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Cena niedyskrecji

Z fascynacją przeczytałem opublikowany w Financial Times artykuł, opisujący 
kulisy wyboru lokalizacji fabryki Jaguar Land Rover w Europie Środkowo-

-Wschodniej. Uświadomił mi on bowiem, że czynniki, które wpłynęły na porażkę 
Polski, nie były związane wyłącznie z naszą ofertą inwestycyjną.
Jak przegraliśmy ze Słowacją walkę, którą nasze władze w połowie roku 
przedstawiały jako „już wygraną”? Według Financial Times, doszło do tego na 
nasze własne życzenie. Autorzy artykułu, powołując się na zachowującego 
anonimowość przedstawiciela zarządu Jaguar Land Rover, jako punkt przełomowy 
wskazują moment, w którym ówczesny minister gospodarki, Janusz Piechociński, 
podczas konferencji prasowej we Wrocławiu, zdradził, że właśnie zasiada do 
kolejnej rundy negocjacji. O inwestycji JLR polska prasa pisała do tygodni, 
a wicepremier oświadczył, że sprawa jest już właściwie przesądzona na korzyść 
Polski. Zarząd JLR zareagował najpierw rozbawieniem a potem irytacją na fakt,  
iż „jakiś minister lepiej niż oni wie, jaką podejmą decyzję”. 
Oczywiście, wyboru nie podjęto kierując się tylko emocjami. Polska do lipca 
rzeczywiście była faworytem, a przedstawiciele JLR z aprobatą wypowiadali się 
o proponowanych pod inwestycję terenach w Jaworze. Tyle, że właśnie wtedy 
rozpoczęła się wielka ofensywa Słowacji. Nie trąbiono o tym w tamtejszych 
mediach, bowiem słowacki rząd nakazał biorącym udział w negocjacjach 
ministrom zachowanie dyskrecji. 
Tymczasem za kulisami proponowano kolejne preferencje podatkowe, posuwając 
się nawet do ekspresowego przygotowania nowych ustaw pod inwestycję. 
W sprawę mocno zaangażował się premier Słowacji, który oficjalnie pozostał 
poza zespołem negocjacyjnym, ale złożył spontaniczną wizytę w hotelu w którym 
przebywała brytyjska delegacja. JLR postawił na Słowację, a polskiej stronie 
pozostało już tylko nagle zmienić front i w rozpaczliwej próbie ratowania twarzy 
oświadczyć, że nie warto walczyć o każdą inwestycję za wszelką cenę. 
Przypadek JRL pokazuje, jak wiele czynników ważnych jest w negocjacjach 
biznesowych. Arogancja i niedyskrecja kosztowały nas pięć tysięcy miejsc 
pracy, choć oferowaliśmy inwestorowi wiele autów. Niech to będzie nauczka 
na przyszłość, jeżeli nie chcemy w branży automotive pozostać wiecznymi 
dostawcami części.
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Anatomia ataków SCADA

Głośny atak amerykańskiego wirusa Stuxnet, 
który w 2010 roku zdestabilizował pracę wirówek 
wzbogacających uran w Iranie, był jak zimny 
prysznic dla szefów IT wielu firm na całym świecie. 
Okazało się bowiem, że można włamywać się do 
systemów informatycznych nadzorujących przebieg 
procesów technologicznych lub produkcyjnych.
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Spis treści Innowacyjne niewypały

Raport firmy Nielsen (Breakthrough Innovation 
Report 2015) powstał na bazie obserwacji ponad 
3 tys. produktów innowacyjnych, które zostały 
wprowadzone na rynek amerykański w ostatnich 
dwóch latach. Z analizy wynika, że aż 85% 
produktów innowacyjnych to rynkowe niewypały.

Reindustrializacja Europy – 
szanse i bariery

Powoli spełniają się sny  
o reindustrializacji Europy. 
Coraz więcej firm decyduje 
się na przeniesienie  
produkcji z Azji na 
Stary Kontynent. Dla 
nas to spora szansa, bo 
polskie fabryki należą do 
najnowocześniejszych  
w Europie, a koszty pracy 
pozostają konkurencyjne. 
Barier do przezwyciężenia 
jest jednak sporo.
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1 500 000 Fiatów 500 
wyprodukowano w Tychach
10 listopada z linii produkcyjnej 
tyskiej fabryki FCA Poland, zjechał 
egzemplarz modelu 500 o numerze 
1 500 000. Jubileuszowa „Pięćsetka” 
to Fiat 500 w wersji Pop w kolorze 
białym (bianco gelato), z silnikiem 
1,2 l o mocy 69 KM trafi do klienta 
we Francji.
Cieszący się bardzo dużą popularno-
ścią i sprzedawany w ponad 100 kra-
jach na całym świecie, od Polski prze  
Włochy, Brazylię, Afrykę Południową, 
Japonię i USA - Fiat 500 - osiągnął tę 
historyczną liczbę wyprodukowanych 
egzemplarzy po 8 latach i 4 miesią-
cach od momentu pojawienia się na 
rynku. Oprócz Polski, od 2011 roku,  
ikona Fiata jest produkowana również 
w meksykańskim zakładzie Toluca, 
dzięki czemu łączna produkcja globalna 
wynosi około 1 800 000 egzemplarzy.

ROCKWOOL z nowa linią 
produkcyjną w Czechach 
ROCKWOOL zmodernizował swój za-
kład produkcyjny w Czechach. Nowe 
linie produkcyjne pozwolą sprostać 
stale wzrastającemu zapotrzebowa-
niu na materiały do specjalistycznych 
izolacji termicznych – dzięki inwesty-
cji poprawie ulegnie nie tylko  jakość 
i parametry techniczne oferowanych 
produktów, ale także efektywność 
produkcji oraz poziom świadczonych 
usług logistycznych.
- Modernizacja fabryki w Bohuminie jest 
elementem szerszego planu strategicz-
nego Grupy ROCKWOOL, polegającego 
na ciągłym i sukcesywnym usprawnia-
niu i unowocześnianiu parku technolo-
gicznego i infrastruktury przemysłowej 
fabryk zlokalizowanych w Europie Środ-
kowo-Wschodniej. Dzięki bardzo dobrej 

lokalizacji produkty z fabryki w Bohu-
minie obecne będą na prawie wszystkich 
rynkach Europy. – komentuje Andrzej 
Kielar, prezes ROCKWOOL Polska.
Pod skrzydłami ROCKWOOL Central 
Eastern Europe znajduje się obecnie 
siedem rynków: Polska, Czechy, Słowa-
cja, Litwa, Łotwa, Estonia oraz Węgry. 
Materiały dostarczane na te rynki pro-
dukowane są w czterech fabrykach – 
dwóch na terenie Polski, w Cigacicachi 
Małkini oraz w Czechach (Bohumin) i na  
Węgrzech (Tapolca). – Należące do nas 
fabryki w Europie Środkowo-Wschodniej 
są jednymi z najwydajniejszych i najno-
wocześniejszych zakładów w całej Grupie 
ROCKWOOL. O naszym konsekwentnym 
i dynamicznym rozwoju świadczy fakt, że 
zarówno nasze produkty, jak i sama fir-
ma otrzymały dotychczas ponad 50 róż-
nych prestiżowych wyróżnień i nagród  
– dodaje Andrzej Kielar.

Energotest wdraża SIMPLE.ERP
Przedsiębiorstwo inżynieryjne Energotest, specjalizują-
ce się w dziedzinie pomiarów, automatyki i systemów 
sterowania w energetyce i przemyśle rozpoczęło współ-
pracę z SIMPLE S.A., której przedmiotem jest wdroże-
nie komplementarnego systemu ERP dedykowanego 
branży projektowo-produkcyjnej.
System SIMPLE.ERP zastąpi dotychczas eksploatowane, niezin-
tegrowane ze sobą systemy informatyczne, a nowe narzędzie 
BI.EXPERT zastąpi tworzone w Excelu raporty rozbudowanymi 
analizami graficznymi dostępnymi również na urządzeniach mo-
bilnych. Głównym celem  projektu jest zintegrowanie wszystkich  

informacji biznesowych Energotestu oraz zapewnienie skon-
solidowanego raportowania na poziomie grupy w jednym sys-
temie. Energotest to nowoczesna, dobrze zorganizowana 
firma inżynierska, znajdująca się w grupie kapitałowej  
ELEKTROBUDOWA S.A. Spółka specjalizuje się w komplek-
sowym rozwiązywaniu zagadnień związanych z automatyza-
cją w energetyce i przemyśle.  Energotest to również firma 
produkcyjna, oferująca wyroby automatyki elektroenerge-
tycznej (min. automaty SZR, rejestratory zakłóceń, sterowniki  
ET-DCS, zabezpieczenia łukochronne, wzbudzenia generato-
rów) oraz wyroby do wyposażenia rozdzielnic (min. wskaź-
niki napięcia, przekaźniki blokady, przekładniki napięciowe  
i ziemnozwarciowe).

Najwięcej wyprodukowanych w Polsce „Pięćsetek” dostarczono na rynek włoski - 
ponad 500 000 szt. Następne najważniejsze rynki dla Fiata 500 to: Anglia, Francja, 
Niemcy, Belgia, Hiszpania, Holandia, Japonia, Austria i Szwajcaria.
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Dachser uruchamia 
własny oddział w Turcji
Dachser otwiera oddział w Stam-
bule, który będzie włączony w eu-
ropejską sieć drobnicową w ramach 
Dachser Cargoplus. Zespół Dach-
ser Turcja Lojistik Hizmetleri AS 
usprawni obsługę obecnych klien-
tów operatora, integrując procesy 
logistyczne związane z importem 
i eksportem przesyłek z europej-
ską siecią połączeń drobnicowych 
w Dachser.
Ściśle ze sobą połączone usługi  
intermodalne mają duży potencjał. 
Operator był już wcześniej obec-
ny w Stambule i Izmirze z usługami  

transportu morskiego i lotniczego 
Dachser Air & Sea Logistics.
- Turcja jest interesującym rynkiem dla 
branży logistycznej: gospodarka rozwi-
ja się w szybkim tempie, a populacja 
kraju jest młoda i rośnie w szybszym 
tempie niż europejska średnia – wy-
jaśnia Wolfgang Reinel, dyrektor za-
rządzający European Logistics Europy 
Północnej i Środkowej, który jest odpo-
wiedzialny za rozwój logistyki drogo-
wej Dachser w Turcji. 
- Od kilku lat rozwijamy działalność 
w Turcji w zakresie transportu drogo-
wego. Nadszedł czas, aby nasi klien-
ci mogli poznać inne zalety naszej 
organizacji, zwłaszcza jeśli chodzi 
o nasz unikalny system IT, szczególnie   

Tracking & Tracing. W ścisłej współ-
pracy z naszą dywizją zajmującą się 
transportem morskim i lotniczym oraz 
z ofertą transportu intermodalnego, 
mamy nadzieję na współpracę z turec-
kimi firmami z branży motoryzacyjnej, 
tekstylno – modowej czy FMCG, które 
dynamicznie się rozwijają – dodaje.

VMI Poland kupiła działkę 
pod fabrykę
Strefa inwestycyjna I.D.E.A. w Lesz-
nie pozyskała kolejnego inwestora. 
Na nowo zakupionym terenie zakład 
produkcyjny zbuduje firma VMI Po-
land Sp. z o.o., która wchodzi w skład 
holenderskiej grupy VMI Group, 
członka Holdingu TKH Group NV. 
VMI Group jest uznawana za najlepsze-
go dostawcę w przemyśle oponiarskim. 
Firma posiada na swoim koncie ponad 
400 patentów i innowacyjnych rozwią-
zań. Natomiast holding TKH Group NV to 
grupa firm specjalizujących się w rozwoju 
i dostarczaniu nowatorskich rozwiązań te-
lekomunikacyjnych, budynkowych i prze-
mysłowych.
VMI Poland Sp. z o.o. kupiła teren o pow. 
7,2209 ha w Strefie Inwestycyjnej I.D.E.A.  
Na teren ten składały się trzy działki 
Miasta Leszna, za które inwestor zapła-
cił 3.286.000 złotych.  Zakres planowa-
nej inwestycji obejmuje rozwój produk-

cji i montażu maszyn oraz ich części, 
odpowiadający obecnej działalności i za-
potrzebowaniu VMI Group.
Inwestycja będzie realizowana w II eta-
pach. Termin rozpoczęcia I etapu in-

westycji planowany jest na pierwszy 
kwartał 2016r., natomiast zakończenie 
procesu inwestycyjnego planowane jest 
na czwarty kwartał 2019r. Planowane 
zatrudnienie: od 150-400 pracowników.

Nowy dostawczy MAN będzie 
produkowany w  Polsce
MAN Truck & Bus przekazał niespodziewaną wiadomość 
na temat wejścia w nowy segment rynku pojazdów użyt-
kowych. W palecie pojawi się MAN TGE, technicznie opar-
ty na nowym Volkswagenie Crafterze. 
Co więcej, MAN TGE będzie produkowany w Polsce, w powsta-
jącej we Wrześni fabryce VW. Nowy pojazd zostanie po raz 
pierwszy zaprezentowany na targach IAA 2016, a w sprzedaży 
będzie dostępny od 2017 roku. 
Budowa zakładu w Białężycach k. Wrześni przebiega zgodnie 
z zaplanowanym harmonogramem.  Budowa hal Karoserii, La-
kierni i Montażu jest już na ukończeniu, trwają prace montażowe 
podłączeń mediów. Dostarczane są już elementy gotowych linii 
produkcyjnych, np. roboty spawalnicze, zgrzewarki, elementy wy-
posażenia lakierni i linii montażowych.

Rozpoczęto również budowę Zakładu Zabudów Specjalnych, 
gdzie modele Craftera przygotowywane i dostosowywane będą 
do  indywidualnych potrzeb klientów. W tej chwili gotowa jest już 
fasada budynku, dobiegają końca prace nad zadaszeniem i przy-
gotowaniem podłoża wewnątrz hali. Równolegle trwa budowa 
zaplecza logistycznego oraz budynku bramy wjazdowej.  Trwa-
ją również prace wykończeniowe na powierzchniach biurowych 
znajdujących się w centralnej części fabryki. Biura będą usytu-
owane w sposób umożliwiający szybki dostęp do linii produkcyj-
nych. Linie te widoczne będę tuż za oknem tych pomieszczeń.



Fabryka Winiary w Kaliszu 
ma nowego dyrektora
Od października funkcję dyrekto-
ra fabryki Winiary w Kaliszu objął 
Tomasz Lazarowicz. Przez ostatnie 
4 lata zarządzał fabryką lodów Ne-
stlé Schöller w Namysłowie.
Tomasz Lazarowicz związany jest z Ne-
stlé od 1996 roku. Wcześniej pełnił funk-
cje: kierownika produkcji w fabryce ku-

linarnej w Rosji i pracował w centrum 
technologicznym w Niemczech jak spe-
cjalista ds. produkcyjnych. Swoją karierę 
zaczynał w 1996 właśnie w Winiarach, 
gdzie pracował 7 lat.
Kaliska fabryka Winiary świętuje w tym 
roku 20-lecie połączenia z Grupą Nestlé. 
W tym czasie firma Nestlé zmechanizo-
wała, zinformatyzowała i zautomatyzo-
wała cały zakład produkcyjny, a wartość 
inwestycji wyniosła blisko 400 mln zł.

Flex otwiera centrum 
logistyczno-produkcyjne
Spółka Flextronics International 
Poland działająca w Tczewie na te-
renie Pomorskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, rozbudowała swój 
park przemysłowy o kolejny obiekt 
– centrum logistyczno-produkcyj-
ne o powierzchni 9 300 m².
12 listopada odbyło się uroczyste otwar-
cie centrum logistyczno-produkcyjnego 
Flextronics International Poland.  Nowy 
obiekt składa się z magazynu posiada-
jącego 10 tysięcy miejsc paletowych 
i 8 doków rozładunkowych, powierzchni 
produkcyjnej oraz zaplecza socjalno-biu-
rowego i technicznego,  w którym znaj-
dują się pomieszczenia dla pracowników, 
biura, obszary do segregacji odpadów  
i obsługi sprzętu magazynowego. 
– Jestem dumny z faktu, że kampus pro-
dukcyjny Flextronics International Po-
land Sp. z o.o. rozbudował się o kolejny 
obiekt. Dzięki przeniesieniu magazynów 
na teren nowopowstałego centrum logi-
styczno-produkcyjnego, możemy zaofe-
rować naszym klientom dodatkową prze-
strzeń produkcyjną w dwóch istniejących 

już od wielu lat halach produkcyjnych. 
Ponadto dzięki dodatkowej przestrzeni, 
zaawansowanym rozwiązaniom tech-
nologicznym oraz automatyzacji roz-
wiązań, w nowym centrum logistyczno- 
-produkcyjnym będziemy w stanie jesz-
cze bardziej profesjonalnie i komplekso-
wo prowadzić procesy związane z maga-
zynowaniem, pakowaniem, zarządzaniem 
towarem oraz dystrybucją – powiedział 
Andrzej Połojko, dyrektor generalny Fle-
xtronics International Poland Sp. z o.o.
Uruchomione centrum logistyczno-
-produkcyjne jest już trzecim obiek-
tem w istniejącym od 2000 roku parku 
przemysłowym Flextronics Interna-
tional Poland Sp. z o.o. Dwa pozostałe 

spełniają  funkcję hal produkcyjnych – 
w pierwszej z nich powstają obudowy 
i części metalowe, a w drugiej odbywa 
się montaż płytek elektronicznych, mo-
dułów oraz urządzeń elektronicznych. 
Tczewska fabryka oferuje swoim klien-
tom całą gamę usług, poczynając od pro-
jektu produktu, poprzez opracowanie linii 
produkcyjnej, produkcję, aż po komplek-
sowe usługi dystrybucyjne  i logistycz-
ne. Realizuje zamówienia dla znanych 
na całym świecie marek m.in. z branży 
telekomunikacyjnej, przemysłowej, wy-
dobywczej oraz elektroniki użytkowej. 
Klientami Flex w Tczewie są zarówno 
światowe korporacje, jak i firmy średnie 
oraz dopiero rozpoczynające działalność.

DOKĄDKOLWIEK ZMIERZASZ,  
MY JUŻ TAM JESTEŚMY.

www.dachser.pl

■ Międzynarodowa i krajowa sieć drobnicowa

■ Zarządzanie łańcuchem dostaw

■ Logistyka kontraktowa i magazynowanie

■ Innowacyjne technologie informatyczne
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Michelin wykupił grunt 
pod swoją fabryką
Michelin, który 20 lat temu przejął 
olsztyński Stomil, od 30 października 
jest właścicielem gruntów, na których 
stoi fabryka opon. Francuski koncern 
do tej pory dzierżawił ten teren.
Dotychczasowa umowa dzierżawy, podpi-
sana w lutym 2005 roku, gwarantowała 
firmie Michelin możliwość wykupu grun-
tu po upływie 10 lat dzierżawy. Uchwałę 
wyrażająca zgodę na sprzedaż podjęła 
Rada Miasta Olsztyna w lutym tego roku.
W ciągu 10 lat firma zbudowała na dzier-
żawionym gruncie  Zakład Produkcji 
Mieszanek oraz magazyny Centrum Logi-
stycznego. Cena zakupu została ustalona 
na 49,8 miliona złotych. Wartość gruntu 
wycenił wskazany przez miasto niezależ-
ny rzeczoznawca.
- Dzisiejsza uroczystość to kolejny dowód 
jak poważnie i perspektywicznie Michelin 
traktuje obecność w stolicy regionu War-
mii i Mazur. Od 20 lat rozbudowujemy 
i modernizujemy naszą fabrykę. Zatrudnia-

my około 4 500 pracowników i współpra-
cujemy z 700 firmami podwykonawczymi  
przyczyniając się w ten sposób do rozwoju 
regionu - mówi Jarosław Michalak, dyrek-
tor fabryki Michelin w Olsztynie.

Dzięki inwestycjom olsztyńska fabryka 
stała się jedną z najnowocześniejszych na 
świecie. Michelin zatrudnia w Olsztynie 
około 4 500 osób oraz ponad 700 firm pod-
wykonawczych z miasta i regionu. 

Ergonomia stanowisk pracy

Automationstechnik Sp. z o. o. jest 
wyłącznym przedstawicielem nie-
mieckiej firmy Bloksma w Polsce i ma 
w swej ofercie pneumatyczne oraz 
elektryczne podnośniki stanowisko-
we pracujące w układzie sterowania 
ręcznego lub automatycznego.

Urządzenia te w standardzie mają sze-
roki zakres udźwigu od 200–500 kg,  
wysokość podnoszenia do 920 mm od 
podłoża, przystosowane są do podno-
szenia wózków pod pojemniki KLT, GLT 
oraz palet EURO z możliwością konfigu-
racji pod indywidualne potrzeby klienta. 

 
Podnośniki mają zastosowanie przy  
liniach lub stanowiskach montażowych 
i stacjach pakowania. Urządzenia te po-
zwalają na organizację pracy w sposób 
ergonomiczny i bezpieczny poprzez 
optymalizację wysokości i dostępno-
ści do elementów przetwarzanych co  
bezpośrednio wpływa na: 
- zmniejszenie obciążenia pracownika 
i poprawę wyników pracy (KPI-ów)
- zmniejszenie ryzyka występowania 
chorób zawodowych kręgosłupa
Kontakt:
Automationstechnik Sp. z o. o.
ul. Rzemieślnicza 1
30-363 Kraków 
Tel.: +48 12 263 77 55, Fax:  +48 12 263 77 56
biuro@automationstechnik.pl
www.automationstechnik.pl/bloksma/

Gekoplast planuje nowe 
produkty
Gekoplast finalizuje zakup nowej 
linii produkcyjnej dla swych zakła-
dów i już myśli o kolejnych, które 
pozwolą mu zainwestować w nowe 
produkty. Producent płyt komórko-
wych i opakowań z nich zamierza 
rosnąć organicznie, ale w perspek-
tywie kilku lat nie wyklucza też 
przejęcia spółki z branży.

– Jesteśmy teraz w trakcie zakupu ko-
lejnej linii, będziemy analizować rynek 
w przyszłym roku i być może decydo-
wać o inwestycji w kolejne – podkreśla 
Adam Chełchowski prezes zarządu TFI 
Capital Partners, którego fundusz jest 
właścicielem ponad 77 proc. Gekopla-
stu. – Zamierzamy jeszcze zainwesto-
wać w kilka nowych produktów, w któ-
rych na razie konkurencja czuje się 
dobrze, ale na skutek naszych inwesty-
cji pewnie będzie im trochę trudniej.

Właściciele Gekoplastu, choć stawia-
ją na wzrost organiczny, nie wyklu-
czają także akwizycji, choć dopiero 
w perspektywie kilku lat – Planujemy  
raczej rozbudowę mocy produkcyjnych, 
osiąganie wyższej rentowności dzięki 
dźwigni, efektowi skali – mówi Cheł-
chowski. – Musimy zwiększać skalę 
działalności i chyba nam się to będzie 
udawało, bo mamy duży zakład, mo-
żemy dostawiać kolejne linie bez ko-
nieczności budowy nowych hal.



Zakończenie inwestycji  
w Bridgestone Stargard
Bridgestone zakończył rozbudowę 
fabryki opon w Stargardzie Szcze-
cińskim. Efektem wartej 120 mln 
euro inwestycji jest zwiększenie 
produkcji do 3600 opon dzien-
nie, uruchomienie nowej linii do 
produkcji 1700 pasów bieżnika 
na dobę i stworzenie 170 nowych 
miejsc pracy. 
Fabryka w Stargardzie Szczecińskim jest 
jednym z najnowocześniejszych zakła-
dów produkcyjnych japońskiego kon-
cernu. Na powierzchni 147 000 m² pro-
dukowane są wysokiej jakości opony do 
samochodów ciężarowych i autobusów. 
Dzięki zakończonej inwestycji powsta-
ją tu m.in. najnowocześniejsze, paliwo-
oszczędne opony serii ecopia oraz pasy 
bieżnika marki Bandag do bieżnikowania 
opon w ciężarówkach i autobusach. 
Rozbudowa zakładu umożliwiła zwięk-
szenie zatrudnienia do poziomu 835 pra-
cowników. Fabryka przetwarza dziennie 
124 tony gumy, z której powstaje 3600 
opon i 1700 pasów bieżnika. Bridgesto-
ne Stargard dostarcza swoje produkty 
do klientów na całym świecie, w tym do 

największych producentów pojazdów jak: 
Daimler, IVECO, Volvo czy Scania. 
- Projekt inwestycyjny obok rozbudowy 
fabryki to także wdrożenie nowoczesnych 
technologii produkcji opon. Jego zakoń-
czenie jest bardzo ważnym wydarzeniem 
dla naszej firmy, ale także regionu za-
chodniopomorskiego i branży oponiar-
skiej – mówi Gert Jansen, Plant Manager, 
Bridgestone Stargard. - Polska jest jed-
nym z najlepszych rynków inwestycyj-
nych  w Środkowo-Wschodniej Europie. 

Stworzyła bardzo przyjazne otoczenie dla 
naszych interesów – włożyła wiele wysił-
ku, by poprawić całą infrastrukturę oraz 
administrację. Zachętą są też specjalne 
strefy ekonomiczne, w których można 
zainwestować i korzystać z ulg podat-
kowych, a także dobra infrastruktura  
telekomunikacyjna. Oprócz tego w Pol-
sce mamy dostęp do wysoko wykwalifi-
kowanej kadry. Młode pokolenie jest bar-
dzo przedsiębiorcze i wykształcone oraz 
efektywne w pracy – dodaje.
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Ruszyła nowa  
hala Faurecii
Francuska firma Faurecia zajmująca 
się w Gniewomierzu produkcją ele-
mentów wyposażenia wnętrz samo-
chodów zwiększyła skalę swojej dzia-
łalności. Zakład Faurecii w gminie 
Legnickie Pole został rozbudowany 
o nową halę produkcyjną,  dzięki cze-
mu w zakładzie znajdzie zatrudnienie  
dodatkowo 175 osób. 
– Nową halę wybudowaliśmy w pięć 
miesięcy. Będzie to pierwsze miejsce 
na świecie, w którym koncern rozpocz-
nie produkcję drewnianych elementów 
dekoracyjnych dla branży automotive. 
Tym samych wchodzimy na kolejny pu-
łap w rozwoju przedsiębiorstwa, stając 
się jednym z największych i najbardziej 
innowacyjnych inwestorów w legnic-
kiej strefie – mówił w trakcie otwarcia  
Tomasz Pronin – dyrektor zakładu.
Faurecia obecna jest w LSSE w dwóch 
lokalizacjach – w Legnicy, przy ul. Jawo-

rzyńskiej oraz na działce o powierzchni 
ponad 5 ha w Gniewomierzu. Firma na 
terenie legnickiej strefy działa od 2001r. 
i zatrudnia w dwóch zakładach łącznie 
ponad 880 pracowników.
Fabryka w Gniewomierzu została otwar-
ta w lipcu 2013r. i był to dziesiąty zakład 

koncernu w Polsce. Firma jest uznanym  
na świecie producentem elementów 
wyposażenia wnętrza samochodów oso-
bowych. W zakładzie w Gniewomierzu 
produkowane są elementy dekoracyjne 
do samochodów osobowych i tereno-
wych klasy premium.

CIMC będzie montował 
naczepy w Gdyni
China International Marine Con-
tainers (Group) Co., Ltd. (CIMC) to 
pochodząca z Chin globalna spółka 
zatrudniająca ponad 60 000 pracow-
ników i posiadająca ponad 300 firm 
członkowskich. Zasięg CIMC obej-
muje ponad 100 państw. Teraz firma 
rozszerza swoją działalność i otwie-
ra fabrykę naczep samochodowych 
w Gdyni. 
W gdyńskim oddziale montowane będą 
różnego rodzaju przyczepy transpor-
towe. Podzespoły do instalacji będą 
importowane z Chin i Europy. Realizo-
wane tam będą zamówienia z Europy 
Środkowej, Wschodniej i Zachodniej.
- Model produkcji i montażu przetesto-
waliśmy już na innych rynkach. Region 
Europy Środkowej i Wschodniej jest 

bardzo obiecującym rynkiem, dlatego 
planujemy tu dalszy rozwój. Polska, jako 
największy kraj w regionie oraz ważny 
partner w transporcie międzynarodo-
wym, była dla nas naturalnym wybo-
rem. Gdynia to najlepsza lokalizacja ze 
względu na bliskość dobrze rozwiniętej 
infrastruktury drogowej i portowej oraz 
rynku pracy – mówi Steven Feng, dyrek-

tor zarządzający CIMC Trailer Polska.
Hala produkcyjna firmy CIMC znajduje się 
w głównej przemysłowej dzielnicy Gdy-
ni. O wyborze tej lokalizacji przesądziło 
kilka czynników. Po pierwsze dużym atu-
tem było sąsiedztwo portu oraz dogodne  
połączenie komunikacyjne. Po drugie -  
bliskość rynków docelowych oraz – patrząc 
globalnie - strategiczne położenie regionu.

Katowicka SSE  
pierwsza w Europie
Katowicka Specjalna Strefa Ekono-
miczna po raz kolejny została doce-
niona w prestiżowym rankingu fDi 
Magazine. W plebiscycie „Global Free 
Zones of the Year” zajęła pierwsze 
w Europie i drugie na świecie miejsce 
wśród SSE.
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomicz-
na została też najlepszą SSE w Europie 
Środkowo-Wschodniej, drugą najlepszą 

strefą europejską dla firm z sektora ma-
łych i średnich przedsiębiorstw oraz dru-
gą najlepszą strefą europejską dla firm 
dużych. Dodatkowo Katowicka SSE otrzy-
mała wyróżnienia za szkolenia i kwalifi-
kacje oraz poprawę infrastruktury.
W rankingu Katowicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna została doceniona m.in. za 
dobre zarządzanie, wykwalifikowaną kadrę 
pracowniczą, a także za skuteczność w po-
zyskiwaniu inwestorów. Szczególną uwagę 
zwrócono na program szkolenia dualnego 
K2, który pozwala pracodawcom pozyskać 

wykwalifikowanych pracowników i przy-
czyni się do rozwoju szkolnictwa zawodo-
wego w regionie. Doceniono też rozwój 
Katowickiej SSE i jej rozszerzenie o dodat-
kowe 280 ha uzbrojonego terenu.
To nie pierwsze wyróżnienie przyznane 
Katowickiej Strefie. W 2013 r., w ran-
kingu „Global Free Zones of the Year 
2013” SSE zajęła 2. miejsce w Europie 
i 11. na świecie. W 2014 r. z kolei fDi 
Intelligence wyróżnił Katowicką Strefę 
jako idealne miejsce dla inwestycji firm 
z branży motoryzacyjnej.



Wrocław przybliżył 
ideę czwartej rewolucji 
przemysłowej

21 oraz 22 października br. we Wro-
cławskim Centrum Kongresowym od-
była się Konferencja „Fabryka Przy-
szłości – w drodze do Przemysłu 4.0”. 
Podczas niej przedstawione zostały 
inicjatywy świata nauki i przemysłu 
służące wykreowaniu inteligentnego 
przedsiębiorstwa, tzw. fabryki jutra. 
Uczestnicy mieli okazję zwiedzić siedzi-
by organizatorów, firmy: Balluff, Fanuc, 
Lapp Group i Wago, które specjalizują 
się w automatyzacji produkcji, wymienić 
się swoją wiedzą oraz poglądami, a także 
wysłuchać interesujących prelekcji.   
Czwarta rewolucja przemysłowa to przede 
wszystkim zaprzęgnięcie narzędzi i roz-
wiązań informatycznych do dokonania 
zmian w przemyśle – stworzenie inteli-
gentnej fabryki, i to, co nas nierozerwalnie 
czeka, to współpraca człowieka z robotem 
– tymi słowami rozpoczął swoje wystąpie-
nie dr inż. Jarosław Panasiuk z Wojskowej 
Akademii Technicznej w Warszawie.
Istotnym elementem Przemysłu 4.0 jest 
także Internet rzeczy. To koncepcja, wedle 

której różne przedmioty mogą gromadzić 
i przetwarzać dane za pośrednictwem 
sieci komputerowej. Zdaniem Bartłomie-
ja Andrusiewicza z firmy Rec Global oraz 
Konrada Napieralskiego z firmy CISCO 
dostosowanie sieci oraz jej możliwości 
są coraz większe, a Internet of Things nie 
może istnieć bez ekosystemu. Wszystkie 
rzeczy muszą działać właśnie w global-
nym ekosystemie i to przemysł daje moc 
do tego, aby IoT mógł się wdrożyć. Obec-
nie Internet of Things jest bardzo moc-
no sterowany przez Stany Zjednoczone, 
ale konkretne ekosystemy powstają już 
w różnych częściach świata – dodają. 
Drugiego dnia Konferencji rozmawiano 
m.in. o współpracy środowiska nauki 
i przemysłu, wpływie robotyzacji na kon-
kurencyjność polskich przedsiębiorstw, 
pozyskiwaniu funduszy na badania i roz-
wój oraz narzędziach podatkowych, które 
wspierają rozwój nowych technologii.
W ramach drugiej edycji Konferencji, 
Organizatorzy ogłosili konkurs skiero-
wany do studentów Wyższych Uczelni 
Technicznych w Polsce. Jego tematem 
była koncepcja instalacji demonstracyj-
nej prezentującej ideę Przemysłu 4.0. 
Pierwszego dnia Konferencji ogłoszono 
wyniki konkursu oraz wręczono nagrody 

laureatom. I miejsce zajął Łukasz Okrojek 
z Politechniki Warszawskiej, II miejsce 
Wojciech Korchut z Politechniki Wrocław-
skiej, a trzecie Tomasz Pietrowski również 
z Politechniki Wrocławskiej. Wygrali oni 
odpowiednio 5 000, 3 000 oraz 2 000 zło-
tych. Wygłaszając swoje podziękowanie, 
Michał Kownacki, dyrektor generalny fir-
my WAGO, dodał żartobliwie „Panowie, 
jeśli nie macie jeszcze roboty – wysyłajcie 
do nas swoje CV, czekamy na Was!”.
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W drodze do Przemysłu 4.0
Druga edycja konferencji Manufacturing Summit powtórzyła sukces zeszłorocznego 

wydarzenia. Organizatorzy spotkania - Wydawnictwo Eurologistics i czasopismo Logistyka 
Produkcji - zadbali o atrakcyjny program, dzięki któremu na liście uczestników znalazło się 

ponad dwieście pozycji. Z czystym sumieniem możemy stwierdzić, że goście wydarzenia 
opuszczali je w pełni usatysfakcjonowani.

Bez wątpienia przewodnim tematem konferencji 
był Przemysł 4.0 - temu zagadnieniu poświęcone 

było wystąpienie gościa specjalnego, Lucasa Wintje-
sa z Bosch Rexroth, pojawiało się ono także w innych 
prezentacjach. Nie brakło jednak także innych ciekawych 
wystąpień: sporo miejsca poświęcono automatyzacji, pre-
zentowane były studia przypadków, zagadnienia związane 
z planowaniem produkcji czy planowaniem popytu. Pod-
sumowanie konferencji stanowiła zaś debata poświęcona 
kondycji działających w Polsce firm produkcyjnych.

 Ó Doskonalenie procesów w Arjohuntleigh
Konferencję rozpoczęło ciekawe wystąpienie Macieja 
Koca, dyrektora ds. optymalizacji procesów w Arjohun-
tleigh Polska. Prelegent opowiadał o tym jak producent 
specjalistycznego sprzętu medycznego wykorzystuje ta-
kie metodologie jak Lean Manufacturing czy MTM (Me-
thods-Time Measurements) w optymalizacji procesów 
produkcyjnych i magazynowych.
Arjohuntleigh, należące do Gettinge Group, oferuje roz-
wiązania dla pacjentów z ograniczoną mobilnością. Łóż-
ka, materace przeciwodleżynowe czy podnośniki mają 
zapewnić chorym komfort i bezpieczeństwo. Arjohuntle-
igh Polska posiada fabrykę w Komornikach pod Pozna-
niem, a portfolio produktów tego zakładu jest sukcesyw-
nie powiększane. Na produkcji pracuje 460, a w biurach 
170 osób. Fabryka posiada powierzchnią 16,3 tys. m. kw.
Głównym celem prowadzenia optymalizacji procesów 

produkcyjnych i magazynowych była standaryzacja 
pracy i eliminacja marnotrawstwa. Prelegent podkre-
ślił, że optymalizacja nie byłaby możliwa bez moż-
liwości pomiaru jej efektów. W Arjohuntleigh dane 
zapewnia coroczny Lean assessment. Dokładnie przesta-
wione zostały składowe procesów, które są ocenianie oraz  
poszczególne poziomy, osiągane w ramach doskonale-
nia procesów. Dokładna ocena procesu produkcyjnego 
związana jest z przeprowadzeniem mapowania strumie-
nia wartości. Określone zostały źródła marnotrawstwa 
i wyodrębniono te, które można wyeliminować. Pan 
Koc zdradził, że na tym etapie wykorzystywano analizę  
wideo oraz analizę czasów. Pomiary umożliwiły przepro-
wadzenie balansowania stanowisk. Kolejnym krokiem 
było stworzenie standardów pracy.
Drugim zagadnieniem, które omówił prelegent, stano-
wiła optymalizacja procesów optymalizacji logistyki 
wewnętrznej, prowadzona dwutorowo z wykorzysta-
niem narzędzi Lean oraz MTM. Przeprowadzone anali-
zy miały lepiej planować zasoby potrzebne do obsłuże-
nia poszczególnych linii oraz optymalizować operacje  
magazynowe związane z przygotowaniem komponentów.
Główne etapy tego projektu stanowiły mapowanie dróg 
transportowych, przygotowanie danych źródłowych, 
tworzenie tabel transportowych w oparciu o standardy 
MTM, oraz obliczenie zapotrzebowania na środki trans-
portu i personel. W podsumowaniu prelegent wskazał 
korzyści, wynikające z przeprowadzonej optymalizacji.
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 Ó Rewolucja w komunikacji na hali 
produkcyjnej

Daniel Oszczęda, dyrektor ds. marketingu i jakości Bal-
luff, pochylił się nad korzyściami dla firm produkcyj-
nych, wynikającymi ze stosowanie zaawansowanych 
rozwiązań automatyki. Balluff juz od 50 lat dostarcza 
takie rozwiązania, dzięki czemu prelegent mógł opierać 
się na przykładach udanych wdrożeń.
Już podczas tego wystąpienia po raz pierwszy pojawiło 
się hasło Przemysł 4.0. Balluff wykazuje dużą aktywność 
w propagowaniu tej idei, a prelegent na początku wy-
stąpienia wskazał na założenia koncepcji i oczekiwania, 
jakie producenci mają wobec kierunków jej wdrażania. 
Wspomniał też o dużych światowych markach, które 
w swoich działaniach już dopasowują się pod potrzeby 
klientów, dzięki wysokiej personalizacji produktów i ela-
styczności procesów.
Głównym tematem wystąpienia były dwie technologie. 
IO-Link, rewolucyjne rozwiązania w zakresie komuni-
kacji w hali produkcyjnej, ma zapewnić jeden standard 
i umożliwić integrację czujników oraz systemów zarzą-
dzających na różnych poziomach sterowania i wdrażania. 
Dzięki wdrożeniu IO-Link, informacje z czujników będą 
mogły bezpośrednio trafiać do systemów PLC, SCADA, 
MES i ERP, co zapewni błyskawiczny dostęp do dokład-
nych danych i w oczywisty sposób podniesie jakość zarzą-
dzania produkcją. Dzięki połączeniom sieciowym możliwa 
będzie np. automatyczne przezbrajanie wszystkich maszyn 
w momencie przejścia na produkcję innej wersji wyrobu. 
IO-Link da także możliwość szybkiej identyfikacji miejsca 
awarii w systemach sterowania.
Prelegent mówił także o tym jak daleko posunął się Bal-
luf w wykorzystywaniu technologii RFID. Goście konfe-
rencji dobrze znali ją z procesów magazynowych. Tym-
czasem systemy Tool ID i Mold ID wykorzystują RFID 
do monitoringu narzędzi skrawających oraz form odlew-
niczych i wskazują moment, w którym należy przepro-
wadzić serwis. Dzięki temu producenci mogą uniknąć 
kosztów związanych z produkcją wadliwych wyrobów.

 Ó Zażegnać konflikt w fabryce
O tym, jak działy utrzymania ruchu mogą wykorzysty-
wać elementy systemu MES do zapewnienia ciągłości 
pracy parku maszynowego mówił Pavel Arno, konsul-
tant z firmy Quantum Software. Prelegent przypomniał 
dobrze znany konflikt między działami produkcji i UR 
oraz sposoby na jego zażegnanie.
Nieprzewidziane awarie, przekładanie planowanych ser-
wisów z powodu pilnych zleceń produkcyjnych i brak 
danych na temat remontów budzą ciągłe animozje mię-
dzy kierownikami produkcji, kierownikami UR i pla-
nistami. Brak narzędzia do komunikacji i standardów 
współpracy może spowodować chaos na hali, ponieważ 
każdy z uczestników procesu produkcyjnego ma własne 
oczekiwania.
Decyzje komórki UR przekładają się na wywiązywanie 
się produkcji i działu planowania ze swoich zadań i dla-
tego kierownik UR musi mieć wsparcie systemu anali-
tycznego w podejmowaniu odpowiednich decyzji, często 
wiążących się ze znacznymi wydatkami. Choć systemy 
klasy MES przede wszystkim integrują poziom sprzęto-
wy (SCADA, HMI, PLC) z poziomem biznesowym (ERP) 

firmy produkcyjnej, oraz często są przeznaczone do za-
awansowanego planowania produkcji (moduł APS) i śle-
dzenia realizacji produkcji w czasie rzeczywistym, mogą 
być też wyposażone w dodatkowe funkcjonalności.
Moduł utrzymania ruchu w systemie Qguar MES  
pozwala efektywnie koordynować współpracę między-
wydziałową (planisty, kierownika produkcji oraz kierow-
nika serwisu) w celu utrzymania parku maszynowego 
na odpowiednim poziomie technicznym, który pozwoli 
na realistyczne planowanie i wykonanie założonych pla-
nów. Prelegent opierając się na przykładach zaprezento-
wał jak wygląda w tym rozwiązaniu proces obsługi zgło-
szenia serwisowego i pokazał, jak informacja o awarii 
wpływa na modyfikację harmonogramu produkcji. Opi-
sał też dodatkowe funkcjonalności modułu UR.

 Ó Automatyzacja nie zawsze się sprawdza
Robert Miernik, Management Consultant SIMPLE 
S.A., zajął się tematem planowania zasobów materiało-
wych i ludzkich pod realizację procesu produkcyjnego.  
SIMPLE już od 25 lat zajmuje się tworzeniem systemów 
klasy ERP, a w gronie klientów spółki znajduje się ponad 
600 firm produkcyjnych.
Prelegent na wstępie podkreślił jednak, że aktualnie ofe-
rowane rozwiązanie nie jest klasycznym systemem ERP. 
Oprogramowanie SIMPLE.ERP udostępnia w czasie 
rzeczywistym aktualne informacje o stanach magazyno-
wych, przebiegu zleceń produkcyjnych, bieżącej sprze-
daży, zakupach i finansach. Dzięki rozbudowanym me-
chanizmom śledzenia partii, nadawaniu numerów partii 
i serii oraz numerów badań laboratoryjnych SIMPLE.

Adam Błuś, Eurologistics

Aleksander Faleńczyk, BPSC
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ERP wspiera systemy zarządzania jakością. Tym samym 
jego funkcjonalność zbliża się do rozwiązań klasy APS.
SIMPLE.ERP zarządza jednak nie tylko procesami pro-
dukcyjnymi, ale i pracownikami. Pan Miernik kładł 
w swoim wystąpieniu duży nacisk na znacznie zasobów 
ludzkich w fabryce i odnosząc się do poprzednich prelek-
cji podkreślił, że automatyzacja nie zawsze się sprawdza, 
zaś dla rozwoju firmy i poprawy jakości produktów wiel-
kie znaczenie na wiedza pracowników. 
Prelegent zaprezentował proces optymalizacji harmono-
gramu zleceń produkcyjnych z użyciem systemu i jego 
efekty - skrócenie terminów realizacji, zmniejszenie pro-
dukcji w toku oraz poprawę wykorzystania stanowisk. 
Zwrócił też uwagę na kilka funkcjonalności, jak automa-
tyczne przeplanowanie w razie nieobecności kluczowe-
go pracownika czy możliwość budowy w systemie partii 
produkcyjnych.

 Ó Wzorcowy projekt remontu  
w Hilding Anders

Wystąpienie Dawida Majchrzaka, Kierownika Działu 
Technicznego Hilding Anders Polska, okazało się jed-
nym z najciekawszych podczas konferencji. Opisał on 
przebieg przygotowania i realizacji projektu generalne-
go remontu fabryki materacy w Murowanej Goślinie. 
Szereg pytań zadawanych po prelekcji potwierdził duże 
zainteresowanie uczestników konferencji tym tematem.
Konieczność dokonana remontu wynikała z planu strate-
gicznego firmy Hilding Anders. Fabryka pomimo przej-
ścia na system czterozmianowy była już na granicy swo-
ich możliwości produkcyjnych, tymczasem zamówienia 
nieustannie rosły i według prognoz w 2015 roku zakład 
nie byłby w byłby już w stanie zaspokoić zapotrzebowa-
nia. Kolejnym wyzwaniem, przed którym stanęli auto-
rzy projektu, było rozwiązanie problemu przeciążenia 
głównych dróg transportowych. Zwiększona produkcja 
wymagała też zapewnienia większej powierzchni na 
magazyn surowców. Celem było zwiększenie zdolno-
ści produkcyjnych aż o 100%, skrócenie długości dług 
transportowych o 15-25% i zwiększenie pojemności 
magazynu surowców o 10-15%. Tak znaczący wzrost 
wydajności wymagał oczywiście zakupu nowej linii pro-
dukcyjnej, ale pojawił się problem - gdzie znaleźć na nią 
miejsce w sytuacji, gdy projekt nie zakłada rozbudowy 
zakładu? Największym wyzwaniem było jednak uniknię-
cie ograniczenia zdolności produkcyjnych podczas trwa-
nia projektu.
Rozwiązaniem był re-inżyniering layoutu całej firmy. Pre-
legent zaprezentował wprowadzone zmiany, obejmujące 
reorganizację i zmniejszenie ilości centrów produkcyjnych, 
przebudowę magazynów i stworzenie nowej drogi trans-
portowej. Przy okazji tego projektu postanowiono zauto-
matyzować systemy transportowe materacy i palet.
Goście konferencji dowiedzieli się jak został opracowany 
harmonogram projektu oraz jak wyglądała jego struk-
tura personalna. Często w takich przypadkach członko-
wie projektu muszą dzielić swoje dotychczasowe zada-
nia z udziałem w pracach nad remontem. Tymczasem  
zarząd Hilding Anders pozwolił oddelegować pracowni-
ków w całości do prac nad projektem.
Prelegent zaprezentował poszczególne etapy prac oraz 
wielki sukces wynikający z doskonałego planowania 
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W czasach kiedy zautomatyzowane agregowanie danych 
stało się codziennością często zapominamy, że produkcja to 
nie tylko ilości i wskaźniki ale też ludzie. System SIMPLE.
ERP pomaga umieścić wszystkie pozyskane z organizacji 
dane w odpowiednim kontekście. Dzięki możliwości prze-
glądania w jednym miejscu danych ze wszystkich obszarów 
funkcjonowania przedsiębiorstwa manager może w pełni 
zrozumieć i zauważyć wszystkie istotne szczegóły.
SIMPLE pozwala zbierać i zestawiać ze sobą między innymi 
informację o:
- zarejestrowanych zamówieniach, 
- dostawach materiałów, 
- planach zakupowych, 
- statusie maszyn i gniazd produkcyjnych,
- grafikach pracy,
- wersjach technologii,
- operacjach wykonanych przez pracowników,
- kontroli jakości,
- wynikach finansowych sprzedaży. 
Nie ważne czy to awaria maszyny, nieterminowa dostawa 
surowców, absencja kluczowego pracownika czy przekra-
czający normę wskaźnik braków z kontroli jakości, wyposa-
żony w kompleksowe rozwiązanie manager może reagować 
szybko i skutecznie na wszystkie sytuacje zagrażające płyn-
ności działania.

Produkcja to nie tylko wskaźniki
Robert Miernik, 
Management Consultant SIMPLE S.A

Daniel Oszczęda, Balluff
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i wielkiego zaangażowania wszystkich członków pro-
jektu. Remont został praktycznie zakończony już na trzy 
miesiące przed planowanym terminem. Choć oficjalnie 
projekt nie został jeszcze zamknięty, analizy wskazują, 
że osiągnięte zostaną wszystkie cele.

 Ó Jak planuje Organika?
Aleksander Faleńczyk, menedżer ds. kontraktów BPSC 
oraz Rafał Majka, dyrektor IT w Organika SA, przedsta-
wili zaawansowany proces planowania w Grupie Kapita-
łowej Organika. Jako pierwszy przed goścmi konferencji 
pojawił się pan Faleńczyk, który zaprezentował firmę 
BPSC i wykorzystywany w Organice system impulsEvo.
BPSC, polski dostawca systemów informatycznych, dzia-
ła od 27 lat i zrealizował już 1500 projektów wdrożenio-
wych dla 650 przedsiębiorstw. Jak zatem łatwo zauwa-
żyć, klienci po udanych wdrożeniach sięgają po kolejne 
rozwiązania BPSC. Prelegent przedstawił branże, w któ-
rych można spotkać rozwiązania jego firmy i krótko 
przedstawił strukturę systemu impulsEvo oraz korzyści 
wynikające z implementacji systemów ERP.
Więcej czasu spędził przed mikrofonem Rafał Majka, po-
święcając go na prezentację zasad planowania i harmo-
nogramowania produkcji w Grupie kapitałowej Organika. 
Grupa składa się z kilku podmiotów, z których największy-
mi są producent pianki poliuretanowej Organika SA, oraz 
producent chemii motoryzacyjnej Organika Car SA.
Prelegent związany jest z łódzkim zakładem Organika 
SA, lecz proces planowania produkcji został zintegro-
wany w ramach całej grupy. Głównymi celami wdroże-
nia systemu ERP, zapoczątkowanego w 2009 roku, było 
zintegrowanie i uporządkowanie informacji dla całej 
grupy kapitałowej, automatyzacja wymiany informacji 
w grupie i na zewnątrz oraz optymalizacja planowania 
- w szczególności wielofirmowego.
Pan Majka zaprezentował schemat modelu planowania 
w Organice, szerzej omawiając jego trzy najważniej-
sze elementy - plan produkcji, raport PZM (planowa-
nie zapotrzebowania materiałowego) i harmonogram 
szczegółowy. Przekazał też swoje wnioski z wdrożenia, 
podkreślając, ze sam system informatyczny nie pozwoli 
rozwiązać problemu i firma sama musi zaprojektować 
model planowania, a IT wykorzystywać do wsparcia jego 
realizacji. Wystąpienie podsumował dobrze znanym 
stwierdzeniem - planowanie będzie się sprawdzać tylko 
wtedy, gdy pozyskamy kompletne i aktualne dane.

 Ó UPS dla producentów
Małgorzata Matusiewicz, dyrektor marketingu w Dys-
trykcie Wschodnim UPS Europe, mówiła o ofercie firmy 
dla producentów, chcących rozwijać swój biznes i sko-
rzystać z dopracowanych i innowacyjnych rozwiązań 
logistycznych. Wystąpienie rozpoczęła od krótkiego 
przedstawienia długiej historii firmy i przypomniała, że 
to UPS wymyśliło element spotykany dziś powszechnie 
w transporcie wewnętrznym, czyli taśmociąg.
Prelegentka zachęcała gości do wskazywania proble-
mów jakie napotykają na polu logistyki, gdyż UPS stara 
się znaleźć na nie odpowiedź. Zaprezentowała przykłady 
szytych na miarę rozwiązań, które spełniają wymagania 
specyficznych branż - farmaceutycznej, motoryzacyjnej 
i retail. Podkreśliła też jak duże znaczenie dla gospo-

Lucas Wintjes, Bosch Rexroth

Maciej Koc, Arjohuntleigh

Rafał Majka, Organika SA

Dawid Majchrzak, Hilding Anders Polska
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darki polski mają firmy produkcyjne. Pani Matusiewicz 
zaznaczyła, że producenci powinni skupiać się na swo-
im core businessie, a nie tracić czas na rozwiązywanie 
problemów pojawiających się w łańcuchu dostaw. Roz-
wiązaniem tych trudności najszybciej znajdą eksperci 
z branży logistyki. Rozwiązania UPS pozwalają zapew-
niają producentom skuteczne sprowadzanie towaru od 
zagranicznych kontrahentów, dystrybucję gotowego 
produktu i zaawansowaną obsługę posprzedażową. Wy-
stąpienie zakończyła prezentacja filmu na temat małego 
producenta silników do paralotni i innych rozwiązań dla 
awiacji indywidualnej, który dzięki współpracy z UPS 
importuje swoje wyroby na cały świat.  

 Ó Ułatwić wybór
Adam Błuś, prezes wydawnictwa Eurologistics, zachęcał 
gości konferencji do udziału w bardzo ciekawym projek-
cie - transportowych i logistycznych spotkaniach han-
dlowych między firmami produkcyjnymi i handlowymi 
a dostawcami usług transportowych i logistycznych. 
Prelegent przedstawił genezę powstania tej platformy 
i korzyści, jakie wynoszą z nich prelegenci.
Nie ma wątpliwości, że firmy produkcyjne będą coraz 
szerzej korzystać z outsourcingu zadań logistycznych. 
Jednak poszukiwania i wybór partnerów w tej dziedzinie 
wiąże się z wieloma problemami. Dotarcie do wiarygod-
nych partnerów, których oferta odpowiada zapotrzebo-
waniu przewoźnika, wymaga wielu poszukiwań i odby-
cia licznych spotkań, które często kończą się bezowocnie.
Organizowane przez Wydawnictwo Eurologistics oraz 
czasopismo Truck&Business Polska spotkania mają na 
celu umożliwienie nadawcom dotarcie do ponad 100 
dostawców usług transportowych jednego dnia i ich 

wstępną weryfikację. Bezpośredni kontakt z dostawcami 
pozwala na szybkie zdobycie istotnych informacji, pro-
ducenci uczestniczący w spotkaniach mogę też rozbudo-
wać swoją bazę danych i przeprowadzić benchmarking 
rynku. Prelegent zaprosił wszystkich zainteresowanych 
na przyszłoroczne edycje spotkań.

 Ó Przemysł 4.0 bez tajemnic
Na wystąpienie Luca Wintjesa czekali wszyscy. Senior 
Vice President Sales Europe z Bosch Rexroth AG pod-
czas fascynującej prelekcji podzielił się swoją bogatą 
wiedzą na temat koncepcji Przemysł 4.0, oraz wkładu 
Bosch Rexroth w jej rozwój.
Prelegent na wstępie wskazał na gwałtowny rozwój no-
wych technologii, a dzięki kontaktom z czołowymi świa-
towymi mógł uchylić rąbka tajemnicy i opowiedzieć 
o kilku niezwykłych produktach, których jeszcze nie ma 
rynku, a które będę prezentować niezwykle zaawanso-
wane rozwiązania techniczne.  Podkreślił przy tym, że 
wdrożenie zasad Przemysłu 4.0 jest niezbędne, aby móc 
wytwarzać tak wyrafinowane produkty.
Kilka minut zostało poświęconych profilowi firmy Bosch 
i jej dywizji - Bosch Rexroth. Niemiecki koncern działa 
na wielu polach, zaś Bosch Rexroth odpowiada za rozwią-
zania napędów oraz kontroli i działa głównie w branży 
motoryzacyjnej, aplikacji mobilnych, przemyśle maszy-
nowym i branży energii odnawialnych. Rexroth dostar-
cza rozwiązania automatyki  także dla fabryk rodzimego 
koncernu i dysponuje tym sposób znakomitym danymi 
zwrotnymi, dzięki którym może doskonalić swoje roz-
wiązania. Bez wątpienia jest to jedna z najważniejszych, 
jeżeli nie najważniejsza światowa firma dostarczają roz-
wiązania dla przemysłu.
Pan Wintjes przeszedł następnie do opisania elementów 
stanowiących podwaliny Przemysłu 4.0 - gwałtownego 
rozwoju komunikacji między ludźmi a przedmiotami, 
oraz narodzin Internetu Rzeczy i Internetu Usług. In-
teligentne budynki, Uber wypierający taksówki, smart 
shopping - te rozwiązania, wiążące strumienie wartości 
już znamy. Przemysł jest kolejnych obszarem, dla któ-
rego wszechobecne powiązania będą miały ogromne 
znaczenie. Prelegent podkreślił, że wpływ Przemysłu 4.0 
na światową produkcję będzie ogromny, ale też nieprze-
widywalny - na razie mamy narzędzie, lecz nie wiemy 
nawet, jakie problemy będzie ono rozwiązywać.
Przemysł 4.0 to podstawa czwartej rewolucji przemysło-
wej i uczestnicy konferencji mogli zobaczyć, jak wyglą-
dały jej poprzednie wcielenia - mechanizacja, elektryfi-
kacja i cyfryzacja. Przemysł 4.0 to też nazwa oficjalnego 
programu wspieranego przez niemiecki rząd. Pan Win-
tejs przyznał, że nie lubi oficjalnej definicji i zawsze 
podkreśla w niej tylko jedną rzecz - idącą za zmianami 
indywidualizację produkcji pod potrzeby klienta. Po 
wprowadzeniu Przemysłu 4.0 w życie przejdziemy od 
łańcucha wartości dodanej do sieci wartości dodanej.
Bosch Rexroth opracowuje rozwiązania zgodne z za-
łożeniami Przemysłu 4.0 i wdraża je w życie. Koncern 
posiada 250 fabryk na całym świecie i wdrożył już 50 
pilotażowych rozwiązań Połączonego Przemysłu.  Pre-
legent zaprezentował kilka zaawansowanych rozwiązań 
stosowanych przez Boscha. Szczególną uwagę poświęcił 
platformie Open Core Engineering - dzięki niej klienci 
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Małgorzata Matusiewicz, UPS Europe

Od lewej Dariusz Siwek, Aleksandra Balwierczyk, 
Łukasz Salawa, Lech Szczeciński, Szymon Rutz, 

Grzegorz Zaworski - DSL
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mogą dowolnie modyfikować wdrożone u siebie syste-
my automatyki i sterowania. Pan Wintjes zdradził, że 
pomysł otwarcia danych dla klientów miał w zarządzie 
Bosch Rexroth wielu przeciwników, lecz ostatecznie 
decyzja ta okazała się sukcesem - platforma Open Core  
Engineering otrzymała prestiżową nagrodę Hermes 
Award 2013.
Szczytowym rozwiązaniem na polu Przemysłu 4.0 
jest prototyp linii produkcyjnej przyszłości działający 
w Homburgu i wykorzystujący szereg rozwiązań, łączą-
cych w sieć pracowników, produkty i maszyny. Najważ-
niejszym elementem wystąpienia było jednak stwier-
dzenie, że na razie widzimy tylko 10% możliwości, jakie 
niesie za sobą Przemysł 4.0 - ale nie wiemy też, w jakim 
kierunku ta idea nas poprowadzi.

 Ó Czarownica, diabeł i anioł
Przedostatni punkt programu miał niezwykłą formułę. 
Zamiast prelekcji, obejrzeliśmy przedstawienie, które 
przygotował zespół firmy DSL - Aleksandra Balwier-
czyk, Szymon Rutz, Łukasz Salawa, Lech Szczeciński 
i Grzegorz Zaworski, pod wodzą Dariusza Siwka.
Występ miał przybliżyć zebranym kwestię planowa-
nia popytu. Intryga toczyła się w firmie produkującej  
suszone czerwone buraczki, która stanęła przed zada-
niem skorelowania swoich możliwości produkcyjnych 
i stanu zapasów oraz potrzeb rynku. Mogliśmy przyglą-
dać się jak na przestrzeni roku rzekomo znakomity plan 
zawodzi na całej linii, magazyny są a to przepełnione, 
a to puste, a końcu do gry wchodzą siły nieczyste - cza-
rownica i diabeł. Na szczęście był też anioł.
Humorystyczny charakter tego wystąpienia nie przesło-
nił faktu, jak dramatycznie potrafią rozmijać się plany 
z rzeczywistością. Dariusz Siwek w podsumowaniu za-
chęcił gości konferencji do zwracania uwagi na każdy 
szczegół w planowaniu popytu. Gdyby zaś ktoś nie do-
strzegł diabła, który tkwił w tych szczegółach, ekipa DSL 
chętnie w tym pomoże.  

 Ó Co z naszą produkcją? 
Podsumowaniem całodziennych wykładów była deba-
ta, poświęcona tajnikom sukcesów działających w Pol-
sce firm produkcyjnych i roli automatyzacji w rozwoju 
naszych fabryk. Wzięli w niej udział Dawid Majchrzak, 
kierownik działu technicznego Hilding Anders Polska, 
Rafał Majka, dyrektor IT w Organika SA, Daniel Oszczę-
da, dyrektor ds. marketingu i jakości Balluff oraz Prze-
mysław Kędzierski, analityk biznesowy MRPII z BPSC.
Paneliści nie kryli, że zasoby ludzkie stanowią bardzo 
istotny czynnik sukcesów polskich fabryk. Inwestycje 
zagraniczne przyciągają do nas niskie koszty pracy, lecz 
polscy pracownicy są też niezwykle solidni i zaangażo-
wani. W niektórych rejonach kraju zaczynają już być wi-
doczne niedobory kadr.
Nie można też zapominać o tym, że Polska to duży 
rynek, co ma znaczący wpływ na rozwój działań pro-
dukcyjnych. W podsumowaniu debaty jej uczestnicy 
przyznali, że jeżeli chodzi o poziom zaawansowania 
technologicznego i organizacji pracy, od zachod-
nich fabryk dzieli nas jeszcze pewien dystans, wy-
nikający m.in. z braków kapitałowych czy pewnego 
konserwatyzmu we wdrażaniu automatyki. Można  

mieć jednak nadzieję, że będzie on się zmniejszał.
Niezwykle intensywny dzień zakończył się więc pozy-
tywnym akcentem. Serdecznie dziękujemy wszystkich 
uczestnikom konferencji za przybycie, szczególnie cie-
szyły nas liczne pytania zadawane niemal po każdym 
wystąpieniu. 
Podziękowania kierujemy także pod adresem partnerów 
Manufacturing Summit: firm Balluf, Bosch Rexroth, 
Organika, BPSC, UPS, Hilding Anders, Delta Trans, wrh 
global Polska, SIMPLE, Quantum Software, Emtor, Yale, 
Amsort, RÖhlig Suus i Arjohuntleigh.

 ■Witold Zygmunt

Pavel Arno, Quantum Software

Robert Miernik, SIMPLE SA

Od lewej Dawid Majchrzak, Hilding Anders Polska; 
Daniel Oszczęda, Balluff; Rafał Majka, Organika SA, 

Przemysław Kedzierski, BPSC
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Najlepszy produkt
W ostatniej dekadzie słowo innowacje zrobiło chyba największą karierę ze wszystkich. To też 
spowodowało, że zaczęto się nim posługiwać nie tam gdzie trzeba i nie wówczas, gdy należy. 

Coraz większa liczba rozmaitych konkursów poświęconych innowacjom sprawiła,  
że na rynku słowo to straciło swoje znaczenie. Z jednej strony nastąpiła dewaluacja 

tego terminu, a z drugiej zbyt mała podaż innowacyjnych projektów. Dlatego po dzie-
sięciu latach organizowania konkursu „Produkt Innowacyjny dla Logistyki” zdecydo-
waliśmy się na zmianę nazwy naszego konkursu na „Najlepszy Produkt dla Logistyki, 
Transportu, Produkcji 2015”.

Podczas gdy w poprzednich edycjach do konkursu zgłaszano od 30 do 50 innowacyj-
nych pomysłów, tak w tym roku nadesłano zaledwie 20 zgłoszeń. W poszczegól-

nych kategoriach konkursu nadesłano po kilka zgłoszeń. Tradycyjnie już najwięcej zgło-
szeń dotyczyło transportu. Cieszy fakt, że pojawiły się projekty dotyczące optymalizacji  
łańcucha dostaw. 
Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni podczas grudniowej Gali Logistyki, Transportu 
i Produkcji w Warszawie. W pierwszym wydaniu Eurologistics w 2016 roku opublikuje-
my listę nagrodzonych produktów i usług.
 

■ Alicja Kostecka, Przewodnicząca Kapituły  
Najlepszy Produkt dla Logistyku, Transportu, Produkcji 2015 

Produkt Innowacyjny dla Logistyki, Transportu, Produkcji 2015

Lista produktów i usług zgłoszonych w konkursie
Firma Produkt/usługa Kategoria

All GHreen Pallets Pool identyfikowalnych palet z tworzywa 
sztucznego Intralogistyka

Allsafe Jungfalk GmbH TransSafego Transport

Axit sp. z o.o. Open Form Systemy optymalizacji łańcucha dostaw

Baumalog sp. z. o.o. System kompletacji profili aluminiowych typu 
TwinTower Intralogistyka

Benson Consultants sp. z o.o. Sky Logic Strategy Systemy Informatyczne

Business Online Services sp. z o.o. Mobilny Pulpit Konduktora z funkcja Eco-Drivingu Transport

Cordstrap Polska sp. z o.o. Napinacz akumulatorowy CBT 35 Transport

iTem Polska sp. z o.o. System rurek aluminiowych LPS Intralogistyka

Kancelaria Prawna Viggen sp. j. System wynagradzania i optymalizacji kosztów Transport

Kantorino sp. z o.o. Platforma wymiany walut dla firm Systemy informatyczne

Kuehne+Nagel sp. z o.o. Logistyka zintegrowana Systemy optymalizacji łańcucha dostaw

Logi-Solve Slim4 Optymalizacja łańcucha dostaw

Logistics Technologies sp. z o.o. Audyt procesów transportowych Transport

Memnon Networks sp. z o.o. Memnon Aport Transport

m/d/r/k trusted adviser sp. z o.o. Klin do zabezpieczania pojazdów z systemem 
ostrzegania Optymalizacja łańcucha dostaw

Uniwersytet Łódzki Opakowanie transportowo-magazynowe Transport

VTS Project sp. z o.o. System wystawiania zaświadczeń  
o działalności kierowcy Transport

Wamech P.A. Wąsik Sp. j. System transportu intralogistycznego E-Liner Optymalizacja łańcucha dostaw
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Załamanie 
nie nastąpiło

Stabilność polskiej gospodarki i ugruntowanie pozycji przedsiębiorstw, także 
tych zajmujących się logistyką, stały się dla wielu jasne dopiero w momencie 
próby - splotu wydarzeń geopolitycznych destabilizujących sytuację rynkową.

Permanentne narzekanie, straszenie katastrofą, po-
czucie niepewności co do kierunku zachodzących 

zmian, nastrój towarzyszący przedsiębiorcom przez 
ubiegłe ćwierćwiecze, wszystko to nagle zmieniło się 
w poczucie pewności, gdy okazało się, że zapowiadane 
załamanie branży logistycznej nie nastąpiło. Czy wspól-
nota przekonań równie szybko okaże się złudzeniem?

 Ó Pesymizm sprzyja rozwojowi
W sposobie reakcji menedżerów dużych i średnich firm 
logistycznych na aktualną sytuację gospodarczą, spo-
łeczną czy polityczną, od roku czy dwóch, wyjątkowo tyl-
ko pojawiają się przejawy defetyzmu (w rodzaju: „mogą 
nastąpić nieprzewidywalne negatywne zjawiska”), zde-
cydowana większość zebranych przez nas prognoz pod-
kreśla solidne podstawy systemu gospodarczego i za-
powiada dalszy stabilny rozwój logistyki. Jak zauważa 
Maciej Walenda, prezes zarządu DSV SOLUTIONS: 
- Polska cały czas umacnia swoją pozycję jako dosko-
nałe miejsce do realizacji dowolnych zadań z zakresu 
logistyki. Nowoczesne rozwiązania procesowe oraz in-
frastruktura, profesjonalni operatorzy oraz kompetencje 
personelu, potrafią niejednokrotnie zaskoczyć potencjal-
nych partnerów z innych regionów świata czy lokalnych 
klientów, którzy decydują się na powierzenie zadań logi-
stycznych zewnętrznemu operatorowi. Najbliższy rok, to 
bez wątpienia stały rozwój usług sektora i stały wzrost 
zapotrzebowania na usługi. W dłuższej perspektywie 
zmienność rynków finansowych, a także sytuacja geo-
polityczna, może w dowolną stronę korygować trendy 
w całej gospodarce, w tym również w logistyce. Osobi-
ście uważam jednak, że wiele pesymistycznych scena-
riuszy, może paradoksalnie sprzyjać rozwojowi usług 
logistycznych w Polsce. 
W tym kontekście nie może dziwić, że w tych opiniach 
brak odniesień do wewnętrznej sytuacji politycznej,  
wyborczego zwycięstwa nacjonalistycznej partii, udanie 
mobilizującej głosy sfrustrowanych i przestraszonych 
mas, do których przemówiło osławione hasło „Polska 
w ruinie”. Polscy przedsiębiorcy tak aktywni na świa-
towych rynkach, czerpiący korzyści z wymiany między-
narodowej, wydają się pokładać swe nadzieje w tym,  
że zagraniczni partnerzy nie wycofają się ze współpracy, 
nie czekając do momentu, aż wyborcy następnym razem 
będą mieli szansę zmienić rządzących.

 Ó Niekorzystna presja cenowa
Rozkład opinii menadżerów przeważającej na rynku  
liczebnie grupy mikroprzedsiębiorstw, silnie odczuwa-
jących zmienność koniunktury rynkowej, pokazuje, jak 
trudno zachować wiarę w stabilizację tego segmentu 
rynku. Nawet rosnące zapotrzebowanie na usługi logi-
styczne nie przynosi wyraźnej poprawy nastrojów, gdyż 
popyt wcale nie rozkłada się równomiernie. Frustrują 
rosnące wymagania związane z przestrzeganiem norm, 
a także presja cenowa, wywołana poniekąd przez samych 
zleceniobiorców. - Żal mi – skarży się Joanna Niesio-
będzka, właściciel firmy DGT - panów przewoźników, 
którzy najwidoczniej pogubili kalkulatory, gdyż podając 
księżycowe stawki psują rynek. Równie źle oceniam po-
stępowanie dużych firm logistycznych, które często afi-
szują się strategią Win-Win, lecz w momencie podjęcia 
współpracy z przewoźnikiem, okazuje się, że wygrany 
może być tylko jeden z partnerów”. 

 Ó Tylko najlepsi przetrwają
Bez poprawy efektywności zarządzania wiele z nich 
nie przetrwa, ostrzega Niesiobędzka: - Postępująca wir-
tualizacja1, rosnąca konkurencja, wpływają na wzrost 
oczekiwań klientów tych firm – chcą oni szybciej, taniej 
i zawsze na czas. Tylko sprawnie i dobrze zarządzane 
firmy będą w stanie dostosować się do tych wymagań. 
W perspektywie kilku lat liczba działających na rynku 
operatorów zmniejszy się.
Czy w takim razie rynek daje szansę jedynie „najsilniej-
szym albo najsprytniejszym”, jak sugerują niektórzy inni 
moi rozmówcy? Czy w celu ochrony polskich interesów 
należy bezwzględnie stosować odwet w odpowiedzi na 
protekcjonistyczną politykę zagranicznych rządów? 
Choć można wątpić w skuteczność takich posunięć, to 
z pewnością spełniłyby funkcję symboliczną „wstawania 
Polski z kolan”, bo czyż „musimy godzić się z narzuca-
nymi nam unijnymi przepisami, a gdzie obrona naszych 
rodzimych firm i ich interesów, chyba ostatni już czas, 
żeby zacząć się szanować i przestać być źródłem najtań-
szej siły roboczej?”. O ile dla niektórych zachowanie li-
beralnych reguł gospodarki jest tak ważne, że gotowi są 
odstąpić od zabierania głosu na temat polityki, to inni 
w imię obalenia tych reguł, będą forsować hasła poli-
tyczne.

 ■ Piotr Szreter, Data Group Consulting

Operator Logistyczny Roku

1Chodzi o platformy przetargowe traktowane przez małe firmy przewozowe jako narzędzie do zbijania stawek.
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Laureaci programu badawczego
NAGRODA LIDER LOGISTYKI

O P E R A T O R  L O G I S T Y C Z N Y  R O K U  2 0 1 5
E-Commerce DHL PARCEL POLSKA

Logistyka kontraktowa DHL SUPPLY CHAIN POLAND

Spedycja lotnicza i morska PANALPINA POLSKA

Jakość obsługi MASZOńSKI LOGISTIC

Lojalność klientów GEODIS

WYRÓŻNIENIA SPECJALNE W PROGRAMIE BADAWCZYM
O P E R A T O R  L O G I S T Y C Z N Y  R O K U  2 0 1 5

Najlepsza firma logistyczna wśród nowych  
partnerów programu VGL GROUP

Największy wzrost pozycji rynkowej wśród 
partnerów programu ID LOGISTICS POLSKA

Najwyższej jakości logistyka magazynowa DSV SOLUTIONS

Najlepszy przewoźnik ładunków  
całopojazdowych OMEGA PILZNO

Zintegrowanie usług frachtu morskiego  
i lotniczego z logistyką kontraktową i dystrybucją

IFB INTERNATIONAL FREIGHTBRIDGE 
(POLAND)

Najlepsze usługi spedycyjne na rynku DIERA

Najbardziej zdywersyfikowany pakiet usług 
logistycznych PARTNERSPOL GROUP

Operator Logistyczny Roku

Srebrne Godło

 FM Logistic

Brązowe Godło

 DHL Express
 General Logistics Systems Poland
 TNT

Złote Godło

 Raben Polska
LAUREACI 
PROGRAMU 
BADAWCZEGO 
OPERATOR 
LOGISTYCZNY 
ROKU 2015
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FIRMY NAJWYŻEJ OCENIANE PRZEZ SWOICH KLUCZOWYCH 
KLIENTÓW W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH USŁUG

Firmy najwyżej oceniane
Rodzaj usług I II III IV V

1. Ogólnie: przewozy towarów (transport, 
spedycja) Maszoński VGL Partners Panalpina Diera

2. Krajowe Farmada Partners FM Raben 
Polska Spedimex

3. Międzynarodowe Maszoński Marathon Polar Link Allport
4. Kolejowe i kombinowane IFB Panalpina Allport VGL Seifert
5. Morskie Panalpina VGL IFB Allport GEODIS
6. Lotnicze cargo Panalpina GEODIS VGL Diera Allport
7. Drobnicowe Panalpina Raben 

Polska Diera Spedimex JAS-FBG
8. Częściowe Polar Maszoński Diera Partners FM
9. Całopojazdowe Omega Maszoński Link Raben 

Transport Polar
10. Kontenerowe IFB Panalpina VGL Allport GEODIS
11. Ogólnie: magazynowanie DSV arvato DHL SC IDL Partners
12. Przyjęcie towaru DSV arvato DHL SC IDL Partners
13. Magazynowanie DSV arvato DHL SC Spedimex IDL
14. Wysyłka DSV arvato DHL SC Partners IDL
15. Ogólnie: obsługa klienta końcowego GEODIS DHL Parcel Raben 

Polska Partners GLS

16. Obsługa infolinii GEODIS Partners arvato Raben 
Polska DHL Parcel

17. Obsługa zwrotów DHL SC IDL GLS DHL Parcel arvato
18. Ogólnie: obsługa IT GLS DHL Parcel arvato
19. Prowadzenie platformy  

informatycznej e-sklepu arvato DHL Parcel GLS
20. Integracja systemów  

informatycznych DHL Parcel arvato GLS
21. Ogólnie: obsługa finansowa GLS DHL Parcel DPD arvato JAS-FBG
22. Odbiór dokumentów zwrotnych GLS arvato DPD DHL Parcel DSV
23. Pobranie gotówki za towar GLS DHL Parcel DPD arvato Poczta 

Polska
24. Płatności on-line GLS JAS-FBG DHL Parcel Poczta 

Polska
Raben 
Polska

25. Ogólnie: usługi kurierskie GLS TNT DHL Parcel DHL Express DPD
26. Dostawa tego samego dnia TNT Omega DPD GLS Polar
27. Dostawa w następny dzień roboczy GLS TNT DHL Parcel DHL Express DPD
28. Gwarantowana godzina dostawy 

następnego dnia DHL Express TNT GLS DPD Omega
29. Serwis międzynarodowy drogowy TNT DHL Express GLS arvato DPD
30. Serwis międzynarodowy lotniczy TNT DHL Express
31. Typ przesyłki: waga do 1 kg DHL Express TNT DHL Parcel DPD GLS
32. Typ przesyłki: paczki DHL Parcel TNT GLS DHL Express DPD
33. Ogólnie: VAS DHL Parcel GLS arvato DSV Spedimex
34. Przepakowywanie DSV arvato Spedimex Partners GLS
35. Etykietowanie arvato DSV Partners DHL Parcel Spedimex
36. Metkowanie arvato Partners DHL Parcel
37. Drukowanie dokumentów dla klienta Spedimex arvato GEODIS DSV Partners
38. Zarządzanie numerami seryjnymi DSV arvato Spedimex Partners DHL Parcel
39. Zakup i zarządzanie materiałami 

eksploatacyjnymi DHL Parcel GLS Partners
40. Dokładanie instrukcji, kart gwaran-

cyjnych DSV Raben 
Polska

Poczta 
Polska DHL Parcel

41. Kontrola jakości, konserwacja 
towarów Spedimex Partners GLS Poczta 

Polska DHL Parcel
42. Składanie zestawów okoliczno-

ściowych arvato Partners DHL Parcel Raben 
Polska

43. Elektroniczne powiadomienia 
odbiorców DHL Parcel GLS Poczta 

Polska
Raben 
Polska JAS-FBG

44. Obsługa punktów nadawania 
i odbioru przesyłek GLS Poczta 

Polska GEODIS Spedimex DHL Parcel
45. Usługi celne Panalpina DHL Express GEODIS JAS-FBG VGL
46. Magazynowanie, zarządzanie 

zapasami i konfekcjonowanie IDL DHL SC Partners Spedimex FM
47. Spedycja GEODIS Farmada Polar Diera VGL
48. Logistyka kontraktowa DHL SC IDL FM Spedimex Partners
49. Zaopatrzenie dukcji Maszoński Link JAS-FBG XPO Polar
50. Dystrybucja duktów gotowych FM Partners IDL DHL SC Seifert
51. Dostawy w trybie just-in-time Maszoński Link Marathon Diera Spedimex
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Ile kosztuje Internet Rzeczy?
780 mln dolarów – tyle według najnowszego raportu IDC Polska wydały na technologie i usługi 
związane z Internetem Rzeczy (Internet of Things, IoT) trzy branże: produkcyjna, transportowa 
i energetyczna. Choć w ubiegłym roku to one przeznaczyły na IoT najwięcej środków, to - jak 

zauważają analitycy IDC - wkrótce ma się to zmienić.

 Ó Wydatki wzrosną dwukrotnie
Do 2018 roku motorem napędzającym rynek Internetu 
Rzeczy będzie handel detaliczny i branża konsumencka.  
Wydatki na technologie i usługi IoT będą rosły w tych 
obszarach odpowiednio  o 32 i 24 procent średniorocznie. 
Według raportu IDC pt. Poland Internet of Things Mar-
ket 2015–2018 Forecast, wartość polskiego rynku IoT po-
dwoi się z 1,5 mld dol. w 2014 r. do 3,1 mld dol. w 2018 r.
Analitycy IDC wskazują, że wdrażanie rozwiązań Inter-
netu Rzeczy powinno odbywać się we współpracy z part-

nerami posiadającymi doświadczenie nie tylko w kon-
kretnej branży, ale także w zakresie technologii, sprzętu 
i rozwiązań komunikacyjnych. Na czoło w tej grupie 
wysuwają się firmy IT i operatorzy telekomunikacyjni, 
którzy w coraz większym stopniu stawiają na wartość 
dodaną, nie poprzestając na sprzedaży kart SIM czy pa-
kietów transmisji danych. W tym kontekście IoT jest 
szansą dla telekomów na nowe źródła przychodów, nie-
zbędne w kontekście spadku znaczenia usług głosowych 
czy tekstowych. Inwestycje firm w zakresie IoT muszą 
być powiązane z rozpoznaniem rynku oraz uwzględnie-
niem takich czynników jak bezpieczeństwo, prywatność 
i regulacje prawne. Dotyczy to szczególnie takich branż 
jak finanse, telekomunikacja czy ochrona zdrowia.

 Ó Produkcja wśród liderów
- W niedalekiej przyszłości rozwiązania oparte na IoT 
staną się powszechne w wielu branżach, od sektora pu-
blicznego, przez przemysł, po handel detaliczny czy sek-
tor finansowy — tłumaczy Jarosław Smulski, Research 
Manager w IDC Poland. — Zastosowanie technologii IoT 
będzie oznaczało znaczne zwiększenie konkurencyjności 
ich produktów i usług oraz lepszą efektywność biznesu. 
Dlatego brak strategii w tym zakresie może negatywnie 
wpłynąć na pozycję rynkową firmy.
Raport opisujący wielkość polskiego rynku IoT oparty 
jest na danych zgromadzonych w przewodniku IDC Worl-
dwide IoT Spending Guide by Vertical. 

Oprócz opisu rozmiaru i struktury rynku zawiera on infor-
macje na temat zastosowań IoT w kluczowych branżach 
w Polsce i wskazuje na najbardziej istotne projekty w tym 
zakresie. Zawiera on przegląd technologii: sprzętu, oprogra-
mowania, usług, a także analizę branż i prezentację zasto-
sowań, których wzrost prognozuje IDC. Raport koncentruje 
się na 25 najszybciej rozwijających się obszarach w 11 bran-
żach, m.in. konsumenckiej, handlowej, zdrowotnej, admini-
stracji publicznej, produkcyjnej i transportowej oraz ocenia 
potencjał IoT w obszarze rozwiązań technologicznych.

 Ó Robi się tłoczno
- Na rynku Internetu Rzeczy robi się coraz bardziej tłocz-
no — mówi Tomasz Słoniewski, Senior Research Manager 
w IDC Polska – aktywni na nim są zarówno wielcy gracze 
z branży IT jak i małe, innowacyjne firmy, często startu-
py, które dzięki świeżym pomysłom notują szybki wzrost 
przychodów. Duży udział w rozwoju polskiego rynku IoT 
mają też firmy telekomunikacyjne. Dlatego w raporcie 
pokazujemy również jaka część rynku IoT oparta jest na 
kartach SIM i wskazujemy rozwiązania, gdzie ten sposób 
komunikacji wciąż zyskuje na znaczeniu. 
Raport Poland Internet of Things Market 2015–2018 
Forecast kompleksowo definiuje i ocenia wielkość ryn-
ku w Polsce, ale przede wszystkim wskazuje na obsza-
ry najbardziej dynamicznego wzrostu. IDC definiuje IoT 
jako sieć sieci złożonej z jednoznacznie identyfikowal-
nych punktów końcowych („rzeczy”), które komunikują 
się bez udziału człowieka z wykorzystaniem łączności IP. 
Według IDC ekosystem IoT obejmuje złożony ekosystem 
technologii, w tym moduły/urządzenia, środki łączno-
ści, platformy konstruowane specjalnie pod kątem IoT,  
pamięci masowe, serwery, oprogramowanie analityczne, 
usługi IT oraz zabezpieczenia. Warto podkreślić, że w de-
finicji IDC autonomiczna łączność jest kluczową cechą, 
dlatego nie uwzględnia się w prognozie dotyczącej roz-
woju IoT smartfonów, tabletów czy komputerów PC.

 ■Oprac. WZ

Prognozy wydatków na koncepcję IoT

Inwestycje firm w zakresie IoT muszą 
być powiązane z rozpoznaniem rynku.



25

G
o

sp
o

d
arka

Logistyka Produkcjiwww.logistyka-produkcji.pl

Więcej wydatków  
na innowacje

Dla 50% firm produkcyjnych na świecie innowacyjność jest strategicznym celem. 
Jednocześnie blisko jedna trzecia przedsiębiorstw (32%) priorytetowo traktuje wprowadzenie 

nowych produktów w najbliższych latach, a dla 30% firm największym wyzwaniem jest 
poprawienie efektywności działań badawczo-rozwojowych. Takie wnioski płyną z badania 

KPMG International pt. „Global Manufacturing Outlook”.

 Ó Rośnie znaczenie B+R i innowacji
Z raportu KPMG International wynika, że firmy produk-
cyjne inwestują w coraz większym stopniu w innowacyj-
ność i nowe produkty, aby sprostać nowym wyzwaniom. 
Przedsiębiorstwa chcą zmienić strategię, aby zapewnić 
sobie silną pozycją na rynku i nie pozostać w tyle za 
konkurencją.
74% przedstawicieli firm produkcyjnych zadeklarowało, 
że w ciągu najbliższych dwóch lat planuje przeznaczyć 
co najmniej 4% rocznych przychodów firmy na badania 
i rozwój oraz pracę nad innowacjami. W porównaniu 
z ostatnimi dwoma latami jest to wzrost aż o 15 punk-
tów procentowych.
Wdrażanie nowych technologii produkcji jest wg 48% re-
spondentów najważniejszym czynnikiem napędzającym 
rozwój przedsiębiorstw i ich innowacyjności. Na drugim 
i trzecim miejscu znalazły się zwiększone wydatki na 
badania i rozwój (44%) oraz nawiązywanie współpracy 
z innymi podmiotami w celu zwiększenia innowacyjno-
ści (36%). Dopiero na kolejnych miejscach uplasowały 
się „tradycyjne” strategie wzrostu, takie jak wejście na 
nowe rynki zagraniczne (34%) czy też rozwój kanałów 
dystrybucji (33%).

 Ó Polskie firmy świadome zmian
- Firmy produkcyjne w coraz większym stopniu zdają 
sobie sprawę z tego, że innowacyjność jest kluczowym 
elementem sukcesu na rynku. Warto zaznaczyć, że do-
tyczy to także polskich firm, dla których w przeszłości 
źródłem wzrostu były konkurencyjne koszty produkcji 
i siły roboczej, które pozwalały skutecznie konkuro-
wać z lokalnymi producentami na rynkach zachodnich. 
W przyszłości źródłem wzrostu będą właśnie innowa-
cyjne produkty i usługi, ale tylko dla tych firm, które 
odpowiednio wcześnie podejmą niezbędne działania. 
Z badania KPMG w Polsce przeprowadzonego w ubie-
głym roku wynika, że połowa średnich i dużych przed-
siębiorstw przemysłowych uznaje innowacyjność za 
swój cel strategiczny – mówi Anna Sińczuk, partner 
w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu dorad-
czego dla sektora zróżnicowanej produkcji przemysło-
wej w KPMG w Polsce.
- W najbliższych latach szczególnie w Polsce firmy 
mają doskonałą sposobność zwiększenia swojej innowa-
cyjności poprzez prowadzone prace B+R ze względu na 
dostępność grantów dofinansowujących tego typu pra-

ce. Granty są dostępne zarówno dla małych i średnich 
firm, jak i dużych przedsiębiorstw. Oczekuje się również 
wprowadzenia specjalnych zachęt podatkowych, stymu-
lujących zwiększanie nakładów B+R w firmach – mówi 
Kiejstut Żagun, dyrektor w dziale doradztwa podatko-
wego, szef zespołu ulg i dotacji w KPMG w Polsce.

 Ó Współpraca kluczem do sukcesu
Z międzynarodowego badania KPMG wynika także, że 
coraz więcej firm nawiązuje współpracę z podmiotami 
zewnętrznymi, żeby przyspieszyć proces wytwarzania 
nowatorskich produktów oraz usług i efektywniej wyko-
rzystywać środki przeznaczone na ten cel. Nieco ponad 
80% respondentów przyznało, że pogłębia współpracę 
z dostawcami i klientami w zakresie rozwoju innowacji. 
Najczęściej wskazywanym powodem dla tego typu dzia-
łań były szybkość wdrożenia nowych rozwiązań (ang. 
speed-to-market, 25% respondentów), redukcja kosztów 
(25%) oraz dostęp do nowych technologii (21%). 
- Firmy produkcyjne muszą podążać za tempem prze-
mian technologicznych, co oznacza, że zachodzi potrzeba 
coraz szybszego wytwarzania innowacji i wprowadzania 
ich na rynek. Dlatego coraz ważniejsza staje się ścisła 
współpraca z klientami, dokładne poznanie ich potrzeb 
i dostosowanie do nich nowatorskich rozwiązań. Taka 
strategia zmniejsza także ryzyko, że nowatorski pro-
dukt, na rozwój którego przeznaczane są przecież znacz-
ne środki finansowe, zostanie odrzucony przez rynek.  
Z kolei bliska współpraca z poddostawcami pozwala 
wdrożyć innowacje na każdym etapie łańcucha dostaw, 
np. poprzez podniesienie jakości podzespołów – mówi 
Anna Sińczuk, partner w dziale doradztwa podatkowego, 
szef zespołu doradczego dla sektora zróżnicowanej pro-
dukcji przemysłowej w KPMG w Polsce.

 ■Oprac. WZ

Nie zostać za konkurencją

Coraz więcej firm nawiązuje 
współpracę z podmiotami 
zewnętrznymi, żeby przyspieszyć 
proces wytwarzania nowatorskich 
produktów oraz usług  
i efektywniej wykorzystywać środki 
przeznaczone na ten cel.
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Faktoring - elastyczne źródło finansowania
Każda firma sprzedająca swoje produkty z odroczonym terminem płatności zna problemy 
z nieterminowymi płatnościami czy odzyskiwaniem należności. Monitoring płatności oraz 
ewentualną windykację można oczywiście prowadzić samodzielnie, ale o wiele skuteczniej 

będzie powierzyć te działania ekspertom. 

Jednym ze sprawdzonych spo-
sobów jest faktoring. Gwa-

rantuje on nie tylko uwolnienie 
środków „zamrożonych” w fak-
turach, ale – co może być dla fir-
my równie istotne – zmniejsza 
zapotrzebowanie na inne formy 
kredytowania.

Faktoring to bardzo dobre rozwiązanie dla firm posiada-
jących stałych kontrahentów – zarówno w kraju, jak i za 
granicą. Dzięki faktoringowi firma uzyskuje zapłatę za 
wystawione faktury przed terminem ich płatności – na-
wet w ciągu 24 godzin, co poprawia płynność i zdolność 
regulacji bieżących zobowiązań. Inną korzyścią związaną 
z faktoringiem jest możliwość redukcji kosztów admini-
stracyjnych związanych z monitoringiem kontrahentów 
i ściąganiem należności - firma korzystająca z fakto-
ringu oddaje swoje należności w ręce banku, który dba 
o to, by kontrahenci terminowo płacili za wystawione 
faktury. Jest to szczególnie ważne w branżach, w których 
cykl spływu należności jest długi, a opóźnienia w płat-
nościach to często niestety standard. Faktoring może 
być też w takim przypadku alternatywnym do kredytu 
obrotowego źródłem finansowania bieżącej działalności, 
a jego istotą jest w tym przypadku krótkoterminowe fi-
nansowanie kredytu kupieckiego przez tzw. faktora, na 
przykład bank.

 Ó Jak działa faktoring?
Faktoring to jednak nie tylko utrzymanie płynności fi-
nansowej i zamiana należności w gotówkę. Zaletą fakto-
ringu jest też jego elastyczność. Podstawowymi warun-
kami skorzystania z faktoringu jest rozproszony portfel 
odbiorców, udzielanie odroczonych terminów płatności 
i małe ryzyko zwrotów lub reklamacji sprzedawanych 
towarów i usług. Zabezpieczeniem finansowania są wy-
stawione faktury - a nie na przykład zastaw na majątku 
firmy, jak w przypadku kredytu, co czyni faktoring roz-
wiązaniem często dużo bardziej dostępnym niż kredyt.

Ale faktoring to nie tylko lepsza płynność, często mniejsze 
zapotrzebowanie na kredyt czy lepsza kontrola kontrahen-
tów. Wybór faktoringu wpływa korzystnie na wskaźniki 
finansowe – faktoring nie obciąża bilansu firmy w takim 
stopniu jak kredyt (przy korzystaniu z kredytu pogarsza się 
wskaźnik rentowności majątku oraz wskaźnik kapitałów 
obcych do kapitałów własnych, co z kolei ogranicza dal-
sze możliwości kredytowania). Z drugiej strony faktoring 
nie blokuje możliwości skorzystania z kredytu. Korzystając 
z faktoringu firma ma stały dopływ gotówki, który pozwala 
na terminowe spłaty zobowiązań wobec banku.

O tym, że faktoring to dobre rozwiązanie świadczą rosną-
ce nieprzerwanie od lat obroty faktoringowe w naszym 
kraju. Jak wynika z danych Polskiego Związku Faktorin-
gu wartość skupionych faktur wzrosła w Polsce w ciągu 
ostatniej dekady aż dziesięciokrotnie.

Co nam da faktoring?

Łukasz Kozioł  
menedżer  

ds. produktu, BPH

ABC Faktoringu
Dla kogo faktoring w Banku BPH?

 » Dla firm realizujących transakcje z odroczonym terminem 
płatności.

 » Dla firm posiadających stałych odbiorców towarów czy usług.
 » Dla firm o rocznych obrotach powyżej 5 mln zł.
 » Dla firm, które mają wysoki poziom należności i z tego  
tytułu mogą mieć problem z kapitałem obrotowym na  
bieżącą działalność.

Korzyści z faktoringu w Banku BPH
 » Szybkie uzyskane należności – nawet w ciągu 24 godzin od 
przesłania faktur do banku.

 » Poprawa płynności firmy.
 » Poprawa wskaźników finansowych (faktoring nie obciąża  
bilansu).

 » Elektroniczny obieg dokumentów. 
 » Zabezpieczenie płatności.
 » Wyższa dyscyplina płatnicza odbiorców.

Faktoring zmniejsza zapotrzebowanie na 
inne formy kredytowania.



Zadłużenie wobec przemysłu rosło znacznie 
wolniej niż przyrost zadłużenia samej branży.
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Coraz więcej zaległości finansowych w przemyśle

Zadłużenie przemysłu gwałtownie rośnie
Zadłużenie branży przemysłowej notowane w Krajowym Rejestrze Długów wynosi już blisko 

957 mln zł. W ciągu trzech lat wzrosło o blisko 50%. Niewiele mniej jednak przemysł ma  
do odzyskania od swoich dłużników.

Każda zadłużona firma z sektora przemysłowego ma 
do oddania swoim wierzycielom średnio 38 tys. zł. 

Rekordzistą jest firma z Dolnego Śląska, która zajmuje 
się produkcją maszyn - została dopisana za aż 143 nieza-
płacone zobowiązania na łączną kwotę ponad 18 mln zł. 
42% kwoty zadłużenia (410 mln zł), jakie posiada przemysł, 
została już przejęta przez firmy sekurytyzacyjne i windyka-
cyjne, co świadczy o dużych problemach ze spłatą zobowią-
zań. 222 mln zł  to zadłużenie wobec handlu, a 151 mln zł, 
to  zobowiązania wobec innych firm produkcyjnych. 

 Ó Przemysł też oczekuje na spłatę należności
Przedsiębiorstwa przemysłowe są jednak nie tylko 
dłużnikami, ale także wierzycielami. Gdyby ich dłuż-
nicy spłacili swoje zobowiązania wobec nich, problem 
zadłużenia tej branży niemalże by nie istniał. Przemysł 
ma bowiem do odzyskania 935 mln zł, a więc niewiele 
mniej, niż wynosi łączna kwota jego zadłużenia. Firmom 
produkcyjnym zalegają z płatnościami głównie kontra-
henci z budownictwa, handlu oraz… przemysłu.  
– Zadłużenie wobec przemysłu rosło znacznie wolniej 
niż przyrost zadłużenia samej branży. Choć w zestawie-
niu z innymi gałęziami gospodarki, przemysł radzi sobie 
dobrze, to niepokojące jest tempo, w jakim powiększa się 
kwota, którą te firmy mają do oddania swoim wierzycie-
lom – zwraca uwagę Adam Łącki, prezes Zarządu Krajo-
wego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

 Ó Fabryki odporne na nierzetelne praktyki
Co prawda, 87% firm produkcyjnych twierdzi, że ma mniej-
sze lub większe problemy z odzyskiwaniem należności, jed-
nak aż u 35% skala tych problemów zmniejsza się – tak wy-
nika z raportu „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” 
przygotowanego na zlecenie Krajowego Rejestru Długów 
i Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. 

– Tak wysoki odsetek przedsiębiorców wskazujących na 
zmniejszenie  zatorów płatniczych to z jednej strony niewąt-
pliwie wpływ rosnącej koniunktury, z drugiej dowód na to, 
że przemysł, bardziej niż inne branże, jest odporny na nie-
rzetelne praktyki swoich kontrahentów – mówi Adam Łącki.
Stosunkowo niedługi jest też przeciętny czas oczekiwania 
na zapłatę przeterminowanej faktury. Przedsiębiorstwa 
produkcyjne czekają krócej niż inne gałęzie gospodarki  
- 2 miesiące i 21 dni. Dla przykładu branża finansowa ocze-
kuje 5 miesięcy i 12 dni, a budowlana 4 miesiące i 24 dni. 

 Ó Warto opracować scenariusz
– Co piąta firma, która korzysta z naszych usług jest 
z branży przemysłowej. Nie oznacza to jednak, że przed-
siębiorstwa te mają największe problemy z odzyskiwa-
niem płatności, ale raczej, że mają lepiej wypracowane 
metody radzenia sobie z nieuczciwymi kontrahentami, 
niż inne branże. Świadczy o tym już sam fakt, że szukają 
pomocy w firmie windykacyjnej – mówi Radosław Koń-
ski, dyrektor Departamentu Windykacji w firmie Kacz-
marski Inkasso – Firmy produkcyjne szybko reagują na 
brak zapłaty, co ma wpływ na lepszą ściągalność należno-
ści, a z naszych statystyk wynika, że  największe szanse na 
odzyskanie pieniędzy są wtedy, kiedy od upływu terminu 
płatności nie minęło więcej niż 3 miesiące. Warto więc 
mieć przygotowany plan działania na wypadek, gdyby 
kontrahent nie uregulował płatności na czas – dodaje. 
Z badania Audyt windykacyjny przygotowanego dla 
Kaczmarski Inkasso wynika, że aż 59% firm nie ma 
przygotowanego planu na wypadek pojawienia się nie-
rzetelnego kontrahenta. Stworzenie takiego scenariusza 
działania, pozwala jednak zmniejszyć koszty związane 
z obsługą wierzytelności. Obecnie przedsiębiorstwa 
przemysłowe przeznaczają na to 4,8% wszystkich swo-
ich kosztów, o ponad połowę mniej niż np. budowlane.

 Ó Zatory blokują inwestycje
Ponad połowa firm produkcyjnych odczuwa konsekwencje 
występowania opóźnień w regulowaniu należności. Co trze-
cia, która boryka się z tym problemem  nie może regulować 
własnych zobowiązań, a u co czwartej występują utrudnie-
nia z prowadzeniem inwestycji.  – Firmy produkcyjne czę-
sto prowadzą działalność na dużą skalę i do tej pory potrafi-
ły bardzo dobrze zamortyzować problemy z odzyskiwaniem 
należności. W ostatnich miesiącach spadła jednak liczba 
zamówień, a przez to także wyniki produkcji. Cała branża 
złapała więc lekką zadyszkę – tłumaczy Łącki. 

 ■Oprac. WZ



Innowacyjne niewypały
Raport firmy Nielsen (Breakthrough Innovation Report 2015) powstał na bazie obserwacji ponad 
3 tys. produktów innowacyjnych, które zostały wprowadzone na rynek amerykański w ostatnich 

dwóch latach. Z analizy wynika, że aż 85% produktów innowacyjnych to rynkowe niewypały.

Zdecydowana większość firm w rozwiniętych go-
spodarkach widzi w innowacjach klucz do sukcesu. 

Stoją jednak przed wyzwaniem: wprowadzać coraz wię-
cej nowości o innowacyjnym charakterze, w coraz krót-
szym czasie. Takie są obecnie wymagania rynku. Nie 
wszystkie organizacje działają na tyle elastycznie, żeby 
się w tym odnaleźć – komentuje Katarzyna Szczupał-
-Vieweg, prezes Staufen Polska, firmy specjalizującej się 
w innowacjach organizacyjnych i procesowych.

 Ó Koncepcję i rynek dzieli przepaść
Najnowsze badania firmy Staufen przeprowadzone na 
rynku niemieckim (Innovationsstudie 2015) pokazują, 
że 90% tamtejszych firm traktuje innowacje prioryteto-
wo, ale aż 75% narzeka na zbyt wiele równolegle bie-
gnących projektów innowacyjnych, a swoją zdolność do 
elastycznego reagowania krytycznie ocenia 45%.

– Zarówno w Niemczech, jak i w innych krajach, także 
w Polsce, obserwujemy, że jest spora przepaść między 
pracą koncepcyjną a wprowadzaniem produktu na ry-
nek. Kłopoty organizacyjne firmy powodują, że trudno 
jest wybrać projekty o największym potencjale – mówi 
Katarzyna Szczupał-Vieweg. 

Jak wygląda kultura organizacyjna sprzyjająca tworze-
niu innowacji z szansą na rynkowy sukces? Potrzebna 
jest efektywna współpraca między różnymi działami 
w firmie. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że dział R&D, 
produkcja, marketing i sprzedaż grają do jednej bramki, 
wspólnie wytwarzają wartość, czyli to, za co gotów jest 
zapłacić klient.
– Wytwarzanie produktu innowacyjnego, od prac kon-
cepcyjnych po wprowadzanie go na rynek powinno być 
ustrukturyzowanym procesem. Wcale nie wyklucza to 
kreatywności. Kluczowe jest to, by spojrzeć na produkt 
i rynek oczami klientów. Co stanowi dla nich wartość? 
Jak możemy poprawić produkt nasz albo określonego ro-
dzaju? Odpowiedzi na tego typu pytania pomagają ukie-
runkować działanie na potrzeby rynku, a nie na przykład 
na to, co jest technicznie wykonalne – wyjaśnia prezes 
Staufen Polska.
Rynkowy sukces odnoszą produkty innowacyjne tych 
firm, które potrafią odkrywać rzeczywiste zdanie klien-
tów (to znaczy realizować ich potrzeby), a także umiejęt-
nie adresować swoje rozwiązania.

 Ó 11 sposobów na rynkowy sukces
Badania firmy Nielsen pokazują, że istnieją powtarzal-
ne i mierzalne warunki sukcesu rynkowego produktów 
innowacyjnych. Autorzy raportu wskazują 11 obszarów, 
których analiza przydaje się przy kreowaniu produktu 
innowacyjnego. Dostrzeżenie problemów konsumentów 
we wskazanych obszarach to potencjalna szansa na ryn-
kowy sukces.

Jak wprowadzić innowacyjny produkt na rynek?

Wytwarzanie produktu innowacyjnego, 
od prac koncepcyjnych po 
wprowadzanie go na rynek powinno być 
ustrukturyzowanym procesem.

Kłopoty organizacyjne firmy powodują, że trudno jest wybrać projekty o największym potencjale.
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1. Kompromisy – cena czy jakość? Smacznie czy zdro-
wo? Zwróć uwagę na okoliczności, w których klienci 
muszą wybierać pomiędzy dwoma niedoskonałymi pro-
duktami. Zaproponuj produkt, który nie będzie zmuszał 
do kompromisów.
2. Rozwiązania zastępcze – przyjrzyj się okoliczno-
ściom, w których klienci decydują się na rozwiązania 
nie w pełni odpowiadające ich potrzebom, ponieważ nie 
mają innego wyjścia.
3. Momenty przełomowe – zbadaj, w jakich okolicz-
nościach i z jakich przyczyn klienci inicjują lub zrywa-
ją relację z marką lub produktem. Tego rodzaj sytuacje 
mają miejsce najczęściej wtedy, gdy przechodzą do innej 
grupy (czy to pod względem wieku, sytuacji życiowej, 
czy na przykład zarobków). Analiza tych kluczowych mo-
mentów może zainspirować do zmiany lub rozbudowy 
dotychczasowej strategii.
4. Niespodziewane użycie – konsumenci robią z pro-
duktem określonego rodzaju coś, czego nikt dotąd nie 
przewidział? To jednoznaczna wskazówka, czego oczekują.
5. Kompleksowe rozwiązanie problemu – przeanali-
zuj sytuacje, w której klienci muszą wykonać kilka cza-
sochłonnych, skomplikowanych lub kosztownych czyn-
ności, by zrealizować swoje zadanie. Niektórzy z nich 
w ogóle przez to rezygnują z wykonania zadania. Twój 
produkt może to zmienić.
6. Rozszerz pole - sprawdź, czy istnieją okoliczno-
ści, w których konsumenci mogliby wybrać twój pro-
dukt, ale tego nie robią. Jeśli zidentyfikujesz przy-
czyny, masz receptę na sukces. Zadaj sobie także 
pytanie: kim są konsumenci nie zainteresowani naszym  
produktem i dlaczego? Firmy, który odniosły rynkowy 

sukces poprzez produkty innowacyjne, uzyskują prawie 
50% sprzedaży dzięki rozszerzeniu kategorii produktu.
7. Szklanka do połowy pusta – dobre innowacyjne 
rozwiązania często wynikają z dostrzeżenia obszarów 
zaniedbanych. Szukaj nierozwiązanych problemów, ale 
także wycofanych lub niezadowolonych klientów.
8. Nieoczywiste połączenia – inspiruj się kreatywno-
ścią i przyzwyczajeniami swoich klientów. Łączą produk-
ty po to, by uzyskać coś, czego nie oferuje żaden inny? 
Ich niekonwencjonalne podejście może być początkiem 
stworzenia nowej jakości.
9. Poszukiwania na własną rękę – aby zaspokoić swo-
je konsumenckie potrzeby, klienci często poruszają się po 
omacku, wzdłuż trudnych do przewidzenia ścieżek. Warto 
przyjrzeć się ich staraniom, potraktować je jak wskazów-
kę i odpowiedzieć na nie, proponując nowe rozwiązania.
10. Postaw na doświadczenia i emocje – zamiast 
przedstawiać właściwości swojego produktu lub usługi, 
poruszaj się w obszarze emocji. Odwołaj się do rzeczywi-
stych doświadczeń konsumenta, stwórz z nich kontekst 
dla swojego produktu. W ten sposób zbudujesz trwalszą 
i silniejszą relację.
11. Nie szukaj daleko – badania pokazują, że firmy, któ-
re szukają innowacyjnych rozwiązań, najczęściej mają już 
takie na swoim koncie. Pamiętając o tym, że historia nigdy 
nie powtarza się w ten sam sposób, przyjrzyj się udanym 
inicjatywom z przeszłości i znajdź w nich nowy potencjał.

 ■Oprac. AP
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Heijunka Boards

Kanban Boards

Visual Boards

FiFo-Stations, 5S

Floor marking

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

orgatex@automationstechnik.pl

Lean Factory Equipment

Dobre innowacyjne rozwiązania często wynikają  
z dostrzeżenia obszarów zaniedbanych.
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 Ó Normy środowiskowe
Idea zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu na śro-
dowisko została zapoczątkowana na przełomie lat sześć-
dziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku, ale systemy 
zarządzania środowiskowego w swojej sformalizowanej 
formie funkcjonują na świecie dopiero od dwudziestu 
lat. Pierwsze procedury zarządzania środowiskowego 
opracował Brytyjski Instytut Standaryzacji (1992 r.). Na 
ich podstawie Międzynarodowa Organizacja ds. Standa-
ryzacji utworzyła serię norm ISO 14000, a Unia Euro-
pejska opracowała Schemat Audytu i Zarządzania Śro-
dowiskowego (EMAS). Także dyrektywa UE w sprawie 
ekoprojektowania zobowiązuje producentów wykorzy-
stujących energię do minimalizowania ich „energożer-
ności”, a także do ograniczenia negatywnych skutków 
środowiskowych mogących wystąpić w całym cyklu ży-
cia produktu. Uzupełnieniem tych wytycznych są dyrek-
tywy dotyczące etykietowania energetycznego. Pragnąc 
dodatkowo zachęcić polskich producentów, dystrybuto-
rów i usługodawców do włączenia się w tę eko-rewo-
lucję, Ministerstwo Środowiska ogłosiło konkurs „Eco 
Design”, w ramach którego nagradzane są produkty, 
których powstawanie i stosowanie przez użytkownika 
odbywa się z poszanowaniem środowiska naturalnego.
Wprowadzenie norm środowiskowych oraz ogólna zmiana 
filozofii odpowiedzialnej produkcji sprawiły, że producen-
ci zmienili nie tylko procedury i techniki zarządzania, ale 
i procesy produkcyjne, implementując ekologiczne rozwią-
zania już na etapie wstępnego projektowania, a dzięki ety-
kietowaniu energetycznemu konsumenci mogą dokonać 
świadomych wyborów zakupowych.

 Ó Ograniczenie toksyn
Podsumowując wytyczne kolejnych organizacji, można 
pokusić się o sformułowanie kilku ogólnych zasad, ja-
kimi powinni kierować się producenci, chcący spełnić 
wymogi ekologiczne.

Podstawowe znaczenie ma ograniczenie stosowania 
substancji toksycznych. Jeśli jest to naprawdę nie-
zbędne, należy spróbować zorganizować zamknięty 
obieg materiałów. W wielu przypadkach istnieje moż-
liwość zamiany materiałów używanych do produkcji.  
Procesy zastępowania materiałów bardziej ekologiczny-
mi rozwiązaniami nie mogą być wdrażane wyłącznie ze 
względu na cenę. Kluczem do sukcesu jest odpowiedni 
dobór surowca, który spełni określone wymagania oraz 
zoptymalizuje właściwości i cechy charakterystyczne 
dla danego produktu. Wielu producentów decyduje się 
na ten krok przy opracowywaniu rozwiązań produkto-
wych w budownictwie i przemyśle motoryzacyjnym, 
ale też w zastosowaniach korzystających z technologii 
wymiany ciepła i innych rozwiązaniach przemysłowych. 
W tych przypadkach zamiennikiem dla drewna, PVC, 
miedzi czy stali może być aluminium.
– Aluminium jest od zarania ludzkości integralnym ele-
mentem środowiska naturalnego; jest trzecim po tlenie 
i krzemie najpowszechniej występującym pierwiastkiem 
w skorupie ziemskiej. Używanie produktów zawierających 
aluminium, zarówno niepowlekane jak i anodowane, nie  
powoduje zagrożenia dla środowiska czy zdrowia – wyjaśnia 
Maciej Janik, menedżer jakości z firmy Sapa Aluminium.
Podstawowym surowcem do produkcji aluminium jest 
boksyt, którego największymi producentami są Austra-
lia, Brazylia, Jamajka i Republika Gwinei. Rudę wydoby-
wa się w kopalniach odkrywkowych, ale powierzchnia 
pozostaje odkryta jedynie przez 5 – 10 lat, potem zaś 
ulega rekultywacji. Aby zmniejszyć oddziaływanie na 
środowisko naturalne, eksploatowane złoża przybierają 
strukturę siatki kwadratów, między którymi pozostawia 
się nienaruszone obszary. Dzięki temu rekultywacja (ro-
zumiana jako wypełnianie, sadzenie roślin i zasiedlanie 
przez zwierzęta) przebiega nadzwyczaj sprawnie – tym 
bardziej, że klimat  panujący w tych obszarach sprzyja 
szybkiemu odnawianiu się szaty roślinnej.

 Ó Zasady ekoprojektowania
Wbrew obowiązującemu trendowi na skracanie cyklu  
życia produktu, ekoprojektowanie nakłada na producenta 
wymóg umożliwienia użytkownikowi jego unowocześnie-
nia i naprawy. Zapewnienie dostępności części zamien-
nych, siatki punktów serwisowych, a także odpowiednie-
go oznakowania i instrukcji ma tu podstawowe znaczenie.  

Ekoprojektowanie czyli jak przemysł może chronić środowisko 

Procesy zastępowania materiałów 
bardziej ekologicznymi 

rozwiązaniami nie mogą być 
wdrażane wyłącznie ze względu  

na cenę.

Odpowiedzialna 
produkcja

Szybki rozwój przemysłu spowodował konieczność większej niż 
dotychczas dbałości o środowisko – stąd rosnąca popularność 

systemów zarządzania środowiskowego. Zrównoważony, świadomy  
i odpowiedzialny design dotyczy dziś każdej branży i dziedziny 
gospodarki, począwszy od rezygnacji z toksycznych surowców  

i tworzenia w duchu upcyklingu,  
po budownictwo pasywne.



31

Z
arząd

zanie p
ro

d
ukcją

Logistyka Produkcjiwww.logistyka-produkcji.pl

Stosowanie trwałych materiałów i odpowiedniej obróbki 
powierzchni w celu zabezpieczenia produktu jest kluczo-
we w procesie jego optymalizacji pod kątem zakładanej 
żywotności.
Mając na uwadze względy środowiskowe, warto przyjrzeć 
się też samej konstrukcji produktu. Ograniczenie liczby 
elementów ją łączących, unikanie zbędnego stosowania 
śrub i klejów oraz stosowanie inteligentnych rozwiązań 
geometrycznych przekłada się na wiele korzyści. W myśl 
wytycznych związanych z ekoprojektowaniem, prościej 
znaczy lepiej – stosowanie jednorodnych materiałów 
o nieskomplikowanych kształtach ułatwi zarówno trans-
port, jak i późniejszy recykling. Tym bardziej, że poprawne 
przygotowanie materiałów do recyklingu wymaga bardzo 
skrupulatnego demontażu wszystkich komponentów.
Kolejnym parametrem, na jaki zwracają uwagę orga-
nizacje standaryzacyjne jest masa produktu. W celu jej 
zminimalizowania, zamiast litego drewna stosuje się 
płyty o strukturze plastra miodu, a w przypadku kon-
strukcji metalowych – komponenty aluminiowe, których 
niska masa właściwa odpowiada zaledwie jednej trzeciej 
masy właściwej stali lub miedzi.

– Weźmy na przykład samochody – mówi Maciej Janik. 
– Umiejętne zastosowanie aluminium mogłoby spowo-
dować zmniejszenie masy średniej wielkości samochodu 
nawet o 300 kg, ponieważ masa właściwa tego metalu 
odpowiada zaledwie jednej trzeciej masy stali czy miedzi. 
Należy przy tym zauważyć, że zmniejszenie masy o każde 
100 kg powoduje zmniejszenie zużycia paliwa o średnio 
0,35 litra/100 km, a emisji CO2 o 0,9 kg/100 km – dodaje.

 Ó Recykling
W świetle danych publikowanych przez Komisję Europej-
ską, całkowita ilość odpadów wygenerowanych w naszym 
kraju wynosi średnio około 400 kilogramów na osobę 
– w tym kontekście, na tle krajów członkowskich UE pla-
sujemy się w połowie stawki. Jednak naszym dużym pro-
blemem jest nadal niechęć do selekcjonowania odpadów 
i poddawania ich recyklingowi i to pomimo faktu, że segre-
gacja odpadów stała się formalnym wymogiem. Z roku na 
rok współczynnik recyklingu się poprawia, ale nadal jeste-
śmy daleko za europejską średnią. Zagospodarowanie i od-
zysk papieru, kartonu i opakowań plastikowych idzie nam 
coraz lepiej, jednak wciąż mamy kłopot z umiejętnym odzy-
skiwaniem szkła i z recyklingiem opakowań metalowych.
Sektory świadczące usługi dla użytkowników końcowych, 
jak branża transportowa, budowlana, opakowań oraz pro-
dukcji stali stanowią główne źródła aluminium poddawa-
nego obróbce wtórnej. Prognozuje się, że w 2023 r. łączna 
ilość aluminium pochodzącego z recyklingu w tych sekto-
rach wyniesie 26,5 mln ton – a że przetopienie istniejącego 
aluminium wymaga zaledwie 5% energii wymaganej do 
stworzenia go od zera, recykling staje się bardzo opłacal-
nym (także energetycznie) procesem. Dlatego złom jest  
coraz cenniejszym zasobem, a jego znaczenie ciągle rośnie.

 Ó Dobra energia
Dla wielu przedsiębiorstw konieczność oszczędzania 
energii w procesie produkcji jest rzeczą oczywistą. Ale 
nie zapominajmy, że ogromne ilości energii pochłaniają 
także biurowce i budynki komercyjne.
W Europie budynki odpowiadają nawet za 40% całkowi-
tego zapotrzebowania na energię. Pośród wielu inicjatyw 
dążących do racjonalizacji zużycia energii i spełnienia 
wymogów środowiskowych, znajdują się budynki zero-
energetyczne oraz budynki o dodatnim bilansie energe-
tycznym. Oznacza to, że w ciągu całego swojego cyklu 
życia wyprodukują one więcej energii odnawialnej niż 
jej zużyto do produkcji ich elementów konstrukcyj-
nych, a także podczas eksploatacji obiektu, jego rozbiór-
ki i ostatecznej wywózki gruzu. Aby to uzyskać, sięga 
się po prawdziwe technologiczne innowacje, jak np. 
zintegrowane z bryłą budynku panele fotowoltaiczne,  
wymienniki i pompy ciepła. Zmienia się też sposób my-
ślenia o samej bryle obiektu i już na etapie projektowa-
nia wprowadza się optymalne dla przyszłego korzysta-
nia z energii słonecznej nachylenie połaci dachowych.
Ekoprojektowanie stanowi więc wyzwanie dla wielu 
branż, nie tylko dla przemysłu. Choć w pierwszej chwili 
wyzwania kreślone przez organizacje standaryzacyjne 
mogą wydawać się wysokonakładowe, każdy zrealizowa-
ny w tym duchu projekt będzie dobrą inwestycją w bez-
pieczeństwo i zdrowie przyszłych pokoleń.

 ■Oprac. AP

Wciąż mamy kłopot z umiejętnym  
odzyskiwaniem szkła i z recyklingiem  
opakowań metalowych.
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Reindustrializacja Europy –  
szanse i bariery

Powoli spełniają się sny o reindustrializacji Europy. Coraz więcej firm decyduje się na 
przeniesienie produkcji z Azji na Stary Kontynent. Dla nas to spora szansa, bo polskie fabryki 
należą do najnowocześniejszych w Europie, a koszty pracy pozostają konkurencyjne. Barier do 

przezwyciężenia jest jednak sporo.

Szył szlafroki w garażu, a teraz jest najbogatszym 
człowiekiem świata. Kto? Amancio Ortega, hiszpań-

ski magnat branży odzieżowej i twórca Inditexu czyli 
właściciel marki Zara. Swój sukces zawdzięcza nie tylko 
odważnej koncepcji, ale także temu, że większość swoich 
towarów wytwarza w Hiszpanii, a nie w dalekiej Azji, co 
zdecydowanie skraca łańcuch dostaw.

 Ó Z ziemi chińskiej do Polski 
Podobnym tropem chce podążać coraz więcej firm 
z branży odzieżowej, przenosząc produkcję do Europy. 
Jager – brytyjska marka odzieżowa ze 129 – letnim do-
świadczeniem, zakończyła produkcję „na wyspach” pięt-
naście lat temu. Teraz planuje przywrócić część produk-
cji z zamiarem przyśpieszenia procesu wprowadzania 
towarów na sklepowe półki oraz zwiększenia jakości pro-
duktów. Był to także ważny argument dla firmy STEIFF, 
która już w 2008 r., w trosce o jakość, przywróciła całość 
procesów produkcyjnych do Niemiec. 
Przykłady spływające z różnych miejsc na świecie poka-
zują, że pomysłów na przenoszenie czy budowę fabryk 
na lokalnym gruncie nie brakuje. Co więcej, w więk-
szości są one podparte sensowną argumentacją. Firma  
Hitachi Rail Europe z siedzibą w Londynie otworzyła 
we wrześniu fabrykę pojazdów szynowych w miejsco-
wości Newton Aycliffe. Media nazwały tę strategiczną 
decyzję firmy powrotem prawdziwej produkcji szynowej 
do Wielkiej Brytanii. Fabrykę każdego miesiąca opusz-
czać będzie 35 pojazdów a zatrudnienie w niej znajdzie 
730 osób. Motorola – marka będąca w posiadaniu Go-
ogle - zapowiedziała otwarcie fabryki w teksańskim Fort 
Worth, gdzie planuje produkować Moto X – urządzenie, 
które jako pierwsze w historii firmy wytwarzane będzie 
jedynie na terenie USA. Wraz z zakładem powstanie dwa 
tysiące miejsc pracy. To ważny argument przemawiają-
cy za lokalną produkcją, choć nie jedyny. Rob Bamforth, 
główny analityk Quocirca, przyznając słuszność planom 
Motoroli, podzielił się krótkim i treściwym komenta-
rzem: - Jeśli produkujesz urządzenia tam, gdzie następ-
nie mają być sprzedawane, nie muszą one płynąć przez 
połowę świata.

Tak samo uważa CEO koncernu Adidas – Herbert Heiner. 
Jego zdaniem przywrócenie produkcji do miejsc repre-
zentujących główny rynek zbytu czyli głównie Europy 
i Stanów Zjednoczonych, pozwoli na szybsze dostarczanie 
nowych kolekcji do sklepów. Adidas prognozuje, że ta stra-
tegia zwiększy roczny przychód netto o 15% do 2020 roku 
i powstrzyma głównych konkurentów od „podkradania” 
rynkowego udziału w sprzedaży. Odzieżowy potentat testo-
wał już zautomatyzowany model produkcji, pozwalający 
klientom na personalizację ich zakupów. Jego wdrożenie 
nie byłoby możliwe przy utrzymaniu produkcji w Azji. 
Wyjątkiem nie są też polskie firmy. – Obserwujemy  
rynek i dostrzegamy, że coraz więcej firm chce wytwa-
rzać w kraju. Jeśli parametry jakościowe i ekonomiczne 
byłyby spełnione, bylibyśmy również zainteresowani – 
zadeklarowała w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Praw-
ną Katarzyna Haska, wiceprezes firmy Etos, do której 
należy odzieżowa marka Diverse. Według niej przeno-
szenie produkcji odzieżowej do kraju to początek proce-
su, który będzie się odbywał etapami.

 Ó „Made in” ma znaczenie
Firmy przenoszą swoje zasoby produkcyjne z Azji – 
w tym głównie z Chin - również z powodu rosnących 
tam wynagrodzeń – średnio o kilkanaście procent rocz-
nie.  Kiedyś miesięczny koszt utrzymania szwaczki 
w chińskim zakładzie, który jest w stanie spełnić nor-
my jakościowe, wynosił 200–300 dol., teraz wynosi już 
co najmniej 500 dol. Wysokie są tez koszty transportu 
towarów na główne rynki zbytu. To co skutecznie „zwa-
biało” na Daleki Wschód europejskich czy amerykań-
skich producentów dziś nie ma już tak dużego znacze-
nia. Start-upowe przedsiębiorstwo z Californii ET Water 
Systems doświadczyło tego na własnej skórze. Właści-
ciel przedsięwzięcia od razu zdecydował się na budowę  
fabryki w Chinach. Bardzo szybko zaczął jednak odno-
towywać straty z powodu transportu zabierającego zbyt 
wiele czasu, co w przypadku wyrafinowanych urządzeń 
biznesowych, mających uchodzić za bardzo innowacyjne, 
okazało się zabójcze. Z rewolucją niestety nie zdążył, tak-
że jakość samej produkcji pozostawiała wiele do życzenia.  

Lokalizacja produkcji zyskuje na znaczeniu 
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Gdy po upływie pięciu lat porównał koszty produkcji 
miejscowej i chińskiej, okazało się, że inwestycja w kali-
fornijską fabrykę byłaby zaledwie 10% droższa.
Prezes włoskiej marki Piquardo, producenta wyrobów 
skórzanych przyznał, że lokalizowanie fabryk w Chi-
nach jest rozwiązaniem przeznaczonym dla produkcji 
wielkoformatowej. Jego firma wytwarza mniejsze ilości 
towarów i zróżnicowany asortyment więc produkuje  
w Europie. Za bardzo istotny uważa też fakt, że metka 
„Made in Italy” potrafi bardzo skutecznie przekonać 
klienta, że produkty są wykonane w dużo wyższej jakości.

 Ó Europa potrzebuje reindustrializacji
Za reindustrializacją przemawia też aspekt gospodarczy. 
Czym grozi uzależnienie od chińskich fabryk pokazuje 
przykład metali ziem rzadkich. Te surowce niezbędne dla 
nowoczesnych technologii wykorzystywanych np. w ener-
getyce czy produkcji elektrycznych samochodów, wytwa-
rzane są na poważną skalę jedynie w Chinach. - Chińczycy 
zaś mówią, że chętnie je sprzedadzą, ale chcą najpierw wy-
budowania w Chinach, a nie w Europie fabryki przetwarza-
jącej te surowce – tłumaczył europoseł Adam Gierek. 
Nic więc dziwnego, że w reindustrializację zaangażowa-
ła się Komisja Europejska. Zgodnie ze strategią przyję-
tą w 2012 r., udział przemysłu w europejskim PKB ma 
do 2020 r. wynieść 20 procent. To o ponad 4% więcej 
niż obecnie. W polskim PKB ogólny udział przemysłu 
wynosi 18% co jest wynikiem mieszczącym się powyżej 
europejskiej średniej. Mankamentem jest jednak kieru-
nek, w jakim produkcja podąża. W ogólnym zestawieniu 
podsumowującym działalność przemysłową, opubliko-
wanym przed trzema laty, KE zaklasyfikowała Polskę 
do najniższej, trzeciej kategorii tzw. krajów doganiają-
cych kraje wysoce uprzemysłowione. Do tej grupy przy-
dzielono również takie państwa jak Czechy, Bułgaria,  
Węgry, Litwa, Łotwa, Słowacja czy Rumunia. Na czele ze-
stawienia uplasowały się m.in. Niemcy, Francja, Belgia,  
Austria, Wielka Brytania czy Szwecja.
Komisja jednogłośnie przyznała, że największym wyzwa-
niem dla Polski będzie na przestrzeni najbliższych lat przej-
ście od klasycznej i rzadko korzystającej z nowoczesnych 
technologii gospodarki do gospodarki opartej na wiedzy 
i badaniach. Poparcie dla tej idei wyraził  również amery-
kański dziennikarz Mitchell A. Orenstein, który w maga-
zynie Foreign Affairs napisał: „Polska musi przesunąć się 
na wyższe pozycje w łańcuchu wartości dodanej rozwija-
jąc sektor nowoczesnej technologii (high tech) i eksport  
produktów i usług wymagających specjalistycznej wiedzy”. 

Rzeczywiście, Polska w 2013 roku na badania i rozwój 
przemysłowych rozwiązań high – tech – przeznaczyła  
zaledwie 0,7% PKB. Są jednak pozytywne sygnały, wska-
zujące, że w najbliższym czasie będzie można zmienić 
taki stan rzeczy. Jednym z nich jest dobrze rozwinięty 
system oświaty oraz duży współczynnik studiującej 
młodzieży – drugi najwyższy spośród państw OECD. 
Nadzieję rozbudzają też innowacyjne, prężne firmy tech-
nologiczne a także dobrze zinformatyzowane zakłady 
produkcyjne. 

 Ó Technologia w służbie przemysłu
To o tyle ważne, że wykorzystanie nowoczesnych tech-
nologii w procesie produkcji jest podstawą Przemysłu 
4.0, idei, której celem jest zwiększenie konkurencyjności 
lokalnego przemysłu. Idea zakłada wytworzenie danego 
produktu w wirtualnym świecie zanim powstanie on  
fizycznie. Dzięki temu może być on dowolnie konfiguro-
wany względem potrzeb konkretnego klienta. Przemysł 
4.0 ma pozwolić na opłacalne wytwarzanie produktów 
nawet w pojedynczych sztukach. Nie będzie to możliwe 
bez wykorzystania zintegrowanych systemów IT. 

- W ostatnich latach wiele firm, napędzanych unijnymi 
funduszami zrealizowało inwestycje w park maszynowy, 
zmodernizowało infrastrukturę i wdrożyło zaawanso-
wane systemy informatyczne wspierające zarządzanie. 
Dzięki temu polskie fabryki dysponują nie tylko zapasem 
mocy produkcyjnych, ale również należą do najnowo-
cześniejszych w Europie. Produkują nie dość, że bardzo 
dobrze, to również – porównując z wysokorozwiniętymi 
krajami unijnymi - także relatywnie tanio  – przekonuje 
Andrzej Morawski z BPSC, firmy informatycznej, która 
do tej pory zrealizowała ponad 600 wdrożeń systemów 
ERP w firmach produkcyjnych i usługowych. 
Na razie barierą w industrializacji jest kwestia 
kosztów energii wykorzystywanej w przemyśle.  
Wysokie ceny energii elektrycznej i gazu skutecz-
nie przeszkadzają w przenoszeniu produkcji do Polski.  

Jak pokazują wdrożenia QRM, 
przeniesienie punktu ciężkości na 

skrócenie czasu produkcji  
i dostarczenia produktu do klienta 

skutkuje też ograniczeniem 
kosztów.
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Profesor Jerzy Hausner stwierdził, że bardzo ważnym zada-
niem państwa będzie pomoc w stworzeniu dobrze działają-
cego rynku energetycznego, który spowoduje spadek cen 
energii i zwiększy konkurencyjność polskiego przemysłu.  
Andrzej Duda w trakcie swojej kampanii wyborczej  
zapowiedział, że jeśli zwycięży w wyborach podejmie, 
jak sam określił, najważniejsze na najbliższe lata wy-
zwanie odbudowy polskiego przemysłu  i reindustriali-
zacji kraju tak, aby w przewidywalnym czasie dorównać 
do średniej poziomu gospodarczego zachodniej Europy.  
Pozostaje więc trzymać go za słowo.
Pewną barierą jest też sposób myślenia polskich firm, 
które koncentrują się przede wszystkim na optymali-
zacji kosztów produkcji, tymczasem to czas jest kluczo-
wy. Jak pokazują wdrożenia QRM, przeniesienie punktu 
ciężkości na skrócenie czasu produkcji i dostarczenia  
produktu do klienta skutkuje też ograniczeniem kosz-
tów. Aby było to możliwe decyzje biznesowe muszą być 
oparte na szerokiej i dostępnej na bieżąco informacji. 
Zapewnia to wykorzystanie platform IT gdzie systemy 
ERP są zintegrowane ze specjalistycznymi rozwiązania-
mi: MES, WMS, planowaniem produkcji. 
- Ta koherencja systemów umożliwia spełnienie wy-
mogów i oczekiwań, jakie wobec systemów informa-
tycznych stawiają dzisiejsze przedsiębiorstwa. Dzięki 
współpracy systemów klasy ERP z innymi systemami, 
przedsiębiorca otrzymuje nie tylko zestaw informacji 
o kontrahencie, produkcie czy też o kolejności zleceń 
produkcyjnych, ale również o wzajemnych powiązaniach 
wszystkich tych elementów. Uzyskana w ten sposób 
wiedza pozwala na podjęcie decyzji biznesowych w jak 
najwcześniejszej fazie procesu. – tłumaczy Aleksander 
Faleńczyk, menedżer ds. kontraktów w BPSC S.A. 

 Ó Potrzeba specjalistów
Problemem jest też dostęp do zaplecza specjalistów. 
Deficyt zatrudnienia tylko w sektorze motoryzacyjnym 
przekracza już 30%. Problem jest szczególnie odczuwal-
ny w Wielkopolsce czy na Śląsku, gdzie lokowane są naj-
większe inwestycje motoryzacyjne. - Obecnie w regionie 
mamy około 500 otwartych wakatów, od najprostszych 
produkcyjnych, po wyspecjalizowane i menadżerskie. 

Kandydatów brakuje na każdym szczeblu. – tłumaczy 
Agnieszka Kolanowska, Regional Manager w Randstad.
Mimo zrealizowanych w ostatnich latach projektów IT, 
firmy produkcyjne nie potrafią też optymalizować kosz-
tów produkcji. Z badań przeprowadzonych przez BPSC 
wynika, że zaledwie co trzecia firma korzysta z mapy 
umiejętności – kompetencji technicznych. To bardzo 
przydatne narzędzie dla firm o dużej rotacji pracowni-
ków, wielozmianowych i działających w systemie Just 
In Time, gdzie trzeba bardzo szybko znaleźć zastępstwo 
w momencie niedyspozycji czy choroby pracownika. – 
Matryca daje pojęcie o faktycznym poziomie opanowa-
nia przez pracownika poszczególnych czynności na linii 
produkcyjnej czy gnieździe roboczym. Pozwala trafnie 
dopasowywać pracowników produkcji do gniazd pro-
dukcyjnych, planować ich rozwój na podstawie ziden-
tyfikowanych luk umiejętności i podpowiadać kto może 
przeszkolić pracownika w danym obszarze. Wskazuje 
też na czynności lub na stanowiska, co do których ist-
nieje poważne ryzyko, że w czasie niespodziewanych  
nieobecności lub dodatkowych zleceń, mogą one okazać 
się wąskim gardłem z uwagi na niskie zabezpieczenie 
w kwalifikacje. - tłumaczy Anna Węgrzyn, wieloletni 
praktyk HR, kierownik projektu mHR w BPSC. 

Najbliższe lata pokażą czy uda się nam wykorzystać 
szansę. W dużej mierze zależy to od utrzymania kon-
kurencyjności. Jest to o tyle istotne, że kraje Europy 
Środkowo-Wschodniej będą rywalizować o inwestorów 
wykorzystując cały arsenał środków. Łącznie ze zwolnie-
niami podatkowymi i ulgami. Sukces reindustrializacji 
zależeć więc będzie w takim samym stopniu od rządzą-
cych, co i zarządzających firmami produkcyjnymi. 

 ■Adam Mitura

Sukces reindustrializacji 
zależeć więc będzie w takim 

samym stopniu od rządzących, 
co i zarządzających firmami 

produkcyjnymi.
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PKN Orlen stawia na synergię w łańcuchu dostaw

Nie pierwszy raz brali Państwo udział w zawodach 
The Fresh Connection. W jaki sposób pojawiła się 
idea zaangażowania w tego typu rywalizację?
Wojciech Bujak: Mieliśmy okazję uczestniczyć  
w zawodach w zeszłym roku. Inicjatywa wzięła się z prze-
prowadzenia przez firmę MPM Productivity Management 
szkolenia w naszym przedsiębiorstwie. Najlepszy zespół 
z grona szkolonych mógł uczestniczyć w rozgrywkach 
międzynarodowych. Wystartowaliśmy, zajęliśmy trzecie 
w tych rozgrywkach miejsce. Było to wysokie miejsce, 
dlatego organizatorzy przyznali nam dziką kartę do udzia-
łu w tegorocznych rozgrywkach. W tym roku okazaliśmy 
się jeszcze lepsi niż w zeszłym roku i zwyciężyliśmy.

Czy ten drugi start w zawodach był łatwiejszy? 
Doświadczenie okazało się przydatne czy stano-
wiło przeszkodę?
Marta Jaroni: Raczej nie możemy powiedzieć, że start 
był łatwiejszy, był na pewno inny. W tym roku rozgrywki 
niosły ze sobą zupełnie inne wyzwania, inne były wa-
runki gry. Ale na pewno doświadczenia zgromadzone 
w tamtym roku okazały się pomocne. 

A jak zmieniły się warunki w tym roku? Jaka 
była największa niespodzianka?
Wojciech Bujak: W drugiej rundzie była możliwość 
przeskalowania przedsiębiorstwa nawet czterokrotnie. 
Poprzez możliwość dostępu do innych rynków - włoskim 
i niemieckim pojawiło się duże wyzwanie. Wiadomo 
było, że nie ma możliwości symulacji wyników, więc 
musieliśmy sporo się naliczyć, żeby przygotować roz-
wiązanie, które doprowadziło do zwycięstwa.

Czy zarząd PKN Orlen patrzy z życzliwością na 
udział pracowników w tego typu inicjatywach? 
Czy przykłada się tego typu rywalizacja na suk-
cesy biznesowe w codziennej pracy?
Robert Reńda: Spotkaliśmy się z wielką przychylnością ze 
strony przełożonych. Na pewno jest mile widziane doświad-
czenie z gry, które potrafimy przełożyć na pracę codzienną 
i przekazać nasze doświadczenie kolegom z zespołów. 

Pracują Państwo w kilku różnych biurach. Pro-
szę opowiedzieć o swoich codziennych obowiąz-
kach. Jakimi obszarami się Państwo zajmują?
Anna Kowalska: Jestem pracownikiem biura contro-
lingu, czyli zajmujemy się w pracy codziennej spraw-
dzaniem, jak realizowany jest plan operacyjny. Wojciech 
jest pracownikiem analiz rynkowych i prognoz sprzedaży, 
Marta jest pracownikiem biura planowania i dystrybucji, 
Robert, podobnie jak Wojtek, pracuje w zespole analiz 
rynkowych. Wszyscy reprezentujemy obszar zarządzania 
łańcuchem dostaw. 

Czy po konkursie udaje się Państwu zaszcze-
pić te dobre praktyki wyniesione z The Fresh 
Connection osobom z Państwa firmy, które nie 
miały okazji wziąć udział w zawodach?
Marta Jaroni: Myślę, że tak. Już o tym mówiliśmy i pod-
kreślaliśmy, że możliwość udziału w tej grze pokazuje jak 
ważna jest współpraca. Jak ważne jest to, żeby widzieć, 
że łączy nas jeden wspólny cel, czyli wynik firmy. Nie są 
aż tak istotne wyniki poszczególnych segmentów tylko 
współpraca. 
Wojciech Bujak: Warto jeszcze powiedzieć, że mie-
liśmy przyjemność przedstawić nasze doświadczenia 
i wnioski z gry The Fresh Connection przed najwyższym 
zarządem, gdyż odbyliśmy spotkanie w ramach Top 
30 i najwyższy management wysłuchał naszych reko-
mendacji i refleksji wynikających z tej gry. Aczkolwiek 
trzeba zaznaczyć, ze były one potwierdzeniem tego, co 
wiemy i czym się kierujemy w codziennej pracy, czyli 
przede wszystkim współpracą międzyobszarową, którą 
postrzegamy jako najważniejszą w osiągnięciu dobrych 
wyników przez firmę.

W jaki sposób zmieniło się Państwa postrzega-
nie tajników sukcesu w zarządzaniu łańcuchem 
dostaw? Jak podchodzą Państwo teraz do pracy 
w porównaniu z tym, co się działo przed udzia-
łem w The Fresh Connection? 
Robert Reńda: Nie zmieniło się za dużo w naszym po-
dejściu do pracy. Natomiast gra uzmysłowiła nam, że, jak 
już wspominaliśmy, nadrzędny KPI firmy jest ważniejszy 
niż cząstkowe cele poszczególnych biur czy zespołów i to 
przekazujemy w firmie i będziemy wcielać w życie. 

Nie tylko wygrali Państwo polski finał w tym 
roku lecz także zanotowali najlepszy wynik 
wśród wszystkich światowych zespołów biorą-
cych udział w The Fresh Connection na etapie 
eliminacji. Czy to było duże zaskoczenie? 
Anna Kowalska: Mówiąc nieskromnie, graliśmy po to, 
żeby wygrać. Ponieważ nie wiedzieliśmy, jakie ryzyka 
niesie gra, początki może były trudne, może podchodzi-
liśmy z wielką niepewnością, natomiast z każdą rundą 
wiedzieliśmy, że plasujemy się stosunkowo wysoko 
w tych rozgrywkach i apetyt rósł w miarę jedzenia. 

 ■Rozmawiał Witold Zygmunt

Współpraca międzyobszarowa na pierwszym miejscu
Wywiad z triumfatorami polskiego finału The Fresh Connection 2015, drużyną PKN Orlen,  

w składzie: Anna Kowalska, Marta Jaroni, Wojciech Bujak oraz Robert Reńda.

Od lewej: Robert Reńda, Wojciech Bujak, Anna Kowalska, Marta Jaroni.



10 rzeczy, które mogą poprawić 
niezawodność maszyn

Nie ma wątpliwości, że maszyny wytwarzające produkty oraz sterujący nimi operatorzy to 
najcenniejsze zasoby, jakimi dysponuje organizacja. Patrząc na to z takiej strony, ty menedżerze, 
o ile sam nie włączasz się w proces produkcji, jesteś tylko dodatkiem. Każdy od sprzątaczek do 

prezesa zarządu stanowi tylko dodatkowy koszt, który podwyższa cenę produktu.

Czemu zatem tak mało czasu poświęcamy na dosko-
nalenie naszych najcenniejszych pracowników, wy-

mieniamy ich jak rękawiczki i nie spodziewamy się od 
nich niczego poza wciskaniem guzików na maszynie? 
Prezentując takie podejście, nie możemy dziwić się, że 
trudno nam zrozumieć ciągłe problemy z wdrożeniem 
filozofii ciągłego doskonalenia i jedynym wnioskiem, 
jaki jesteśmy w stanie wyciągnąć, jest ten, że nasze ma-
szyny to złom, a nasi ludzie nie potrafią ich obsługiwać.  
Pora na pobudkę. W artykule tym przedstawię 10 rzeczy, 
które operatorzy maszyn w Waszej fabryce – a także Wy 
- możecie zacząć robić już dzisiaj, aby poprawić nieza-
wodność sprzętu.

 Ó 1. Utrzymuj maszyny w czystości
Mamy całą masę danych mówiących o tym, że czyste 
maszyny działają zdecydowanie lepiej. Musimy za-
tem dać operatorom czas, aby podczas każdej zmiany  
mogli czyścić używany przez siebie sprzęt i doko-
nać rutynowych czynności. Zadanie te muszą jasno 
wiązać się z wytycznymi jakościowymi mówiącymi 
o tym, jakich środków i narzędzi czyszczących uży-
wać. Wytyczne powinny także wskazywać pożądany 
wygląd stanowiska po zakończeniu pracy. Jeśli  ta-
kie działania wydają się przesadzone, spróbujcie naj-
pierw wdrożyć je przy najważniejszych maszynach 
w zakładzie. W ciągu trzech miesięcy przekonacie 
się, że produktywność się poprawi, a koszty związane 
z utrzymaniem ruchu spadną.

 Ó 2.  Nalegaj na szkolenia
Dobrze przeszkoleni operatorzy rozumieją zasady 
działania swoich maszyn oraz obciążenie, jakie mogą 
stosować, aby sprzęt działał właściwie. Potrafią też 
zdiagnozować i rozwiązać wszystkie problemy, jakie 
są napotykane podczas pracy. Natomiast ci, którzy nie 
byli szkoleni, znają tylko trzy guziki z panelu stero-
wania: start, stop i reset. W przypadku wystąpienia 
nawet najbardziej błahych problemów, wyłączają ma-
szyną i kontaktują się z ludźmi z utrzymania ruchu. 
Mają też duże problemy podczas przestawiania pro-
dukcji. Każdy operator powinien więc sam nalegać na 
szkolenie. Patrzenie przez kilka godzin na to, jak ktoś 
obsługuje maszynę, na której będzie pracował  - to nie 
jest formalne szkolenie. Zresztą, niej jest wykluczone, 
że osoba od której w ten sposób się uczymy, sama nie 
została dobrze przeszkolona. Operatorzy muszą też 
nalegać na szkolenia z powodów bezpieczeństwa – ci, 
którzy nie przeszli formalnego treningu są dużo bar-
dziej zagrożeni poważnym wypadkiem. 

 Ó 3. Nie stawiaj na multiinstrumentalistów
Co kilka lat powraca tendencja, aby szkolić opera-
torów w obsłudze każdej maszyny znajdującej się 
w zakładzie. Chciałbym postawić wyzwanie każdemu 
menedżerowi, który uwierzy w tę głupią koncepcję: 
załóż strój roboczy, zaplanuj miesiąc przerwy w swo-
im napiętym grafiku i spróbuj sam. Przekonaj się, 
czego możesz się nauczyć pracując po kilka dni na 
każdej z maszyn i zdecyduj, czy czujesz się na tyle 
pewnie, aby podjąć się takich obowiązków. Zmienia-
nie stanowiska pracy operatorów co kilka dni ma tyle 
samo sensu, co wsadzanie kierowcy wyścigowego do 
innego samochodu co weekend. To się nie sprawdza 
i – ponownie – jest niebezpieczne. Słabe strony tej 
teorii można wykazać udowodnić, analizując dane na 
temat efektywności pracy maszyny tuż po roszadach 
personalnych. Zautomatyzowany sprzęt nie lubi sytu-
acji, w których jest nieustannie włączany i wyłączany. 
To samo dotyczy operatorów: działają mniej efektyw-
nie, gdy każe im się zmienić maszynę. To oczywiście 
zrozumiałe, że mamy kilku ludzi, którzy potrafią ob-
służyć więcej niż jedną niż dwie maszyny – ale to po-
winni być brygadziści czy liderzy linii.

 Ó 4. Poznaj Statystyczną kontrolę procesu (SPC)
Pierwszym krokiem poza podstawami zasad obsługi 
maszyny jest świadomość tego, kiedy dokonać zmiany 
jej ustawień, bazując na parametrach procesu i produk-
tu. SPC to potężne narzędzie, używane przez większość 
osób pracujących w działach kontroli jakości. Korzyści 
wynikające z jego stosowania przez operatorów, którzy 
chcą lepiej poznać swoją maszynę i realizowane procesy, 
mogą być równie znaczące.

 Ó 5. Traktuj poważnie Analizę przyczyn 
źródłowych (RCA)

RCA bywa krytykowana, zwłaszcza w przypadku doświad-
czonych operatorów, którzy stosują prosty schemat 5Why 
i przeprowadzają RCA dwa lub trzy razy w tygodniu. RCA 
nie daje wtedy efektów, gdyż jest zbyt płytka, a ludzie po-
szukują tylko jednego rozwiązania. Analizą RCA powinni 
kierować liderzy operatorów i liderzy zespołu. Jeśli nie 
pozwala ona na znalezienie rozwiązania, to dlatego, gdyż 
nie zidentyfikowano wszystkich przyczyn problemów.

 Ó 6. Podchodź z precyzją do procesu 
zmiany produktu

Ponad połowa firm napotyka problemy w okresie zmiany 
produktu na linii. Jeszcze dziwniejsze jest to, że przed-
siębiorstwa która najczęściej zmieniają asortyment, naj-
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Jak zaangażować operatorów w swoją pracę 



mocniej się z tym borykają. Można pomyśleć, że jeżeli 
codziennie dochodzi do zmiany produktu, to pracownicy 
powinni stać się ekspertami w realizacji tego typu proce-
sów. Jednak rzeczywistość jest taka, że choć oczekujemy 
od naszych maszyn precyzyjnej pracy, sami rzadko kiedy 
działamy precyzyjnie w okresie zmiany produktu. Mene-
dżerowie sadzą, że wykonany czarnym markerem znak 
o szerokości kilku milimetrów to wyjątkowo dokładne 
oznaczenie. Po wykonaniu sześciu różnych znaków w róż-
nych kolorach, bez dodatkowego opisu, potrafią siedzieć 
w biurach i zastanawiać się, dlaczego operatorzy ciągle 
mają z czymś problemy. Pracownicy powinni głośno na-
legać na precyzyjne działania podczas zmiany produktu. 
Wykorzystywanie szablonów znacząco skróci czas prze-
zbrojenia i poprawi dokładność ustawień maszyny. 

 Ó 7. Zaangażuj się w narzędzia  
poprawiające niezawodność

Jeżeli operator jest naprawdę zainteresowany tym, jak ma-
szyna została zaprojektowana, jak należy się nią posługi-
wać i jak ją naprawiać, powinien zostać członkiem zespołu 
Total Productive Maintenance (TPM). To przeniesie jego 
działania na wyższy poziom. Operatorzy, którzy brali udział 
w analizach komórek utrzymania ruchu lepiej rozumieją 
jak maszyny powinny pracować i dlaczego niezbędne jest 
badanie i odnotowywanie takich parametrów jak ciśnienie 
w układach hydraulicznych czy temperatura podzespołów. 

 Ó 8. Decyzje opieraj na danych
Z pewnych przyczyn, pracownicy działów utrzymania 
ruchu czy operacyjnego sadzą, że jeżeli będą narzekać 
wystarczająco długi i głośno, ktoś w zarządzie w końcu 
zajmie się ich problemami. W rzeczywistości nie można 
bardziej rozmijać się z prawdą. Jeżeli chcesz zobaczyć 
zmiany, musisz położyć na stole twarde dane. W tej 
branży dane są dosłownie wszędzie. Codziennie są one 
zapisywane, ale rzadko kiedy coś się z nimi robi. War-
to zatem nauczyć się sztuki biznesu i dokonywać zmian 
dzięki decyzjom podjętym pod wpływem danych.  

 Ó 9. Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu
Choć niektórzy mogą uważać, ze niezawodność i bezpie-
czeństwo idą ręką w rękę, prawda jest taka, że niezawod-
ność opiera się na bezpieczeństwie. Jeśli maszyny nie są 
bezpieczne, nie mogą też być niezawodne. Z drugiej strony 

w fabrykach, gdzie niezawodność jest dużym problemem, 
wywiera się ciśnienie na operatorów, aby utrzymywać ma-
szyny w ruchu. To może skutkować przymykaniem przez 
operatorów oka na kwestie bezpieczeństwa. Ważne jest, 
aby wszyscy zrozumieli, że aby mieć niezawodny park 
maszynowy, wszyscy muszą postępować właściwie, jeżeli 
chodzi o BHP. Akceptowanie pewnych praktyk nikomu nie 
pomaga i naraża na ryzyko życie pracowników. Jeżeli przy-
mykałeś oko na kwestie bezpieczeństwa, wyłącz maszynę 
i zażądaj doprowadzenia wszystkiego do porządku.

 Ó 10. Używaj listy kontrolnej
Jeżeli twoja praca obejmuje obsługę sprzętu – nieważne, 
czy to Boeing 474, turbina parowa, młyn czy maszyna do 
wytwarzania papieru – powinieneś kierować się dokład-
ną listą kontrolną podczas jej uruchamiania, wyłączania, 
sprawdzania i przezbrajania. Listy kontrolne nie zostały 
stworzone dlatego, że ktoś sobie wyobraża, że jest mą-
drzejszy od Ciebie i sądzi, że operatorzy maszyn to pół-
główki. Listy kontrolne istnieją po to, aby upewnić się, 
że wszyscy wykonują swoje zadania we właściwej kolej-
ności. Wpisana na niej sekwencja działań ma zapewniać 
bezpieczeństwo i niezawodność. Jeśli nadal jesteś scep-
tyczny, pomyśl przez chwilę ile czasu musi poświęcić 
pilot samolotu pasażerskiego, zanim otrzyma licencję 
zawodową. Czy ktoś podważa inteligencję tych ludzi? 
Tymczasem w przypadku każdego roku pilot wykonuje te 
same zadania z tej samej, dokładnej listy, aby upewnić się, 
że samolot którym za chwilę polecą jest gotowy do drogi.

 Ó Podsumowanie
Najlepsi operatorzy lubią swoją pracę, widzą wartość, 
jaką stanowią dla firmy i bardzo często wpadają na świet-
ne pomysły, które poprawiają procesy oraz pracę maszyn. 
Robią to wszystko w warunkach pracy zmianowej, czę-
sto muszą pracować w czasie, gdy ich rodziny potrzebują 
ich w domu. Pomimo tego zazwyczaj to ich winimy jako 
pierwszych, jeżeli w środku nocy, gdyby menedżerowie 
i inżynierowie śpią, coś się wydarzy. Dlaczego ich praca 
tak często nie jest doceniana? Trzeba to zmienić.
Polecam próby wdrożenia wszystkich 10 powyższych wska-
zówek – choć dotyczą one głównie operatorów maszyn, ich 
stosowanie pozytywnie wpłynie na pracę całej załogi fabryki.

 ■Doug Plucknette

This article is copyright Reliabilityweb.com  
(www.reliabilityweb.com) and is republished by permission.
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Najlepsi operatorzy lubią swoją pracę.



Finansowanie modernizacji fabryki
Leasing pozostaje jednym z najatrakcyjniejszych sposobów na sfinansowanie rozbudowy i 

modernizacji parku maszynowego. Konkurencyjny wobec kredytu instrument finansowy daje 
producentom możliwość nadążania za konkurencją i rozwój firmy w razie niedoboru środków 

własnych. Nie do pogardzenia są też związane z leasingiem korzyści podatkowe.

Maszyny i urządzenia czy kompletne linie technolo-
giczne to oczywiście nie jedyne składniki majątku, ja-

kie leasingują formy produkcyjne. Często korzystają oni z tej 
formy finansowania w odniesieniu do środków transportu 
(samochodów, naczep i przyczep czy wózków widłowych. 
Możliwy jest też leasing nieruchomości, np. hal produkcyj-
nych. Z punktu widzenia core businessu najważniejsze dla 
producenta jest jednak finansowanie zakupu maszyn.
Rozbudowa i modernizacja parku maszynowego okazuje 
się koniecznym posunięciem w przypadku zwiększenia 
wolumenu produkcji, wprowadzenia nowych produktów 
czy też w celu nadążania za konkurentami, którzy już 
wykonali taki krok. Bez pomocy leasingu, odnawianie 
parku maszynowego byłoby często niemożliwe.

 Ó Umowa średnio na 51 miesięcy
Jaką maszynę możemy wziąć w leasing? W zasadzie każ-
dą – o ile leasingodawca wyda pozytywną decyzję w tej 
sprawie. Najłatwiej jest zawsze uzyskać pozytywną decy-
zję w przypadku maszyn produkowanych seryjnie, posia-
dających duży rynek wtórny i cechujących się stosunko-
wo niewielkim spadkiem wartości w okresie eksploatacji.
Firmy leasingowe w poszukiwaniu nowych klientów stają 
się jednak bardziej elastyczne. Coraz częściej wydawane 
są pozytywne decyzje dotyczące finansowania nietypo-
wych, jednostkowo produkowanych maszyn czy też silnie 
zindywidualizowanych linii produkcyjnych. Pojawiają się 
ponadto firmy leasingowe specjalizujące się w specyficz-
nych branżach i segmentach rynku. W tego typu instytucji 
również można liczyć na łatwiejszą decyzję leasingową. 
Typowa oferta instytucji finansowych obejmuje zazwy-
czaj maksymalnie pięcioletni okres leasingu. Dane bran-
żowe wskazują, że średni okres leasingu dla maszyn wy-
nosi 51 miesięcy. 

 Ó Używane też w leasing
Powszechnie stosowaną praktyką jest także leasingo-
wanie maszyn używanych. Z takiego rozwiązania sko-
rzystać mogą przedsiębiorstwa notujące niższe obroty, 
często dopiero rozpoczynające działalność. Pamiętajmy 
jednakże, że w takiej sytuacji umowa obwarowana jest 
dodatkowymi zastrzeżeniami. 

Zazwyczaj wskazywany jest maksymalny wiek urządze-
nia po wygaśnięciu umowy leasingowej, co przekłada 
się na jej maksymalną długość umowy. Przykładowo je-
śli maksymalny wiek urządzenia wynosi osiem lat, to 
możemy wziąć w leasing maszynę trzyletnią na okres 
pięciu lat, lub pięcioletnią na okres trzech lat. Maksy-
malny wiek urządzenia, które możemy wziąć w leasing 
jest zależny od leasingodawcy, waha się w granicach 
5-15 lat. Znaczenie ma tu także stan techniczny maszy-
ny. Standardową procedurą są oględziny dokonywane 
przez rzeczoznawcę, który określa jej wartość i stopień 
wyeksploatowania. Leasingowanie maszyn używanych 
wiąże się także zazwyczaj z koniecznością wniesienia 
wyższej opłaty wstępnej. 
Używane urządzenia oczywiście poszukiwane są nie tyl-
ko na polskim rynku. Leasingodawcy zaczynają oferować 
swoją pomoc w sprowadzeniu na potrzeby leasingu maszyn 
z zagranicy. Takie rozwiązanie daje większe szanse na znale-
zienie najatrakcyjniejszej oferty dla danego przedsiębiorcy. 

 Ó Sposób na dotacje
Specyfika zasad finansowania inwestycji, na które 
przedsiębiorstwa produkcyjne pozyskują fundusze 
z Unii Europejskiej, doprowadziła do pojawienia się 
tzw. leasingu pożyczki. Ponieważ wypłata dotacji z UE 
zawsze następuje po zrealizowaniu inwestycji, zaciąga-
na jest pożyczka, której zabezpieczenie stanowi kwota 
oczekującej dotacji. 
Przedsiębiorstwo produkcyjne, zaciągające tego typu 
pożyczkę, jest właścicielem maszyn zakupionych  
z pomocą dotacji. Dzięki temu jest w stanie rozliczyć 
się właściwym urzędem jednym wnioskiem o płatność 
i otrzymać całość dotacji jednorazowo. Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego wprowadza jednak w ostatnich 
latach wytyczne, ułatwiające sfinansowane inwestycji 
objętych dotacjami UE z pomocą klasycznego leasingu.

 ■Artur Piotrowski
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Leasing maszyn i urządzeń

Dane branżowe wskazują, że średni 
okres leasingu dla maszyn wynosi 

51 miesięcy.
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Stół buforujący 
FlexLink dla 
przemysłu 

farmaceutycznego
Buforowanie produktów pomaga zrównoważyć odchylenia 
czasowe w procesie produkcyjnym. Kiedy maszyny, 
wykonujące poszczególne operacje mają różną przepustowość, 
produkty muszą zostać poddane procesowi tzw. kolejkowania.

Przepływy, dostarczane z kilku linii pro-
dukcyjnych, są buforowane w oczeki-

waniu na bardziej czasochłonne opera-
cje, takie jak etykietowanie, kapslowanie  
czy napełnianie. Buforowanie pomaga 
zrównoważyć przepływ i maksymalizo-
wać wydajność poszczególnych operacji.

 Ó Wyzwanie
Urządzenie ma za zadanie przetrans-
portować produkty między dwoma 
maszynami (zakręcarką i etykieciarką) 
o różnej przepustowości. Stół buforowy 
ma obsługiwać 11 typów szklanych lub 
wykonanych z tworzywa PET butelek 
o różnej średnicy i wysokości. Wydaj-
ność maszyny została określona na po-
ziomie 120 butelek na minutę z czasem 
przezbrojenia mniejszym niż 10 minut.

 Ó Rozwiązanie
Stół buforowy działa w dwóch trybach 
pracy - bezpośrednio lub przez by-pass. 
Operator decyduje o trybie pracy sto-
łu wykorzystując do tego zwrotnicę (1). 
W obu trybach butelki są odbierane przez 
przenośnik X85 z zakręcarki. W przepły-
wie bezpośrednim produkty są buforo-
wane na stole zbudowanym z przenośni-
ków WK o szerokości 300 mm (2).
Stół buforujący automatycznie wykry-
wa, czy etykieciarka jest zajęta. Jeżeli 
nie może w danym momencie odebrać 
kolejnych produktów, stół zaczyna się 
zapełniać. Butelki są kolejkowane do 
momentu, gdy etykieciarka jest w stanie 
ponownie podjąć pracę.

By-pass (3) jest dodatkowym przeno-
śnikiem X85 (4), nazwanym obszarem 
manualnej obsługi produktu. Operator 
może ręcznie pobrać butelkę w celu 
dodania do niej dodatkowych detali. 
Następnie butelki transportowane są na 
stół buforowy. Podobnie jak w przepływie 
bezpośrednim, butelki zostają przekazane 
do etykieciarki, gdy maszyna będzie mo-
gła je odebrać. Tak, jak zakładano - system 
pracuje z wydajnością do 120 sztuk na mi-
nutę i obsługuje 11 rodzajów butelek ze 
szkła lub tworzywa PET. Czas przezbrojeń 
został zredukowany poniżej 2 minut.
Z kolei produkty przewrócone, zostają 
przekazane do specjalnej szuflady (5). 
Operator może pobrać je stamtąd ręcz-
nie i ustawić ponownie na linii produk-
cyjnej. Stół buforujący można wykorzy-
stać w przemyśle farmaceutycznym, 
samochodowym lub spożywczym, do 
szerokiej gamy produktów takich jak 
pierścienie łożysk, opakowania z kre-
mem czy butelki.

 Ó Skrócony czas przezbrojeń
- Dostosowanie stołu do szerokiej gamy 
produktów było największym wyzwa-
niem w tym projekcie. Butelki różniły 
się zarówno tworzywem wykonania, jak 
i średnicą. Naszym zadaniem była re-
dukcja czasu przezbrojeń, jednocześnie 

zapewniając stabil-
ność produktu. Wyko-
rzystanie przenośni-
ków WK umożliwiło 
stabilny transport bu-

telek o różnych wymiarach. Niezależnie 
od typu butelek stół jest w stanie cał-
kowicie się opróżniać a dobrane oban-
dowanie zredukowało czas przezbrojeń 
do 2 minut - mówi Wojciech Kasowski, 
inżynier konstruktor z firmy FlexLink.

 Ó Bezpieczna inwestycja
 » Kolejkowanie produktów równoważy od-

chylenia czasowe w procesie produkcji.
 » Możliwość dostosowania do butelek 
ze szkła lub tworzywa PET.

 » Przewrócone produkty lądują w specjal-
nej szafie.

 » System oparty jest na dwóch przenośni-
kach - X85 i WK.

 » Maszyna działa w dwóch trybach pracy 
- bezpośrednio lub przez bajpas umoż-
liwiający manualną obsługę produktu.

 » Czas przezbrojeń poniżej dwóch minut.
 » System o wydajności 120 butelek na 
minutę.

FlexLink Systems Polska 
ul. Szkolna 30; 62-064 Plewiska k. Poznania 

www.flexlink.pl

Jeśli interesują Cię rozwiązania  
FlexLink z zakresu automatyzacji 
przepływów produkcji, koniecznie 

skontaktuj się z nami!

Kolejkowanie przepływów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

http://www.flexlink.pl
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Robot ABB IRB 8700
ABB wprowadziła do swojej oferty wielofunkcyjnego robota przemy-
słowego IRB 8700, który charakteryzuje się największą wydajnością 
i najniższymi kosztami użytkowania wśród dostępnych na rynku ro-
botów o dużym udźwigu. 
Stanowiąc połączenie różnych technologii ABB w obszarze robotyki, po-
zwoli firmom produkcyjnym zwiększyć wydajność, a także ograniczyć 
koszty użytkowania.
Robot IRB 8700 jest dostępny na naszym rynku w dwóch wersjach. 
Pierwsza ma zasięg 4,2 metra i udźwig 550 kg (620 kg z nadgarst-
kiem w dół, 475 w wersji LeanId). Druga ma zasięg 3,5 metra i udźwig 
800 kg (1000 kg z nadgarstkiem w dół, a 630 kg w wersji LeanID). 
Obie wersje charakteryzują się wysokim momentem bezwładności – 
725 kgm2. Dzięki wyjątkowej, autorskiej technologii kontroli ruchu, IRB 
8700 automatycznie adaptuje się i dostosowuje swoją prędkość, aby 
unieść duże i ciężkie części. 
Robot jest wyposażony w jeden napęd i przekładnię na jedną oś, pod-
czas gdy większość maszyn tej klasy wykorzystuje po dwa urządzenia. 
Dodatkowo, zachowanie równowagi zapewniają odpowiednia przeciw-
waga oraz mechaniczne sprężyny balansujące, zamiast stosowanych na 
rynku balansujących sprężyn gazowych. Dzięki takiemu projektowi IRB 
8700 składa się z mniejszej liczby części, co pozwala skrócić cykle pracy 
o 25 proc. oraz zwiększyć dokładność.

Cechy IRB 8700:
 Ó wysoki udźwig do 1000 kg z nadgarstkiem skierowanym w dół,
 Ó szybszy o 25% od konkurencyjnych robotów o podobnych parametrach,
 Ó niezawodny z uproszczoną konstrukcją i ochroną Foundry Plus 2 
w standardzie,
 Ó opcja LeanID dla redukcji zużycia okablowania i łatwości symulowania,
 Ó zbudowany przy użyciu bezpiecznych materiałów.

http://abb.pl

Systemy SIMPLE.ERP i SIMPLE.PROD
SIMPLE.ERP jest Zintegrowanym Systemem Informa-
tycznym zapewniającym spójną i kompleksową obsługę 
procesów gospodarczych w całym zakresie działalności.
Platforma SIMPLE.PROD przeznaczona jest do wspar-
cia procesów zarządzania w technicznym przygotowa-
niu produkcji oraz w jej planowaniu i realizacji. Wspiera 
proces harmonogramowania i optymalizacji zasobów 
produkcyjnych, pozwala na sprawną obsługę wszyst-
kich procesów produkcji poprzez współdziałanie z mo-
dułem sprzedaży i zaopatrzenia, obsługę magazynów 
surowców, półwyrobów i wyrobów gotowych, obsługę 
narzędzi, możliwość definiowania procesów technolo-
gicznych, struktury wyrobów BOM, zleceń produkcyj-
nych oraz ewidencję przebiegu produkcji. 
Korzyści ze stosowania systemu:
 Ó obniżenie kosztów produkcji - poprzez szczegóło-
wą kontrolę procesów produkcyjnych pozwalającą 
poprawić ich efektywność,
 Ó precyzyjne planowanie kosztów produkcji oraz 
zapotrzebowania materiałowego opartego na da-
nych wynikających z przyjętych i zdefiniowanych 
w systemie technologii, realizowanych procesów 
produkcyjnych, planowanie produkcji i harmono-
gramowanie zleceń wraz z bilansowaniem zasobów 
opartych na bieżących, rzeczywistych danych,
 Ó planowanie pracy pracowników i czasu pracy 
maszyn i urządzeń,

 Ó harmonogramowanie zleceń produkcyjnych, czasu 
pracy ludzi i maszyn,
 Ó bogate algorytmy optymalizacyjne wspomagające 
działanie organizacji jak najbliżej idei just-in-time,
 Ó bieżąca kontrola kosztów produkcji umożliwiająca 
ich obniżenie i racjonalizację poprzez szybki do-
stęp do bieżących danych kosztowych oraz do ich 
wieloprzekrojowych zestawień,
 Ó zwiększenie efektywności pracowników będących 
Użytkownikami systemu poprzez poprawę organi-
zacji pracy, redukcję redundantnych działań oraz 
wzrost kwalifikacji w zakresie znajomości nowo-
czesnych technologii informatycznych.

http://simple.com.pl/
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Logistyka kontraktowa Röhlig Suus
Röhlig Suus oferuje firmom produkcyjnym pełna gamę usług logistycz-
nych dla dużych przedsiębiorstw oraz średnich i małych firm. Do dyspo-
zycji klientów oddane są nowoczesne magazyny wysokiego składowania 
klasy A, zlokalizowane w całej Polsce. 

W ramach operacji magazynowych Röhlig Suus oferuje:
 Ó operacje przeładunkowe,
 Ó składowanie krótko- i długoterminowe,
 Ó kompletację i komisjonowanie zleceń wysyłkowych,
 Ó szeroką paletę usług dodanych VAS (Value Added Services),
 Ó obsługę w magazynach specjalnych, takich jak: skład celny, ma-
gazyn celny, skład konsygnacyjny,
 Ó dystrybucję krajową w 24 h.

Wśród usług dodanych (Value Added Services) znajdują się:
 Ó etykietowanie,
 Ó pakowanie,
 Ó zabezpieczanie,
 Ó obsługa reklamacji i zwrotów,
 Ó obsługa sklepów internetowych,
 Ó co-packing.
W ramach co-packingu możliwe jest dodawanie próbek, gadżetów i in-
nych gratisów; przepakowywanie produktów; pakowanie i metkowanie, 
w tym pakowanie multipaków złożonych z kilku jednorodnych lub róż-
nych produktów; konfekcjonowanie; oklejanie produktów etykietami sa-
moprzylepnymi; klejenie na gorąco; sortowanie; odzyskiwanie gadżetów 
promocyjnych do redystrybucji; przeprowadzanie akcji mailingowych; 
etykietowanie; foliowanie termokurczliwe; druk etykiet oraz kodów EAN.
Dla firm, które mają zorganizowany transport towarów, ale przeładunki 
wciąż stanowią dla nich istotny problem, realizujemy usługi przeładun-
kowe na naszych terminalach w całej Polsce. Zapewniamy: przewie-
zienie towaru, rozładunek i paletyzację, składowanie krótkoterminowe, 
etykietowanie, co-packing, oraz dalszą dystrybucję.

Optoelektroniczny czujnik odległości Balluff BOD 6K-RA03-S75
Przy precyzyjnym pozycjonowaniu drobnych elemen-
tów użytkownicy mają teraz jeszcze większą swobodę, 
gdyż nowe optoelektroniczne czujniki odległości BOD 
6K mają regulowany zakres pomiarowy, który można 
optymalnie dostosować do różnych aplikacji. 
Charakterystyka sygnału wyjściowego może być od-
wrócona. Natomiast wyjście przełączające można in-
dywidualnie skonfigurować jako styki rozwierne lub 
zwierne. Dostosowanie jest przy tym proste i szybkie 
dzięki funkcji uczenia. Czujniki BOD 6K zapewniają 
wysoki stopień ochrony i oferują wysoką precyzję.
Zastosowanie:
 Ó pozycjonowanie drobnych elementów w produkcji 
i montażu, np. w przemyśle motoryzacyjnym
 Ó pozycjonowanie dwóch oddzielnych pneumatycz-
nych osi liniowych w zaciskarkach automatycznych.
Cechy kluczowe:
 Ó Seria: seria 6K
 Ó Forma konstrukcyjna: prostopadłościan, przyłącze 90°
 Ó Przyłącze: łączniki wtykowe, M8x1-S75
 Ó Obszar roboczy: 30-200 mm
 Ó Rozdzielczość: 0,68 mm
 Ó Częstotliwość przełączania dla maks. (przy Ue): 1000 Hz
 Ó Zakres wartości analogowy: 1-10 V

 Ó Napięcie robocze: 13.0-30.0 V
 Ó Rodzaj światła: LED-światło czerwone
 Ó Temperatura otoczenia: -20 do +60 °C
 Ó Dopuszczenia/zgodność: cULus, CE, Ecolab
Cechy optyczne:
 Ó Długość fali: 632 nm
 Ó Funkcja przełączania optyczna: przełączanie na jasno/ciemno
 Ó Rodzaj światła: LED-światło czerwone
 Ó Światło zewnętrzne maks.: 5.000 luxów
 Ó Wielkość plamki światła, typowa: Ø9 5 mm przy 100 mm
 Ó Zasada działania optyczna: czujnik świetlny, triangulacja

http://www.balluff.pl

http://www.suus.com/



Z dniem 22 lutego 2016 r. wchodzą w życie istotne zmiany w ustawie z dnia 26 czerwca 
1974r. – Kodeks pracy. Przede wszystkim będą dotyczyły nowych zasad zawierania umów 

na czas określony, okresu ich wypowiedzenia, jak również zostaną doprecyzowane przepisy 
przewidujące możliwość zawarcia umowy na okres próbny. Znaczenie będą miały dla 

przedsiębiorców zatrudniających pracowników na umowę na czas określony.

 Ó Maksymalnie 33 miesiące
Po pierwsze, ustawodawca wprowadził ograniczenia 
czasowe zawierania umów na czas określony i zgodnie 
z nowymi przepisami maksymalny okres zatrudnienia 
na podstawie takiej umowy będzie wynosić 33 miesią-
ce. Ich ilość jednak dalej się nie zmieni, a zatem będzie 
możliwie zawarcie pomiędzy tymi samymi stronami 
stosunku pracy trzech umów terminowych. Jednakże 
przekroczenie ilości umów (powyżej trzech) bądź okre-
su o jakim mowa powyżej spowoduje, że strony z mocy 
prawa będzie łączyła umowa na czas nieokreślony. Takie 
działanie spowoduje ograniczenie zawierania umów ter-
minowych na długi okresy, co aktualnie ma miejsce.
Przykład: Jeżeli pomiędzy pracodawcą a pracowni-
kiem zostanie zawarta pierwsza umowa terminowa na 
okres od marca 2016 r. do grudnia 2016 r., następnie 
kolejna – druga umowa na okres od stycznia 2017 r. do 
grudnia 2017 r., a trzecią na okres od stycznia 2018 r. do 
grudnia 2018 r. to w świetle nowych przepisów prawa 
ostatnia umowa, po 33 miesiącach łącznego okres trwa-
nia wszystkich trzech umów, zawartych pomiędzy tym 
samym pracodawcą a pracownikiem, czyli dokładnie 
z dniem 1 grudnia 2018 r. przekształci się automatycz-
nie w umowę na czas nieokreślony.
Ponadto zgodnie z nowymi przepisami nie będzie ja-
kiegokolwiek znaczenia, jaki okres upłynie pomiędzy 
zawarciem kolejnej umowy, pomiędzy pracodawcą 
a pracownikiem. Obecne przepisy prawa stanowią, iż 
w przypadku zawarcia kolejnej umowy – czwartej – jest 
ona traktowana również jak umowa na czas nieokre-

ślony, jednakże okres zawarcia umowy pomiędzy jedną 
umową a kolejną nie może przekroczyć 1 miesiąca. De 
facto przyczynia się to zawierania wieloletnich umów na 
czas określony, lecz każda z nich zawarta jest w odstępie 
czasu powyżej miesiąca. Z dniem wejścia w życie przepi-
sów to ma się zmienić.
Przykład: Pracownik podpisał umowę na czas określo-
ny, na okres od października 2015 r. do lipca 2016 r., Po 
okresie jej obowiązywania pracodawca bezpośrednio nie 
podpisał nowej umowy z tym samym pracownikiem, ale 
dopiero w październiku 2016 r. W tej sytuacji, pomimo 
2 miesięcznej przerwy pomiędzy zawarciem następnej 
umowy, taka umowa będzie traktowana jako druga umo-
wa łącząca strony.

 Ó Przyczyny obiektywne trudne do 
określenia

Odstępstwa od stosowania nowych przepisów prawa 
będą możliwe w następujących przypadkach:
  - w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawie-
dliwionej nieobecności np. w przypadku zatrudnienia 
pracownika na czas nieobecności kobiety, która przeby-
wa na urlopie macierzyńskim;

Zmiany w przepisach Kodeksu pracy w 2016 roku

Z dniem 22 lutego 2016 r. będzie 
możliwe wypowiedzenie każdej 

umowy na czas określony, niezależnie 
na jaki czas została zawarta.

Umowy na czas 
określony po nowemu
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- w celu wykonywania pracy w charakterze dorywczym 
lub sezonowym;
- w celu wykonywania pracy przez okres kadencji;
- w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przy-
czyny leżące po jego stronie.
Zgodnie z nowym art. 251 § 4 Kodeksu pracy  zawar-
cie w przypadkach, o których mowa powyżej umowy na 
czas określony, „musi służyć zaspokojeniu rzeczywiste-
go okresowego zapotrzebowania i być niezbędne w tym 
zakresie w świetle wszystkich okoliczności sprawy.”  
W sytuacji zawarcia wskazanej umowy, na pracodawcy 
leży obowiązek, poinformowania w terminie 5 dni wła-
ściwego okręgowego inspektora prawa pracy wraz z po-
daniem przyczyn jej zawarcia.
Zapis ten jest bardzo niejasny i niekonkretny. Właściwie 
nie wiadomo, jak przepisy prawa w tym zakresie będą sto-
sowane, albowiem ciężko jest określić co będzie należało 
do obiektywnych przyczyn leżących po stronie pracodaw-
cy. To samo dotyczy wyrażenia „zaspokojenie rzeczywiste-
go okresowego zapotrzebowania i bycie niezbędne w tym 
zakresie w świetle wszystkich okoliczności sprawy”.

 Ó Co się zmieni w wypowiedzeniach?
Obecnie możliwe jest wypowiedzenie umowy na czas 
określony, jeżeli jest ona zawarta na okres powyżej 6 
miesięcy i co więcej, zostało to przewidziane – zapisane 
w treści takiej umowy. W takim przypadku Kodeks pracy 
przewiduje 2 tygodniowy okres wypowiedzenia.
Z dniem 22 lutego 2016 r. będzie możliwe wypowiedze-
nie każdej umowy na czas określony, niezależnie na jaki 
czas została zawarta i nie będzie musiało to być zawarte 
w  umowie. Jednakże w dalszym ciągu, nie będzie ko-
nieczności wskazywania przyczyn rozwiązania umowy 
na czas określony.
Przykład: Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę na 
czas określony po 22 lutym 2016 r. W umowie zostały 
zawarte wszystkie niezbędne elementy, lecz nie wskazano 
możliwości jej wypowiedzenia przed zakończeniem. W tej 
sytuacji pomimo braku uregulowania w umowie tej kwe-
stii, każda ze stron będzie mogła wypowiedzieć umowę.
Okres wypowiadania umów terminowych będzie tożsa-
my z okresami wypowiedzenia obowiązującymi w przy-
padku umów na czas nieokreślony, a zatem jeśli okres 
zatrudnienia u danego pracodawcy wynosi:
- krócej niż 6 miesięcy to okres wypowiedzenia wynosić 
będzie 2 tygodnie:
- powyżej 6 miesięcy to okres wypowiedzenia wynosić 
będzie 1 miesiąc;
 - powyżej 3 lat to okres wypowiedzenia wynosić będzie 
3 miesiące.

 Ó Tylko trzy rodzaje umów
Po 22 lutym 2016 r. będzie możliwe zawarcie tylko 
trzech rodzajów umów, a mianowicie: umowy na okres 
próbny, umowy na czas określony oraz umowy na czas 
nieokreślony.
Zmiany będą również dotyczyły umowy na czas próbny. 
Doprecyzowano przepisy w tym zakresie i zawieranie 
takiej umowy będzie miało tylko i wyłącznie na celu 
sprawdzenie kwalifikacji i przydatności pracownika do 
określonego rodzaju pracy. Wprowadzone uregulowania 
prawne przewidują, że możliwe będzie ponowne zatrud-

nienie pracownika na okres próbny, gdy jest on zatrud-
niony do wykonywania innego rodzaju pracy czyli na 
inne stanowisko pracy. Pracodawca również będzie miał 
taką możliwość, jeżeli od ostatniego rozwiązania umo-
wy pracy bądź wygaśnięcia stosunku pracy upłynęły 3 
lata i ma być zatrudniony do wykonywania tego samego 
rodzaju pracy, co w poprzedniej umowie. A zatem bę-
dzie możliwe zatrudnienie pracownika na okres próbny 
ponownie, przez tego samego pracodawcę, nawet na to 
samo stanowisko, lecz od rozwiązania albo wygaśnięcia 
ostatniej umowy musi upłynąć okres 3 lat.

Wprowadzone zmiany przewidują możliwość zwolnie-
nia pracownika przez pracodawcę z obowiązku świad-
czenia pracy. Obecnie jest to możliwe, jednak wynika 
to z orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu prawa 
pracy. Teraz tą kwestię będzie regulował Kodeks pracy. 
Zgodnie z treścią nowego przepisu będzie to możliwe 
w przypadku każdej umowy o pracę czyli umowy na czas 
określony, na czas nieokreślony jak również w przypad-
ku umowy na okres próbny. Ponadto w okresie zwolnie-
nia z obowiązku świadczenia pracy, pracownikowi bę-
dzie przysługiwało wynagrodzenie.
Ważną kwestią, którą należy mieć na uwadze, to przepi-
sy przejściowe wprowadzające zmiany w umowach na 
czas określony. W przypadku umów trwających w dniu 
22 lutego 2016 r. będą obowiązywały przepisy nowe 
i okres 33 miesięcy będzie liczony dopiero od tego dnia. 
Ponadto obowiązująca umowa będzie traktowana jako 
pierwsza łącząca strony stosunku pracy.
Przykład: Pracownik u tego samego pracodawcy pracu-
je już 2 rok. Pomiędzy nim a pracodawcą zostały zawarte 
już 3 umowy o pracę na czas określony, ostatnia z nich 
kończy się w kwietniu 2016 r. czyli po wejściu w życie 
nowych przepisów. W takim przypadku pomimo tego, iż 
jest to trzecia umowa będzie traktowana jako pierwsza 
łącząca strony stosunku pracy.
Zaś w przypadku umów, które zostały wypowiedzia-
ne przed wejściem w życie zmieniającej ustawy oraz 
do umów zawartych na okres nie dłużej niż 6 miesię-
cy, w których nie przewidziano możliwości rozwiązania 
umowy z okresem 2-tygodniowego wypowiedzenia będą 
miały zastosowanie przepisy dotychczasowe.

 ■Karolina Goniowska Ekspert Kancelarii KOBEN Sp. z o.o.

Ustawodawca wprowadził 
ograniczenia czasowe 
zawierania umów na czas 
określony.

W okresie zwolnienia z obowiązku 
świadczenia pracy, pracownikowi 

będzie przysługiwało wynagrodzenie.
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Regulacje dotyczące gospodarowania 
odpadami wprowadzane przez UE 

zobowiązują państwa członkowskie, a co 
za tym idzie samorządy lokalne i przed-
siębiorców, do realizacji określonych wy-
tycznych, które mają na celu zapewnienie 
zrównoważonego rozwoju gospodarki. 
Hierarchia sposobów postępowania z od-
padami stanowi ramy, w których realizo-
wana jest polityka zarządzania odpadami 
UE. Dodatkowo, jak wskazuje Europejska 
Agencja Środowiska zapobieganie powsta-
waniu odpadów oraz wykorzystywanie 
ich jako surowca staje się nie tylko coraz 
ważniejsze w polityce środowiskowej, ale 
również przemysłowej i surowcowej.

 Ó Ścisła hierarchia
Pierwszym w hierarchii sposobem postę-
powania z odpadami jest zapobieganie 
ich powstawaniu. – Dobór materiałów już 
na etapie produkcji ma wpływ na wytwa-
rzanie odpadów oraz możliwość ich prze-
tworzenia i ponownego wykorzystania 
w przyszłości. Określone jako priorytet 
zapobieganie powstawaniu odpadów wy-
maga odpowiedniego planowania, pro-
jektowania i realizacji. Analizując produkt 
i proces produkcyjny z perspektywy recy-
klingowej, czasem wystarczy wprowadzić 
drobne zmiany np. w wyborze materiałów 
opakowaniowych i w ten sposób ogra-
niczyć nakłady w procesie ich odzysku – 
mówi Monika Mąkowska, Business Area 
Manager HW&OW w Stena Recycling. 
Zapobieganie powstawaniu odpadów 
polega na: zmniejszeniu ich ilości już na 
etapie produkcji, możliwości ponownego 
użycia produktu oraz wydłużeniu okresu 

jego żywotności. Zgodnie z unijną dy-
rektywą 2008/98/WE, w której określona 
jest hierarchia sposobów postępowania 
z odpadami, przygotowanie do ponowne-
go użycia – druga w kolejności metoda – 
oznacza „procesy odzysku polegające na 
sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, 
w ramach których produkty lub składni-
ki produktów, które wcześniej stały się 
odpadami, są przygotowywane do tego, 
by mogły być ponownie wykorzystywa-
ne bez jakichkolwiek innych czynności 
przetwarzania wstępnego”. 
Kolejnym stopniem hierarchii jest recy-
kling, który jako korzystniejsze rozwiąza-
nie, znajduje się powyżej innych sposobów 
odzysku.  Do innych niż recykling sposo-
bów odzysku zaliczyć można m.in. wyko-
rzystanie odpadów jako surowca paliw lub 
innego środka wytwarzania energii. 

Wiele odpadów może posłużyć do uzy-
skania energii elektrycznej, cieplnej 
bądź zasilania niektórych procesów 
przemysłowych, przy czym wykorzysta-
nie energetyczne określonych substan-
cji powinno być ściśle kontrolowane, 
by ograniczyć przedostawanie się do  
atmosfery niebezpiecznych związków.

 Ó UE kontra odpady
Jeśli odpady nie zostaną poddane proce-
sowi odzysku, powinny zostać unieszko-
dliwione zgodnie z przepisami ochrony 
środowiska. Jest to rozwiązanie najmniej 

pożądane. Unieszkodliwienie może zostać 
przeprowadzone według różnych metod, 
należą do nich m.in. składowanie, prze-
kształcenia termiczne, czy obróbka fizy-
ko-chemiczna. W 2013 r. powierzchnia 
czynnych składowisk w Polsce wynosiła 
łącznie 1944 ha. UE dąży zdecydowanie do 
ograniczenia tej metody w celu optymali-
zacji gospodarowania odpadami, minima-
lizacji tonażu odpadów kierowanych na 
składowiska i maksymalizacji wskaźnika 
odzysku, w tym recyklingu. Ostatni projekt 
Komisji Europejskiej zakładał w perspek-
tywie 10 lat zakaz składowania tworzyw 
sztucznych, które nadają się do ponowne-
go przetworzenia, a w ciągu 15 lat dążenie 
do całkowitego wyeliminowania składo-
wania odpadów. Propozycje te, ze względu 
na koszty wprowadzenia, nie spotkały się 
z akceptacją państw członkowskich. 

Obowiązujące regulacje zobowiązu-
ją kraje UE do ograniczenia do 2016 r. 
składowanych odpadów do poziomu  
35 proc. stanu z 1995 r., zachowując przy 
tym troskę o środowisko, ponieważ roz-
kładające się odpady wytwarzają związki 
chemiczne, np. metale ciężkie.  Realizacja 
wymagań w zakresie ochrony środowiska 
m.in. dotyczących zasad gospodarowania 
odpadami i hierarchii sposobów postępo-
wania z nimi może przynieść zwiększenie 
innowacyjności gospodarki, a tym samym 
wzrost jej konkurencyjności.

 ■Oprac. AP

Regulacje dotyczące recyklingu

Hierarchia sposobów postępowania z odpadami 
stanowi ramy, w których realizowana jest polityka 

zarządzania odpadami UE.

Optymalizacja 
gospodarowania 
odpadami

Wprowadzane przez Unię Europejską regulacje dotyczące gospodarowania  
odpadami mają za zadanie optymalizować proces zarządzania nimi,  dostosowując go  

do hierarchii sposobów postępowania z odpadami na którą składają się kolejno:  
zapobieganie powstawaniu odpadów, przygotowanie do ponownego użycia, recykling,  

inne sposoby odzysku oraz – metoda najmniej pożądana – unieszkodliwianie.  
Taki porządek ma istotne uzasadnienie i wyznacza ramy polityki odpadowej UE.





Szyby w nowoczesnym 
wydaniu

Po czterech latach budowy do użytku została oddana nowoczesna fabryka Pilkington 
Automotive Poland w Chmielowie. Producent szyb, należący do japońskiego koncernu  

NSG Group, zakończył tym samym  kluczową w skali globalnej inwestycję, o wartości blisko 
500 milionów złotych.

Nowy zakład daje możliwość produkcji  12 mln inno-
wacyjnych szyb samochodowych marki Pilkington 

rocznie. NSG Group na skutek tej inwestycji zwiększy 
zatrudnienie w Polsce o 1500 osób. Uroczyste otwarcie 
inwestycji odbyła się nastąpiło 12 października 2015 r. 

 Ó Pilkington stawia na Podkarpacie
Inwestycję zrealizowano w Chmielowie koło Tarnobrze-
ga  (gmina Nowa Dęba). Wybudowana w ciągu 4 lat no-
woczesna fabryka to drugi, obok Sandomierza, zakład 
produkcyjny Pilkington Automotive Poland, w którym 
powstają szyby przeznaczone dla największych produ-
centów samochodów na świecie, takich jak Jaguar, Land 
Rover, Ford, Volkswagen, Fiat czy Honda. Zakład produ-
kuje również szyby do samochodów ciężarowych, takich 
marek jak MAN, DAF, Mercedes i Volvo. Oficjalne zakoń-
czenie wartej pół miliarda złotych inwestycji połączono 
ze zwiedzaniem nowej części zakładu, wyposażonego 
w innowacyjne rozwiązania. Udział w wydarzeniu wzię-
li m.in. Wiceminister Gospodarki, Wiceminister Skarbu 
Państwa, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wi-
ceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu, Starosta Tarno-
brzeski, Burmistrz Nowej Dęby. 

- Projekt inwestycyjny, będący strategicznym działaniem 
międzynarodowym NSG Group, obejmował budowę obiek-
tu, a także implementację najnowszych technologii pro-
dukcyjnych, prekursorskich na skalę światową − powie-
dział Ryszard Jania, prezes Pilkington Automotive Poland. 

- Zakończone przedsięwzięcie jest jednym z najistotniej-
szych wydarzeń z punktu widzenia sektora motoryzacyjne-
go w Polsce i kluczowym czynnikiem dalszego rozwoju go-
spodarczego południowo-wschodniej części naszego kraju.

 Ó Innowacyjne szyby samochodowe 
Chmielowska fabryka jest obecnie najnowocześniejszym 
w Polsce i jednym z najnowocześniejszych zakładów 
tego typu na świecie. Jej łączna powierzchnia, wynoszą-
ca 90 tys. mkw., została podzielona na dwie części: halę 
produkcyjną oraz magazynową, obok której zlokalizo-
wano stanowiska do montażu elementów dodatkowych. 
Zakład wyposażono w innowacyjne linie technologicz-
ne: do produkcji szyb przednich w technologii APBL 
LEL i do instalacji dodatkowych elementów na szybach 
przednich, linia BOX do produkcji szyb na rynek wtórny 
oraz linię do enkapsulacji. Ostatni etap inwestycji za-
kończyło uruchomienie linii do produkcji hartowanych 
szyb bocznych w technologii 2dFB wraz z linią do in-
stalacji dodatkowych elementów na szybach bocznych 
laminowanych i z powłoką hydrofobową. 
Wprowadzone technologie umożliwią podwojenie dotych-
czasowej produkcji Pilkington Automotive w Polsce. Oba 
zakłady wytwarzać będą rocznie 4 miliony szyb przed-
nich laminowanych i 8 milionów szyb bocznych i tylnich.  
80 % produktów trafia na rynki zagraniczne. 
Nowoczesne systemy znalazły zastosowanie także w sa-
mym budynku. Zamknięty obieg wody przemysłowej, 
umożliwia jej powtórne wykorzystanie do mycia szyb 
w procesie produkcji, a kolektory słoneczne ograniczają 
zużycie energii, niezbędnej do jej podgrzewania. - Naj-
wyższy poziom technologiczny inwestycji wymagał za-
angażowania międzynarodowych specjalistów, w tym 
zespołu inżynierów Automotive Engineering z Włoch 
oraz R&D ze Stanów Zjednoczonych, Włoch i Wielkiej 

Pilkington Automotive Poland oddał do użytku nową fabrykę

Zamknięty obieg wody 
przemysłowej umożliwia jej 

powtórne wykorzystanie do mycia 
szyb w procesie produkcji.
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Brytanii. Uruchamianie linii produkcyjnych wspierali 
eksperci z wielu stron świata, m.in. z Japonii, Austrii, 
Niemiec, a także Meksyku i Brazylii – mówi Grzegorz 
Kociubowski, dyrektor Zakładu w Chmielowie i dyrektor 
Projektu Inwestycyjnego. - Nad realizacją przedsięwzię-
cia od samego początku do jego zakończenia pracował 
zespół ekspertów z NSG Group. 

 Ó Praca dla specjalistów
Inwestycja w budowę zakładu Pilkington Automotive 
Poland utworzyła łącznie 1100 nowych miejsc pracy dla 
okolicznych mieszkańców Tarnobrzega, Klimontowa czy 
Nowej Dęby. Jak zapowiadają przedstawiciele spółki, w naj-
bliższej przyszłości planowanych jest kolejnych 100 etatów. 
Niemal 300 osób znalazło zatrudnienie w obszarze serwi-
sów współpracujących, takich jak wsparcie techniczne, lo-
gistyka wewnętrzna, sprzątanie i ochrona. - Nowe miejsca 
pracy na Podkarpaciu, gdzie jest wysoki procent bezrobo-
cia są jednym z ważniejszych aspektów przedsięwzięcia. 
Mamy nadzieję, że działania związane z rozszerzeniem 
współpracy z okolicznymi firmami i lokalnymi samorząda-
mi przełożą się na dalszą aktywizację przedsiębiorstw ma-
łego i średniego sektora – dodaje Grzegorz Kociubowski.
Zakład Pilkington Automotive Poland w Chmielowie zlo-
kalizowano na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan. Projekt inwestycyjny 
zrealizowany został w ramach Programu Operacyjnego In-
nowacyjna Gospodarka, Działanie 4.5 „Wsparcie inwestycji 
o dużym znaczeniu dla gospodarki”, współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 Ó Dużo inwestycji w Polsce
Pilkington Automotive Poland, produkująca i dystrybu-
jąca szyby dla branzy automotive, stanowi tylko część 
działań NSG Group w Polsce. W naszym kraju koncern 
aktywnie działa także w dziale szkła architektonoczne-
go. Dwie firmy - Pilkington Polska oraz Pilkington IGP 
- zajmują się produkują szkła płaskiego i laminowanego 
oraz szyb zespolonych. 
Rok 2015 był dla przedsiębiorstwa wyjątkowo owocny. 
Prócz zakończenia budowy w Chmielowie, przeprowa-
dzono także pełną modernizację pieca i linii szkła pła-
skiego w hucie w Sandomierzu. Modernizacja zwiększy-
ła możliwości produkcyjne sandomierskiego zakładu, 
pozwalając jednocześnie na wytwarzanie szkła, które 
jest jaśniejsze, o wyższej przepuszczalności światła 
i bardziej neutralne. 
Z kolei od stycznia do paździenika trwała rozbudowa za-
kładu Pilkington IGP w Szczecinie. Powierzchnia zakła-
du została zwiększona o 4000 mkw., zainstalowano nowe 
linie technologiczne i wzbogacono parku maszynowego. 
Moce produkcyjne zakładu zwiększyły się o 40%, zatrud-
nienie znalazło też 40 nowych pracowników.

 ■Oprac. WZ

Zakończone przedsięwzięcie  
jest jednym z najistotniejszych 
wydarzeń z punktu widzenia  
sektora motoryzacyjnego w Polsce.
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Z Gliwic na Antypody
W fabryce Opla w Gliwicach od 29 września trwa produkcja piątej już generacji Astry.  

Choć linie nadwozia przypominają poprzednika, to nowe auto jest bardziej aerodynamiczne, 
przestronniejsze, o 200 kg lżejsze i nowocześnie wyposażone. Nowe elementy wymagały 

znaczącej modernizacji fabryki i zwiększenia jej możliwości produkcyjnych. 

- To dla nas szczególny dzień, na który wszyscy czeka-
liśmy. Z nowym Oplem Astrą nie tylko kontynuujemy 
ponad 17-letnią tradycję produkcji wszystkich poprzed-
nich generacji, ale także uczestniczymy w kształtowaniu 
przyszłości marki Opel oraz europejskiego segmentu 
klasy kompaktowej -  stwierdził Andrzej Korpak, dyrek-
tor zarządzający GM Manufacturing Poland. 
Według Petera Christiana Küsperta, wiceprezesa ds. sprze-
daży i obsługi posprzedażnej w Grupie Opel ta przyszłość 
marki to 29 nowych modeli, jakie chce ona wprowadzić na 
rynek w latach 2016 – 2020 i wyjście na pozycję drugiego 
co do wielkości producenta samochodów w Europie. - Nowa 
Astra jest jakościowym skokiem w segmencie kompakto-
wym pod względem efektywności, łączności oraz wyposa-
żenia na poziomie klasy premium. Jeszcze przed oficjalnym 
wejściem modelu na rynek otrzymaliśmy ponad 30 000 za-
mówień — powiedział Peter Christian Küspert. 

 Ó Nawet 190 tys. samochodów rocznie
Gliwicka fabryka Opla ma w tym roku wyprodukować 
około 170 tys. aut, w czym będzie ok. 30 tys. nowych 
Astr. W przyszłym roku stanie się ona podstawowym 
modelem, który może stanowić do 80 proc. produkcji. 
Według Andrzeja Korpaka produkcja fabryki w Gliwicach 
może zbliżyć się do 190 tys. samochodów. - Maksymalna  
wydajność to 207 tys. samochodów i myślę, że zbliżymy 
się do 90 proc. tej wielkości – powiedział Korpak. 
Wprowadzenie do produkcji nowej Astry oznaczało po-
nowne uruchomienie w fabryce trzeciej zmiany. Obecnie 
pracuje w niej 3900 osób. Fabryce udało się utrzymać 
zatrudnienie, choć w ubiegłym roku wyprodukowała tyl-
ko 90 tys. aut i takie obłożenie linii mogło oznaczać ko-
nieczność zmniejszenia liczby pracowników o 500 osób. 
- Zamiast tego wysłaliśmy ich do innych zakładów Opla 
w Europie – nasi doświadczeni pracownicy pomagali we 
wdrożeniach, które były tam przeprowadzane. Dzięki 
temu udało nam się ich zachować, zapewnić im pracę 
i nowe doświadczenia. Ta grupa już pracuje z powrotem 
w Polsce – powiedział Andrzej Korpak. 

Podobny zabieg zastosowano także obecnie – fabryka 
silników GM w Tychach nie pracuje, lecz jest poddawa-
na gruntownej modernizacji i dostosowaniu do nowej 
produkcji, co ma trwać jeszcze dwa lata, a więc około 
300 jej pracowników trafiło na taśmę produkcyjną Astry 
w Gliwicach. Obok nich pracuje tam także ponad 400 
pracowników z agencji pracy tymczasowej. - Na razie są 
na kontraktach tej agencji, ale liczymy, że z czasem ci, 
którzy się sprawdzą i będą chcieli z nami zostać zaczną 
przechodzić na nasze umowy – mówi Andrzej Korpak. 
Przygotowując się do rozpoczęcia nowej produkcji fabry-
ka przeszła modernizację i rozbudowę.  Dobudowano trzy 
nowe budynki, powiększono spawalnię i tłocznię, stworzo-
no nowe magazyny. W sumie inwestycje w zakład koszto-
wały 130 mln euro, czyli ok. 600 mln złotych. Same nowe 
budynki kosztowały kilkadziesiąt milionów euro. To jednak 
wzbogacenie zakładu o nowy majątek, który będzie wyko-
rzystywany także przy produkcji kolejnych generacji aut. 

 Ó Innowacje w spawalni
Część inwestycji wynikała za zmian w technologii i zasto-
sowania nowych materiałów, które spowodowały m.in. ob-
niżenie wagi samochodu. - Podwozie i koła zostały odchu-
dzone o 50 kg. Aluminiowe bloki silników to oszczędność 
ok. 10 kg. Kolejne kilkanaście kilogramów zgubiliśmy na 
konstrukcji foteli – wylicza Andrzej Korpak. Zmniejszenie 
wagi nadwozia to także zastosowanie nowych rodzajów 
stali – cieńszych, ale bardziej wytrzymałych. Wymagało 
to jednak przestawienia i dostosowania do nich całego 
cyklu produkcyjnego, co jak przyznaje Andrzej Korpak po-
wodowało początkowo pewne problemy. 
Nowością jest także wprowadzenie spawania laserowego 
- znacznie szybszego, wydajniejszego i trwalszego, a tak-
że dającego bardziej estetyczne łączenia. - Spawamy tą 
metodą dach i drzwi. Zwykle dachy mają listwy z two-
rzywa sztucznego. Nasze nie muszą mieć, bo tak dobre 
jest spawanie – mówi Andrzej Korpak. Wykorzystanie 
automatów rośnie z każdym kolejnym modelem, zapew-
niając większą powtarzalność spawania i lepszą jakość.  

Ruszyła produkcja piątej generacji Opla Astry w Polsce
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Siedemnaście lat temu  poziom automatyzacji w Oplu 
wynosił 20 proc., obecnie automatyzacja spawalni sięgnę-
ła 75 proc. Nowości technicznych na liniach jest więcej. 
Modernizowano nie tylko linię główną, ale także gniazda, 
w których wykonuje się poszczególne elementy, takie jak 
drzwi czy klapa bagażnika. - To zupełnie nowe elementy, 
więc gniazda, w których procesy produkcyjne są całko-
wicie zautomatyzowane trzeba zaprojektować od nowa.  
Te nowości są więc kosztowne – mówi Andrzej Korpak. 
Jego zdaniem największe zmiany, jak zawsze w takich  
wypadkach zaszły na wydziale tłoczni, bo trzeba było zasto-
sować nowe matryce do tłoczenia całkiem nowych paneli. 
To też zwykle najbardziej kosztowne zmiany - zakup matryc 
tłoczniowych stanowi wydatek kilku milionów dolarów. 

 Ó Nadal ważni są ludzie
Na wydziale montażu inwestycje są zwykle mniejsze, bo 
to obszar mniej zautomatyzowany. - W tym dziale czyn-
ności są tak skomplikowane, że jeszcze długo automaty 
nie będą w stanie zastąpić człowieka – mówi Korpak, ale 
dodaje że różnego rodzaju manipulatory trzeba było do-
stosować do nowych elementów. 
Przygotowując się do wprowadzenia nowego modelu 
i zwiększenia produkcji Opel nie wydłużył linii produk-
cyjnych. Wystarczyło przywrócenie trzeciej zmiany. - Na 
razie nasze maksymalne zdolności, na jakie pozwalają 
możliwości techniczne i długość linii to 40 samochodów 

na godzinę. Obecnie na trzy zmiany produkujemy 850  
samochodów – mówi Andrzej Korpak. Zapowiada przy 
tym, że jeżeli popyt na nowy model okaże się duży i trzeba 
będzie zwiększyć ilość produkowanych aut, linie produk-
cyjne mogą zostać wydłużone. 

 Ó Nowe rynki
Nowa Astra nie była jednak jedynym powodem do inwe-
stowania w Gliwicach. Fabryka rozpoczęła produkcję dla 
nowych marek w portfolio General Motors. Opel Casca-
da został przystosowany na rynek amerykański, gdzie 
będzie oferowany pod marką Buick. Jako Holden trafi 
także do Australii. W Gliwicach produkowane są także 
trzydrzwiowe wersje Astry na australijski rynek. 
Produkcja zamorskich Opli już ruszyła. - Może się wyda-
wać, że nie jest to wymagające wdrożenie, bo z zewnątrz 
nie widać zmian. Wymagania techniczne amerykańskie-
go rynku znacznie różnią się od europejskich. Samochód 
musi tam mieć poduszkę kolanową, której w Europie nie 
stosujemy – wyjaśnia Andrzej Korpak. 
Amerykańskie wersje kabrioletu nie będą stanowiły du-
żej części produkcji, bo ten typ nadwozia to nawet tam 
raczej niszowe auto. Na rynek USA ma trafiać około 6 tys. 
tych samochodów. Andrzej Korpak jest jednak przekona-
ny, że sprzedaż tego modelu w USA będzie jeszcze lepsza 
niż w Europie. - Samochód bardzo podoba się Ameryka-
nom, a w portfolio GM brakowało kabrioletu mogącego 
zabrać więcej niż 2 osoby. Oferowane są tam tylko odkry-
te wersje sportowych modeli Camaro i Corvette – mówi 
Korpak. Przygotowanie produkcji tego samochodu wy-
magało jednak także widocznych inwestycji, które wy-
niosły około 50 mln złotych. Produkcja na wymagający 
amerykański rynek jest dla Gliwic ważnym testem. 

 ■ Piotr Myszor

Przygotowując się do 
wprowadzenia nowego modelu 
i zwiększenia produkcji Opel nie 

wydłużył linii produkcyjnych.
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Sushi z Robakowa wkrótce ruszy na eksport

W czołowej piątce Europy

Obecnie to najbardziej rozbudowana linia do produk-
cji sushi maki w Polsce i jedna z pięciu największych 

w Europie. To także centrum dystrybucyjne gotowe do 
obsługi polskich i zagranicznych sieci handlowych.
Sushi Factory to inwestycja z polskim kapitałem zało-
żona na początku 2015 roku. Fabryka zajmuje się pro-
dukcją dań gotowych sushi na potrzeby polskich i zagra-
nicznych sieci handlowych, w tym tworzeniem marek 
własnych. Jej wartość szacowana jest na 7 mln zł, w tym 
zawarte są nakłady poniesione na maszyny i linię tech-
nologiczną. Zakład znajduje się na terenie kompleksu P3 
Logistic Parks w podpoznańskim Robakowie, w strate-
gicznym położeniu koło Poznania, bezpośrednio przy 
autostradzie A2 relacji Warszawa-Poznań-Berlin oraz 
drodze szybkiego ruchu S11.

Obecnie Sushi Factory zatrudnia blisko 30 osób, w tym 
dwóch sushi masterów czuwających nad jakością wybo-
rów gotowych. Przy produkcji posługuje się międzyna-
rodowym standardem bezpieczeństwa żywności BRC, 
a także – jako jeden z nielicznych tego typu zakładów 
w Polsce, został zatwierdzony przez Inspekcję Wetery-
naryjną jako spełniający wszystkie normy sanitarno- 
-weterynaryjne. W praktyce oznacza to możliwość eks-
portu wytwarzanych produktów na rynki unijne, co było-
by niemożliwe bez nadanego numeru weterynaryjnego.

 Ó Największa w Polsce linia do produkcji sushi
W Sushi Factory znajduje się najbardziej rozbudowana 
linia do produkcji sushi maki w Polsce, jedna z pięciu naj-
większych w Europie. To jedyna fabryka z Krio-line, cią-
giem linii chłodzącej ciekłym azotem do temperatury 2⁰ C 
pozwalającej na uzyskiwane produktów o lepszej jakości 
i dłuższej dacie przydatności (aż 6 dni). Park maszynowy 
to także linia układania dań na tacki oraz trzy bramy za-
ładowcze. Całość procesów produkcyjnych i logistycznych 
ma miejsce w obrębie powierzchni liczącej 1800 m2.

W zakładzie znajduje się sześć maszyn trzyszufladowych 
pozwalających na jednoczesne gotowanie do 270 kg ryżu, 
a także w pełni automatyczna maszyna do płukania wy-
brana pod kątem optymalnie niskiego zużycia wody 
i energii elektrycznej. Proces przygotowywania dopełnia 
maszyna do mieszania ryżu o wydajności 15 kg/3 minuty.
Produkcja maki, hosomaki i california maki („odwrócone 
sushi”) odbywa się w dwóch maszynach dwuliniowych 
o wydajności 4 tys. rolek na godzinę. Linia technologiczna 
to także maszyna do cięcia i plastrowania mrożonego łoso-
sia o wydajności 150 kg na godzinę oraz maszyna do kroje-
nia i szatkowania warzyw o wydajności 1 tony na godzinę.
Dania Sushi Factory pakowane są próżniowo w mody-
fikowanej atmosferze. - Wykorzystanie mieszaniny azo-
tu i dwutlenku węgla pozwala wydłużyć przydatność  
produktu do nawet 6 dni od dnia zapakowania. Standar-
dowo dostępne w supermarketach dania gotowe sushi 
posiadają zdecydowanie krótsze terminy przydatności 
do spożycia, nie dłuższe niż 48 godzin od momentu za-
pakowania – mówi Peter Le, japoński technolog nadzo-
rujący linię produkcyjną Sushi Factory.

 Ó 2016 pod kątem kolejnych inwestycji
Sztandarowy produkt Sushi Factory to danie Factory 
Chīsai 230 g składające się z dziewięciu kawałków sushi. 
To maki z paluszkiem krabowym oraz wędzonym łoso-
siem, california maki z zapiekanym łososiem, kapustą 
kimczi, prażonymi pestkami dyni i słonecznika, a także 
hosomaki z marchwią, ogórkiem oraz marynowaną rzod-
kwią japońską. Aktualna wydajność produkcyjna jednej 
zmiany trwającej 8 godzin wynosi 14 tys. tacek Facto-
ry Chīsai. – Docelowo planujemy trzykrotnie zwiększyć 
wolumeny, osiągając wielkość produkcji na poziomie  
84 tys. tacek w 8 roboczogodzin – mówi Tomasz Nawroc-
ki, członek zarządu Sushi Factory sp. z o.o. Jak dodaje, 
w planach na 2016 r. przewidziane jest także otwarcie kolej-
nej linii technologicznej oraz dwukrotne zwiększenie liczby 
zatrudnionych osób.
- Na tę chwilę produkty Sushi Factory dystrybuowane są 
do polskich sieci handlowych, choć docelowo planowany 
jest ekspert na rynki zagraniczne, ze szczególnym uwzględ-
nieniem Turcji i krajów Europy Zachodniej – podsumowuje 
plany Tomasz Nawrocki.

 ■Oprac. WZ

Kilkadziesiąt osób znalazło pracę w nowej fabryce dań gotowych sushi, jaka powstała w podpoznańskim 
Robakowie. Warta 7 mln zł inwestycja Sushi Factory rozpoczęła się na początku 2015 r. 

Obecnie to najbardziej 
rozbudowana linia do produkcji 

sushi maki w Polsce  
i jedna z pięciu największych  

w Europie.
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Wymagania dotyczące parku maszynowego

Często zdarzają się zakupy maszyn  
bez dokumentacji.

Zgodność maszyn i urządzeń
Niemal w każdej pracy towarzyszą nam maszyny lub inne urządzenia, a międzynarodowy transfer 
technologii jest łatwiejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Zgodność z wymaganiami zasadniczymi w 
zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczy nie tylko odpowiednich warunków pracy. To 

również kwestia kar grożących za eksploatowanie urządzeń niezgodnych z wymaganiami.

Najistotniejszym aktem prawnym dotyczącym zgod-
ności maszyn i urządzeń jest dyrektywa 2006/42/

WE Parlamentu Europejskiego i Rady ws. maszyn (tzw. 
dyrektywa maszynowa). Oddać do użytku, a także wpro-
wadzić do obrotu na terenie Unii Europejskiej można 
jedynie urządzenia, które spełniają postanowienia tej 
dyrektywy i powiązanych z nią aktów prawnych.

 Ó Stare dobre przepisy
Czy na pewno muszę dostosować starą maszynę do aktual-
nych wymagań? Jakie konsekwencje grożą mi, jeśli tego nie 
zrobię?  - Gdy słyszę takie pytania, przywołuję akt prawny, 
który powstał trzydzieści lat przed dyrektywą maszynową, 
czyli Kodeks pracy – opowiada Grzegorz Brylonek, trener 
z Akademii EcoMS.
Zgodnie z art. 217 Kodeksu pracy, niedopuszczalne jest 
wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne urzą-
dzenia, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny 
zgodności określonych w odrębnych przepisach. Grozi 
za to grzywna od 1000 do 30 000 zł. Wykroczenie ma 
charakter formalny, co oznacza, że kwestia, czy maszyna 
jest naprawdę niebezpieczna, nie ma znaczenia. Liczy się 
brak wymaganej deklaracji zgodności.
Warto dodać, że grzywnę z tytułu wprowadzania do ob-
rotu lub oddawania do użytku wyrobów niezgodnych 
z zasadniczymi wymaganiami – i to bez określonej 
górnej granicy jej wysokości – przewiduje także art. 45 
Ustawy o systemie oceny zgodności.

 Ó Przesadny minimalizm wymagań
Jakie wymagania – minimalne czy zasadnicze – powin-
ny zostać spełnione przy sprowadzaniu do zakładu starej 
maszyny? Często popełnianym błędem przy poszukiwa-
niu odpowiedzi na to pytanie jest „wybieranie” takiej 
daty z cyklu życia maszyny, by uznać, że niezbędne jest 
dostosowanie tylko do wymagań minimalnych.

Zgodnie z § 34 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 30 
października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy, 
„maszyny nabyte przed dniem 1 stycznia 2003 r. powin-
ny być, w terminie do dnia 1 stycznia 2006 r., dostosowa-
ne do minimalnych wymagań dotyczących maszyn (…)”. 
Co z maszynami wyprodukowanymi przed 1 stycznia 
2003 r., a kupionymi na rynku wtórnym dopiero teraz?
- Jeśli data zakupu jest późniejsza niż 1 stycznia 2003 r., 
to maszyna musi zostać dostosowana do wymagań za-
sadniczych i oznaczona znakiem CE bez względu na to, 
kiedy została wyprodukowana czy zakupiona przez po-
przednich użytkowników – wyjaśnia Grzegorz Brylonek.
Dość często zdarzają się zakupy maszyn bez dokumenta-
cji, tabliczki znamionowej, informacji o roku produkcji, nie 
mówiąc już o oznaczeniu CE. W takiej sytuacji maszynę na-
leży bezwzględnie dostosować do wymagań zasadniczych.

 Ó Na kłopoty – norma zharmonizowana
Wymagania zasadnicze zostały określone w dyrektywie 
maszynowej oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wyma-
gań dla maszyn. Oczywiście nie sposób oczekiwać, by te 
akty prawne regulowały kwestie bardziej szczegółowe, 
charakterystyczne dla konkretnych maszyn. Wówczas wy-
jaśnień i odpowiedzi na nurtujące nas pytania należy po-
szukiwać w normach zharmonizowanych z tą dyrektywą.
Dla przykładu: w jednej z firm zostały zainstalowane kil-
kunastoletnie maszyny, które nie spełniały aktualnych 
czasów dobiegów. Niezbędne było zatem ich dostosowa-
nie. Czasy dobiegów zależą od rodzaju maszyny, a szcze-
gółowe wytyczne można odnaleźć właśnie w normach 
zharmonizowanych. Tematyka zgodności maszyn i urzą-
dzeń to tak naprawdę zbiór konkretnych, często złożonych 
przypadków, które należy rozpatrywać częstokroć w opar-
ciu o wiele aktów prawnych. 

 ■Oprac. WZ
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Stabilizacja wynagrodzeń 
menedżerów

Wnioski z tegorocznej edycji Raportu Płacowego Antal wskazują na stabilizację wynagrodzeń 
oferowany specjalistom i menedżerom w sektorze inżynierii. 

Zmienia się także struktura wynagrodzeń, co widać także 
w ostatnich miesiącach - Rok 2015 to okres stabilizacji 

wynagrodzeń dla kadry zarządzającej w sektorze Inżynierii 
i Logistyki - mówi Artur Migoń Partner, Business Unit Di-
rector Antal Engineering & Operations. - Oznacza to, że fir-
my nie są już tak elastyczne jak kiedyś. Obecnie pracodawcy 
są bardziej skłonni zaoferować większą premię uzależnioną 
od wyników, niż wyższe wynagrodzenie podstawowe.
W 2014 roku średnie wynagrodzenie w sektorze inżynieria 
wyniosło 8035 PLN, zaś w 2013 8101 PLN. W załączonej ta-
beli możemy poznać wybrane kwoty oferowane przez praco-
dawców na stanowiskach menedżerskich i specjalistycznych. 
Jak widać, każdorazowo można liczyć na dodatkowe bonusy.
Należy podkreślić, że wynagrodzenia wyodrębnione w ze-
stawieniu poniżej dotyczą dużych aglomeracji i najpopu-
larniejszych regionów w Polsce: regionu śląskiego, dolno-
śląskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego i łódzkiego. W 
mniej popularnych regionach Polski wynagrodzenia mogą 
być niższe nawet o 20% (w przypadku stanowisk inżynier-
skich i specjalistycznych) od tych w stolicy. 

 Ó Od czego zależą wynagrodzenia?
Nie da się ukryć, że menedżerowie zakładów produkcyj-
nych czy inżynierowie to obecnie bardzo poszukiwana 
grupa zawodowa. Jest to jednak związane z bardzo wysoko 
postawioną przez pracodawców poprzeczką  - Na poziomie 
stanowisk specjalistycznych i menedżerskich mamy obec-
nie do czynienia z niedoborem odpowiednich kandydatów. 
Między innymi dlatego rok 2015, podobnie jak poprzednie 
lata, jest okresem „bitwy o inżyniera”. Czy możemy jednak 
mówić o rynku kandydata biorąc pod uwagę fakt, iż pra-
codawcy stają się coraz bardziej wymagający, rekrutując 
pracowników? - zwraca uwagę Artur Migoń.

Wynagrodzenia oferowane inżynierom są bardzo zróż-
nicowane. Wynika to z wielu czynników, wśród których 
najważniejszymi są: doświadczenie, znajomość określo-
nych technologii oraz posługiwanie się innymi niż język 
angielski, językami obcymi. Na najwyższe wynagrodze-
nia mogą liczyć inżynierowie z doświadczeniem hybry-
dowym (np. specjalista ds. zakupów posiadający wiedzę 
z zakresu kalkulacji produktów) oraz inżynierowie tech-
nolodzy, potrafiący odpowiednio dobrać materiały wska-
zując jednocześnie tańsze zamienniki. Jeśli kandydat 
biegle czyta rysunek techniczny i potrafi zidentyfikować 
część, którą da się zamienić na inną bez wpływu na funk-
cjonalność i żywotność produktu, pracodawca z pewno-
ścią zaproponuje mu korzystne warunki finansowe.

 Ó Zagraniczne firmy płacą więcej 
Wysokość wynagrodzenia w dużej mierze zależy od wiel-
kości firmy, ustalonej siatki płac, jak również od tego, czy 
jest to międzynarodowa korporacja czy firma z polskim 
kapitałem. Niestety wciąż widać różnicę w wysokości ofe-
rowanych wynagrodzeń pomiędzy polskimi a zagranicz-
nymi firmami. Zdarza się jednak, że pracodawcy zależy 
na pracowniku posiadającym doświadczenie w międzyna-
rodowej firmie – wtedy kandydat może liczyć na wyższe 
wynagrodzenie, wspierane atrakcyjnymi premiami.
Bardzo często zdarza się, że kluczem do sukcesu są umie-
jętności miękkie. Z reguły odgrywają one ważną rolę już 
w pierwszej fazie procesu, lecz szczególnie istotne mogą 
okazać się na finalnym etapie. Wśród kandydatów, któ-
rzy dotarli do ostatniego etapu rekrutacji i mają zbliżone 
oczekiwania finansowe, właśnie te umiejętności odgry-
wają kluczową rolę dla rekrutera.

 ■Artur Piotrowski, na podstawie Raportu Płacowego Antal - 5 edycja

Stanowisko Miesięczne wynagrodzenie brutto PLN Standardowe benefity
Dyrektor Zarządzający 35 000 - 60 000 + bonus Samochód, prywatna opieka zdrowotna

Dyrektor Zakładu 25 000 - 35 000 + bonus Samochód, prywatna opieka zdrowotna
Dyrektor Techniczny 15 000 - 20 000 + bonus Samochód, prywatna opieka zdrowotna
Dyrektor Logistyki 15 000 - 25 000 + bonus Samochód, prywatna opieka zdrowotna

Dyrektor/Manager Łańcucha Dostaw 15 000 - 25 000 + bonus Samochód, prywatna opieka zdrowotna
Kierownik ds. Utrzymania Ruchu 12 000 - 17 000 + bonus czasem samochód, prywatna opieka zdrowotna

Dyrektor/Kierownik Produkcji 15 000 - 20 000 + bonus Samochód, prywatna opieka zdrowotna
Kierownik ds. Badań i Rozwoju 15 000 - 25 000 + bonus Samochód, prywatna opieka zdrowotna

Kierownik Jakości 15 000 - 18 000 + bonus Samochód, prywatna opieka zdrowotna
Kierownik BHP 10 000 - 15 000 + bonus czasem samochód, prywatna opieka zdrowotna

Kierownik Magazynu 10 000 - 15 000 + bonus prywatna opieka zdrowotna
Technolog 5000 - 8000 + bonus prywatna opieka zdrowotna

Inżynier Procesu 6000 - 9000 + bonus prywatna opieka zdrowotna
Inżynier ds. Badań i Rozwoju 6000 - 12 000 + bonus prywatna opieka zdrowotna

Inżynier Jakości 5000 - 9000 + bonus prywatna opieka zdrowotna
Planista Produkcji 5000 - 7000 + bonus prywatna opieka zdrowotna



Mimo ciągłego rozwoju zaawanso-
wanych technologii nadal to lu-

dzie, a nie infrastruktura czy maszyny, 
tworzą środowisko produkcyjne. To dzię-
ki nim firma może podnosić efektywność 
pracy i wydajność poszczególnych proce-
sów, co realnie przekłada się na jej sukces. 
Jedynie efektywne zarządzanie zespołem 
pracowników daje szanse na zachowanie 
ciągłości produkcji, ograniczenie absencji 
pracowników czy kształtowanie pożąda-
nych postaw i zachowań zatrudnionych. 

 Ó Dlaczego należy nagradzać?
Specyfika branży produkcyjnej sprawia,  
że zadania wykonywane przez pracowni-
ków na hali produkcyjnej, ich powtarzal-
ność i niejednokrotnie szybkie tempo pra-
cy nakładają na pracodawcę konieczność 
pełnego wykorzystania zasobów – nie tyl-
ko finansowych, ale również szczególnego 
zwrócenia uwagi na motywację pozafinan-
sową, budowanie zaangażowania i wzrost 
efektywności pracy zespołów. Z badań wy-
nika, że programy motywacyjne oparte na 
nagradzaniu za efekty zwiększają produk-
tywność pracowników o ponad 31%.
- Jako ekspertów, w zakresie motywacji 
i nagradzania za efekty, bardzo cieszy nas 
fakt, że rośnie świadomość potrzeby budo-
wania zaangażowania wśród pracowników 
firm z branży produkcyjnej. Coraz więcej 
przedsiębiorstw decyduje się na wprowa-
dzanie programów motywacyjnych w celu 
wzrostu jakości pracy czy kształtowania 
kultury organizacji. Pracodawcy podejmu-
ją również działania skoncentrowane na 
wzroście satysfakcji pracowników, bo jak 
wszyscy wiemy, zadowolony pracownik to 
efektywny pracownik – wyjaśnia Magda-
lena Słomczewska-Klimiuk, kierownik ka-
tegorii Motywacja Pracowników, Sodexo 
Benefits and Rewards Services.

 Ó Jak i kiedy nagradzać?
Jednym ze stereotypów funkcjonujących 
w branży produkcyjnej jest stwierdzenie, 
że najbardziej pożądanym przez pracow-
ników niższego szczebla motywatorem 
są pieniądze. Jak w każdym sektorze, pe-
wien poziom wynagrodzenia jest uzna-
wany za zadowalający, ale nie oznacza to, 
że jest to jedyne skuteczne rozwiązanie. 
Największe znaczenie dla pracowników 
mają wyzwania (21%), które stawia przed 
nimi pracodawca, a także wpływ na decy-
zje (16,5%) i duma z osiągniętych efek-
tów pracy (13,6%). Wysoko w rankingu 
czynników budujących zaangażowanie 
znalazły się również nagrody – 10%. 
Na łamach Logistyki Produkcji naj-
częściej piszemy o nagradzaniu pra-
cowników firm produkcyjnych za ich 
aktywność w programach ciągłego do-
skonalenia, czyli zgłaszania Kaizenów. 
Okazji do nagradzania i doceniania pra-
cowników jest jednak więcej – jak uro-
dziny, jubileusze pracy i święta, aż po 
nagrody za jakość wykonywanej pracy, 
prowadzenie szkoleń, czy przestrzega-
nie zasad BHP. Szczególnie istotne dla 
branży produkcyjnej są programy nagra-
dzania za efekty np. za rzucenie palenia 
czy ograniczenie absencji. Niezwykle 
istotne jest również przekazywanie re-
gularnej informacji zwrotnej przez prze-
łożonego, dotyczącej wyników osiąga-
nych przez danego pracownika. Często 
zadanie to utrudnia ilość obowiązków 
spoczywających na przełożonym śred-
niego szczebla, ale jego wykonywanie 
jest kluczowe dla podtrzymywania za-
pału i zaangażowania członków zespo-
łu. 85% pracowników, którzy czują się 
docenieni, chce się bardziej angażować, 
a zwyczajne „dziękuję” zwiększa ich go-
towość do pomocy o dodatkowe 100%. 

 Ó Deklaracje a działania
W teorii 95% liderów biznesu uważa, że 
zaangażowanie i troska o dobre samopo-
czucie współpracowników są ważne, ale 
niewielu – bo jedynie 25% – wdraża te 
deklaracje w życie. Jako przykład sku-
tecznego programu motywacyjnego na-
stawionego na motywowanie za efekty, 
można przywołać projekt, który w 2015 
roku wdrożyła jedna z firm działających 
w branży produkcyjnej – globalny lider 
w produkcji i dystrybucji materiałów 
budowlanych. Główne cele, jakie organi-
zacja chciała osiągnąć dzięki wdrożeniu 
programu, to wzrost zaangażowania oraz 
lojalności pracowników. Firma promuje, 
poprzez odpowiedni system punktacji, 
postawy zespołu, które są najbardziej 
pożądane przez pracodawcę. Punkty 
gromadzi się w zamian za: brak absen-
cji w pracy powodowanej zwolnieniami 
lekarskimi (zwłaszcza krótkotermino-
wymi), dzielenie się wiedzą (prowadze-
nie szkoleń wewnętrznych dla innych 
pracowników) czy udział w zespołach 
projektowych, których celem jest roz-
wiązanie jakiegoś problemu. Już w ciągu 
dwóch pierwszych miesięcy działania, 
do programu zarejestrowało się 60% 
pracowników, a uzyskane w tym czasie 
wyniki pokazują spadek zarówno liczby 
dni chorobowych, jak i procentowego ich 
odsetka w stosunku do czasu pracy.
Nowoczesne zarządzanie efektywnością 
i motywowanie pracowników w branży 
produkcyjnej przybiera coraz częściej 
formę zaplanowanego i długotermino-
wego działania. Ważne, by jego epicen-
trum był pracownik, który odpowiednio 
stymulowany, będzie efektywnie reali-
zował powierzone mu zadania oraz sta-
nie się niezwykle istotnym elementem 
realizacji strategii biznesowej firmy. 

 ■Oprac. AP

Programy nagradzania pracowników

Fabryka zaangażowania
O ile każdą maszynę można zaprogramować, o tyle z zespołem pracowników jest nieco trudniej. 
Dlatego coraz więcej firm wprowadza systemy motywacyjne skoncentrowane na nagradzaniu za 

efekt, który w skomplikowanym procesie produkcyjnym jest celem nadrzędnym.
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Poszukiwanie sposobów ograniczania kosztów działań pomocniczych, a także wzrost 
znaczenia logistyki w osiąganiu przewagi konkurencyjnej spowodowały, że wśród firm 

produkcyjnych zwiększyło się zainteresowanie powierzaniem działań logistycznych 
wyspecjalizowanym usługodawcom.

Niezależnie od zakresów zadań powierzanych firmom 
logistycznym przez zleceniodawców, zarówno przy-

gotowanie współpracy jak również jej późniejsze koor-
dynowanie i kontrola wymagają zachowania odpowied-
niej staranności. Różnorodność metod i technik, a także 
propozycji narzędzi informatycznych, które można wy-
korzystać podczas przygotowywania i późniejszego za-
rządzania współpracą powodują, że powinny one być one 
uprzednio rozpoznane i uporządkowane pod względem 
przydatności w różnych obszarach działalności.

 Ó Metody wykorzystywane w 
projektowaniu współpracy z dostawcą 
usług logistycznych

W tablicy  na sąsiedniej stronie przedstawiono szeroki 
zakres metod, które mogą zostać wykorzystane w projek-
towaniu współpracy z dostawcą usług logistycznych. Me-
tody te zostały pogrupowanie z punktu widzenia ich przy-
datności w różnych zakresach współpracy, uwzględniając 
kwestie transportu i gospodarki zapasami w dziedzinach 
zaopatrzenia i dystrybucji, wytwarzania oraz w obszarze 
wycofywania produktów, odpadów oraz zagospodarowa-
nia surowców wtórnych. Podział taki jest odpowiedzią na 
aktualne oferty usługodawców, wśród których najczęściej 
występują jednostki oferujące przemieszczanie i składowa-
nie towarów (często wraz z załadunkiem i rozładunkiem). 
Z uwagi na ograniczenia związane z możliwością obsłu-
gi niektórych odpadów i surowców wtórnych, jednostki 
świadczące usługi w tym zakresie stanowią grupę mniej 
liczną, podobnie jak usługodawcy uczestniczący w przygo-
towaniu i realizacji przepływu technologicznego produk-
tów podczas ich stopniowego przetwarzania. Z uwagi na 
specyfikę działalności logistycznej i jej ścisłe powiązanie 
z obszarem wytwarzania w firmie, wśród metod wyróż-
nionych w tablicy dokonano także rozróżnienia na takie, 
które wywodzą się z obszaru zarządzania oraz inne, mające  
charakter inżynierski.

 Ó Znaczenie technik organizatorskich
Jako punkt wyjścia rozważań dotyczących charakte-
rystyki głównych grup metod wyszczególnionych 
w powyższej tablicy warto zwrócić uwagę na znaczenie  

metod wywodzących się z obszaru zarządzania, do któ-
rych należą techniki organizatorskie. Techniki te uła-
twiają zwłaszcza projektowanie i usprawnianie różnego 
rodzaju przepływów towarów, informacji i dokumentacji.  
Ze względu na generalną potrzebę zapewnienia możli-
wie najkrótszego czasu organizowania i realizacji tych 
przepływów istotne znaczenie mają także metody i tech-
niki planowania w czasie i koordynowania złożonych 
przedsięwzięć, takie jak CPM (Critical Path Method wraz 
z jej odmianami – np. CPM Cost), czy PERT (Program 
Evaluation and Review Technique). 
Uwzględniając powszechne obecnie dążenie do automa-
tyzacji procesów wytwórczych, zwłaszcza w warunkach 
potrzeby wytwarzania dużych serii produktów, a także 
konieczność dostosowywania się do różnicowanych wy-
magań ilościowych i jakościowych produktów, istotne 
znaczenie mają metody modelowania i programowania 
procesów wytwórczych (zwłaszcza procesów dyskret-
nych), związane z rozwojem programowania mikropro-
cesorowych systemów sterowania. Prace związane z roz-
wojem tych metod trwają od lat 70. XX wieku i zostały 
zapoczątkowane przez francuskie przedsiębiorstwo Tele-
mecanique, zajmujące się produkcją urządzeń i systemów 
automatyki. W efekcie powstała pierwsza ze wspomnia-
nych metod Grafcet. Stanowiła ona podstawę do opraco-
wywania innych metod: IsaGraf, SFC itd. [T. Mikulczyński 
2006, s. 7]. Metody te mają wąski zakres zastosowania, 
w obszarze inżynierii produkcji, ale umożliwiają one  
dostosowywanie procesów wytwórczych do zmieniają-
cych się oczekiwań dotyczących oferty produktów przed-
siębiorstwa. Wykorzystanie tych metod w obszarze or-
ganizacji procesów wytwórczych powinno być związane 
z zastosowaniem odpowiednich narzędzi planowania za-
sobów do produkcji, a także innych, związanych, z gospo-
darowaniem zapasami surowców, materiałów, półproduk-
tów, części i modułów pochodzących z kooperacji.
W części tablicy dotyczącej wyszczególnienia metod o cha-
rakterze inżynierskim znaczącą część stanowią takie, które 
związane są z uzależnieniem prac nad wytworzeniem pro-
duktu gotowego od uzyskania zamówienia od klienta. Jako 
przykładowe można w tym zakresie wyróżnić ETO (Engi-
neering To Order) oraz ATO (Assemble To Order).

Metody i techniki w projektowaniu współpracy z dostawcą usług logistycznych

Współpraca  
z dostawcą 

usług 
logistycznych



Zakres  
współpracy Metody inżynierskie Metody wykorzystywane w zarządzaniu
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• przesuwanie, sekwencjonowanie, 
warstwowanie ładunku

• tworzenie jednostek ładunko-
wych (paleta, pakiet, pojemnik, 
kontener)

• modularne technologie prze-
mieszczania

• efekt skali (wymagana znacząca 
ładowność środków transportu)

• trymerka (zwłaszcza w transpor-
cie morskim, lotniczym)

• sztauerka (zwłaszcza w transpor-
cie morskim, lotniczym)

• kompresja (liniowa, przestrzen-
na może dotyczyć rozlokowania 
pojazdów na drodze, jakościowa 
przy wymuszeniu ograniczenia 
ilości przewozów podnoszenie 
jakości)

• telematyka (na potrzeby lokalizo-
wania i określania stanu pojazdów 
i ładunków)

• zestawienie materiałów i części 
potrzebnych do wytworzenia wy-
robów BOM (Bill Of Materials)

• wykres sieciowy
• bilans materiałowy
• produkcja bez zapasów ZIS (Zero 

Inventory Systems)
• produkcja przy minimum zapa-

sów MIS (Minimum Inventory 
Systems)

• stały cykl zamawiania
• poziom zapasu wyznaczającego 

moment zamawiania 
• okresowe przepakowanie i prze-

mieszczanie towarów w magazynie
• identyfikacja na podstawie kodów 

kreskowych
• identyfikacja radiowa RFID
• demontaż wyrobów na czas  

magazynowania CKD (Complete-
ly Knocked Down)

• przeładunek otrzymanego towaru 
do dalszego odbiorcy (crossdocking)

– techniki organizatorskie – badanie metod pracy, (kartowanie przebiegu materiału, obiegu dokumentów)
– problemy najdłuższej/najkrótszej trasy, problem trasy o największej przepustowości, problem maksymalnego przepływu (algo-
rytm Forda-Fulkersona), problem komiwojażera, zagadnienie dyliżansu (programowanie dynamiczne), zagadnienie transportowe 
(stosowanie algorytmu SIMPLEKS)
– algorytmy: Johnsona, Edmondsa-Karpa, Dinica
– techniki organizatorskie – organizowanie pracy w czasie i przestrzeni:, sieci CPM, PERT, COST CPM
– ustępstwa kosztowe na rzecz obniżki kosztów całkowitych (tradeoff) – transport-magazyny-zapasy
– programowanie agentowe 
– sieci neuronowe
– algorytm genetyczny
– JIT 
– kanban
– kombinowanie transportu (kilka rodzajów środków transportu)
– hierarchizacja przewozów
– okna czasowe (załadunkowe, rozładunkowe)
– lokalizacja środków transportu GPS
– komunikacja dostawców i odbiorców EDI
– macierz powiązań transportowych 
– logistyczna integracja różnych różnych dziedzin działalności w przedsiębiorstwie (ILM)
– analiza dokumentów
– benchmarking
– określanie poziomów: zapasu minimalnego, zapasu maksymalnego, zapasu bezpieczeństwa
– optymalny cykl dostawy, optymalna partia dostawy
– optymalizacja poziomu zapasów z zachowaniem zdolności do dostarczania wymaganych ilości w ustalonych okresach (progra-
mowanie dynamiczne)
– logistyczna integracja różnych dziedzin działalności w przedsiębiorstwie (ILM – centralizacja decyzji dotyczących zapasów) 
– planowanie potrzeb materiałowych (MRP)
– planowanie potrzeb produkcyjnych (MRPII)
– planowanie potrzeb dystrybucyjnych (DRP)
– planowanie potrzeb logistycznych (LRP)
– planowanie zasobów przedsiębiorstwa  (ERP)
– zastosowanie platform B2B
– kształtowanie struktury zapasów (relacje zapasy-przyjęcia-wydania- straty)
– reguły ułożenia zapasów (ABC, ABCD, XYZ, Pareto)
– reguły wydawania towarów FIFO, LIFO
– model SCOR (Supply Chain Operation Reference Model), w ramach zarządzania łańcuchem dostaw (SCM) 
– outsourcing
– mapa procesu
– mapa tworzenia wartości
– macierz produkt-proces
– mapowanie strumienia wartości (VSM)
– wykorzystanie internetowych giełd transportowych (zlecanie przewozów i składowania)
– wykorzystanie zwyczajów handlowych podziału obowiązków i opłat związanych z międzynarodowym przepływem towarów (IN-
COTERMS – w transporcie jednogałęziowym, COMBITERMS – w transporcie kombinowanym)
– uwzględnianie konwencji międzynarodowych (ADR – dotyczy towarów niebezpiecznych, AETR – warunki pracy załóg samo-
chodów ciężarowych, COTIF – regulują przewóz ludzi CIM i towarów CIF w transporcie kolejowym, uchwały ICAO i IATA –  
w transporcie lotniczym) audyt (wewnętrzny, zewnętrzny)
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• Grafpol, Grafcet, IsaGraf, SFC (do 
modelowania procesów wytwór-
czych)

• SMED
• Jidoka 
• andon,
• poka-yoke
• balans linii (heijunka)
• wytwarzanie modularne
• zasada harmonizacji
• projektowanie na zamówienie (ETO 

- Engineering To Order) 
• montaż produktu na podstawie za-

mówienia ATO (Assemble To Order) 
• aktywność recyklingu (w fazie kon-

strukcji wyrobu)
• macierz grupowania części wyro-

bów
• macierz grupowania operacji tech-

nologicznych
• identyfikacja zestawów dobranych 

części do montażu (kitting)
• zestawienie materiałów i części 

potrzebnych do wytworzenia wyro-
bów BOM (Bill Of Materials)

• efekt skali (produkcji)
• Best Value (dotyczy zwłaszcza two-

rzenia i dostarczania usług)
• krzywa uczenia się

– orientacja wytwarzania – na zapas (MTS – Make to Stock), produkcja na zamówienie (MTO – Make To Order)
– techniki organizatorskie – badanie metod pracy: kartowanie przebiegu materiału, obiegu dokumentów
– techniki organizatorskie – organizowanie pracy w przestrzeni: problemy najdłuższej/najkrótszej trasy (przy przemieszczaniu 
półproduktów pomiędzy fazami procesu wytwórczego), problem trasy o największej przepustowości, problem maksymalnego 
przepływu (algorytm Forda-Fulkersona), algorytmy Forda-Fulkersona, Edmondsa-Karpa, Johnsona, Dinica
– techniki organizatorskie – organizowanie procesów pracy w czasie: harmonogramy (H. Gantta, K. Adamieckiego), PERT, CPM 
oraz ich rozwinięcia PERT-COST, CPM-COST
– programowanie agentowe 
– sieci neuronowe
– systemy immunologiczne
– algorytm genetyczny
– określenie wielkości serii (wyrobów), rytmu, taktu i cyklu produkcji
– zastosowanie prawa wzrastającej produkcji
– logistyczna integracja różnych dziedzin działalności w przedsiębiorstwie (ILM)
– typ produkcji (masowa, określonych rodzajów produktów, seryjna, jednostkowa)
– organizacja linii produkcji (potokowa stała zsynchronizowana, niezsynchronizowana, potokowa zmienna, układ warsztatowy, 
gniazda przedmiotowe produkcji powtarzalnej/niepowtarzalnej)
– zasady organizacji procesu produkcyjnego: proporcjonalności, liniowości, ciągłości, równoległości, koncentracji (oraz zróżnico-
wania), specjalizacji, rytmiczności-równomierności 
– technika optymalnej produkcji (OPT) 
– JIT, kanban, 
– TPM,
– mapowanie strumienia wartości (VSM)
– przepływ jednej sztuki (one piece flow)
– teoria ograniczeń (TOC)
– elastyczność systemów wytwarzania (ESP)
– komputerowe wspomaganie planowania (CAP)
– komputerowe wspomaganie projektowania (CAD)
– zintegrowane planowanie i harmonogramowanie produkcji rozlokowanej w wielu jednostkach (APS) 
– komputerowe wspomaganie wytwarzania (CAM)
– komputerowa integracja wytwarzania (CIM)
– komputerowe dostarczanie informacji na bieżąco o stanie realizacji zadań produkcyjnych (MES)
– wykorzystanie internetowych giełd transportowych (zlecanie przewozów)
– mapa procesu
– mapa tworzenia wartości
– cykl życia procesu
– benchmarking
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• aktywność recyklingu
• wielokrotne wykorzystanie opako-

wań
• porównanie zasad składowania 

odpadów i surowców wtórnych z 
regulacjami prawnymi

• separacja odpadów
• telematyka (na potrzeby lokalizo-

wania i określania stanu ładunków 
podczas ich przemieszczania)

– organizowanie ładunków powrotnych
– Just In Time
– ustępstwa kosztowe na rzecz obniżki kosztów całkowitych (tradeoff) – transport-magazyny-zapasy
– programowanie agentowe
– centralizacja decyzji dotyczących wycofywania odpadów i surowców wtórnych 
– logistyczna integracja różnych dziedzin działalności w przedsiębiorstwie (ILM – łączenie dostaw do klienta ze zwrotami towarów)
– podejmowanie współpracy z odbiorcami odpadów i surowców wtórnych (z przewoźnikami, jednostkami składującymi, a także  
z przedsiębiorstwami utylizującymi odpady i przetwarzającymi surowce wtórne)
– mapa procesu
– benchmarking
– analiza dokumentów

Tablica - Zestawienie metod i technik w projektowaniu współpracy z dostawcą usług logistycznych.
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Metody i techniki w projektowaniu współpracy z dostawcą usług logistycznych

 Ó Projektowanie systemu wytwarzania
Wśród metod, które są przydatne w projektowaniu 
zwłaszcza systemu wytwarzania warto zwrócić uwagę 
na koncepcję określoną mianem TPS (Toyota Production 
System). W ramach koncepcji upowszechnionej jako 
Lean Production, obok przedstawionych dotychczas me-
tod warto zwrócić uwagę także na inną, dotyczącą orga-
nizacji przebiegu produkcji, zgodną z zasadą FIFO. Jest 
to metoda określona mianem przepływu jednej sztuki 
(One Piece Flow).
Z punktu widzenia dostosowania sposobów organizacji 
procesu wytwórczego do wymagań oferowanych pro-
duktów istotne znaczenie można przypisać wykorzysta-
niu macierzy produkt-proces. Jest ona oparta na wiedzy 
dotyczącej możliwych form organizacji działalności 
wytwórczej (opisanych we wcześniejszych częściach 
niniejszego rozdziału) oraz na cechach oferowanych 
wyrobów, takich jak: różnorodność pozycji w ofercie, 
ilości wytwarzanych poszczególnych pozycji, indywi-
dualizacja w dostosowaniu do potrzeb poszczególnych 
klientów. W koncepcji R. H. Hayesa i S. C. Wheelrighta 
[1979] przedstawiono zależności zmian form organiza-
cji produkcji (nazwanych przez autorów cyklem proce-
su produkcyjnego) w zależności od zmiany charaktery-
styki oferowanych wyrobów (określonych mianem faz  
cyklu życia produktu). Przedstawione podejście jest ści-
śle związane z koncepcją cyklu życia produktu. Zastoso-
wanie tego podejścia może dostarczyć inspiracji dla osób 
organizujących produkcję, ale w każdym przypadku jego 
wykorzystania należy wziąć pod uwagę indywidualne 
warunki zaspokajania oczekiwań klientów przedsiębior-
stwa. Przydatnymi mogą okazać się w tym przypadku 
stosowane w marketingu metody analizy portfela pro-
duktów (macierz BCG, macierz McKinseya – dla oferty 
zdywersyfikowanej itp.).

 Ó Korzyści z telematyki
Przy realizacji zadań transportowych istotne znaczenie 
odgrywa w tym zakresie telematyka. Rozwój tej kon-
cepcji jest związany w znacznym stopniu z rozwojem 
globalnego systemu nawigacji satelitarnej. System 
taki został opracowany przez Departament Obrony 
Stanów Zjednoczonych. Początkowo wykorzystywany 

był przede wszystkim w celach militarnych. Obecnie 
znajduje także zastosowanie w różnych obszarach życia 
społecznego i w działalności gospodarczej. Narzędzia 
telematyczne umożliwiają dostęp zdalny do pojazdów 
lub ładunków za pomocą bezprzewodowej sieci telein-
formatycznej. Zastosowanie elementów telematyki uła-
twia optymalizowanie tras przejazdów, co przyczyna 
się do skrócenia czasów dostaw i wpływa na redukcję 
kosztów przewozów ładunków. Technologie telema-
tyczne wykorzystuje się do monitorowania ładunków, 
co ma szczególne znaczenie w przemieszczaniu mate-
riałów niebezpiecznych.
Z punktu widzenia atutów wykorzystania telematyki 
w projektowaniu systemów logistycznych i operacyj-
nych warto zwrócić uwagę na [Informatyczne narzędzia… 
2010, s. 27]: wspomaganie planowania tras przejazdów, 
optymalizację wyboru miejsc postojów i tankowania, 
analizę i kontrolę przemieszczania pojazdów, rejestra-
cję podstawowych parametrów eksploatacyjnych pojaz-
dów, zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
kierowców, pojazdów i ładunków, zwiększenie precyzji 
w określaniu terminów dostaw.
Prezentowane narzędzia telematyczne (współpracujące 
z innymi narzędziami informatycznymi w przedsiębior-
stwach) można uznać za stosunkowo łatwe w zastoso-
waniu, z uwagi na dość wąski zakres funkcji, do których 
musi przygotować się operator. Istotnym mankamen-
tem jest jednak wysoki poziom nakładów związanych 
z wdrożeniem takich narzędzi, zarówno w punktach 
stacjonarnych (punkty nadania, odbioru), jak również 
w pojazdach.

Wspomniane atuty wykorzystania systemów telema-
tycznych (powiązanych z innymi systemami informa-
tycznymi) wskazują, że rozwiązania takie wspomagają 
realizację założeń produkcji „bez zapasów”, a w szer-
szym zakresie także współpracę w łańcuchach dostaw 
według orientacji Just In Time. Należy uzupełnić, że 
zwraca się także uwagę na możliwość wykorzystania 
tej koncepcji w obszarze logistyki zwrotów [H. K. Chan, 
S Yin, F.T.S. Chan 2010]. Podejmując rozważania doty-
czące wspomnianego podejścia warto zwrócić uwagę 
także na metody inżynierskie, przydatne w tym obsza-
rze, takie jak np. ZIS (Zero Inventory System), czy MIS 
(Minimum Inventory System).

 Ó Zacieśnianie współpracy w łańcuchu 
dostaw

Wdrażanie JIT, podobnie jak innych metod prezentowa-
nych we wcześniejszym podrozdziale, związanych z re-
alizacją założeń Lean Production związane jest zazwy-
czaj z zacieśnianiem współpracy w zakresie przepływów 
towarów z dostawcami i/lub odbiorcami w łańcuchach 
dostaw. W projektowaniu takiej współpracy, z punktu 
widzenia identyfikacji jednostek, które powinny zostać 

Narzędzia telematyczne można 
uznać za stosunkowo łatwe w 

zastosowaniu, z uwagi na dość wąski 
zakres funkcji, do których musi 

przygotować się operator.

Techniki organizatorskie ułatwiają  
projektowanie i usprawnianie  
różnego rodzaju przepływów  

towarów, informacji i dokumentacji.



zaangażowanie przydatnymi są metody o charakterze in-
żynierskim, takie jak BOM (Bill Of Materials), czy orien-
tacja określana jako CKD (Completely Knocked Down).
Wśród metod przydatnych w projektowaniu i porządko-
waniu współpracy w łańcuchu jest również model SCOR. 
Jak zauważa J. Witkowski [2003], jest to narzędzie opra-
cowane i upowszechniane przez organizację SCC (Sup-
ply Chain Council), powstałą w 1996 roku. Jednostka ta 
wypracowała SCOR jako model referencyjny w zakresie 
funkcji i zadań oprogramowania dla zarządzania łańcu-
chem dostaw (SCM). Model ten zawiera zasady i ele-
menty wykorzystywane w tworzeniu i komputeryzacji 
łańcuchów dostaw. W ujęciu ogólnym model ten regulu-
je operacje związane z planowaniem, zakupem, wytwa-
rzaniem i dostarczaniem produktów w ramach łańcucha 
dostaw [J. Witkowski 2003; S. Rashid, R. Weston 2012]. 
Warto jednak dodać, że stosowanie tego rozwiązania 
wprawdzie ułatwia projektowanie i uporządkowanie pra-
cy w łańcuchu dostaw, ale wymaga stosowania szerokich 
zakresów metod szczegółowych, związanych np. z elimi-
nowaniem wąskich gardeł w przepływach towarów, ze 
skracaniem czasu tworzenia, przekazu i przetwarzania 
zamówień, z monitorowaniem stanu realizacji zamówień. 

 Ó Narodziny outsourcingu
Wśród koncepcji, które cieszą się znacznym zaintere-
sowaniem w projektowaniu systemów logistycznych 
i operacyjnych a związane są z wyodrębnianiem zadań 
realizowanych samodzielnie oraz z podejmowaniem 
współpracy z wyspecjalizowanymi usługodawcami 

wyróżnia się outsourcing. Koncepcja ta wywodzi się 
z klasycznego zagadnienia wpływu specjalizacji pracy 
na efektywność działania. Problem ten stał się przed-
miotem szczególnego zainteresowania teorii i praktyki 
w początkowym okresie rozwoju produkcji przemysło-
wej, na przełomie wieków XVIII i XIX. Przykładem pu-
blikacji z tego okresu, w którym podkreślono korzyści 
i ograniczenia działań wykonywanych samodzielnie jest 
opracowanie A. Smitha pt. Badania nad naturą i przy-
czynami bogactwa narodów [1954] (org: Inquiry into 
the Nature and Causes of the Wealth of Nations z roku 
1776). W późniejszym okresie osiągnięcia A. Smitha 
wykorzystane zostały przez D. Ricardo w pracy pt. Za-
sady ekonomii politycznej i opodatkowania [1957] (org. 
The Principles of Political Economy and Taxation z roku 
1817). Autor zaprezentował w swojej pracy podstawowe 
reguły międzynarodowej wymiany handlowej, wykorzy-
stując założenia podziału i specjalizacji pracy.
Termin outsourcing używany jest dopiero od lat 70. XX 
wieku. W tym okresie outsourcingiem nazwano rozwią-
zania restrukturyzacyjne wśród producentów przemysłu 
samochodowego w Stanach Zjednoczonych, polegające na 
rezygnacji z samodzielnego wykonywania wybranych czę-
ści, podzespołów lub nawet gotowych produktów i powie-
rzaniu zadań w tym zakresie innym przedsiębiorstwom 
krajowym lub zagranicznym. Użycie w tych przypadkach 
terminu outsourcing można potraktować, jako następstwo 
rozpowszechnienia na przełomie I i II połowy XX wieku 
orientacji w działalności wytwórczej przedsiębiorstw, 
określanej jako sourcing lub international sourcing.  
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Metody i techniki w projektowaniu współpracy z dostawcą usług logistycznych

Polegała ona na poszukiwaniu poza granicami kraju ma-
cierzystego źródeł potrzebnych zasobów, które umożliwi-
łoby obniżenie kosztów, podwyższenie poziomu jakości 
produktów, zwiększenie wydajności lub nawet urucho-
mienie określonej działalności [T. Małkus 2005, s. 20-21]. 

 Ó Elastyczny system produkcyjny
Charakterystykę wymagań, które stawiane są obecnie 
systemom wytwarzania można przedstawić na podsta-
wie podejścia zaprezentowanego w pracy M. Brzeziń-
skiego [2013]. Autor zwrócił uwagę na zmieniające się 
w ostatnim czasie wymagania, które przedsiębiorstwom 
przemysłowym stawia rynek oraz na nowe możliwości 
techniczne i organizacyjne, pobudzane szybkim rozwo-
jem techniczno – organizacyjnym. W czasach, w których 
rozwiązano problem ilości wytwarzanych towarów (do-
stosowywania ich do zwiększających się potrzeb rynku) 
pojawił się problem sprzedaży. Szczególne znaczenie 
przypisuje się marketingowi, który w strukturach swo-
jego oddziaływania obejmuje obecnie nie tylko metody 
i formy sprzedaży, ale również proces produkcyjny. Zda-
niem wspomnianego autora nowoczesny proces wytwa-
rzania powinien umożliwiać reagowanie na zmienność 
żądań rynkowych, wdrażanie innowacji produktowych 
i procesowych, a także powinien zapewniać zmienność 
wewnętrzną (stopień wykorzystania stanowisk robo-
czych i efektywność pracy). Spełnienie tych warunków 
ma zapewniać elastyczny system produkcyjny (ESP), 
jako taki system wytwórczy, w którym zastosowano 
środki elastycznej automatyzacji produkcji, tj. sterowa-
nie komputerowe urządzeniami, które cechują się dużą 
wielostronnością i łatwością przezbrajania. Elastyczność 
ta ma być osiągania różnymi drogami: od ukształtowa-
nia asortymentu wyrobów, przez dobór maszyn i urzą-
dzeń produkcyjnych, strukturę organizacyjną, systemy 
sterowania produkcją, współpracę pracowników, aż do 
odpowiedniego ukształtowania powiązań ESP z otocze-
niem [M. Brzeziński 2013, s. 220-221].
Zastosowanie takiego podejścia w przedsiębiorstwie, w któ-
rym wykorzystuje się klasyczne formy organizacji produk-
cji jest bardzo kosztowne, ponieważ wymaga reorganizacji 
we wszystkich obszarach, które wymieniono wcześniej 
jako drogi/sposoby wdrożenia ESP. Związane jest to nie 
tylko z nakładami finansowymi na nowe maszyny i urzą-
dzenia oraz narzędzi informatyczne wspomagające wytwa-
rzanie, ale także nakłady na zmianę postaw pracowników, 
zaangażowanych nie tylko w wytwarzanie, ale w działania, 
które wspomagają funkcjonowanie systemu wytwórczego. 
Dzięki wdrożeniu ESP można osiągnąć znacznie większe 
tempo dostosowania przedsiębiorstwa i jego systemu  
wytwórczego do zmieniających się warunków działania.

 Ó Wykorzystanie narzędzi informatycznych
Koncepcję elastycznego systemu produkcyjnego moż-
na potraktować jako bardzo ogólną. Jej wdrożenie 
w przedsiębiorstwie wymaga wykorzystania metod 
i technik szczegółowych, związanych z wdrażaniem 
nowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych 
oraz z zapewnieniem późniejszego utrzymania ruchu. 
Z taką organizacją wytwarzania związane jest wyko-
rzystanie narzędzi informatycznych, do których należą 
przede wszystkim: komputerowe wspomaganie plano-

wania (CAP), komputerowe wspomaganie projektowania 
(CAD), zintegrowane planowanie i harmonogramowanie 
produkcji rozlokowanej w wielu jednostkach (APS), kom-
puterowe wspomaganie wytwarzania (CAM), komputero-
wa integracja wytwarzania (CIM), czy także komputerowe  
dostarczanie informacji na bieżąco o stanie realizacji za-
dań produkcyjnych (MES).
Należy także podkreślić, że stosowanie ESP może być 
powiązane ze stosowaniem orientacji Lean Production, 
ze współpracą w łańcuchach dostaw, w których akcen-
tuje się eliminację zapasów gromadzonych przez przed-
siębiorstwa stanowiące poszczególne ogniwa. Współ-
praca taka wymaga również wykorzystywania narzędzi 
informatycznych wspomagających planowanie przy-
gotowania oferty w całym łańcuchu. W takich syste-
mach, w znacznie większym stopniu niż w tradycyjnych  
formach organizacji produkcji przydatnymi wydają się 
również osiągnięcia z zakresu sztucznej inteligencji, do 
których należą: programowanie agentowe, sieci neuro-
nowe, systemy immunologiczne, algorytmy genetyczne.
Obok przedstawionych metod i technik warto także zwró-
cić uwagę na inne, ogólne o charakterze uniwersalnym, 
do których należą metody graficzne (np. tworzenie map 
wartości, procesów), benchmarking, czy podejście okre-
ślane jako tradeoff (wskazujące na konieczność poniesie-
nia określonych kosztów w jednym obszarze w warunkach 
dążenia do uzyskania oszczędności w innych obszarach).

 Ó Podsumowanie
Przedstawiona w niniejszym artykule typologia metod 
ogólnych oraz i metod i technik szczegółowych odzwier-
ciedla szeroki zakres zagadnień, który powinien zostać 
uwzględniony podczas projektowania współpracy z dostaw-
cą usług logistycznych. Zgodnie z rozwojem ofert usługo-
dawców uwzględniono działalność w zakresie przemiesz-
czania i składowania towarów w obszarach zaopatrzenia, 
produkcji i dystrybucji, ale także obsługę zwrotów towarów 
oraz wycofywanie odpadów i surowców wtórnych.
Należy zwrócić uwagę, że w projektowaniu współpracy, 
obok zagadnień związanych z wykonaniem przez usługo-
dawcę konkretnych rodzajów zadań dla zleceniodawcy na-
leży wziąć pod uwagę również inne, które dotyczą organi-
zowania współpracy, a tym samym określania uprawnień 
i obowiązków stron, wyznaczania osób odpowiedzialnych 
za komunikację u zleceniodawcy i usługodawcy, za koor-
dynowanie współpracy oraz za rozliczanie tej współpracy. 
Zakresy wykorzystywanych metod powinny natomiast 
być każdorazowo dostosowane do warunków współpracy 
z usługodawcą, dotyczących celów współpracy, związa-
nych z tym rodzajów zleconych zadań, założeń dotyczą-
cych nadzorowania usługodawcy przez zleceniodawcę.

 ■Dr Tomasz Małkus, Katedra Procesu Zarządzania,  
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

W projektowaniu współpracy należy wziąć 
pod uwagę kwestie określenia uprawnień 

i obowiązków stron, wyznaczenia osób 
odpowiedzialnych za komunikację  

u zleceniodawcy i usługodawcy.
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wizytówkę firmy
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Jadalne i inteligentne
Branża producentów opakowań musi elastycznie dopasowywać się do coraz szybszych zmian 

na rynku oraz rosnących wymagań ekologicznych. Czy to oznacza, że niedługo bułkę zjemy 
razem z torebką? Jadalne opakowania to jedno z rozwiązań przyszłości.

Jeśli dziś idziemy na zakupy do supermarketu w Polsce, 
to prawie z każdym produktem kupujemy opakowa-

nie, które wkrótce trafi na śmieci – torebka z tworzywa 
sztucznego na makaron, papierowa na chleb, tekturowa 
wytłaczanka na jajka, foliowa reklamówka na warzywa 
lub owoce. Bez trudu znajdziemy też produkty zapako-
wane przy użyciu kilku różnych materiałów.
Prawie połowa opakowań na świecie powstaje z tworzyw 
sztucznych. Szacuje się, że co roku na świecie zużywa się 
bilion różnego rodzaju torebek foliowych. Każdy Polak 
wyrzuca średnio aż 400 foliowych reklamówek rocznie 
(dla porównania: Bułgar 421, Niemiec 65, a średnia eu-
ropejska to 198). Problem polega na tym, że każda re-
klamówka będzie się rozkładać nawet do 450 lat (pla-
stikowa butelka nawet 1000 lat). Używanie opakowań 
z tworzyw sztucznych oznacza wytwarzanie gór śmieci.
Dlatego rośnie potrzeba stosowania opakowań, które moż-
na poddać recyklingowi, lub z materiałów ulegających szyb-
kiemu rozkładowi, pozyskiwanych ze źródeł odnawialnych.
– Branża producentów opakowań stoi przed wyzwania-
mi jak chyba żadna inna. Musi elastycznie dopasowywać 
się do coraz szybszych zmian na rynku oraz coraz wyż-
szych wymagań ekologicznych. Do tego nie można zapo-
mnieć o tym, że opakowanie ma być bezpieczne, a także 
spełniać funkcje informacyjne i marketingowe. Klienci 
oczekują też opakowań bardziej zindywidualizowanych 
i dopracowanych. A na koniec takie opakowanie musi 
być jeszcze tanie – mówi Grzegorz Gawroński, ekspert 
od procesów logistycznych w firmie Staufen Polska. Jak 
mogą wyglądać lub czym będą opakowania przyszłości?

 Ó Jestem biopolimerem - zjedz mnie
Do produkcji tworzyw sztucznych wykorzystuje się 
głównie nieodnawialne źródła energii (przede wszystkim 
ropę naftową). Jeden z pomysłów, jak to zmienić, polega 
na tym, by opakowania plastikowe zastąpić opakowa-
niami wytwarzanymi ze źródeł odnawialnych. To m.in. 
polimery biodegradowalne, które uzyskuje się z ziem-
niaków, kukurydzy czy trzciny cukrowej. Tego rodzaju 
opakowania wyglądają niemal tak samo jak plastikowe 
i mają podobne właściwości, ale łatwiej je zutylizować
– Z punktu widzenia logistyki w branży spożywczej do-
brze sprawdzają się opakowania wielokrotnego użytku 
i łatwe do ponownego wykorzystania. Najważniejsze są 

Jak mogą się zmienić opakowania w branży spożywczej?

Do produkcji tworzyw sztucznych 
wykorzystuje się głównie nieodnawialne 
źródła energii. Jeden z pomysłów, jak to 
zmienić, polega na tym, by opakowania 

plastikowe zastąpić opakowaniami 
wytwarzanymi ze źródeł odnawialnych

Prawie połowa opakowań na świecie powstaje 
z tworzyw sztucznych.
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standardy w rodzajach opakowań, co znacznie zmniejsza 
koszty, oraz optymalne rozwiązania w łańcuchu dystry-
bucji – dodaje Grzegorz Gawroński.
Pod tym względem duże możliwości, zarówno pod ką-
tem oszczędności, jak i ekologii daje Lean management. 
Ten model zarządzania sprawdza się wszędzie tam, 
gdzie są jakieś procesy. Narzędzia Lean management 
pozwalają zlokalizować i wyeliminować wszystkie nie-
potrzebne czynności (określane w ramach tej filozofii 
jako marnotrawstwo zasobów).

– Na przykład dobrze zorganizowany magazyn to mniejsze 
koszty, sprawniejsza dystrybucja, ale także mniejsza emisja 
gazów cieplarnianych. Poza tym Lean management pozwa-
la spojrzeć na łańcuch dystrybucji kompleksowo, w tym 
wziąć pod uwagę również efektywne sposoby ponownego 
wykorzystania opakowań – mówi ekspert Staufen Polska.   
Inny pomysł na ograniczenie plastików – jadalne opa-
kowania - na pierwszy rzut oka może się wydawać  
radykalny, ale na niewielką skalę od dawna już to robi-
my (na przykład jedząc lody w wafelku). Różnica polega 
jednak na tym, że jadalne opakowania, nad którymi pra-
cują w tej chwili naukowcy, mają być niewidoczne. Pro-
dukty ochroni niedostrzegalna gołym okiem warstwa 
wytworzona z biopolimerów pochodzenia naturalnego.
– Można by w ten sposób zupełnie wyeliminować powsta-
wanie śmieci. Istotne jest jednak pytanie, jak trwała może 

być taka powłoka. Być może takie pakowanie zdałoby  
egzamin w przypadku produktów konsumowanych w krót-
kim czasie od zakupu lub transportowanych na krótszych 
dystansach i w przewidywalnych warunkach. Z rozwiąza-
niami dla logistyki trzeba poczekać na rozwój konkretnych 
technologii – podkreśla ekspert Staufen Polska.

 Ó Opakowania inteligentne
Czy opakowanie może informować o aktualnym stanie 
produktu? To by dużo zmieniło. Szacuje się, że około 
33% żywności na całym świecie (rocznie ponad 1,3 mi-
liarda ton) trafia do kosza dlatego, że konsumenci mają 
poczucie, że produkty nie nadają się już do spożycia lub 
formalnie przekroczony został termin przydatności.
Sposobem na stworzenie inteligentnego opakowania może 
być nanotechnologia, operująca na poziomie pojedynczych 
atomów i cząsteczek. Wyobraźmy sobie wskaźniki czy sen-
sory tej wielkości umieszczone wewnątrz opakowania.  
- Rejestrują na przykład, jak zmienia się skład gazu 
w produkcie, że pojawia się dwutlenek węgla lub azot, 
a przez to znika atmosfera ochronna – opowiada por-
talowi Swissinfo.ch Chrostoph Meili, biotechnolog, 
specjalista od nano- i mikrotechnologii. - Możliwe 
są też opakowania, które same będą się chroniły, na 
przykład przeciwdziałając utlenianiu. Odpowiednie 
wskaźniki wilgotności, a także bakteryjnych czy wi-
rusowych produktów rozpadu pokażą, że produkt nie 
jest już bez zarzutu.
Naukowcy chcieliby do ochrony przed bakteriami wyko-
rzystywać nanocząsteczki srebra, cynku, dwutlenku ty-
tanu czy tlenku wapna i magnezu.  Można w ten sposób 
sprawić, że mniej produktów spożywczych przedwcze-
śnie trafi do kosza. Jednak również w tym przypadku 
konkretne rozwiązania to dopiero pieśń przyszłości.

 ■Oprac. AP
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dwutlenku tytanu czy tlenku wapna i magnezu.
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Integracja systemów WMS i ERP

 Ó ERP nie zastąpi w pełni WMS
Wysoki poziom zaawansowania systemów WMS spra-
wia, że ich korzyści z ich stosowania są tym większe, 
im bardziej skomplikowane i rozbudowane są operacje 
logistyczne przedsiębiorstwa. Większość systemów ERP 
wyposażona jest jednak w moduły, odpowiedzialne za 
gospodarkę magazynową. Czy należy zatem zrezygno-
wać z dotychczasowych rozwiązań i oprzeć się tylko na 
jednym systemie, oferującym w teorii obsługę wszyst-
kich obszarów działalności firmy?
Według Roberta Piska, dyrektora Centrum Kompeten-
cyjnego WMS BPSC SA, nie warto decydować się na taki 
krok - System ERP nigdy nie zastąpi WMS, podobnie jak 
WMS nie zastąpi systemu ERP - mówi. - To dwa różne 
rozwiązania. System wspomagający zarządzanie przed-
siębiorstwem wspiera szereg procesów biznesowych, 
w tym łańcuch dostaw, WMS wyłącznie zarządzanie ma-
gazynem. Oba się jednak doskonale uzupełniają. Powiąza-
nie systemu WMS z ERP daje firmie największe korzyści.

Należy pamiętać, że najlepsze rozwiązania w poszcze-
gólnych obszarach zazwyczaj pochodzą od różnych do-
stawców. Najważniejszym kryterium w doborze syste-
mu powinien być poziom zaawansowania podstawowej 
funkcjonalności oraz dopasowanie go do profilu działal-
ności firmy. Dlatego najlepszym wyborem może być np. 
integracja ERP o rozbudowanym module HR ze spraw-
dzonym już do tej pory WMS. 

 Ó Integracja wymaga czasu
Dostawcy zdają sobie z tego sprawę. Nowoczesne rozwią-
zania ERP są w stanie w pełni integrować się z systema-
mi WMS działającymi już w firmie i pobierać do swojej 
bazy niezbędne dane dotyczące zasobów magazynowych, 
a także zarządzać nimi. Oczywiście nie ma nic za darmo -  
integracja jest kosztownym procesem i jej zasadniczy etap 
musi być przeprowadzony przez zewnętrznych konsultan-
tów. Szczególnie istotne jest opracowanie niezawodnych 
mechanizmów wymiany informacji między systemami.
Błędem jest również zaangażowanie w integrację tylko kon-
sultantów związanych z nowo wdrażanym systemem ERP. 
Dla przyśpieszenia procesu oraz wyeliminowania dużej ilo-
ści błędów na wczesnym etapie niezbędna jest współpraca 
wszystkich stron - dostawców obu rozwiązań a także przed-
stawicieli firmy, w które przeprowadzane jest wdrożenie. 

 Ó Co dalej z WMS i ERP?
W jakim kierunku będą ewoluowały systemy, dzia-
łające na styku magazynu i produkcji? - Dziś mamy 
więc do czynienia z sytuacją w której system trze-
ba bardzo mocno dostosowywać do potrzeb klienta  
- mówi Robert Pisek. - Coraz częściej musi on współpra-
cować z systemami automatyki przemysłowej, bo firmy 
dążą do pełnej automatyzacji magazynów. Rośnie także zna-
czenie integracji aplikacji magazynowych z takimi rozwią-
zaniami jak hurtownie danych, aplikacje do obsługi prze-
woźników, komunikacji z poddostawcami czy zarządzania 
zapasami. Coraz częściej WMS staje się też częścią systemu 
ERP. Na szczęście integracja rozwiązań WMS z zaawanso-
wanymi systemami IT jest dzisiaj procesem stosunkowo 
prostym do zrealizowania. Rozwiązania takie jak ERP czy 
WMS stają się coraz bardziej elastyczne. To, co kilka lat 
temu było niemożliwe albo bardzo trudne do zrealizowa-
nia – np. wdrożenie zaawansowanego systemu ERP w małej 
firmie – stało się dziś powszechną praktyką.

 ■Witold Zygmunt

W przypadku systemów klasy WMS dla branży produkcyj-
nej – a w szczególności przedsiębiorstw branż FMCG - klu-
czowa jest rzetelność zdarzeń wpływających na koszty i ja-
kość produkcji. W przeciwieństwie do firm dystrybucyjnych 
czy logistycznych, w których czas realizacji ma decydujące 
znaczenie, w firmach produkcyjnych możliwość identyfika-
cji i dokładnej lokalizacji produktu jest priorytetem. Korzyść 
płynie także z faktu posiadania zintegrowanego środowiska. 
Przykładowo – w systemie Impuls EVO - zamówienia klien-
tów generują w części produkcyjnej systemu ERP zlecenia 
produkcyjne. Na ich podstawie generowane są harmono-
gramy produkcji uwzględniające również przestoje linii 
produkcyjnych w związku z planowanymi remontami czy 
przestawianiem ich na kolejne asortymenty. Tworzone są 
również zamówienia zakupu surowców, które realizowane 
są w ramach funkcjonalności obsługującej magazyn surow-
ców. W systemie WMS powstają zlecenia pobrania surowca 
i wysyłane są na terminale mobilne z pełną informacją dla 
pracownika obsługującego magazyn surowców. Na termi-
nalach potwierdzane jest również przyjęcie danego surowca 
na określonym etapie procesu produkcyjnego. Dotyczy to 
również opakowań czy kartonów zbiorczych.

Kluczem lokalizacja produktu
Robert Pisek  
dyrektor Centrum Kompetencyjnego WMS, BPSC SA.

Decyzja o wdrożeniu systemu ERP, który będzie zarządzał całym spektrum zasobów firmy 
produkcyjnej, wiąże się z koniecznością zintegrowania go z dotychczas działającymi rozwiązaniami 
informatycznymi. Przedsiębiorstwa produkcyjne, dysponujące dużymi magazynami, często już na 

wcześniejszym etapie zarządzały nimi z wykorzystaniem systemu WMS. 

Postawić na najważniejszą 
funkcjonalność
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Wdrożenie systemu LMS przez  Fiata – case study

Fiat, jeden z największych producentów samochodów na świecie, poszukiwał rozwiązań, które 
pozwolą na szacowanie obciążeń działających na pojazdy jeszcze w fazie koncepcyjnej oraz 

dostarczenie tych informacji projektantom jeszcze przed tworzeniem prototypu. Firmie zależało 
również na możliwości poznania reakcji samochodu na zużycie i nieprawidłową eksploatację.

Ponadto, producent chciał przygotowywać wirtualne 
projekty i niezawodne modele, które mogły by być 

wykorzystywane w procesie rozwoju pojazdu. Do uzy-
skania dokładnego przewidywania obciążenia pojaz-
du, konieczne jest posiadanie precyzyjnych modeli dla  
poszczególnych wariantów nadwozia. Osiąga się to po-
przez wirtualne sprawdzenie podzespołów, części oraz 
pełnego modelu pojazdu  oraz przewidywanie i wirtual-
ne testowanie osiągów, oparte na rzeczywistych warun-
kach eksploatacji na torze testowym. 

 Ó Między Europą a Ameryką
Dla firmy Fiat istotne było również porównywanie i ko-
relacja europejskich i północno-amerykańskich progra-
mów wytrzymałości, dlatego opracowała metodę harmo-
nizacji różnic między torami testowymi w Balocco we 
Włoszech i Chelsea, w stanie Michigan w USA. Było to 
możliwe dzięki LMS Virtual.LabTM oraz LMSTM Te-
cware, oprogramowaniu które dostarczył Siemens PLM 
Software. Korzystając z LMS Virtual.Lab Fiat mógł za-
projektować samochody o optymalnej trwałości. 

Tor testowy Circuito di Balocco znajduje się 60 kilome-
trów na północny wschód od turyńskiej siedziby Fiata. 
Jest to główny tor testowy Grupy Fiat, preferowany dla 
rynku europejskiego. Circuito di Balocco został zbudo-
wany we wczesnych latach 60-tych XX wieku przez Alfę 
Romeo do testowania nowych samochodów, prototypów 
i samochodów wyścigowych. Powierzchnia toru prze-
kracza 5 milionów metrów kwadratowych i ma ponad  
65 kilometrów różnych rodzajów tras testowych. 
Na rynku północnoamerykańskim Fiat korzysta z torów 
testowych w Chelsea w stanie Michigan, 93 kilometry na 
zachód od Detroit. Zajmują one 15,6 kilometra kwadratowe-
go i mają 160 kilometrów długości – zarówno nawierzchni 
utwardzonej jak i terenowej. Posiadają również możliwość 
przeprowadzania różnego rodzaju testów. Ponieważ wyma-
gania w Stanach Zjednoczonych są inne niż w Unii Euro-
pejskiej, tory testowe w Chelsea umożliwiają testowanie 
najtrudniejszych warunków z którymi można spotkać się 
w Ameryce Północnej, w tym jazdę po nierównym terenie.

 Ó Dostarczanie danych we wczesnym 
stadium projektu

Fiat używał LMS Tecware do zharmonizowania wyników 
z obu torów analizując specyficzne cechy wytrzymało-
ściowe (takie jak obciążenia przewidziane dzięki symu-
lacji czasowej, opady, porównywanie różnych poziomów 
oraz zakresów), gęstość widmowa mocy (PSD, Power 
spectral density); korelacje pomiędzy pomiarami i sy-
mulacjami (jak np. nakładanie danych statystycznych, 
porównywanie poziomów, PSD oraz porównywanie zu-
życia); łączenie różnych cech podłoża (jak na przykład 
czynników powtarzalnych) oraz generowania ogólnego 
harmonogramu dotyczącego trwałości.
- Oba nasze tory testowe są teraz zharmonizowane i mogą 
być wykorzystywane zamiennie - mówi Marco Spinelli, 
szef wydziału inżynierii podwozia wspomaganej kompu-
terowo (CAE) w Fiat. - Oznacza to, że w Balocco mogą 
być opracowywane samochody na rynek amerykański 
lub światowy, tak samo jak w Chelsea można tworzyć sa-
mochody zarówno dla Europy jak i reszty świata. Dzięki 
temu połączeniu, nie posiadamy już torów testowych dla 
Europy i Ameryki, ale mamy dwa światowe tory testowe.

 Ó Redukcja czasu projektowania
- Chociaż nie możemy mówić o poprawie, ponieważ 
wcześniej nie korzystaliśmy z wirtualnych danych, to 
wyniki które otrzymaliśmy korzystając z obu produktów 
LMS są doskonałe - mówi Spinelli. - W kategoriach bez-
względnych, w rzeczywistych obciążeniach mamy błę-
dy rzędu 8-15 procent, w zależności od zlecenia. Głów-
ną zaletą jest to, że będziemy mogli w pełni wirtualnie 
przewidywać zachowanie pojazdów i korzystać z ekspe-
rymentalnych danych w testowaniu modelów.
Z technicznego punktu widzenia, Fiat jest w stanie wyko-
nać symulacje przed stworzeniem prototypu, co oznacza, 
że zespół może osiągnąć właściwe wymiary bez konieczno-
ści ponownego projektowania i przeprojektowania modelu.
Z punktu widzenia efektywności procesu, Fiat jest w sta-
nie ograniczyć zmienność i błędy fazy wstępnej oraz 
poprawić jakość modelu w krótszym czasie, unikając 
ponownego projektowania na etapie prototypu. Jest 
to duży krok naprzód, ponieważ pozwala uniknąć pro-
blemów na poziomie prototypu. Oznacza to, że mniej 
komponentów jest testowanych, a to wpływa na niższe  
koszty i oszczędność czasu.

 ■Oprac. AP

Przewidzieć przyszłość

Oba tory testowe są teraz 
zharmonizowane i mogą być 
wykorzystywane zamiennie



Anatomia ataków 
SCADA

Głośny atak amerykańskiego wirusa Stuxnet, który w 2010 roku zdestabilizował pracę 
wirówek wzbogacających uran w Iranie, był jak zimny prysznic dla szefów IT wielu firm na 
całym świecie. Okazało się bowiem, że można włamywać się do systemów informatycznych 

nadzorujących przebieg procesów technologicznych lub produkcyjnych (ang. SCADA, 
Supervisory Control And Data Acquisition) i powodować znaczne szkody.

Możliwość zorganizowania takiego ataku to woda 
na młyn dla szpiegów przemysłowych, nieuczci-

wej konkurencji czy szantażystów. Od jak dawna takie 
ataki funkcjonują w cyberprzestrzeni? Jakie techniki 
stosują przestępcy, by włamać się do systemów SCADA? 
Jakie są tego skutki dla przedsiębiorstw?

 Ó Zastosowania SCADA
Systemy SCADA są stosowane w wielu różnych ga-
łęziach przemysłu. Odpowiadają na przykład za ste-
rowanie turbinami w elektrowniach czy prawidłowy 
transport ropy i gazu w sieciach przesyłowych. Na lot-
niskach są odpowiedzialne za działanie wykrywaczy 
metalu. Możemy je spotkać także w fabrykach, gdzie 
są odpowiedzialne za monitorowanie wielu procesów, 
m.in. nagrzewanie, wentylację czy zużycie energii 
elektrycznej. Ataki na takie systemy mogą prowadzić 
do poważnych uszkodzeń instalacji przemysłowych, 
a w konsekwencji nawet do wyeliminowania z rynku 
danego przedsiębiorstwa. Właśnie dlatego są one jed-
nymi z najbardziej destrukcyjnych narzędzi stosowa-
nych przez hakerów. Z wyżej wymienionych powodów 
są też dla nich bardzo atrakcyjne.
To alarmujące, że dopiero wykrycie Stuxnetu uświa-
domiło firmom możliwe konsekwencje zainfekowania 
infrastruktury SCADA. Nie był on bowiem pierwszym 
znanym wirusem atakującym system przemysłowy. Me-
dialny szum wokół ataku otworzył oczy opinii publicz-
nej. Po raz pierwszy udowodniono, że zaawansowane ro-

baki i wirusy mogą zniszczyć nie tylko cyfrowe dane na 
komputerach, ale także systemy chłodzenia reaktorów, 
procesy produkcji groźnych dla środowiska substancji 
chemicznych oraz sieć energetyczną. Wszystko to składa 
się na tzw. krytyczną infrastrukturę państwa. Jej destabi-
lizacja to priorytet we współczesnej cyberwojnie, której 
celem jest przejęcie kontroli nad wrogim państwem.
Jaka jest historia ataków na systemy SCADA? Jak wygląda-
ła ich ewolucja przed Stuxnetem i po? Znane ataki na sieci 
przemysłowe możemy sklasyfikować w trzech kategoriach.

 Ó Niepotwierdzone ataki celowane
1982: Pierwszy atak na systemy przemysłowe mógł 
się wydarzyć już w 1982 roku, a wszystko miało roz-
począć się za sprawą Vladimira Vetrova, pułkownika 
KGB i szpiega, który na początku lat 80. zdecydował się 
współpracować z NATO i wywiadem francuskim. Vetrov 
przekazał sprzymierzonym prawie 4000 tajnych doku-
mentów, w tym listę 250 aktywnych radzieckich szpie-
gów przemysłowych rozsianych po całym świecie. Infor-
macje zawarte w teczkach Vetrova (ang. Farewell Dossier) 
sugerują, że Centralna Agencja Wywiadowcza USA (CIA), 
zamiast od razu zdemaskować agentów, postanowiła użyć 
fortelu. W efekcie do Związku Radzieckiego trafiło wiele 
specjalnie źle zaprojektowanych części, które następnie 
zostały użyte do budowy gazociągu Transsyberyjskiego 
(Urengoj–Surgut–Czelabińsk). Przypuszcza się, że do sys-
temu SCADA odpowiedzialnego za sterowanie przesyłem 
gazu w rurociągu, który Rosjanie skopiowali od kanadyj-

Historia włamań do systemów przemysłowych
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skiej firmy, wprowadzono także konia trojańskiego, który 
spowodował słynną eksplozję. Żadna ze stron nigdy nie 
potwierdziła tego scenariusza, a akta Vetrova wspominają 
jedynie o celowo uszkodzonych turbinach.
1999: Istnieją doniesienia o ataku z roku 1999 na Gaz-
prom, rosyjskiego potentata gazowego. Koń trojański, 
który miał trafić do systemu sterowania jednym z ruro-
ciągów za pośrednictwem wprowadzonego do organiza-
cji kreta (podstawionej przez wrogą instytucję lub kraj 
osoby), miał na kilka godzin zakłócić przepływ gazu, ale 
nigdy nie został przez Gazprom potwierdzony.

 Ó Potwierdzone ataki celowane
2009: Światowe korporacje petrochemiczne, w tym 
Exxon, Shell czy BP zostały zaatakowane przez wirusa 
o nazwie nocny smok (Night Dragon), dystrybuowanego 
przez e-mail za pomocą metody spear phishing. Zain-
fekowane komputery mogły być zdalnie kontrolowane 
przez hakera. Atakujący prześwietlili plany operacyjne 
systemów SCADA i ukradli z nich istotne dane.
2014: Pojawia się Havex ukrywający się w zmodyfiko-
wanych instalatorach oprogramowania dla systemów 
SCADA, dostępnych na oficjalnych stronach producen-
tów (!). Zaprogramowano go tak, by skanował sieć lo-
kalną i dane odbierane od instalacji przemysłowych, 
a następnie wysyłał zebrane informacje do serwera com-
mand and control. Scenariusz działania obejmował za-
krojone na szeroką skalę szpiegostwo przemysłowe. 

Kolejny intruz – Blacken – został znaleziony na serwerze 
command and control istniejącego botnetu. Jest skierowany 
do użytkowników oprogramowania SCADA GE Cimplicity 
i instaluje pliki wykonywalne w katalogu głównym pro-
gramu. Niektóre z tych plików wykonywalnych są botami, 
które mogą być zdalnie kontrolowane. Blacken odwołuje się 
również do plików projektowych Cimplicity, ale w tym przy-
padku dokładne działanie szkodnika nie jest jeszcze znane.
Warto wspomnieć również o ataku na jedną z niemieckich 
hut stali. Z raportu niemieckiego Biura Federalnego ds. 
Bezpieczeństwa Informacji (niem. Bundesamt für Sicher-
heit in der Informationstechnik), wynika, iż w 2014 roku 
spowodował on poważne straty finansowe i fizyczne. Ata-
kujący wykorzystali sztuczki socjotechniczne i maile phi-
shingowe, by uzyskać dostęp do wewnętrznej sieci huty. 
Następnie włamali się do sieci przemysłowej. Hakerzy byli 
bardzo doświadczeni nie tylko w zakresie informatyki, ale 
posiadali także olbrzymią wiedzę z zakresu inżynierii pro-
dukcji i systemów sterowania oraz procesu produkcji stali. 
Wszystko wskazuje więc na nieuczciwą konkurencję albo 
wywiad obcego państwa. Choć szczegóły działania szkod-
nika nie zostały ujawnione, doprowadził on do zaburzenia 
poszczególnych parametrów kontrolnych procesu wyta-
piania, co doprowadziło do niekontrolowanego zamknię-
cia wielkiego pieca, powodując ogromne uszkodzenia.

 Ó Potwierdzone ataki niecelowane
Co ciekawe świat zna także kilka zupełnie przypadko-
wych infekcji systemów SCADA. Fakt, że nie były one 
celowane nie oznacza, że były mniej groźne.
2003: Elektrownia atomowa Davis-Besse z Ohio w USA 
i amerykański przewoźnik kolejowy CSX Corporation pa-
dły ofiarą robaków Slammer i Sobig. Slammer dokonał 
ataku DoS (ang. denial of service, odmowa usługi) na sieć 
elektrowni, co spowodowało pięciogodzinną utratę kon-
troli nad jej systemami bezpieczeństwa. Na szczęście oby-
ło się bez katastrofy nuklearnej. Sobig unieruchomił na-
tomiast system dyspozytorski oraz sygnalizację świetlną, 
co spowodowało znaczne opóźnienia w ruchu pociągów.
2004: Przewoźnicy tacy jak British Airways, Railcorp 
czy Delta Airlines padli ofiarą robaka Sasser, który wy-
korzystał błąd przepełnienia bufora do propagacji na 
inne dziurawe systemy. Niektóre z agresywnych odmian 
szkodnika powodowały przeciążenie sieci. W efekcie 
wiele lotów i pociągów odnotowało opóźnienia. W naj-
gorszych przypadkach loty zostały odwołane.
2009: Francuska marynarka wojenna została zaatakowana 
przez wirusa o nazwie Conficker. Wykorzystywał on luki 
w systemie Windows oraz kradł hasła administratorów, by 
następnie mnożyć się na wszystkich podatnych maszynach, 
pozyskiwać automatyczne aktualizacje i instalować inny 
szkodliwy malware. Jak jego obecność odbiła się na funk-
cjonowaniu całego systemu? Otóż spowodowała niemoż-
ność odtworzenia planów lotu dla uziemionych samolotów.
Podsumowując wszystkie znane przypadki ataków na 
systemy SCADA, możemy wysnuć kilka wniosków. Po 
pierwsze, za wyjątkiem Stuxnetu i wirusa, który zaatako-
wał niemiecką hutę, żadne inne ataki nie wyrządziły fi-
zycznych szkód. Dlaczego? Ponieważ tak zaawansowany 
atak wymaga nie tylko nie lada umiejętności, ale również 
wiedzy technicznej oraz dużych środków finansowych. 
Nie oznacza to jednak, że takie ataki nie będą następować 
częściej, ponieważ stawka jest wysoka. To właśnie drugi 
wniosek. Z biegiem lat liczba ataków na systemy prze-
mysłowe wyraźnie wzrasta, choć na pewno wiele z nich, 
zwłaszcza mających na celu szpiegostwo przemysłowe, 
pozostaje w głębokim ukryciu. Patrząc na ewolucję dzia-
łań cyberprzestępców, możemy być jednak pewni, że bę-
dziemy słyszeć o podobnych incydentach coraz częściej. 
Dla firm oznacza to jedno – najwyższy czas przyjrzeć się 
zabezpieczeniom swoich sieci technologicznych.

 ■Ruchna Nigam, analityk ds. bezpieczeństwa  
z laboratoriów FortiGuard Labs firmy Fortinet
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Ataki na systemy SCADA mogą prowadzić 
do poważnych uszkodzeń instalacji 

przemysłowych, a w konsekwencji nawet 
do wyeliminowania z rynku danego 

przedsiębiorstwa.

Z biegiem lat liczba ataków na systemy 
przemysłowe wyraźnie wzrasta.
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