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Pomimo bardzo dobrej koniunktury gospodarczej i wciąż 
wysokiej dynamiki wzrostu produkcji przemysłowej, 
polskie firmy będą musiały zmierzyć się w najbliższym 
czasie z poważnymi wyzwaniami. Kończący się rok 2017 
utrwalił wyraźne tendencje w najważniejszych obszarach 
funkcjonowania przedsiębiorstw zajmujących się 
produkcją, a więc: rynek pracy pracownika, niski poziom 
wydajności pracy, a wreszcie spowolnienie inwestycyjne, 
w tym także w zakresie nowych technologii. 

W związku z tymi czynnikami wartość dodana brutto produkcji przemysłowej 
w Polsce wciąż nie wzrasta w satysfakcjonującym stopniu. W raporcie Polski 
przemysł w 2018 roku w liczbach zbieramy dane dotyczące branży i staramy 

się na tej podstawie przewidzieć wyzwania dla firm produkcyjnych w 2018 roku. 
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Polski przemysł w liczbach

Jednym z największych wyzwań 2018 roku będzie rekrutacja pracowników 
i ich rosnące wynagrodzenia. Zgodnie z danymi GUS w 2017 roku 
w przetwórstwie przemysłowym było 20,4 tysiąca wakatów. O tym, że jest 
to coraz większy problem i ilość wakatów wciąż rośnie, świadczą dane z raportu 
Work Service „Barometr Rynku Pracy VIII”, które wskazują następujące liczby, 
opisujące sytuację w branży w 2017 roku:

Rynek pracy

36% firm produkcyjnych planowała rekrutację (w tym 30,6 w celu 
zwiększenia zatrudnienia, a 5,4% w celu jego utrzymania). 

62,1% firm produkcyjnych, planujących rekrutację, poszukiwała 
pracowników niższego szczebla, 53,6% z nich – pracowników średniego 
szczebla. 

Równocześnie już prawie co czwarta (22,3%) firma produkcyjna ma problemy 
z rekrutacją pracowników niższego szczebla, natomiast 18% firm – średniego 
szczebla. Polska i unijna gospodarka rozwijają się, polskie firmy mają coraz 
więcej zamówień, potrzeba więc coraz więcej rąk do pracy, a tych niestety 
brakuje. Notujemy najniższe poziomy bezrobocia od 25 lat. Bezrobocie 
rejestrowane w 2017 roku oscylowało wokół 7%, żeby w październiku spaść 
do 6,6%  (ze znacznym zróżnicowaniem regionalnym – od 12% w województwie 
warmińsko-mazurskim do 4% w województwie wielkopolskim). Zgodnie 
z metodologią Eurostatu, który bierze pod uwagę tylko osoby rzeczywiście 
poszukujące pracy, poziom bezrobocia w Polsce jest jeszcze niższy i wynosi 
około 5% (4,7% w sierpniu). Dodatkowym obciążeniem dla rynku pracy 
są problemy demograficzne, czyli starzenie się społeczeństwa, niska aktywność 

zawodowa kobiet i ogólnie niski poziom aktywności zawodowej ludności. 
W trzecim kwartale 2017 roku zaledwie 56,7% Polaków wykonywało pracę 
zarobkową lub było zarejestrowanych jako bezrobotni, co jest jednym 
z najniższych wyników w Unii Europejskiej. Reforma emerytalna, która 
w październiku 2017 roku obniżyła wiek przejścia na emeryturę dodatkowo 
obniżyła w czwartym kwartale te i tak już niskie wyniki.

W 2018 coraz mniejszym wsparciem dla rynku pracy będzie prawdopodobnie 
emigracja z Ukrainy. Wprawdzie szacuje się, że liczba potencjalnych emigrantów 
zarobkowych na Ukrainie to prawie dwa i pół miliona osób (z tego 800 tys. 
już pracuje w Polsce), jednak inne rynki pracy coraz bardziej się na naszych 
wschodnich sąsiadów otwierają (zwłaszcza rynki pracy Europy Zachodniej, 
które oferują znacznie lepsze wynagrodzenia). Mimo to już 55,9% firm 
produkcyjnych rozważa zatrudnienie pracowników z Ukrainy. 
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20,4 tys. – tyle 
wakatów było 
w przetwórstwie 
przemysłowym 
w pierwszym 
kwartale 2017 
roku.

http://www.workservice.com/pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/Ekspert-HR-komentuje/Brak-pracownikow-hamuje-rozwoj-firm
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Płace w 2017 roku rosły wyraźnie – 4% w pierwszym kwartale 2017 roku, aż po 7,4% 
w październiku, ale specjaliści dostrzegają potencjał nawet dwucyfrowego wzrostu 
w roku 2018. Póki co dane te nie dotyczą jednak pracowników produkcyjnych. 
Jak pokazują badania firmy doradczej Sedlak & Sedlak ich płace w ciągu ostatnich kilku 
lat właściwie nie wzrosły. Okazuje się bowiem, że mediana zarobków, (a więc tyle 
zarabia najwięcej osób na produkcji) to około 2 500 zł brutto w 2012 i w 2017 roku! 
Oznacza to jednak, że realny wzrost wynagrodzeń prędzej czy później będzie musiał 
nastąpić, a polskie firmy nie będą już mogły opierać swojej przewagi konkurencyjnej 
na bardzo niskich kosztach pracy. 

Nic więc dziwnego, że coraz więcej firm będzie zmuszonych do podnoszenia 
wynagrodzeń pracowników, co dodatkowo wspierane jest przez mocny wzrost płacy 
minimalnej zarówno w styczniu 2017 (do 2 tys. brutto), jak i w styczniu 2018 (do 2,1 
tys.). Dane z „Barometru Rynku Pracy” wskazują, że 33,7% firm produkcyjnych planuje 
zwiększenie wynagrodzeń w celu zatrzymania pracowników i pozyskania nowych. 
Problem jednak w tym, że według ekspertów większość przedsiębiorstw w Polsce 
działa na marży nieprzekraczającej 5 proc. Nie mają więc wielkiego pola manewru 
do podnoszenia pensji swoim pracownikom. Obecnie mamy więc do czynienia 
z błędnym kołem – niska wydajność owocuje niskimi płacami, bo polskich 
firm na podwyżki po prostu nie stać. 

Wynagrodzenia

6,6% – bezrobocie 
rejestrowane 
w Polsce 
w październiku 
2017 roku

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Niemal-40-proc-Polakow-rozwaza-zatrudnienie-Ukraincow-7502398.html
http://praca.interia.pl/news-pensje-sie-rozpedza,nId,2433512
http://praca.interia.pl/news-pensje-sie-rozpedza,nId,2433512
http://produkcyjni.blogspot.com/2012/11/ile-zarabia-pracownik-produkcji-w-polsce.html
https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-pracownik-produkcji


5% to średnia marża,
na jakiej działają polskie firmy



Polski przemysł w 2018 roku w liczbach – wyzwania cyfryzacji 5

Wydajność pracy, nazywana również produktywnością, oznacza wielkość lub 
wartość produkcji wytworzonej przez jednego pracownika w określonej jednostce 
czasu (w godzinę, miesiąc lub rok). Wartość tę można obliczyć dzieląc wartość 
produktu krajowego brutto przez sumę godzin przepracowanych przez wszystkich 
pracowników aktywnych zawodowo. Na poziomie firmy wartość tą wyznaczymy 
analogicznie – wartość wyprodukowanych przez firmę produktów dzielimy przez 
sumę godzin potrzebnych do ich wyprodukowania przez wszystkich 
pracowników. 

Wzrost wydajności pracy w Polsce wynosi około 3% rocznie, co jest 
wynikiem bardzo dobrym, jednak w liczbach bezwzględnych jest ona wciąż 
niska – wartość wytworzonych w Polsce produktów w przeliczeniu 
na godzinę pracy jednego pracownika to zaledwie 30 dolarów 
(dla porównania w Luksemburgu jest to 90 dolarów). Co więcej, w parze 
z rosnącą wydajnością idzie zwykle mniejsza ilość godzin przepracowanych 
w celu wytworzenia wartości. Najlepiej ilustruje to przykład Niemiec i Holandii, 
gdzie wiele osób pracuje w niepełnym wymiarze pracy czy we Francji, gdzie 
obowiązuje krótszy, bo 7 godzinny dzień pracy. Mimo to w tych krajach udaje 
się utrzymać wzrost wydajności. 

Z czego wynikają różnice między wydajnością pracy w poszczególnych firmach 
i krajach? Z kilku czynników:

Koszty pracy a wydajność

organizacja pracy (efektywniejsze zorganizowanie produkcji zmniejsza 
czas potrzebny na wyprodukowanie produktu lub liczbę pracowników, 
co wpływa na wartość wydajności),

technologia i innowacje – firma inwestująca w nowoczesne technologie 
i innowacyjne rozwiązania jest w stanie wytworzyć produkty w większej 
wartości (wartość dodana brutto), w krótszym czasie, często proces ten 
wymaga również mniejszej liczby pracowników i mniejszych nakładów 
(np. mniejsze zużycie materiałów lub energii),

30 dolarów
– wartość 
wytworzonych 
w Polsce produk-
tów w godzinę 
przez jednego 
pracownika. 
W Luksemburgu 
90 dolarów.
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inwestycja w kapitał ludzki – lepiej wykwalifikowani pracownicy 
wykonują swoje zadania efektywniej – w krótszym czasie i/lub z mniejszą 
ilością błędów. 

Przykład: Realny wzrost płac w polskich firmach produkujących sprzęt 
transportowy wyniósł do końca sierpnia 2017 roku 6,5%. W tym samym 
okresie wydajność pracy w tej branży wzrosła o 2,9%, wynika z danych Głównego 
Urzędu Statystycznego. Oznacza to, że wymuszone przez rynek pracy podwyżki 
nie powodują jednoczesnego podnoszenia wydajności pracy. 
A to powoduje spadek zysków firm lub wzrost cen towarów, 
który z kolei zmniejsza konkurencyjność.  

Wyzwania

brak chętnych pracowników do wykonywania prac prostych;

utrata konkurencyjności opartej na niskich kosztach pracy;

globalizacja i konkurencja ze strony masowej produkcji z rynków 
o znacznie niższych niż w Polsce kosztach pracy;

wysokie płace wymuszają wzrost produktywności – w przeciwnym razie 
spowodują wzrost cen i utratę konkurencyjności lub zmniejszenie 
rentowności;

pułapka średniego dochodu.

Paradoksalnie Przemysł 4.0 jest także odpowiedzią na niepokoje społeczne 
w krajach wysokorozwiniętych, powodowane przez przenoszenie produkcji 
do krajów o niższych kosztach pracy. Okazuje się, że to typowe dla globalizacji 
zjawisko traci na sile. O ile w USA jest to wciąż niezrealizowana obietnica 
wyborcza Donalda Trumpa, to już dzisiaj wiele flagowych firm niemieckich, takich 
jak Adidas czy STIHL, sprowadza produkcję z powrotem do Niemiec. Powód?

Produkcja offshoriongowa staje się coraz mniej opłacalna (ze względu na rosnące 
koszty pracy w Azji, co jest również efektem globalizacji), nie jest też w stanie 
zapewnić szybkiej realizacji zamówień, co jest szczególnie ważne w przypadku 
takiego przemysłu jak np.: fashion. Coraz krótsze cykle modowe 
(dwa sezony: wiosna-lato i jesień-zima to już przeszłość; obecnie mamy 
do czynienia z co najmniej 8 sezonami), produkcja na zamówienie 
(mass customization, Adidas już od dawna oferuje możliwość indywidualnej 

konfiguracji butów przez swoją stronę internetową), wymuszają przenoszenie 
produkcji bliżej klienta. Ale tam produkcja jest zwykle znacznie droższa. 
Rozwiązaniem jest więc robotyzacja, a w tym niemieckie firmy przodują.

Średnio na świecie na 10 tys. pracowników zatrudnionych w sektorze 
produkcyjnym przypada 69 robotów przemysłowych. W Polsce wskaźnik ten 
wynosił w 2015 roku 28 robotów. W Czechach było to 93, na Słowacji 79, 
a na Węgrzech 57 robotów, zaś w Niemczech było ich aż 301.

W przypadku czwartej rewolucji siłą napędzającą – poza robotyzacją, jest sieć, 
ale w znaczeniu znacznie szerszym niż tylko sam Internet:



Trendy IT dla przemysłu 
w 2018 roku

Przemysł 4.0

Idea czwartej rewolucji przemysłowej (zwana również 
Przemysłem 4.0) ma potencjał rozwiązania kilku palących 
problemów współczesnego przemysłu, a także ogólniej 
– całej gospodarki, czyli problemów z innowacyjnością 
i produktywnością, problemy demograficzne oraz 
konieczność rozwijania przemysłu, który jest ekologiczny, 
efektywny pod względem ekonomicznym, wysoko 
innowacyjny, a także przynosi większą wartość dodaną 
niż sektor usługowy, jest także mniej podatny na kryzysy 
koniunkturalne (reindustrializacja).
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28 w Polsce
57 na Węgrzech
79 na Słowacji
93 w Czechach
301 w Niemczech

Taka jest ilość 
robotów 
przemysłowych 
na 10 tys. 
pracowników 
w wybranych 
krajach UE.
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sieć społecznościowa, oznaczająca rozwój gospodarki sieciowej, opartej 
na sieci relacji partnerskich między firmami, kooperacji, sieciach 
biznesowych,

System ERP można z pewnością uznać za serce każdej 
firmy, a w branży przemysłowej przede wszystkim. 
Wdrożenie systemu do zarządzania zasobami 
przedsiębiorstwa to pierwszy krok na drodze do cyfryzacji, 
bez którego firma tkwi nadal w poprzedniej epoce rozwoju 
gospodarczego. I jak się okazuje polskie firmy w dużej 
mierze odrobiły już tę lekcję. Zgodnie z danymi GUS w 2015 
roku prawie 90% dużych firm  (zatrudniających ponad 250 
pracowników) posiadało system ERP, natomiast 
w przypadku średnich firm, było to 50%. Jest tutaj 
oczywiście jeszcze sporo do zrobienia, ale należy przyjąć, 
że firmy, które najbardziej mogłyby skorzystać na 
wdrożeniu systemu, już to zrobiły. Problemem natomiast 
jest wiek tych systemów. 

Okazuje się bowiem, że wiele z tych firm posiada 
przestarzałe systemy ERP, wdrożone nawet kilkanaście lat 
temu, niespełniające już swojej roli i wymagań 
współczesnej gospodarki.

http://www.polska2041.pl/firmy/news-niemcy-beda-dla-nas-znaczyc-coraz-wiecej,nId,2444949
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Produkcja offshoriongowa staje się coraz mniej opłacalna (ze względu na rosnące 
koszty pracy w Azji, co jest również efektem globalizacji), nie jest też w stanie 
zapewnić szybkiej realizacji zamówień, co jest szczególnie ważne w przypadku 
takiego przemysłu jak np.: fashion. Coraz krótsze cykle modowe 
(dwa sezony: wiosna-lato i jesień-zima to już przeszłość; obecnie mamy 
do czynienia z co najmniej 8 sezonami), produkcja na zamówienie 
(mass customization, Adidas już od dawna oferuje możliwość indywidualnej 

konfiguracji butów przez swoją stronę internetową), wymuszają przenoszenie 
produkcji bliżej klienta. Ale tam produkcja jest zwykle znacznie droższa. 
Rozwiązaniem jest więc robotyzacja, a w tym niemieckie firmy przodują.

Średnio na świecie na 10 tys. pracowników zatrudnionych w sektorze 
produkcyjnym przypada 69 robotów przemysłowych. W Polsce wskaźnik ten 
wynosił w 2015 roku 28 robotów. W Czechach było to 93, na Słowacji 79, 
a na Węgrzech 57 robotów, zaś w Niemczech było ich aż 301.

W przypadku czwartej rewolucji siłą napędzającą – poza robotyzacją, jest sieć, 
ale w znaczeniu znacznie szerszym niż tylko sam Internet:

Internet Rzeczy – bardzo istotny element tzw. smart factories 
(inteligentnych fabryk), które działają w oparciu o sieci połączonych 
ze sobą maszyn produkcyjnych, wyposażonych w sensory, czytniki 
i rejestratory, które zbierają dane i regulują proces produkcyjny,

Internet usług – z jednej strony są to usługi w chmurze, z drugiej strony 
specjalizacja i outsourcing usług na zewnątrz, z wykorzystaniem sieci 
partnerskiej, co jest możliwe również dzięki wykorzystaniu nowoczesnych 
technologii komunikacyjnych, umożliwiających pracę na odległość,

Internet danych – wykorzystanie danych własnych i zewnętrznych, jako 
zasobu zapewniającego konkurencyjność przedsiębiorstwa. To także takie 
zjawiska jak mass customization, czyli produkcja masowa 
z uwzględnieniem parametrów wskazanych przez konkretnych klientów, 
a także fog computing, czyli przejściowy stan między lokalnym serwerem 
a chmurą oraz zupełnie nowe sposoby komunikacji – zarówno wewnątrz 
firmy, jak i z klientami i partnerami biznesowymi.
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System ERP to nadal podstawa

System ERP można z pewnością uznać za serce każdej 
firmy, a w branży przemysłowej przede wszystkim. 
Wdrożenie systemu do zarządzania zasobami 
przedsiębiorstwa to pierwszy krok na drodze do cyfryzacji, 
bez którego firma tkwi nadal w poprzedniej epoce rozwoju 
gospodarczego. I jak się okazuje polskie firmy w dużej 
mierze odrobiły już tę lekcję. Zgodnie z danymi GUS w 2015 
roku prawie 90% dużych firm  (zatrudniających ponad 250 
pracowników) posiadało system ERP, natomiast 
w przypadku średnich firm, było to 50%. Jest tutaj 
oczywiście jeszcze sporo do zrobienia, ale należy przyjąć, 
że firmy, które najbardziej mogłyby skorzystać na 
wdrożeniu systemu, już to zrobiły. Problemem natomiast 
jest wiek tych systemów. 

Okazuje się bowiem, że wiele z tych firm posiada 
przestarzałe systemy ERP, wdrożone nawet kilkanaście lat 
temu, niespełniające już swojej roli i wymagań 
współczesnej gospodarki.

90% dużych firm 
w Polsce miało 
system ERP 
w 2015 roku



System ERP można z pewnością uznać za serce każdej 
firmy, a w branży przemysłowej przede wszystkim. 
Wdrożenie systemu do zarządzania zasobami 
przedsiębiorstwa to pierwszy krok na drodze do cyfryzacji, 
bez którego firma tkwi nadal w poprzedniej epoce rozwoju 
gospodarczego. I jak się okazuje polskie firmy w dużej 
mierze odrobiły już tę lekcję. Zgodnie z danymi GUS w 2015 
roku prawie 90% dużych firm  (zatrudniających ponad 250 
pracowników) posiadało system ERP, natomiast 
w przypadku średnich firm, było to 50%. Jest tutaj 
oczywiście jeszcze sporo do zrobienia, ale należy przyjąć, 
że firmy, które najbardziej mogłyby skorzystać na 
wdrożeniu systemu, już to zrobiły. Problemem natomiast 
jest wiek tych systemów. 

Okazuje się bowiem, że wiele z tych firm posiada 
przestarzałe systemy ERP, wdrożone nawet kilkanaście lat 
temu, niespełniające już swojej roli i wymagań 
współczesnej gospodarki.

Przyjmuje się, że system ERP powinien być wymieniany średnio co 8 lat. 
Ale w ostatnim czasie również na tym rynku dokonała się prawdziwa rewolucja. 
Zupełnie zmieniła się idea, a co za tym idzie również cała architektura 
współczesnych systemów tego typu. System ERP pozostaje kluczowym 
elementem w ekosystemie rozwijającej się firmy, ale pełni w niej przede 
wszystkim rolę integratora wielu innych rozwiązań stosowanych zarówno 
wewnętrznie w firmie, jak i czerpiącego dane z zewnętrz, z otoczenia 
biznesowego. 

Okazuje się, że bazowa, czyli standardowa wersja systemu nigdy nie obejmie 
wszystkich obszarów i funkcjonalności, których dojrzała firma, ze swoimi 
specyficznymi procesami i technologiami, będzie potrzebowała. Dopiero rozwój 
i integracja z systemami trzecimi jest sposobem na wdrożenie systemu 
dostosowanego do potrzeb konkretnej firmy. Producenci rezygnują więc 
z tworzenia „pudełkowych” rozwiązań dobrych dla wszystkich, stawiając na 
elastyczność i otwartość na systemy zewnętrzne, także oferowane przez innych 
dostawców. Systemy ERP nowej generacji pełnią rolę systemu centralnego, 
zasilającego, a także dostarczającego dane do systemów zewnętrznych czy 
peryferyjnych w obrębie przedsiębiorstwa, np.: do systemów Business
Intelligence, MES, systemu księgowego, systemu sprzedażowego czy sytemu 
zarządzającego łańcuchem dostaw. 

System ERP może być również rozbudowany w następujących obszarach:

Moduł sprzedaży i dystrybucji może zostać rozszerzony o funkcjonalność CRM 
(Customer Relationship Management) – system zarządzania relacjami z klientami. 
Moduł logistyki produkcyjno-zaopatrzeniowej jest otwarty na integrację 
w ramach SCM (Supply Chain Management). Zarządzanie zasobami obejmować 
może więc już nie tylko jedną firmę, ale firmy wszystkich partnerów, 
współpracujących ze sobą w ramach łańcucha dostaw.
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System może również zostać rozszerzony o moduł do zarządzania cyklem życia 
produktu – PLM (Product Life Management), ponieważ produkt odgrywa 
kluczową rolę w procesie wymiany informacji z innymi systemami. System 
taki będzie obejmował: projektowanie oraz wytwarzanie, zarządzanie jakością 
i rynkową ocenę produktu. Dużą rolę w działaniu dzisiejszych firm odgrywa także 
SEM (Strategic Enterprise Management) – obsługiwany przez podsystem służący 
do wspierania strategicznego zarządzania firmą. Jego funkcjonowanie oparte jest 
na hurtowni danych i zgromadzonych w niej informacjach. Do zadań tego 
podsystemu należą: planowanie strategiczne oraz symulacje, pozyskiwanie 
informacji, inwestycje kapitałowe i konsolidacja finansowa.

Dodatkowo w przypadku firm produkcyjnych istotna będzie również integracja 
następujących systemów MRP – do planowania zasobów wytwórczych, MPS 
– główny harmonogram produkcji czy modułów do zarządzanie magazynami, 
takich jak WMS (magazyny wysokiego składowania) czy moduły wspierające 
Lean Management. 

Jednak jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed firmami 
produkcyjnymi jest automatyka przemysłowa, która w połączeniu z ideą 
Internetu Rzeczy, umożliwia pełną integrację całego procesu produkcji 
z systemem ERP. A to otwiera nieograniczone możliwości w zakresie o
ptymalizacji, podnoszenia efektywności, planowania, analizy itd. A to już 
prosta droga do stworzenia tzw. smart factory, czyli inteligentnej fabryki. 

22,3% firm 
produkcyjnych 
ma problem 
z rekrutacją 
pracowników 
niższego szczebla

https://erpnav.pl/
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przestarzałe systemy ERP, wdrożone nawet kilkanaście lat 
temu, niespełniające już swojej roli i wymagań 
współczesnej gospodarki.

Przyjmuje się, że system ERP powinien być wymieniany średnio co 8 lat. 
Ale w ostatnim czasie również na tym rynku dokonała się prawdziwa rewolucja. 
Zupełnie zmieniła się idea, a co za tym idzie również cała architektura 
współczesnych systemów tego typu. System ERP pozostaje kluczowym 
elementem w ekosystemie rozwijającej się firmy, ale pełni w niej przede 
wszystkim rolę integratora wielu innych rozwiązań stosowanych zarówno 
wewnętrznie w firmie, jak i czerpiącego dane z zewnętrz, z otoczenia 
biznesowego. 

Okazuje się, że bazowa, czyli standardowa wersja systemu nigdy nie obejmie 
wszystkich obszarów i funkcjonalności, których dojrzała firma, ze swoimi 
specyficznymi procesami i technologiami, będzie potrzebowała. Dopiero rozwój 
i integracja z systemami trzecimi jest sposobem na wdrożenie systemu 
dostosowanego do potrzeb konkretnej firmy. Producenci rezygnują więc 
z tworzenia „pudełkowych” rozwiązań dobrych dla wszystkich, stawiając na 
elastyczność i otwartość na systemy zewnętrzne, także oferowane przez innych 
dostawców. Systemy ERP nowej generacji pełnią rolę systemu centralnego, 
zasilającego, a także dostarczającego dane do systemów zewnętrznych czy 
peryferyjnych w obrębie przedsiębiorstwa, np.: do systemów Business
Intelligence, MES, systemu księgowego, systemu sprzedażowego czy sytemu 
zarządzającego łańcuchem dostaw. 

System ERP może być również rozbudowany w następujących obszarach:

Moduł sprzedaży i dystrybucji może zostać rozszerzony o funkcjonalność CRM 
(Customer Relationship Management) – system zarządzania relacjami z klientami. 
Moduł logistyki produkcyjno-zaopatrzeniowej jest otwarty na integrację 
w ramach SCM (Supply Chain Management). Zarządzanie zasobami obejmować 
może więc już nie tylko jedną firmę, ale firmy wszystkich partnerów, 
współpracujących ze sobą w ramach łańcucha dostaw.

System może również zostać rozszerzony o moduł do zarządzania cyklem życia 
produktu – PLM (Product Life Management), ponieważ produkt odgrywa 
kluczową rolę w procesie wymiany informacji z innymi systemami. System 
taki będzie obejmował: projektowanie oraz wytwarzanie, zarządzanie jakością 
i rynkową ocenę produktu. Dużą rolę w działaniu dzisiejszych firm odgrywa także 
SEM (Strategic Enterprise Management) – obsługiwany przez podsystem służący 
do wspierania strategicznego zarządzania firmą. Jego funkcjonowanie oparte jest 
na hurtowni danych i zgromadzonych w niej informacjach. Do zadań tego 
podsystemu należą: planowanie strategiczne oraz symulacje, pozyskiwanie 
informacji, inwestycje kapitałowe i konsolidacja finansowa.

Dodatkowo w przypadku firm produkcyjnych istotna będzie również integracja 
następujących systemów MRP – do planowania zasobów wytwórczych, MPS 
– główny harmonogram produkcji czy modułów do zarządzanie magazynami, 
takich jak WMS (magazyny wysokiego składowania) czy moduły wspierające 
Lean Management. 

Jednak jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed firmami 
produkcyjnymi jest automatyka przemysłowa, która w połączeniu z ideą 
Internetu Rzeczy, umożliwia pełną integrację całego procesu produkcji 
z systemem ERP. A to otwiera nieograniczone możliwości w zakresie o
ptymalizacji, podnoszenia efektywności, planowania, analizy itd. A to już 
prosta droga do stworzenia tzw. smart factory, czyli inteligentnej fabryki. 

55,9% firm 
produkcyjnych 
rozważa zatrudnie-
nie pracowników 
z Ukrainy



Automatyka przemysłowa i najnowocześniejsze 
technologie produkcyjne

W listopadzie w Stuttgarcie odbyło się BlechExpo 2017, 
jedna z największych światowych imprez targowych, 
dotyczących automatyki przemysłowej w obszarze 
produkcji i obróbki metalu. Targi te były doskonałą okazją, 
żeby przekonać się jak szybko zmieniają się technologie 
wykorzystywane w przemyśle, a także jakie wyzwania 
stoją przed firmami z branży. Okazuje się, że nie wystarczy 
już jedynie podążać za specyficznymi i domenowymi 
rozwiązaniami. BlechEpxo świetnie pokazuje, że każda 
branża musi się otworzyć znacznie szerzej na zmiany 
i korzystać z pełnego wachlarza technologii, a więc 
Internetu, chmury danych, systemów do analizy danych 
produkcyjnych w czasie rzeczywistym czy narzędzi do 
automatycznego zarządzania procesem produkcji. Dzięki 
temu możliwe jest właśnie znaczące zwiększenie 
wydajności produkcji, a także osiągnięcie przewagi 
konkurencyjnej opartej na umiejętności dostosowywania 
się praktycznie „z dnia na dzień” do zmieniających się 
warunków biznesowych, takich jak liczba zamówień czy 
nieraz bardzo nietypowe i specyficzne potrzeby klientów. 

Największym i najbardziej zauważalnym wystawcą targów był niemiecki Trumpf, 
lider światowego rynku w zakresie obróbki metalu. Firma zakłada, że za pomocą 
automatyzacji procesu produkcji uda się zmniejszyć nawet o 80% czas potrzebny 
na ręczne konfigurowanie procesu produkcyjnego, co jest szczególnie kłopotliwe 
zwłaszcza w przypadku małych i nieregularnych zamówień. W tym celu Trumpf 
zaprojektował i uruchomił w Chicago pilotażową inteligentną fabrykę, w której 
wszystkie maszyny wykorzystywane w procesie produkcji (np. laser do ciecia, 
a także linia do odbioru elementów, gięcia i segregowania oraz załadunku 
gotowego produktu) są podłączone do sieci i zarządzane systemami typu MES 

i PLM. Dzięki temu rozwiązania firmy znacznie ułatwiają realizację niewielkich 
lub nietypowych zleceń – systemy Trumpf są w stanie tak zaplanować proces 
produkcji, żeby „wpleść” mniejsze zamówienia w standardową produkcję 
wielkoseryjną. W ten sposób możliwe jest nie tylko zoptymalizowanie czasu 
potrzebnego na wykonanie danej serii, ale i znaczące zmniejszenie kosztów 
niewykorzystanych materiałów. 
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8 lat – średnia 
żywotność sys-
temu ERP, po tym 
czasie należy go 
wymienić. 
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na ręczne konfigurowanie procesu produkcyjnego, co jest szczególnie kłopotliwe 
zwłaszcza w przypadku małych i nieregularnych zamówień. W tym celu Trumpf 
zaprojektował i uruchomił w Chicago pilotażową inteligentną fabrykę, w której 
wszystkie maszyny wykorzystywane w procesie produkcji (np. laser do ciecia, 
a także linia do odbioru elementów, gięcia i segregowania oraz załadunku 
gotowego produktu) są podłączone do sieci i zarządzane systemami typu MES 

i PLM. Dzięki temu rozwiązania firmy znacznie ułatwiają realizację niewielkich 
lub nietypowych zleceń – systemy Trumpf są w stanie tak zaplanować proces 
produkcji, żeby „wpleść” mniejsze zamówienia w standardową produkcję 
wielkoseryjną. W ten sposób możliwe jest nie tylko zoptymalizowanie czasu 
potrzebnego na wykonanie danej serii, ale i znaczące zmniejszenie kosztów 
niewykorzystanych materiałów. 

Maszyny plug-and-play

Rozwiązania zaproponowane przez firmę pozwalają również na bieżące 
włączanie lub wyłączanie z procesu produkcji poszczególnych maszyn 
lub zestawów maszyn na zasadzie „plug-and-play”. 

Wyobraźmy sobie, że z dnia na dzień musimy zwiększyć moce produkcyjne 
naszej fabryki i do obecnych kilkunastu maszyn, dołączyć kilka kolejnych. 
Przy czym nie możemy pozwolić sobie na przestój dłuższy niż np. 4 godziny 
w nocy. W takiej sytuacji wstawiamy po prostu potrzebne urządzenia, 
podłączamy je do sieci, a proces konfiguracji przebiega już w zupełnie 
automatyczny sposób, dzięki czemu kolejnego dnia jesteśmy w stanie zwiększyć 
produkcję do wymaganego poziomu.

Jeszcze kilka lat temu opisana wyżej sytuacja była tylko i wyłącznie inżynierskim 
marzeniem. Dzisiaj to rzeczywistość wkraczająca do hal produkcyjnych. Przemysł 
4.0 to bowiem nie tylko sprawnie działające maszyny czy roboty, ale przede 
wszystkim sieć połączeń i ciągle spływających oraz analizowanych danych, 
które pozwalają na usprawnienia procesu produkcji.

Trumpf zaprezentował również bardzo ciekawe rozwiązanie, dzięki 
któremu system pozwala klientowi na bieżący podgląd statusu zamówienia 
(np. analogicznie do systemów logistycznych, gdzie widzimy na jakim 
etapie i w jakiej lokalizacji jest nasza paczka). Dzięki zastosowaniu 
odpowiednich API klient docelowy może również „wpiąć” te dane do 
własnego systemu, aby lepiej zaplanować i zsynchronizować dalszy proces 
produkcji. Mamy więc tutaj przykład zaawansowanego systemu, który nie tylko 
przyjmuje, rozdziela i kontroluje zamówienia od różnych klientów, ale 
i wspomaga dalszy proces produkcji w kolejnych firmach w łańcuchu dostaw. 
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Jest to bezpośrednia realizacja jednego z najważniejszych elementów idei 
Przemysłu 4.0, czyli umożliwienie rozwoju gospodarki sieciowej, w której 
poszczególne podmioty realizują swoje zadania efektywniej dzięki specjalizacji 
i kooperacji z innymi podmiotami, realizującymi pozostałe, również 
wyspecjalizowane zadania. Taka sieć musi opierać się na efektywnym transferze 
danych, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie efektu synergii. Rozwiązania 
zaprezentowane na targach przez Trumpf umożliwiają tworzenie właśnie 
takich struktur, nieraz bardzo skomplikowanych, ale sprawnie ze sobą 
skomunikowanych. 

Smart factory

Swoje innowacyjne rozwiązania zaprezentował również szwajcarski Bystronic. 
Jednym z nich jest całkowicie zautomatyzowany proces obróbki metalu i cięcia 
laserem. Bystronic połączył proces składowania materiałów, ładowania, cięcia, 
odbioru i sortowania gotowych części, umożliwiając obsługę pełnego procesu 
produkcyjnego przez jedną osobę. Do tej pory wszystkie te procesy musiały być 
obsługiwane przez osobne stanowiska robocze, a co za tym idzie zwiększały 
koszty i czas potrzebny do obsłużenia danego zamówienia. Taki system 
produkcyjny to również oszczędność miejsca w hali produkcyjnej. 

Bystronic daje więc możliwość pełnej automatyzacji procesu obróbki metalu, 
oferując zestaw z najsilniejszym na rynku laserem o mocy 10 kW, mobilną 
jednostką do gięcia elementów (za którą firma otrzymała nagrodę za najbardziej 
innowacyjne rozwiązanie na tegorocznym BlechExpo), oraz systemem MES 
stworzonym we współpracy z firmą Lantek. Dodatkowo Bystronic pracuje 
również nad rozwiązaniami do serwisowania maszyn za pomocą m.in. 
okularów VR i aplikacji mobilnej, dzięki którym serwisant może zdalnie 
diagnozować błędy lub usterki oraz w ten sam sposób zmienić 
np. ustawienia fabryczne danej maszyny. Dodatkowo maszyny produkowane 
przez Bystronic mogą być wpięte w jedną sieć, dzięki czemu dane 
są monitorowane na bieżąco przez system MES i PLM oraz powiązane 
z innymi wewnętrznymi systemami, np.: ERP. 

Targi BlechExpo wyraźnie pokazują trendy w automatyce przemysłowej 
oraz ogólnie – w sposobach zarządzania procesem produkcyjnym. Główni gracze 
próbują jak najbardziej skrócić czas od momentu złożenia zamówienia 

do wykonania i dostarczenia wyprodukowanej partii. Wykorzystują do tego nie 
tylko zaawansowane algorytmy sterujące robotami, ale i analizę danych, dzięki 
której systemy ERP mogą same modyfikować proces produkcji oraz analizować 
zagrożenia lub wskazywać miejsca i działania, które należy zmienić i dostosować 
w trybie „live”. Największym wyzwaniem współczesnego przemysłu nie są już 
więc same maszyny, a więc robotyzacja, ale dane, które są pobierane, wysyłane 
i przetwarzane w trybie ciągłym. 

To właśnie dane są wykorzystywane w procesie optymalizacji całości produkcji, 
od zamówienia (np. zlecenia małe lub nietypowe) poprzez produkcję 
(np. nesting, zmniejszenie ilości odpadów, czasu cięcia, a także produkcja 
w czasie ciągłym), po dostarczenie gotowego produktu do klienta końcowego 
(np. produkcja i logistyka just-on-time, wymiana danych w chmurze pomiędzy 
dostawcami). 

33,7% firm 
produkcyjnych 
planuje wzrost 
zatrudnienia w 
celu zatrzymania 
pracowników 
i pozyskania 
nowych.
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Smart Factory
jako trend w automatyce
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Analityka biznesowa

W dzisiejszym środowisku biznesowym zakłady 
przemysłowe nie mogą sobie pozwolić na zwłokę ani żadne 
przestoje w działalności, co jest dużym wyzwaniem dla 
i tak już skomplikowanych systemów informatycznych. 
Nie inaczej jest w przypadku analityki biznesowej. Systemy 
BI już nie tylko muszą dostarczać prawidłowe dane 
w odpowiednim formacie, ale muszą je dostarczać niemal 
natychmiast. Stąd koncepcja real-time analytics, czyli 
raportowanie na potrzeby analityczne w czasie 
rzeczywistym. Nowoczesne systemy BI dają możliwość 
raportowania z systemów transakcyjnych (takich jak 
system ERP, CRM czy MES) bez zakłócania ich pracy i bez 
konieczności tworzenia kopii danych na potrzeby 
analityczne.

W tradycyjnych rozwiązaniach BI dane zanim trafią do raportu muszą zostać 
najpierw przetworzone i dostosowane za pomocą procesu ETL (czyli proces 
ekstrakcji, transformacji i ładowania danych). Proces ten może zająć od kilku 
lub kilkudziesięciu minut do nawet kilku lub kilkunastu godzin. W przypadku  
procesów biznesowych, które wymagają niemal natychmiastowej reakcji, 
podejście to nie będzie zadowalające. Rozwiązaniem tego problemu może 
być więc implementacja mechanizmu operational analytics, czyli 
specjalnych struktur indeksujących, które działają bezpośrednio w bazie 
danych i współdziałają z istniejącymi w niej strukturami, odpowiedzialnymi 
za działania operacyjne. Indeksy te są o tyle ciekawym rozwiązaniem, 
że potrafią agregować ogromne ilości danych w bardzo szybki sposób. 
Technologia ta pozwala więc na analizę danych bez potrzeby ich ładowania 
do centralnego repozytorium danych, czyli np. hurtowni danych. Z punktu 
widzenia użytkownika to nic innego jak natychmiastowy wgląd w dane 
produkcyjne bez konieczności długiego oczekiwania na raporty. 

3 razy – tyle 
zwiększyła się 
wartość trzech 
największych firm 
świata w ciągu 25 
lat (nie są to przy 
tym te same 
firmy).

https://www.jcommerce.pl/uslugi-it/business-intelligence
https://www.jcommerce.pl/uslugi-it/business-intelligence
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Potok danych i Internet of Things

Coraz większym wyzwaniem dla firm jest również implementacja idei 
inteligentnego przedsiębiorstwa i Przemysłu 4.0, takich jak Internet Rzeczy. 
W takim modelu działania przedsiębiorstwa dane są wszędzie i nawet 
najmniejsze urządzenia ciągle je generują. Dane takie przyjmują formę potoku 
danych, które spływają w sposób ciągły – analizowanie ich przy pomocy 
tradycyjnych baz relacyjnych może być w związku z tym bardzo trudne 
lub nawet niemożliwe. Niezbędne jest więc tutaj zastosowanie technologii 
umożliwiającej ich przechwycenie, analizę i wyciąganie wniosków. 
W tym celu wykorzystywana jest zarówno chmura, Big Data, 
jak i technologie związane ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym. 
Umożliwiają one opisywanie bieżącej sytuacji w firmie, wychwytywanie 
niestandardowego zachowania, a nawet przewidywanie przyszłości w oparciu 
o dane i ich analizę predykcyjną. 

Przykładem wdrożenia wymienionych technologii może być przypadek firmy 
The Schneider Electric, potentata z branży naftowo-gazowej. Dzięki połączeniu 
technologii IoT z uczeniem maszynowym firma zyskała nieosiągalne wcześniej 
możliwości monitorowania pracy maszyn. Dzięki implementacji mechanizmów uczenia 
maszynowego możliwa stała się proaktywna reakcja na występowanie 
niestandardowych reguł w działaniu maszyn, będących sygnałem zbliżającej się awarii. 
Innymi słowy – usterka może zostać usunięta na długo przed tym, zanim spowoduje 
awarię maszyny. Firma wykorzystała w tym celu komponenty chmury Microsoft 
o nazwie Azure Machine Learning oraz Azure IoT Edge. 

Azure Machine Learning wykorzystany w tym przypadku buduje modele predykcyjne 
i w zależności od sytuacji informuje o potencjalnych zagrożeniach. Zyski z powyższego 
rozwiązania są oczywiste – proaktywny monitoring pozwala nie tylko na oszczędności 
związane z usuwaniem awarii, które jeszcze nie wystąpiły, ale również pozwala 
na podniesienie bezpieczeństwa osób obsługujących maszyny, co w przypadku 
branży wydobywczej, w której działa firma, jest bardzo istotne. 
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Podsumowanie

W 1990 roku jednym z gospodarczych centrów świata było Detroit w Stanach 
Zjednoczonych. W tym czasie wartość trzech największych firm na świecie, 
a więc Forda, General Motors i Chryslera, szacowana była na 36 miliardów 
dolarów. Minęło ponad ćwierć wieku, w Detroit zamknięto większość fabryk, 
miasto straciło połowę populacji, zyskując w zamian jedynie tytuły stolicy 
amerykańskiego Pasa Rdzy, a także morderstw i podpaleń. W tym samym czasie 
wartość trzech największych firm nowego gospodarczego centrum świata, czyli 
Doliny Krzemowej, przekroczyła 1 bilion dolarów. Zatrudniając 10 razy mniej 
pracowników niż motoryzacyjne giganty z Detroit w czasach swojej świetności.

Bankructwo Detroit z 2013 roku pozostaje symbolem bankructwa tradycyjnego 
modelu przemysłu, utożsamianego z ogromnymi fabrykami i tysiącami 
pracowników tzw. blue collar, nazywanych tak od koloru stroju roboczego. 
W Polsce model ten zaczął tracić na znaczeniu znacznie wcześniej, bo już 
w latach 90. – z tym, że z zupełnie innych powodów. Transformacja ustrojowa 
i gospodarcza doprowadziła do likwidacji wielu największych polskich zakładów 
pracy, w związku z czym na niewidzianą od dłuższego czasu w naszym kraju 
skalę ujawniły się dwa zjawiska: bezrobocie i przedsiębiorczość. Oba przeobraziły 
polskie społeczeństwo i stały się motorem rozwoju gospodarczego. 

Bezrobocie zmieniło model społeczny, pośrednio i bezpośrednio prowadzając 
do dzisiejszych problemów demograficznych: zmienił się model rodziny, nasiliła 
się emigracja, zwiększyły się nierówności społeczne. Przedsiębiorczość Polaków 
była natomiast drugą stroną tego samego medalu. Prywatni przedsiębiorcy 
weszli w próżnię po państwowych zakładach pracy, tworzyli miejsca pracy 
i sukcesy polskiej transformacji, w tym ciągły i wyraźny wzrost gospodarczy, 
jakiego Polska doświadczyła w ciągu 27 lat. Jednak głównym czynnikiem ich 
sukcesu były niskie koszty pracy i nieograniczona liczba rąk chętnych, żeby 
tę pracę wykonywać. 

Oba te czynniki w 2018 roku, pierwszy raz od początku transformacji, 
przestały być motorem napędowym polskiej gospodarki. Jest to moment 
ważny i przełomowy. Od polskich przedsiębiorców zależy czy w porę 
uświadomią sobie tę zmianę. Mamy nadzieję, że nasz raport pomoże 
im we wdrożeniu lub zmodyfikowaniu odpowiedniej strategii rozwoju.

10 razy – tyle 
zmniejszyło się 
zatrudnienie 
w trzech 
największych 
firmach świata. 
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