produkcji.

Koncern widzi dwie drogi do wyliczenia budżetu logistyczne-
go - opartą na prostym przeliczniku procentowym oraz zło-
żoną, opartą na dogłębnej analizie danych. Druga droga wy-
maga znacznie więcej pracy, ale wykorzystywanie danych ze 
sprzedaży ułatwia stworzenie budżetu. Jeśli celem firmy jest 
efektywność kosztowa, to każdy element należy potraktować 
osobno i znaleźć rozwiązanie benchmarkingowe i innowacyj-
ne, a także sprawdzić relację trade-off.
Według Panasonica, do sukcesu realizacji wdrożenia Sale-
s&Operational Plannig niezbędne są wsparcie osób decyzyj-
nych dla metodologii, rzetelność danych, ustalenie punktów 
krytycznych współpracy między działami, dobór odpowied-
nich osób do przygotowania i realizacji budżetu i prawidłowa 
interpretacja zdarzeń (odchylenia od budżetu).

 ■Oprac. WZ
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Firma: Lumileds Projekt:
Projekt: E2E Quality Improvement Lumileds 2016

Skuteczna poprawa 
jakości dostaw 

Lumileds wspólnie z Dachserem zrealizowało program poprawy jakości dostaw E2E. 
Producent, zamiast ograniczyć się do zażądania od operatora poprawy wskaźników, aktywnie 

włączył się w ten proces.

Lumileds specjalizuje się w produkcji elementów oświetle-
nia dla branży motoryzacyjnej, Żarówki w zakładu w Pa-

bianicach wymagają wyjątkowej dbałości podczas transportu. 
Firma zakłada bowiem dostarczanie do klientów produktów 
zawsze na czas i bez żadnych wadliwych egzemplarzy.
Z myślą o tym w obszarze transportu wspólnie z dostawcami 
usług transportowych zrealizowano projekt E2E, zapewniają-
cy proaktywne działanie dla zapewnienia najwyższego stan-
dardu wysyłanych dostaw. Przeprowadzony został on metodą 
DMAIC (definiuj, mierz, analizuj, popraw, kontroluj). Prócz 
poprawy jakości, projekt miał na celu ograniczenie kosztów 
i umocnienie współpracy z dostawcami.
Dla oceny jakości dostaw opracowano wskaźnik jakościowy 
PPM. PPM jest to ilość zareklamowanych lub zgłoszonych bra-
ków w dostawach wyprodukowanych towarów na 1 mln sztuk. 

Wskaźnik obejmuje wszystkie zgłoszone w danym miesiącu bra-
ki - także bezzasadne. Aktualny target to PPM = 700.
W ramach współpracy z Dachserem opracowano standardy 
mające na celu reakcję na takie sytuacje, jak rozdarcie się folii 
lub jej oderwanie od palety bez uszkodzenia towaru, widocz-
ne uszkodzenie towaru lub opakowania jednostkowego oraz 
widoczne zgniecenia towaru lub opakowania na skutek pię-
trowania.
Procedury zaowocował zauważalnym polepszeniem jakości 
obsługi klientów i proaktywnymi działaniami w celu infor-
mowania o problemach, spadkiem wskaźnika PPM, ogranicze-
niem kosztów dzięki szybkiej reakcji i zawracaniu przesyłek 
oraz umocnieniem współpracy na linii operator logistyczny 
– producent, dzięki zrozumieniu wspólnych procesów.
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Więcej obowiązków wobec pracowników tymczasowych

Praca tymczasowa  
na nowych zasadach

Zbliża się kres pracy tymczasowej na obecnych zasadach. Rada Ministrów przyjęła 24 stycznia 
br. projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz 

niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Podniesienie standardów pracy tymczasowej, polep-
szenie warunków zatrudnienia pracowników tym-

czasowych i bezpieczeństwa prawnego pracodawców ko-
rzystających z usług agencji pracy tymczasowej, a także 
poprawa skuteczności kontroli przeprowadzanych przez 
Państwową Inspekcję Pracy w tym obszarze – to podsta-
wowe cele proponowanych zmian.
Firmy produkcyjne chętnie korzystają z pracowników 
tymczasowych. Uważają, że taka forma pracy jest bardzo 
elastyczna oraz mniej obciążająca finansowo. W rezulta-
cie rośnie liczba agencji pracy tymczasowej oraz przed-
siębiorców korzystających z ich usług. Jednocześnie 
coraz częściej pojawiają się informacje o nadużywaniu 

tej formy zatrudnienia oraz nieprzestrzeganiu praw pra-
cowników tymczasowych. Dlatego ministerstwo przy-
gotowało pakiet rozwiązań służących uporządkowaniu 
rynku pracy tymczasowej oraz zabezpieczeniu interesów 
i praw pracowników tymczasowych.

 Ó Kiedy nie można?
Doprecyzowano przepisy dotyczące prac, których nie 
można powierzać pracownikom tymczasowym. Chodzi 
o wykonywanie tego samego rodzaju pracy, jaką wcze-
śniej wykonywał pracownik zatrudniony na stałe przez 
ostatnie 3 miesiące, a który został zwolniony przez pra-
codawcę użytkownika, z przyczyn od niego niezależnych. 
Ponadto, taka praca nie będzie mogła być wykonywana 
w jakiejkolwiek jednostce organizacyjnej pracodawcy 
użytkownika położonej w gminie, w której znajduje się 
lub znajdowała jednostka organizacyjna, w której zatrud-
niony był zwolniony pracownik.
Dzięki temu PIP będzie oceniała rodzaj pracy powierzo-
nej pracownikowi tymczasowemu, a nie stanowisko pra-
cy zajmowane przez zwolnionego pracownika.
Zaproponowano rozwiązanie, które umożliwi agencji 
pracy tymczasowej ustalenie prawidłowego i niedyskry-
minacyjnego wynagrodzenia pracownika tymczasowe-
go. Pracodawca użytkownik będzie musiał przedstawiać 
agencji do wglądu (na jej wniosek) treść regulacji we-
wnętrznych, dotyczących wynagradzania pracowników 
oraz przekazywać jej informacje o zmianach zasad wy-
nagradzania pracowników.
Ustalono, że agencja pracy tymczasowej będzie musiała 
informować na piśmie osobę, której ma być powierzo-
ne wykonywanie pracy tymczasowej – przed zawarciem 
z nią umowy o pracę – o treści uzgodnień między agen-
cją a pracodawcą użytkownikiem. Rozwiązanie to zlikwi-
duje nadużycia polegające na nieprzekazywaniu takich 
informacji przyszłemu pracownikowi albo przekazywa-
niu informacji niepełnej bądź ogólnikowej.
Zobowiązano agencje pracy tymczasowej do przekazy-
wania pracownikom tymczasowym informacji umoż-
liwiających nawiązanie bezpośredniego kontaktu 
z przedstawicielami agencji. Dzięki temu pracownicy 
tymczasowi będą mieli realną możliwość skontaktowa-
nia się ze swoim pracodawcą, jakim formalnie jest agen-
cja pracy tymczasowej.

 Ó Ciąża a praca tymczasowa
Wprowadzono większą ochronę pracownic w ciąży wy-
konujących pracę tymczasową. Ich umowy będą prze-
dłużać się do dnia porodu, jeżeli miałoby dojść do ich 

Rozszerzono ochronę procesową pracowników 
tymczasowych
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rozwiązania po upływie trzeciego miesiąca ciąży. Dzięki 
temu pracownica otrzyma po porodzie zasiłek macie-
rzyński.
Pracodawca użytkownik będzie musiał prowadzić ewi-
dencję osób wykonujących pracę tymczasową na pod-
stawie umów o pracę oraz na podstawie umów prawa 
cywilnego. Rozwiązanie to istotnie ułatwi kontrolę prze-
strzegania przepisów dotyczących limitów czasowych 
korzystania z pracy tymczasowej przez pracodawcę użyt-
kownika oraz podejmowanie skutecznych kontroli przez 
inspektorów pracy.
Uszczegółowiono zasady obliczania wynagrodzenia za 
urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego oraz 
ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. 
Nowe zasady powinny zapewnić pracownikom tymcza-
sowym porównywalne traktowanie z pracownikami wła-
snymi pracodawcy użytkownika, z zachowaniem specy-
fiki zatrudnienia tymczasowego.

 Ó Maksymalnie 18 miesięcy
Doprecyzowano przepisy dotyczące maksymalnego 
okresu wykonywania pracy tymczasowej. Agencja pra-
cy tymczasowej będzie mogła skierować pracownika 
tymczasowego do wykonywania pracy tymczasowej na 
rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nie-
przekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmu-
jącym 36 kolejnych miesięcy. Jednocześnie pracodawca 
użytkownik będzie mógł korzystać z pracy tego samego 
pracownika tymczasowego przez okres nieprzekraczają-
cy łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolej-
nych miesięcy.
Zatem pracodawca użytkownik – niezależnie od tego czy 
pracownik tymczasowy będzie kierowany do wykonywa-
nia pracy tymczasowej z jednej czy z kilku agencji – nie 
będzie mógł korzystać z pracy tego samego pracownika, 
ponad limity wykonywania pracy tymczasowej określo-
ne w ustawie. Takie same limity czasowe będą obowią-
zywały w przypadku wykonywania pracy tymczasowej 
na podstawie umów prawa cywilnego, a także w sytu-
acji naprzemiennego wykonywania pracy tymczasowej, 
czyli raz na podstawie umowy o pracę, a następnie na 
podstawie umowy prawa cywilnego lub odwrotnie (cho-
dzi o ograniczenie możliwości obchodzenia limitów 
czasowych pracy tymczasowej). Celem tej regulacji jest 
utrzymanie istoty pracy tymczasowej, polegającej na 
ograniczonym czasowo jej świadczeniu przez danego 
pracownika tymczasowego na rzecz danego pracodawcy 
użytkownika.
Rozszerzono ochronę procesową pracowników tymcza-
sowych. Będą oni mogli, tak jak inni pracownicy, wybrać 
sąd pracy właściwy do rozpatrzenia ich roszczeń wobec 
agencji pracy tymczasowej. Jednocześnie rozszerzono 
zakres obowiązujących regulacji, stosowanych wobec 

osób wykonujących pracę na podstawie prawa cywilne-
go, co powinno poprawić warunki wykonywania pracy 
tymczasowej na podstawie takich umów.
Poszerzono katalog przypadków objętych sankcjami 
za nieprzestrzeganie przepisów przez agencje pracy 
tymczasowej i pracodawców użytkowników. Wysokość 
grzywny za wykroczenia przeciwko prawom pracownika 
ustalono na takim samym poziomie jak w Kodeksie pra-
cy, tj. od 1 000 do 30 000 zł.

 Ó Dwa rodzaje agencji
Zaszły też kolejne zmiany w ustawie o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy oraz w ustawie o sys-
temie ubezpieczeń społecznych.
Wprowadzono dwa rodzaje agencji zatrudnienia:
1) świadczące usługi pośrednictwa pracy, doradztwa per-
sonalnego i poradnictwa zawodowego;
2) świadczące usługi pracy tymczasowej.
Przyjęto, że przedsiębiorcy zagraniczni z UE/EOG, za-
mierzający świadczyć usługi pracy tymczasowej w Pol-
sce, będą zobowiązani do dokonania wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.
Zobowiązano marszałków województw do sprawdzania 
raz na kwartał (za pośrednictwem systemów teleinfor-
matycznych prowadzonych przez ministra pracy), czy 
agencje pracy tymczasowej nie zalegają z opłacaniem 
obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne za 
pracowników pracy tymczasowej. Marszałek wojewódz-
twa będzie sprawdzał, czy agencja zatrudnienia świad-
cząca usługi pracy tymczasowej nie ma zaległości w obo-
wiązkowych płatnościach na ubezpieczenie zdrowotne, 
Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.
Przywrócono obowiązek posiadania lokalu przez agen-
cje zatrudnienia, w których będą one świadczyć swoje 
usługi. Rozwiązanie to ułatwi kontrolowanie działal-
ności agencji zatrudnienia przez Państwową Inspekcję 
Pracy (kontrola tzw. wirtualnych biur jest trudniejsza). 
Kierowanie do pracy za granicą za pośrednictwem agen-
cji zatrudnienia ma się odbywać bezpośrednio do praco-
dawców zagranicznych.
Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 czerwca 2017 r., 
z wyjątkiem części przepisów ustawy o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy, dla których termin 
wejścia w życie wyznaczono na 1 stycznia 2018 r.
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Zmiany w opodatkowaniu infrastruktury kolejowej

Tory na terenie 
fabryki a podatek od 

nieruchomości
Z końcem 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym, która ma 

wpływ na zmianę sposobu opodatkowania nieruchomości. W związku z tym, przedsiębiorstwa 
produkcyjne, posiadające na swoim terenie elementy infrastruktury kolejowej powinny 

przyjrzeć się ich opodatkowaniu. Zmiany mogą oznaczać dla firm zarówno zmniejszenie, jak i 
zwiększenie obciążeń fiskalnych.

C elem nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym 
z 16 listopada 2016 r. jest dostosowanie polskich 

przepisów do norm unijnych, co ma służyć utworze-
niu jednolitego, europejskiego obszaru kolejowego. Co 
istotne, nowelizacja przyniosła nie tylko zmianę zasad, 
na podstawie których funkcjonuje transport kolejo-
wy w Polsce, ale również w znaczący sposób wpłynęła 
na sposób opodatkowania nieruchomości kolejowych. 
Nowe zasady, w zakresie dotyczącym opodatkowania 
nieruchomości, obowiązują już od początku 2017 r. Na 
czym dokładnie polegają zmiany i co oznaczają one dla 
przedsiębiorstw? Wyjaśniają eksperci Ayming Polska.

 Ó Nowa definicja infrastruktury kolejowej
W ramach nowelizacji, w ustawie o transporcie kolejowym 
wprowadzono nową definicję infrastruktury kolejowej.  

Dotychczasowa, ogólna definicja została zastąpiona za-
mkniętym katalogiem obiektów, które uznawane są za 
elementy infrastruktury kolejowej. Ta zmiana jest bar-
dzo istotna, ponieważ od tego, czy dany obiekt można 
zaliczyć do infrastruktury kolejowej, zależy możliwość 
uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości.
Do tej pory zwolnieniu z opodatkowania podlegały 
tylko budowle tworzące infrastrukturę kolejową i za-
jęte pod nie grunty. Nowelizacja ustawy o transporcie 
kolejowym przyniosła zmianę w ustawie o podatkach 
i opłatach lokalnych, polegającą na objęciu zwolnieniem 
podatkowym budynków, w których znajdują się elemen-
ty infrastruktury kolejowej (zgodnie z nową definicją). 
Oznacza to, że podatku nie trzeba płacić między innymi 
od budynków, w których znajdują się nastawnie, urzą-
dzenia zapewniające sygnalizację i łączność na trasie ko-
lejowej czy urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

 Ó Udostępnienie warunkiem zwolnienia
Po nowelizacji, warunkiem skorzystania ze zwolnienia 
podatkowego jest udostępnienie infrastruktury kolejo-
wej przewoźnikowi. Do tej pory ze zwolnienia mógł sko-
rzystać zarządca infrastruktury kolejowej, „który był zo-
bowiązany do jej udostępniania”. To sformułowanie było 
źródłem wątpliwości interpretacyjnych. Po nowelizacji 
przepis stał się jednoznaczny - jednak ograniczył możli-
wość skorzystania ze zwolnienia.
- Dotychczasowe brzmienie przepisów powodowało, że 
w wyrokach sądów administracyjnych pojawiały się 
dwie, odmienne linie orzecznicze. Według pierwszej, 
korzystniejszej dla podatników, warunkiem skorzystania 
ze zwolnienia była sama gotowość udostępnienia infra-
struktury kolejowej. Według drugiej, bardziej profiskal-
nej, zwolnieniu podlegała tylko faktycznie udostępniona 
infrastruktura. Jednak, w ramach nowelizacji, ustawo-
dawca wyraźnie opowiedział się za rozwiązaniem ko-
rzystniejszym dla fiskusa. Obecnie przedsiębiorca, który 
zarządza elementami infrastruktury kolejowej skorzy-
sta ze zwolnienia podatkowego tylko, jeśli rzeczywiście 
udostępni ją przewoźnikowi kolejowemu. Może zdarzyć 
się, że przewoźnik kolejowy nie będzie zainteresowany 
wykorzystaniem takiej infrastruktury. Wtedy będziemy 

Wprowadzono nową definicję 
infrastruktury kolejowej.
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mieli do czynienia z sytuacją, w której to czynnik ekono-
miczny decyduje o obciążeniu przedsiębiorstwa podat-
kiem od nieudostępnionej infrastruktury kolejowej – ko-
mentuje Przemysław Smoczyński, konsultant w Dziale 
Podatków i Opłat Lokalnych w Ayming Polska.

 Ó Nowe pojęcia i punkty sporne
W ustawie o transporcie kolejowym wprowadzono sze-
reg nowych pojęć, które choć nie odnoszą się bezpośred-
nio do kwestii fiskalnych, mogą mieć znaczący wpływ 
na sposób opodatkowania nieruchomości kolejowych. 
Szczególne znaczenie ma pojawienie się takich pojęć, jak 
infrastruktura prywatna (wykorzystywana wyłącznie do 
realizacji własnych potrzeb właściciela lub zarządcy in-
frastruktury - innych niż przewóz osób) oraz infrastruk-
tura nieczynna (na której zarządca infrastruktury nie 
dopuścił ruchu kolejowego). Elementy infrastruktury 
prywatnej lub nieczynnej nie mogą zostać udostępnio-
ne przewoźnikowi kolejowemu, co oznacza, że nie będą 
podlegały zwolnieniu podatkowemu. Trzecim, ważnym 
pojęciem jest infrastruktura usługowa (obiekt budow-
lany wraz z gruntem, na którym jest usytuowany, oraz 
instalacjami i urządzeniami, przeznaczony w całości lub 
w części do świadczenia usług) – jednak, nie jest do koń-
ca jasne, czy stanowi ona rodzaj infrastruktury kolejo-
wej, czy jest zupełnie odrębnym pojęciem.
- Od rozstrzygnięcia, w jaki sposób należy rozumieć 
infrastrukturę usługową, może zależeć zakres zwolnie-
nia podatkowego. Szczególnie istotne może być to dla 
jednostek zarządzających terminalami towarowymi czy 

obiektami zaplecza technicznego, które umożliwiają 
prawidłowe prowadzenie ruchu kolejowego. Temat ten 
podejmowano w czasie konsultacji społecznych, które 
miały miejsce w ramach procesu legislacyjnego. Usta-
wodawca nie zdecydował się jednak na doprecyzowanie 
tej kwestii, co może skutkować sporami pomiędzy podat-
nikami a organami podatkowymi – podsumowuje Prze-
mysław Smoczyński.
Choć nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym nie 
dotyczyła wprost ustawy podatkowej, już teraz widać 
jej wpływ na sposób opodatkowania nieruchomości. 
W związku z tym, przedsiębiorcy posiadający na tere-
nie swoich zakładów elementy infrastruktury kolejowej 
powinni na nowo przeanalizować sposób ich opodatko-
wania. W zależności od indywidualnej sytuacji, wprowa-
dzone zmiany mogą spowodować zarówno zmniejszenie, 
jak i zwiększenie obciążeń podatkowych. Dokładne okre-
ślenie skutków nowelizacji wymaga wnikliwego prze-
analizowania indywidualnej sytuacji przedsiębiorstwa 
oraz skonfrontowania nowych przepisów kolejowych 
z regulacjami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
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Szkodliwy nawyk odkładania zadań 

Prokrastynacja i jej skutki
Każdemu człowiekowi częściej lub rzadziej zdarza się odkładać wykonanie pewnych zadań na 

bliżej nieokreślone „później”. Co jednak gdy „później” staje się domeną życia zawodowego,  
a w rezultacie coraz częściej wykonujemy zadania byle jak, aby tylko zdążyć przed ustalonym 
terminem? Zdaniem doradców personalnych, takim zachowaniem obniżamy poczucie własnej 

wartości i tracimy w oczach współpracowników.

Prokrastynacja, czyli odkładanie dzia-
łań w czasie, dla wielu ludzi jest co-

dzienną strategią na pozorne radzenie 
sobie z nudnymi, nieprzyjemnymi lub 
trudnymi obowiązkami. Jednak o ile prze-
łożenie prywatnego telefonu do znajo-
mych z jednego dnia na kolejny nie jest 
problematyczne, o tyle nagminne zwleka-
nie z realizacją zadań w pracy może mieć 
poważne konsekwencje.
Niezliczone przerwy na kawę, częste od-
chodzenie od biurka i długie rozmowy ze 
współpracownikami mogą być traktowane 
jak zwykłe obijanie się. Jednak takie zacho-
wanie może też wynikać z faktu, że czeka 
na nas zadanie, którego zupełnie nie mamy 
ochoty wykonywać. Zdaniem eksperta 
Hays Poland, przejawem tego problemu 
jest również koncentrowanie się na niezbyt 
angażujących, nudnych poleceniach, które 
co prawda nie wymagają zbyt dużego wy-
siłku, ale też niewiele dają w zamian.
– Oznaką wypracowania nawyku odkłada-
nia rzeczy w czasie jest także częste pozo-
stawanie czegoś ważnego na liście rzeczy 
do zrobienia lub łatwa dekoncentracja 
podczas pracy nad istotnymi kwestiami 
– twierdzi Agnieszka Czarnecka, Manager 
HR Consultancy w Hays Poland i dodaje − 
Uważne pilnowanie czasu również nie jest 
naszym sprzymierzeńcem, szczególnie 
gdy nagle robi się zbyt późno, żeby wyko-
nać zadanie jeszcze dziś. Wtedy odkłada-
my to na jutro.

 Ó Szkodliwy nawyk?
Jak dodatkowo utrudnić sobie pracę nad 
skomplikowanym zadaniem? Możliwie 
jak najdłużej zwlekać z rozpoczęciem. 
Obowiązek nie stanie się z czasem przy-
jemniejszy, a nasz wewnętrzny niepokój 
tylko wzrośnie. Im więcej rzeczy odkłada-
my na później, tym większy nakład pracy 
i poziom stresu.
Jak uważa Agnieszka Czarnecka, tenden-
cja do odkładania rzeczy w czasie ma 
zgubny wpływ na stan naszej pewności 
siebie. − Przekładamy coraz więcej dzia-
łań na później, a do naszej świadomości 
wkrada się poczucie porażki i zwątpienie 
we własne kompetencje, które z czasem 

zauważają osoby w naszym zawodowym 
otoczeniu – tłumaczy. Co więcej, częste 
zostawanie w biurze po godzinach w celu 
nadrobienia zaległości nie stawia pracow-
nika w dobrym świetle.

 Ó Jak zerwać z prokrastynacją?
Jeśli powyższe zachowania brzmią zna-
jomo, to możliwe, że prokrastynacja sta-
ła się nawykiem, wyznaczającym tryb 
naszej pracy zawodowej. Ekspert Hays 
wymienia kilka zasad, które pomogą się 
zmotywować i zrobić dziś to, co bardzo 
chcielibyśmy zrobić jutro.
1. Wykorzystaj pierwsze pół godziny 
na rzetelną pracę.
Nie rozmawiaj ze współpracownikami, 
nie przeglądaj maili (chyba, że jest to ko-
nieczne), nie sprawdzaj wiadomości, tylko 
po prostu skup się na najważniejszym za-
daniu do wykonania. Te 30 minut wyzna-
czy odpowiednie tempo na resztę dnia.
2. Popraw zarządzanie czasem.
Ustal ramy czasowe i podziel nakład 
pracy, potrzebny do wykonania zadania, 
na łatwiejsze do zaplanowania sesje. To 
świetny sposób na utrzymanie satysfak-
cjonującej wydajności przez cały dzień.
3. Wyznacz sobie osiągalny cel na 
każdy dzień.
Łatwiej jest wtedy w pełni skoncentrować 
się na realizacji priorytetowego zadania 
oraz dostrzec jego sens.

4. Wychodź poza strefę komfortu.
Jedną z przyczyn zwlekania z działa-
niem jest strach przed nieznanym lub 
niepewność wobec swoich umiejętno-
ści. Podejmując wyzwanie pracy nad 
wymagającymi zadaniami, możesz być 
pozytywnie zaskoczony swoimi umie-
jętnościami, a to jest pierwszy krok do 
zwiększenia swojej pewności siebie.
5. Pamiętaj, aby wynagradzać siebie 
za wykonanie trudnego zadania.
Przyznaj sobie nagrodę, szczególnie, 
gdy zadanie było kilkakrotnie odkła-
dane na później. Przerwa na kawę lub 
nawet uznanie własnych zasług popra-
wia nasze nastawienie do kolejnych 
wyzwań.
Zdaniem Agnieszki Czarneckiej, od-
kładanie pewnych rzeczy na później 
nie zawsze jest złe, a czasem jest na-
wet wskazane. – Zwlekanie z pracą nad 
zadaniem jest dobrym podejściem, 
jeśli chcemy się zastanowić nad lep-
szym, efektywniejszym lub bardziej 
kreatywnym rozwiązaniem problemu 
– tłumaczy. Natomiast jeśli takie za-
chowanie jest standardem w naszym 
życiu zawodowym, to warto zasta-
nowić się, czy nasza kariera podąża 
w dobrym kierunku. Możliwe, że naj-
lepszym rozwiązaniem jest po prostu 
zmiana pracy lub zawodu.

 ■Oprac. AP

Prokrastynacja ma zgubny wpływ na naszą pewność siebie.



Sedlak & Sedlak          

Inwestycje w kapitał ludzki
 
W przypadku szkoleń, planowany i wykorzystany budżet przypadający na jednego pracownika jest 
w firmach produkcyjnych mniejszy, niż w pozostałych sektorach. Jednocześnie budżet szkoleń 
przypadający na przeszkolonego pracownika jest wyższy w sektorze produkcyjnym. Oznacza 
to, że w sektorze produkcyjnym przeciętnie szkolonych jest mniej pracowników, jednak nakłady  
na ich wyszkolenie są większe.

Budżet szkoleń przypadający na przeszkolonego pracownika w skali roku 

1121 PLN

1042 PLN

Kim jest przeciętny pracownik produkcyjny?
 

wiek 40 latstaż 9 lat

urlop na żądanie:
1 dzień na 2 lata

10 h szkoleń

60 godzin nadliczbowych

Jak wynika z naszego badania jest to osoba w wieku ok. 40 lat, która pracuje w danym 
przedsiębiorstwie od niemal 9 lat, a co 2 lata bierze 1 dzień urlopu na żądanie. Przeciętny pracownik 
spędza ok. 10 godzin na szkoleniach i wypracuje 60 godzin nadliczbowych w skali roku.
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Wskaźniki HR w firmach produkcyjnych

Jaki jest pracownik 
produkcji?

Firma Sedlak&Sedlak dokonała analizy wskaźników HR w firmach produkcyjnych. Dzięki 
szerokiej próbie statystycznej można przekonać się, jak producenci podchodzą do kwestii 

zarządzania zasobami ludzkimi.

W Raporcie Wskaźniki HR 2015 wzięły udział 
203 firmy z całej Polski, które zatrudniają 

258 410 pracowników. Badanie obejmowało cały rok 
2015. Na jego podstawie obliczono 41 wskaźników 
z 4 istotnych obszarów zarządzania personelem: 
fluktuacji, absencji, efektywności pracy i inwestycji 
w kapitał ludzki. W badaniu przeważają firmy o pro-
filu produkcyjnym, których wyniki omówiono w po-
niższym tekście.

 Ó Fluktuacja kadr
Wskaźniki fluktuacji pokazują, że rekrutacje w fir-
mach produkcyjnych są w większym stopniu zleca-
ne firmom zewnętrznym, niż w pozostałych sekto-
rach gospodarki. Z naszych analiz wynika, że jest 
to związane ze skokowym wzrostem zatrudnienia. 
W przypadku, gdy w firmie zapada decyzja o zatrud-
nieniu dodatkowych 50 specjalistów w ciągu mie-
siąca, działy HR muszą wspomagać się zewnętrzny-
mi firmami, by zdążyć na czas z realizacją zadania.

 Ó Absencja
Pracownik firmy produkcyjnej choruje średnio o po-
nad trzy dni dłużej niż przeciętny pracownik pozo-
stałych sektorów. Analizowany wynik dotyczy cho-
roby własnej, a więc wyłącza opiekę nad chorym 
członkiem rodziny i kobiety w ciąży. Wyniki sekto-
ra produkcyjnego są wyższe od przeciętnych także, 
przy wskaźnikach absencji jednodniowej, absencji 
wypadkowej czy absencji ogólnej. Jednocześnie mo-
żemy zaobserwować, że w sektorze produkcyjnym 
pracownicy w większym stopniu wykorzystują przy-
sługujące im urlopy.

 Ó Efektywność
Jak wynika z Raportu Wskaźniki HR 2015, pracowni-
cy firm produkcyjnych otrzymują benefity o niemal 
dwukrotnie niższej wartości niż pracownicy pozo-
stałych sektorów. Jednocześnie pracownicy sektora 
produkcyjnego wyrabiają czterokrotnie więcej go-
dzin nadliczbowych. Interesujący jest również fakt, 
że przeciętne wynagrodzenie w sektorze produkcyj-
nym jest ok. 25% niższe od wynagrodzenia w sekto-
rze usługowym i handlowym.

 Ó Inwestycje w kapitał ludzki
W przypadku szkoleń, planowany i wykorzystany 
budżet przypadający na jednego pracownika jest 
w firmach produkcyjnych mniejszy, niż w pozosta-

łych sektorach. Jednocześnie budżet szkoleń przy-
padający na przeszkolonego pracownika jest wyższy 
w sektorze produkcyjnym. Oznacza to, że w sekto-
rze produkcyjnym przeciętnie szkolonych jest mniej 
pracowników, jednak nakłady na ich wyszkolenie są 
większe.

 Ó Kim jest przeciętny pracownik 
produkcyjny?

Jak wynika z naszego badania jest to osoba w wieku 
ok. 40 lat, która pracuje w danym przedsiębiorstwie 
od niemal 9 lat, a co 2 lata bierze 1 dzień urlopu na 
żądanie. Przeciętny pracownik spędza ok. 10 godzin 
na szkoleniach i wypracuje 60 godzin nadliczbo-
wych w skali roku.

 ■Oprac. WZ, źródło: Sedlak&Sedlak / wynagrodzenia.pl

Prokrastynacja ma zgubny wpływ na naszą pewność siebie.

W Raporcie WskaźnikiHR 2015 wzięły udział 203 firmy z całej Polski, które zatrudniają  
258 410 pracowników. Badanie obejmowało cały rok 2015. Na jego podstawie obliczyliśmy  
41 wskaźników z 4 istotnych obszarów zarządzania personelem: fluktuacji, absencji, 
efektywności pracy i inwestycji w kapitał ludzki. W badaniu przeważają firmy o profilu 
produkcyjnym, których wyniki omówiono w poniższym tekście.

Sedlak & Sedlak          

Fluktuacja kadr
 
Wskaźniki fluktuacji pokazują, że rekrutacje w firmach produkcyjnych są  w większym stopniu 
zlecane firmom zewnętrznym, niż w pozostałych sektorach gospodarki. Z naszych analiz wynika, że 
jest to związane ze skokowym wzrostem zatrudnienia. W przypadku, gdy w firmie zapada decyzja 
o zatrudnieniu dodatkowych 50 specjalistów w ciągu miesiąca, działy HR muszą wspomagać się 
zewnętrznymi firmami, by zdążyć na czas z realizacją zadania. 

POZOSTAŁE SEKTORY
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Odsetek rekrutacji realizowanych przez firmy zewnętrzne

50  osób
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Sedlak & Sedlak          

Absencja
 
Pracownik firmy produkcyjnej choruje średnio o ponad trzy dni dłużej niż przeciętny pracownik 
pozostałych sektorów. Analizowany wynik dotyczy choroby własnej, a więc wyłącza opiekę 
nad chorym członkiem rodziny i kobiety w ciąży. Wyniki sektora produkcyjnego są wyższe  
od przeciętnych także, przy wskaźnikach absencji jednodniowej, absencji wypadkowej czy 
absencji ogólnej. Jednocześnie możemy zaobserwować, że w sektorze produkcyjnym pracownicy 
w większym stopniu wykorzystują przysługujące im urlopy. 

Liczba dni absencji chorobowej własnej w ciągu roku

0 2 4 6 8 10 12

pracownik produkcyjny
 choruje o ponad 3 dni 
dłużej niż pracownicy

 innych sektorów

POZOSTAŁE SEKTORY

PRODUKCJA
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Wdrażanie systemu zarządzania odpadami etap po etapie

Małe kroki do  
gospodarki cyrkularnej

Dla efektywnego wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym, znaczenie ma wykonanie wielu 
małych kroków, na każdym etapie zarządzania odpadami w przedsiębiorstwie. 

Celem gospodarki obiegu zamkniętego jest między in-
nymi uzyskanie jak najwyższego poziomu odzysku 

i recyklingu odpadów oraz optymalne zagospodarowanie 
wykorzystanych w produkcji materiałów. Przedsiębior-
stwa przywiązują coraz większą wagę do zrównoważonego 
rozwoju, wdrażając rozwiązania umożliwiające efektywne 
i przyjazne środowisku zarządzanie procesami gospodaro-
wania odpadami. Usprawnienie każdego z jego etapów jest 
krokiem w stronę wprowadzenia gospodarki cyrkularnej. 

 Ó Projektowanie produktów 
Podstawowe znaczenie dla gospodarki obiegu zamkniętego 
ma racjonalne projektowanie produktów (tzw. projektowa-
nie dla recyklingu). Podjęte w czasie tworzenia produktów 
decyzje, określają w jakim stopniu wykorzystane materiały 
będą mogły być użyte ponownie w przyszłości. Celem pro-
jektowania dla recyklingu jest ograniczenie wykorzystania 
w produkcji surowców naturalnych na korzyść tych pocho-
dzących z odzysku oraz uzyskanie możliwie najwyższego 
wskaźnika recyklingu po zakończeniu cyklu życia produk-
tu. Pod uwagę bierze się zastosowane w produkcji materia-
ły, sposoby ich wykorzystywania, możliwości późniejszego 
oddzielenia ich od siebie oraz dalszego recyklingu. 
Na etapie projektowania produktu warto zastano-
wić się, które pozostałości po procesie produkcyjnym 
mogą zostać przetworzone oraz w jaki sposób najlepiej  

je wykorzystać. Istotne jest projektowanie, które stwarza 
możliwość przekazania odpadów o określonych właści-
wościach ponownie do procesu produkcyjnego lub wy-
korzystania ich przez inny podmiot.

Doskonałym przykładem metalu, który warto odzyski-
wać, jest aluminium, ponieważ jego produkcja wymaga 
olbrzymich ilości energii. Tymczasem recykling pozwa-
la oszczędzić 95% energii w porównaniu z produkcją 
aluminium z boksytu (boksyt jest źródłem aluminium). 
Jednocześnie warto podkreślić, że wykorzystanie w pro-
dukcji materiałów pochodzących z recyklingu pozwala 
na zachowanie równie wysokiej jakości produktu. 

 Ó Planowanie zakupów produkcyjnych 
Wpływ na jakość zarządzania odpadami ma także pla-
nowanie zakupów produkcyjnych w taki sposób, aby 
żaden z substratów nie został zmarnowany. W planach 
uwzględnia się ilości potrzebnych materiałów, czas do-
stawy substratów (nie powinny one ulec przetermino-
waniu) oraz sposób ich pakowania. Znaczenie ma tutaj 
wykorzystanie opakowań wielokrotnego użytku, czyli 
takich, które można dalej wykorzystywać do dystrybucji 
własnego produktu lub poddać recyklingowi. 

 Ó Produkcja 
Gospodarowanie odpadami ma istotny wpływ na ciągłość 
produkcji, dlatego powinno być zorganizowane tak, aby ją 
wspierać. Do odpowiedniego zarządzania odpadami nie-
zbędna jest analiza powstających frakcji odpadów oraz ich 
ilości. Na jej podstawie możliwa jest optymalizacja proce-
sów segregacji poprzez zastosowanie rozwiązań odpowia-
dających potrzebom konkretnego przedsiębiorstwa. We 
wszystkich przypadkach dąży się do zapobiegania zanie-
czyszczenia frakcji, ponieważ jej zabrudzenie uniemożli-
wia skuteczny odzysk materiałów. W tym celu stosuje się 
np. sortowanie u źródła, czyli segregację przy linii produk-
cyjnej, co wpływa nie tylko na zachowanie czystości frak-
cji odpadów, lecz także usprawnia logistykę wewnętrzną 
firmy. Dla przykładu, w pojemnikach do gromadzenia od-

Przedsiębiorstwa, aby skrócić drogę 
jaką pokonują odpady od miejsca 

ich powstawania do wyznaczonego 
pojemnika, mogą zastosować  

np. okna wyrzutowe do kontenerów 
z hali produkcyjnej.

Kluczem do optymalizacji zarządzania 
odpadami jest kontrola całego procesu. 
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padów przeznaczonych do kompo-
stowania zalecane jest zastosowanie 
worków biodegradowalnych. Użycie 
opakowań wykonanych z tworzyw 
sztucznych zanieczyszcza odpad or-
ganiczny, co znacząco utrudnia jego 
późniejsze wykorzystanie. Z kolei 
brak jakiegokolwiek worka wiąże się 
z koniecznością mycia pojemnika po 
każdorazowym opróżnieniu. 

 Ó Magazynowanie 
odpadów i transport 

Przedsiębiorstwa, aby skrócić 
drogę jaką pokonują odpady od 
miejsca ich powstawania do wy-
znaczonego pojemnika, mogą za-
stosować np. okna wyrzutowe do 
kontenerów z hali produkcyjnej. Dzięki takiemu roz-
wiązaniu ograniczony zostaje transport wewnętrzny 
odpadów pomiędzy halami produkcyjnymi oraz ich  
kilkakrotny przeładunek. 

W zarządzaniu odpadami istotny jest właściwy dobór 
liczby i wielkości urządzeń oraz kontenerów zbiorczych 
do gromadzenia odpadów w celu optymalizacji wywozów 
i utrzymania czystości frakcji. Na przykład, pojemniki 
wykorzystywane przy transporcie odpadów niebezpiecz-
nych mogą być używane wielokrotnie, wymagana jest 
jednak odpowiednia dbałość o ich czystość. Znaczenie ma 
również właściwe oznakowanie kontenerów, ułatwiające 
identyfikację, a tym samym zapobieganie zmieszaniu 
odpadów. Pomocne jest także zastosowanie rozwiązań 
takich jak prasokontenery i belownice. Poprzez kompak-
towanie odpadów można zmniejszyć liczbę transportów 
zewnętrznych nawet do 80%, a dzięki lepszemu wysorto-
waniu surowców obniżyć koszty gospodarowania odpa-
dami nawet o kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie.

 Ó Zagospodarowanie odpadów 
Na etapie zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych 
niezbędny jest właściwy dobór rozwiązań ich wykorzy-
stania w odniesieniu do ich właściwości fizyczno-che-
micznych. Przedsiębiorstwa ponoszą odpowiedzialność 
prawną za wytworzone odpady i podlegają określo-
nym regulacjom dotyczącym gospodarowania nimi. To 
przede wszystkim przedsiębiorstwa decydują o możli-
wości ponownego wykorzystania materiałów – od etapu 
projektowania produktu aż do momentu, kiedy odpady 
skierowane zostaną do przetworzenia. Takie odpady – 
surowce – jak papier, tworzywa sztuczne, szkło, metale 
żelazne i nieżelazne mogą być poddawane recyklingowi 
wielokrotnie. Papier może być przetwarzany 6-7 razy, 
tworzywa sztuczne do 10 razy i wykorzystywane np. 
w plastikowych paletach i koszach, ekranach dźwięko-
wych, doniczkach na kwiaty czy meblach ogrodowych. 

Z odpadów z worków jutowych można stworzyć na przy-
kład nowe produkty takie jak torby, leżaki itp. Natomiast 
odpad organiczny, który spełnia określone wymogi 
czystości, może zostać zagospodarowany jako produkt 
paszowy. W recyklingu przetwarzane są także popioły 
niebezpieczne, z których powstają substytuty materiału 
budowlano-drogowego. Możliwości zagospodarowania 
odpadów jest bardzo wiele. 

 Ó Dokumentacja i kontrola 
Kluczem do optymalizacji zarządzania odpadami jest 
monitoring oraz kontrola całego procesu. Do wprowa-
dzenia usprawnień mają przyczynić się audyty odpa-
dowe, polegające na analizie procesów produkcyjnych, 
logistyki gospodarowania odpadami oraz sytuacji praw-
nej. Przedsiębiorstwo, chcące poprawić system zarządza-
nia odpadami, powinno monitorować ilość oraz rodzaj 
wytwarzanych odpadów, a także sposoby ich gospoda-
rowania w trybie comiesięcznym. Raportowanie oraz 
sprawozdawczość pomagają usprawnić wprowadzanie 
zmian, których celem jest podniesienie efektywności.

 Ó Praca nad usprawnieniami 
Gospodarowanie odpadami wymaga ciągłej pracy nad udo-
skonaleniem procesu zarządzania. Aby był on optymalny, 
ważne są cykliczne spotkania przedsiębiorstw zajmujących 
się recyklingiem z klientami, na których omawiane są efek-
ty bieżącej współpracy. Prowadzone rozmowy przyczyniają 
się do obustronnego doskonalenia rozwiązań i podnosze-
nia efektywności gospodarowania odpadami. Niezbędna 
jest również edukacja pracowników w zakresie postępowa-
nia z odpadami, podnoszenie poziomu wiedzy na temat ich 
magazynowania, sortowania oraz utrzymywania określo-
nych parametrów. 
Działania w ramach efektywnego zarządzania odpadami 
wpływają na zmniejszenie ilości odpadów, oszczędność 
czasu pracowników, poprawę biznesowego funkcjonowa-
nia firmy, zwiększenie bezpieczeństwa pracy, przyczyniając 
się do realizacji celów środowiskowych. Zmiany w każdym 
ogniwie łańcucha dają szansę na efektywną i świadomą 
zmianę systemu gospodarowania odpadami, która pozwala 
materiałom zyskiwać nowe życie w kolejnych produktach.

 ■ Monika Mąkowska, dyrektor Biznesu Odpadów Niebezpiecznych  
i Innych w Stena Recycling

Do odpowiedniego zarządzania 
odpadami niezbędna jest analiza 

powstających frakcji odpadów 
oraz ich ilości. 

Doskonałym przykładem 
metalu, który warto 
odzyskiwać, jest aluminium.
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Odzysk ciepła z fabryki na potrzeby ogrzewania miejskiego

Odlewnia Volkswagena zlokalizowana jest na po-
znańskiej Wildzie, a więc w terenie silne zurbani-

zowanym. Duże zakłady już bardzo rzadko spotykane są 
w sercach dużych miast. Taka lokalizacja stwarza pro-
blemy, ale zarazem okazała się impulsem do stworzenia 
wyjątkowego projektu proekologicznego.

 Ó Ciepło ze sprężania
Ponad 30 budynków, w tym szpital HCP, będzie ogrzewa-
nych ciepłem odzyskanym z procesów przemysłowych. 
To efekt trzyletniej współpracy Odlewni Volkswagen 
Poznań wraz z firmą Veolia Energia Poznań. Odzyskane 
dzięki technologii firmy Atlas Copco ciepło, zamiast do 
atmosfery trafi do sąsiadujących z Odlewnią obiektów. 
Jest to prawdopodobnie pierwszy przypadek odzysku 
ciepła z procesów przemysłowych na potrzeby ogrzewa-
nia miejskiego w naszej części Europy.
Wdrożone rozwiązanie oznacza obniżenie produkcji dwu-
tlenku węgla o 2014 ton rocznie. Dodatkowym atutem tej 
współpracy jest też oszczędność 17 milionów litrów wody 
(to odpowiada rocznemu zużyciu przez 80 czteroosobo-
wych rodzin) oraz blisko 40 000 GJ zaoszczędzonej ener-
gii, co z kolei oznacza mniejsze zapotrzebowanie na spala-
nie paliwa w Elektrociepłowni Karolin oraz zmniejszenie 
lokalnej emisji CO2 o ponad 1000 ton rocznie. A wszystko 
to efekt innowacyjnej koncepcji,  pozwalającej na przepro-
wadzenie ciepła emitowanego przez sprężarki w Odlewni  
VW poprzez węzeł cieplny Veolii bezpośrednio do miej-
skiego systemu ciepłowniczego.
- Moduł rekuperacji ciepła jest jednym z wielu działań 
Volkswagen Poznań na rzecz ochrony środowiska i naj-
bliższego sąsiedztwa naszych czterech zakładów produk-
cyjnych -  mówi Jens Ocksen, prezes Zarządu Volkswagen 
Poznań. - Dzięki temu projektowi ciepło technologiczne 
powstające w wyniku procesów odlewniczych może być 
dalej wykorzystane przez naszych sąsiadów. Dodatkowo 
jest to doskonały przykład współpracy oraz zaangażowa-
nia pracowników Volkswagen Poznań oraz naszych part-
nerów  -  dodaje Jens Ocksen.

 Ó Historia zakładu
Zakład nr 3 firmy Volkswagen Poznań Sp. z o.o. (tzw. Od-
lewnia) został otwarty w 1996 roku w jednej z hal Zakła-
dów H. Cegielskiego w Poznaniu. Głównym zadaniem 
zakładu jest produkcja głowic do silników oraz różnych 
detali aluminiowych dostarczanych dla większości marek 
koncernu Volkswagen. Roczny tonaż produkcji zakładu to 
około 30 000 ton, co czyni odlewnię w Poznaniu drugim, co 
do wielkości tego typu zakładem w całym koncernie VW.  
Do roku 2004 zakład był zasilany sprężonym powietrzem 
z Zakładów H. Cegielski, który dysponował wówczas dwo-
ma olejowymi sprężarkami śrubowymi. Wymogi techno-
logiczne oraz szybko rosnące zapotrzebowanie na sprę-
żone powietrze wymusiło podjęcie decyzji o rozpoczęciu 
procedury przetargowej na budowę własnej sprężarkowni 
na terenie odlewni. Po dokonaniu wnikliwych analiz eko-
nomicznych oferowanych rozwiązań do realizacji przyję-
te zostało rozwiązanie zaproponowane przez Atlas Copco. 
Zadanie wymagało szczegółowego zaplanowania wszyst-
kich etapów, gdyż prace musiały być wykonane na ruchu 
zakładu, który w czasie realizacji inwestycji prowadził 
normalną produkcję.  
 W 2004 roku została ukończona instalacja nowej sprężar-
kowni, w której zastosowano dwie sprężarki bezolejowe ZR 
425 oraz jedną sprężarkę bezolejową zmienno-obrotową 
typ ZR 500 VSD. Sprężarki zostały wyposażone w zewnętrz-
ne osuszacze bębnowe adsorpcyjne typ MD. Zastosowanie 
takiego rozwiązania było dużym atutem z uwagi na najniż-
szy koszt wytworzenia 1 m3 sprężonego powietrza. Ciągły 
wzrost produkcji zakładu oraz pozytywne doświadczenia 
eksploatacyjne spowodowały, że w roku 2008 sprężarkow-
nię doposażono w kolejną sprężarkę typu ZR 425.

 Ó Długa praca
Pomysł wykorzystania ciepła odpadowego z procesu pro-
dukcji sprężonego powietrza narodził się w 2011 roku. 
Warto pamiętać, że wytwarzanie sprężonego powietrza 
jest bardzo energochłonnym procesem – aż 80% energii 
elektrycznej pobieranej przez sprężarki jest zamieniane na 
energię cieplną i przekazywane w postaci podgrzanej wody 
do ochłodzenia. Wykorzystywanie właśnie tej podgrzanej 
wody – zamiast jej schłodzenia -  i odzyskanie z niej energii 

Fabryka 
ogrzewa 
Poznań

Inwestycje producentów w dobre relacje 
z lokalnymi społecznościami potrafią grać 
istotną rolę w powodzeniu ich działalności. 
Volkswagen Poznań wyróżnia się na tym 

polu wyjątkowo ambitnymi projektami, zaś 
ostatnia realizacja jest szczególnie warta 

przedstawienia.
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przyświecało pomysłodawcom projektu. Zadanie nie nale-
żało jednak do łatwych. Po intensywnych, trwających dwa 
lata pracach koncepcyjnych oraz wykonawczych udało się 
wdrożyć rozwiązanie pozwalające na odzysk ciepła i wpro-
wadzenie do miejskiego systemu. 
W ramach projektu powstały m.in. dwa węzły ciepłownicze 
oraz blisko 2 km rurociągów o objętości kilkunastu metrów 
sześciennych. Obejmował on także budowę nowego syste-
mu wytwarzania sprężonego powietrza. Zadanie było wy-
jątkowo skomplikowane i wymagające najwyższych umie-
jętności organizacji robót, ponieważ całość prac miała być 
wykonana na ruchu zakładu, który pracował w systemie 
24/7.  Należało całkowicie wymienić istniejącą instalację 
dystrybucji powietrza oraz 75% urządzeń do jego wytwa-
rzania i uzdatniania. Prace zostały ukończone w 2014 roku. 
Nowy system składa się z jednej sprężarki bezolejowej 
zmienno-obrotowej ZR 700 VSD(700 kW), dwóch spręża-
rek bezolejowych ZR 750 (750 kW) oraz bębnowych osu-
szaczy adsorpcyjnych MD 1300 VSD.

 Ó Szersza strategia
- Odzysk ciepła z przemysłu i skierowanie go bezpośred-
nio do odbiorców ciepła systemowego w mieście doskona-
le wpisuje się promowaną przez polski rząd i realizowaną 
przez Veolię koncepcję budowania gospodarki o obiegu za-
mkniętym  – wyjaśnia  Gérard Bourland, dyrektor generalny 
Grupy Veolia  w Polsce. - Ponadto ten projekt zawiera w so-
bie wszystkie te wartości, które są dla Veolii najważniejsze, 
jest realizowany w partnerstwie z klientem, ma charakter in-
nowacyjny  i  jest efektywny energetycznie, a dodatkowo ma 
pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Chcemy, aby 
pionierskie rozwiązanie, które Veolia wypracowała z Volks-
wagenem i pozostałymi partnerami projektu, stały się naszą 
referencją, którą będziemy odwzorowywać  we wszystkich 
naszych systemach ciepłowniczych – dodaje Bourland.
Dla Odlewni to kolejny krok na rzecz ekologicznej produk-
cji. Od 2010 roku Odlewnia VWP uczestniczy w koncerno-
wym programie Think Blue Factory. Jego założeniem jest 
redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez zmniejszenie zu-
życia energii, zmniejszenie zużycia wody, redukcja lotnych 
związków organicznych a także ograniczenie wytwarzania 
odpadów o 25% na każdą wyprodukowana część do 2018 
roku. Odlewnia VWP od wielu lat współpracuje także z lo-
kalną społecznością. - Nasi pracownicy  w minionym roku 
uczestniczyli  w wielu programach ekologicznych, mię-
dzy innymi w akcji zarybiania Warty, zagospodarowaniu 
ogródków wokół drzew przyulicznych na Wildzie, na stałe 
też prowadzimy dialog sąsiedzki z mieszkańcami dzielni-
cy – wymienia Mirco Wollenstein, dyrektor Odlewni VWP.
Jak podkreślają przedstawiciele Volkswagena i Veolii, 
inwestycja w odzyskiwanie ciepła może być impulsem 
do dalszego wspólnego działania w podobnych projek-
tach, służących mieszkańcom Poznania oraz środowisku.

 ■Witold Zygmunt

Jest to prawdopodobnie pierwszy 
przypadek odzysku ciepła 

z procesów przemysłowych na 
potrzeby ogrzewania miejskiego 

w naszej części Europy.
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Case study – system ERP w branży metalowej 

Wsparcie produktywności
Specjalnością BMT PRO jest precyzyjna obróbka blach. Firma zajmuje się projektowaniem, 

produkcją i montażem wysokiej jakości elementów metalowych na podstawie dokumentacji 
technicznej dostarczonej przez zleceniodawcę.

W związku z tym, że firma zwraca szczególną uwa-
gę na dostarczanie najwyższej jakości produktów 

w krótkich terminach i konkurencyjnych cenach, niezbędne 
okazało się wprowadzenie systemu klasy ERP, który zapew-
niałby kompleksowe wsparcie procesów biznesowych i wła-
ściwy przepływ informacji na poziomie całego zakładu.

 Ó Siła doświadczenia
Spółka posiada duże doświadczenie w pracy w środowi-
sku międzynarodowym. Największymi odbiorcami firmy 
są duże przedsiębiorstwa zlokalizowane w Polsce, Hisz-
panii, Niemczech oraz Skandynawii. Początkowo firma 
zajmowała się produkcją dla branży elektronicznej, ale 
z czasem rozwinęła ofertę dla branży motoryzacyjnej, kli-
matyzacyjnej, stoczniowej czy też w ostatnim czasie me-
dycznej i spożywczej.
- Atutem BMT PRO jest doświadczenie wynikające z ob-
sługi zleceń dla różnorodnych branż, które mają unika-
towe potrzeby. Aby sprostać wymaganiom musieliśmy 
nieustannie podnosić swoje kwalifikacje. Od początku 
stawialiśmy na poprawę efektywności naszej pracy za-
równo w obszarze produkcji jak i w działach okołoproduk-
cyjnych. Od początku kluczowa była dla nas komunikacja 
między pracownikami oraz sprawna wymiana danych, co 
zapewnia dobrze wdrożony system ERP – przekonuje Łu-
kasz Branicki, General Manager BMT PRO.

 Ó Kompleksowe spojrzenie na firmę
Firma zdecydowała się na wprowadzenie kompleksowe-
go systemu wspomagającego zarządzanie, klasy ERP do-
starczonego przez Monitor ERP.

- Kryteriów wyboru systemu było kilka. Najważniejszym 
był odpowiednio skonstruowany moduł planowania i za-
rządzania produkcją, który w poprzednich systemach nie 
spełniał naszych oczekiwań. Ponadto system Monitor 
wyróżnia elastyczność, bogaty pakiet funkcji dodat-
kowych, zintegrowana księgowość i raportowanie, ale 
też spójna architektura dzięki której wszystkie moduły 
reprezentują wyrównany poziom. Co ciekawe wielu na-
szych klientów korzysta z tego systemu co przekłada się 
na lepszą współpracę – komentuje Łukasz Branicki.
BMT PRO zwróciło także uwagę na częste ulepszanie sys-
temu, regularnie wydawane poprawki oraz świetne wspar-
cie ze strony dostawcy. System został skonstruowany 
w taki sposób, że jego rozbudowa i dostosowanie do spe-
cyficznych potrzeb danego zakładu jest niezwykle proste.
System ERP scala obecnie wszystkie obszary działalno-
ści firmy zaczynając od przygotowania ofert, tworzenia 
bazy danych produktów wraz z technologią wytwarza-
nia w dziale inżynieryjnym po zapewnienie kontroli nad 
zamówieniami, rozliczenia z klientami i dostawcami, 
operacje magazynowe, planowanie i realizację produkcji 
oraz ostatnio wdrożoną księgowość.

 Ó Nacisk na raportowanie
Dla firmy BMT PRO szczególnie ważne było raportowa-
nie. Dzięki kontroli czasu pracy każdego gniazda pro-
dukcyjnego, firma dysponuje szerszą wiedzą na temat 
wydajności poszczególnych działów, obłożenia, rentow-
ności projektów, czy też miejsc w których konieczne 
są usprawnienia. Raporty zapewniają również szeroką 
wiedzę na temat miejsc powstawania kosztów. Możli-
wość modyfikacji różnego rodzaju raportów pozwala 
na dobranie narzędzia odpowiedniego do potrzeb danej 
firmy. Oprócz standardowych danych w postaci bilansu 
czy rachunku zysków i strat, firma wdrożyła własne ra-
porty wzbogacone o informacje, które na bieżącym eta-
pie rozwoju były wymagane.

W związku z tym, że pracownicy szybko opanowali pod-
stawowe funkcjonalności, obecnie rozwijana jest część 
analityczna, budżety oraz planowanie i prognozy. W dal-
szej perspektywie przewidziane jest wprowadzenie elek-
tronicznej wymiany danych z klientami.

 ■Oprac. AP

Dzięki kontroli czasu pracy każdego 
gniazda produkcyjnego, firma dysponuje 

szerszą wiedzą na temat wydajności 
poszczególnych działów, obłożenia, 

rentowności projektów, czy też miejsc 
w których konieczne są usprawnienia.

 System ERP scala obecnie wszystkie  
obszary działalności firmy.
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Oprogramowanie ERP a filozofia Lean Manufacturing

Wybór ERP pod kątem 
eliminacji marnotrawstwa

Filozofia Lean Manufacturing oznacza identyfikowanie i eliminację marnotrawstwa  
w obszarze produkcji. Oczywiście koncepcja Lean może (i powinna) obejmować wszystkie obszary 

działalności przedsiębiorstwa i być stosowana nie tylko w produkcji. Niezależnie od zakresu,  
w jakim jest wykorzystywana, identyfikacja i eliminacja marnotrawstwa jest jej głównym celem. 

W związku z tym wszystkie działania i narzędzia 
wspierające ten cel wpisują się w filozofię Lean. 

Systemy ERP realizujące założenia koncepcji MRP II, 
czyli między innymi wspomagające proces planowania 
zasobów produkcyjnych są jednym z takich narzędzi. 

Pozwalają one zdecydowanie usprawnić procesy plani-
styczne w obszarze sprzedaży, produkcji oraz finansów, 
a także, co jest niezwykle istotne, integrować wspomnia-
ne obszary, analizować wzajemne zależności oraz kon-
trolować realizację. Wsparcie koncepcji MRP II pozwala 
skupiać się na wykonywaniu funkcji zarządczych i po-
dejmowaniu trafnych decyzji, co ma bezpośredni wpływ 
na lepsze wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa oraz 
wzrost wskaźników efektywności działania. To nic inne-
go jak realizowanie założeń filozofii Lean.
Aplikacje ERP bazują na systemach MRP i MRP II. Ich 
zadaniem było zapewnienie ciągłości działania linii 
produkcyjnej, a więc utrzymanie niezbędnych zapasów. 
ERP są jednak dużo bardziej zaawansowane - posiadają 
dwukierunkowe mechanizmy, które usprawniają proces 

planowania poprzez umożliwienie symulacji różnego 
rodzaju działań wraz z analizą ich skutków. Dostępne 
na rynku rozwiązania tej klasy stale się rozwijają - wraz 
z postępem technologii i zmieniającymi się potrzebami 
organizacji. Na co zatem zwracać uwagę przy wyborze 
ERP dla firmy produkcyjnej? Jakie kwestie uwzględnić, 
żeby realizowanie założeń Lean przy wsparciu wybrane-
go rozwiązania było jak najbardziej efektywne? W jakim 
kierunku powinien zmierzać dostawca żebyśmy mieli 
pewność, że system będzie realizował nasze potrzeby 
również za kilka lat?
Dobre systemy ERP od kilku lat zmierzają w kierunku 
coraz większej automatyzacji pozyskiwania informacji 
z maszyn, wykorzystywanych w firmach - wszelkiego 
rodzaju skanerów, czytników i innych urządzeń mobil-
nych, ale też np. wag, maszyn technologicznych, różne-
go typu czujników, itp. W efekcie systemy te wspierają 
podejmowanie właściwych decyzji także przez pracowni-
ków niższego szczebla. ERP wdrażane w produkcji w naj-
bliższych latach standardowo wykorzystywać powinno 
wspomniane technologie i w wielu obszarach przejmo-
wać funkcje operatorów oraz komputerów. W połączeniu 
z wykorzystaniem kodów kreskowych bądź technologii 
RFID znaczenie udogodnień, wynikających z zastosowa-
nia ekranów dotykowych będzie rosło. 

 Ó Dostępne, przyjazne, kompleksowe
Bardzo wyraźny staje się także trend podnoszenia po-
ziomu ergonomii. Oprogramowanie ERP jest coraz „do-
stępniejsze”. Łatwość dostępu do systemu wpływa na 
optymalne wykorzystanie funkcjonalności, przyspie-
szenie procesów biznesowych, poprawę jakości podej-
mowanych decyzji, co w konsekwencji przekłada się na 
lepsze wyniki finansowe przedsiębiorstw. Jak wykazały 
analizy, które przeprowadzaliśmy przystępując kilka lat 
temu do prac nad nową wersją systemu Impuls EVO co-
raz większą wagę przykłada się także do użyteczności 
i elastyczności interfejsu systemu oraz jego mobilności. 

ERP spełnia swoją rolę właściwie, gdy jest przyjazne dla 
użytkowników. Tylko wtedy system jest zasilany możli-
wie najbardziej pełnymi, kompleksowymi i wiarygodnymi  

Bardzo wyraźny staje się trend podnoszenia 
poziomu ergonomii.

Dobre systemy ERP od kilku lat 
zmierzają w kierunku coraz większej 

automatyzacji pozyskiwania informacji 
z maszyn, wykorzystywanych w firmach.
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danymi wprowadzanymi na poszczególnych stanowiskach 
pracy. Wybierając system ERP nie powinniśmy zatem po-
mijać tego kryterium.

 Ó Wyjście poza standard
Przedsiębiorstwa z branży przemysłowej, dla których 
szczególnie istotne jest pozyskiwanie szybkiej i komplek-
sowej wiedzy o realizowanych procesach, w tym produk-
cyjnych, całkiem słusznie, bardzo cenią sobie współpracę 
ERP z rozwiązaniami klasy MES. System MES daje moż-
liwość przeprowadzenia całej produkcji od planu, poprzez 
fizyczną realizację i rejestrację danych na produkcji. Gwa-
rantuje raporty i analizy z każdego miejsca na produkcji.
Zaletą najbardziej rozbudowanych aplikacji reprezentu-
jących oprogramowanie klasy ERP jest także posiadanie 
szeregu dodatkowych funkcjonalności. Przykładowo 
system Impuls EVO zawiera kilkanaście aplikacji rozsze-
rzających standardową funkcjonalność systemu MRPII/
ERP - od zarządzania Magazynem Wysokiego Składowa-
nia, systemu MES przez Elektroniczną Akceptację Fak-
tur, Portal Pracowniczy czy Zarządzanie Projektami. 

 Ó Kompleksowy system zarządzania 
produkcją – co to oznacza?

W branżach związanych z produkcją przemysłową dobre 
ERP to oczywiście takie, które kompleksowo wspiera pro-
cesy produkcyjne, szczególnie w obszarach: technicznego 
przygotowania produkcji, bilansowania zapotrzebowań 
materiałowych, rozwiązywania "wąskich gardeł", zarządza-
nia zleceniami, oraz rozliczania wynagrodzeń pracowni-
ków produkcyjnych poprzez obsługę kart pracy. System dla 
sektora produkcyjnego powinien zapewniać dostęp do me-
chanizmów ułatwiających opisanie struktury złożeniowej 
i marszrut technologicznych poprzez funkcje kopiowania 
struktur wyrobów i marszrut technologicznych, czy opcje 
grupowej wymiany komponentów i zamienników. Rów-
nież proces składania zamówień powinien móc przebie-
gać w pełni pod kontrolą systemu – między innymi dzię-
ki możliwości indywidualnego skonfigurowania wyrobu 
w oparciu o dostępne parametry, szybkiego skalkulowania 
ceny wyrobu, czy też dokładnego określenia terminów re-
alizacji zamówienia. 
Podstawową funkcjonalnością części produkcyjnej 
systemu ERP dedykowanego produkcji powinna być 
niewątpliwie możliwość budowania struktury wy-
robu (BOM) oraz technologii wykonania. Budując 
strukturę z technologią powinniśmy mieć możliwość 
wykorzystania narzędzi umożliwiających budowę 
produkcji wielowariantowej (konfigurator produktu). 
Na podstawie technologii system zarządzania pro-
dukcją powinien wygenerować planowany, technicz-
ny koszt wytworzenia. Tworząc tę kalkulację system 
może opierać się na normach ilościowych zawartych 
w strukturze danego wyrobu, jednak jeżeli chodzi 
o samą wartość kosztów to powinna być możliwość 
pobierania jej różnie (co oznacza, że ma-
teriały mogą być wyceniane m.in. wg 
ceny ostatniego przychodu, ceny ewi-
dencyjnej, ceny średniej itd., a robocizna 
m.in. wg stałej stawki dla gniazda, staw-
ki dla operacji lub stawki dla gniazda, 
operacji i stanowiska). 

Każdy system zarządzania produkcją jako podstawową 
funkcjonalność powinien zawierać możliwość obliczeń 
MRP (Planowanie Zapotrzebowań Materiałowych). Bilan-
suje on stany materiałowe, sugerując w odpowiednim cza-
sie ich zapotrzebowanie. Karty pracy i karty materiałowe 
dostarczają podstawowych informacji na temat zaawanso-
wania procesów produkcyjnych, dlatego ich rejestracja jest 
podstawowym zadaniem na etapie procesu produkcyjnego. 
Dobry system powinien pozwalać także na automatyzację 
procesu rejestracji kart pracy - wykorzystując kody kresko-
we, ale także terminale ekranów dotykowych. 

 Ó Oprogramowanie dla produkcji 
a współpraca z urządzeniami 
zewnętrznymi

Podobnie jak w przypadku kart pracy, ERP dla produkcji 
powinno zautomatyzować wydania i przyjęcia produkcyj-
ne wykorzystując mechanizmy kodów kreskowych, czy 
też RFID. Dzięki szerokim możliwościom pozyskiwania 
informacji z sytemu wagowego, automatyki przemysłowej 
oraz ekranów dotykowych, czy kodów kreskowych możli-
we jest realizowanie większości funkcji składających się na 
standard MES. Dobrze byłoby żeby oprogramowanie dla 
produkcji zintegrowane było również ze specjalistycznymi 
rozwiązaniami, takimi jak PLM czy programy typu CAD.

■ Przemysław Kędzierski, Analityk Biznesowy  
ds. wdrożeń Impuls EVO, BPSC SA

Systemy ERP  
są coraz bardziej 
zaawansowane. 

System dla sektora produkcyjnego 
powinien zapewniać dostęp do 

mechanizmów ułatwiających opisanie 
struktury złożeniowej i marszrut 

technologicznych poprzez funkcje 
kopiowania struktur wyrobów i marszrut 
technologicznych, czy opcje grupowej 

wymiany komponentów i zamienników.
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