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Rok 2018 to przede wszystkim rekordowo niskie bezrobocie 
plasujące nas w czołówce krajów Unii Europejskiej 
i wysokie oczekiwania płacowe po stronie pracowników, 
a co za tym idzie: utrzymujący się rynek pracownika. 
Miniony rok to także przyspieszenie produktywności pracy 
i duże tempo wzrostu gospodarczego. Polskie firmy w roku 
2019 będą musiały więc zmierzyć się z różnorodnymi 
wyzwaniami, z których kluczowym jest dostępność 
rąk do pracy. Dla firm z branży produkcyjnej to przede 
wszystkim wyzwania rekrutacyjne ukierunkowane 
na pozyskanie pracowników niższego szczebla i utrzymanie 
poziomu zatrudnienia. Szczegółowe prognozy i analizy 
dla tego segmentu gospodarki przedstawiamy w naszym 
raporcie „Polski przemysł w liczbach 2019”. 
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W raporcie „Polski przemysł w liczbach 2019” zbieramy 
dane dotyczące branży i staramy się na tej podstawie 
przewidzieć wyzwania dla firm produkcyjnych w 2019 roku, 
biorąc pod uwagę kwestię wynagrodzeń, dostępności 
pracowników czy inne istotne elementy, jak np. migracja 
zarobkowa obywateli Ukrainy.

Rynek pracy
Jednym z największych wyzwań 2019 roku będzie nadal rekrutacja 
pracowników i ich rosnące oczekiwania dotyczące wynagrodzenia. 
Główną motywacją do szukania nowego pracodawcy jest nadal poziom 
wynagrodzenia – tak deklaruje co drugi badany. O tym, że pozyskanie 
pracowników to spory problem, świadczą dane z raportu Work Service 
„Barometr Rynku Pracy X” (edycja ta uwzględniała prognozy dla branży 
produkcyjnej), które wskazują następujące liczby opisujące sytuację 
w branży w 2018 roku:

 ■ 36,4% firm produkcyjnych planowało rekrutację (w tym 19,1%,   
w celu utrzymania zatrudnienia),

 ■ 72,4% firm produkcyjnych planujących rekrutację poszukiwało 
pracowników niższego szczebla, a 30,7% z nich – pracowników 
średniego szczebla. 

Aż 36,4% badanych firm miało plany związane z utworzeniem nowych 
miejsc pracy w obszarze produkcyjnym i prawie tyle samo – 34,7% – 
wskazało na problem z pozyskaniem pracowników niższego szczebla, 
a 22,9% – z rekrutacją pracowników produkcyjnych średniego szczebla.

Polski przemysł w liczbach

36,4% badanych firm  
ma plany związane  
z utworzeniem nowych 
miejsc pracy w obszarze 
produkcyjnym.
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Notujemy rekordowo niskie wskaźniki bezrobocia – dodatkowo tzw. rynek 
pracownika rzutuje na to, że niewiele osób (8,7%) obawia się utraty pracy, 
a 66% spodziewa się znaleźć nową w czasie nieprzekraczającym 3 miesięcy 
(dane według Barometru Rynku Pracy X). Wszystko to przekłada się na brak 
rąk do pracy i trudności przedsiębiorstw z pozyskaniem nowych. 

Bezrobocie rejestrowane w 2018 roku osiągnęło w grudniu poziom 5,8% 
(dane wg GUS), ze znacznym zróżnicowaniem regionalnym – od 10,4% 
w województwie warmińsko-mazurskim do 3% w województwie 
wielkopolskim. Zgodnie z metodologią Eurostatu, który bierze pod uwagę 
tylko osoby rzeczywiście poszukujące pracy, poziom bezrobocia w Polsce 
jest jeszcze niższy i w listopadzie 2018 r. wynosił około 3,8% (3,4%  
w sierpniu, co ulokowało nas wówczas na drugim miejscu w Unii 
Europejskiej, za wiodącymi Czechami). Prognozy przewidują,  
że w 2019 roku wskaźnik bezrobocia dla Polski może osiągnąć poziom 2,9%. 

Dodatkowymi czynnikami, które warto wziąć pod uwagę, są problemy 
demograficzne, czyli starzenie się społeczeństwa, niska aktywność 
zawodowa kobiet i ogólnie niski poziom aktywności zawodowej ludności.

Cudzoziemcy na rynku pracy
Spośród cudzoziemców na rynku polskim sporą część stanowią 
Białorusini, Wietnamczycy i Mołdawianie. Jednak wciąż największą grupę 
cudzoziemców na polskim rynku pracy tworzą (pomimo wyhamowania 
migracji) pracownicy z Ukrainy. Tych, jak podaje Obserwator Finansowy – 
wyemigrowało ze swojego kraju w 2017 r. ok. 900 000, a w Polsce  
w 2018 r. przebywało 1,5 mln. Pracownicy ze Wschodu są w Polsce 
wsparciem szczególnie dla sektora produkcyjnego, a także usług i handlu. 
Zgodnie z badaniami Personnel Service (dane z kwietnia 2018 r.) 14 proc. 
firm zamierzało szukać pracowników z Ukrainy w ciągu 12 miesięcy.

W 2018 roku Niemcy przyjęły ustawę o złagodzeniu przepisów 
emigracyjnych – zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2020 roku. Jeśli 
chodzi o dane dotyczące chęci wyjazdu Ukraińców do Niemiec – wahają 
się one w zależności od badań od 25 do 59%. Czy powinniśmy się zatem 
obawiać odpływu pracowników z Ukrainy na Zachód? W ocenie ekspertów: 
nie, gdyż według nich Niemcy potrzebują głównie wykwalifikowanych 
specjalistów z branży IT (ok. 1,24 mln). Dodatkowo jako elementy mogące 
zniechęcać do emigracji zarobkowej do Niemiec wymienia się aspekty 
językowy i kulturowy oraz wysokie koszty utrzymania.

W Polsce z kolei problemem dla pracodawców i pracowników jest krótki 

2,9%  – tyle 
prognostycznie będzie 
wynosił wskaźnik 
bezrobocia dla Polski 
w 2019 roku.
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czas zatrudniania cudzoziemców – 6 miesięcy na podstawie zezwolenia. 
Biorąc pod uwagę najniższą w UE stopę bezrobocia w Czechach, warto 
się zastanowić, jak może ona wpłynąć na migrację pracowników z Ukrainy 
do naszych południowych sąsiadów. Jak podają najnowsze dane, przyrost 
pracowników z Ukrainy w Czechach wyniósł w 2018 roku 40 000 osób, 
podczas gdy tamtejszy rynek pracy zasiliło 90 000 osób z krajów unijnych, 
m.in. Węgier, Słowacji, Bułgarii, Polski czy Rumunii. Widać więc większe 
zróżnicowanie migracyjne (w Polsce dominują pracownicy z Ukrainy).

Wynagrodzenia
Eksperci przewidują, że rok 2019 przyniesie dalszy wzrost wynagrodzeń, 
co związane jest z niską stopą bezrobocia i małą dostępnością pracowników 
na rynku pracy. Chociaż przewiduje się, że tempo wzrostu PKB ma zwolnić, 
Polska może odnotować znaczący na tle reszty krajów Unii Europejskiej 
wzrost płac – w zależności od źródeł wynoszący od 5% (Sedlak & Sedlak) 
do 7% (szacunki Komisji Europejskiej).

Według danych z Barometru Rynku Pracy XI z marca 2019 roku ponad jedna 
czwarta pracodawców (26,8%) planowała zwiększenie wynagrodzeń. 
Warto podkreślić, że oczekiwania pracowników co do podniesienia pensji 
osiągnęły wysoki poziom, szczególnie w dużych miastach, gdzie stopa 
bezrobocia jest niska. W trakcie tego samego badania 61,7% pracowników 
przyznało, że spodziewa się podwyżki w najbliższych miesiącach.

Za wzrostem płac, jak prognozują ekonomiści, nie pójdzie raczej wzrost 
wydajności pracy – zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak i na rodzimym 
rynku. W skali unijnej utrzyma się również tendencja stopniowego wzrostu 
płacy minimalnej. W Polsce wyniesie ona 2250 zł brutto na miesiąc, 
a stawka godzinowa – 14,7 zł brutto. Wyzwaniem dla pracodawców 
w 2019 roku będzie więc sprostanie presji płacowej pracowników 
przy prognozowanym zmniejszającym się bezrobociu.  

5–7% – o tyle mogą 
wzrosnąć płace w Polsce 
w 2019 roku.

Przykład:
Według Raportu Płacowego największy wzrost płac odnotowały, zgodnie z kilkuletnim trendem, 
przedsiębiorstwa z branży produkcyjnej, szczególnie w bardziej uprzemysłowionych regionach, 
gdzie produkuje się np. dla branży automotive.
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Koszty pracy a wydajność 
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 tę 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. Z danych 
Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2018 roku wydajność 
w branży przemysłowej wzrosła o 3,9%. Jak piszą eksperci, jeszcze zbyt 
wcześnie, by ocenić, czy tendencja wzrostu produktywności się utrzyma, 
szczególnie że ten wzrost jest uzależniony w dużej mierze od dostępności 
kandydatów. Aby przedsiębiorstwa mogły bowiem realizować nowe 
projekty, potrzebna jest kadra wykwalifikowanych pracowników, 
a jak wiemy – tych brakuje.

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

 ■ 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 produktów w godzinę 
przez jednego pracownika (w Luksemburgu jest równa 90 dolarów),

 ■ inwestycja w kapitał ludzki – lepiej wykwalifikowani pracownicy 
wykonują swoje zadania efektywniej – w krótszym czasie  
i/lub z mniejszą ilością błędów. 

3,9%  – o tyle wzrosła 
wydajność w branży 
przemysłowej w 2018 
roku.

https://www.jcommerce.pl/
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/koszt-zatrudnienia-w-polsce-i-niemczech-godzinowe-koszty-pracy/8jwlq50
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Wyzwania
 ■ rekrutacja pracowników niższego i średniego szczebla w firmach  

z branży produkcyjnej,

 ■ presja płacowa pracowników podyktowana utrzymującym się rynkiem 
pracownika i brakami kadrowymi,

 ■ wyhamowanie migracji zarobkowej z Ukrainy i możliwość odpływu 
wykwalifikowanych specjalistów na inne rynki, wraz z ich otwarciem 
i złagodzeniem przepisów migracyjnych,

 ■ konieczność inwestowania w digitalizację przemysłu,

 ■ potrzeba zwiększenia produktywności pracy wraz z prognozowanym 
wzrostem wynagrodzeń.

https://www.jcommerce.pl/
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Zaawansowane technologie w Przemyśle 4.0
Sieć bezprzewodowa, usługi chmurowe, Przemysłowy Internet Rzeczy 
czy Big Data rewolucjonizują branżę przemysłową i zmniejszają 
koszty produkcyjne w firmach, które decydują się na wdrożenie takich 
rozwiązań. Przemysł 4.0 to kolejny etap rewolucji przemysłowej, 
której motorem napędowym są Internet, wysoko rozwinięte technologie 
i branża IT. 

Na wstępie warto przedstawić przykłady zastosowania zaawansowanych 
technologii przemysłowych w kilku wybranych branżach. W rolnictwie 
coraz popularniejsze stają się czujniki monitorujące parametry gleby: 
nawodnienie, nasłonecznienie, poziom pH itd., informujące nowoczesnego 
rolnika (a raczej już farmera) o potencjalnych zagrożeniach, co przekłada 
się wprost na wielkość i jakość uzyskiwanych plonów. Z kolei w przemyśle 
produkcyjnym popularność zdobywają rozwiązania, dzięki którym 
możliwy jest monitoring pracy i zużycia części komponentow maszyn. 
Mają one na celu przewidywanie awarii, poprawę wydajności pracy 
urządzeń i optymalizacje procesów produkcyjnych. Wszystko to możliwe 
jest dzięki zastosowaniu Internetu Rzeczy, czyli sieci połączonych ze sobą 
inteligentnych urządzeń, które nie tylko wykonują swoje zadania, 
ale pozostając w „łączności” z systemami nadrzędnymi, informują 
o potencjalnych problemach, zaistniałych usterkach czy przebiegu aktualnie 
przeprowadzanych procesów. 

Internet Rzeczy stosowany w przemyśle jest rewolucją samą w sobie, 
pozwala bowiem na tworzenie inteligentnych linii produkcyjnych 
lub wręcz całych fabryk, które mają możliwość samoregulacji, uczenia 
się i optymalizacji procesów, a wszystko to opiera się na twardych danych 
wykorzystywanych w sposób w pełni zautomatyzowany, z wyłączeniem 
zawodnego zbyt często „czynnika ludzkiego”. 

Trendy IT dla przemysłu

https://www.jcommerce.pl/
https://www.jcommerce.pl/jpro/article/masowy-i-przemyslowy-internet-rzeczy
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Przemysłowy model automatyzacji 
Stworzony do obsługi inteligentnych fabryk model RAMI 4.0, 
czyli Referencyjny Model Architektury Przemysłu 4.0, prezentuje 
w uporządkowany sposób relacje pomiędzy fabryką, cyklem życia produktu 
i infrastrukturą IT. 

Na poziomie hierarchicznym RAMI 4.0 wykorzystuje elementy ogólnego 
modelu automatyzacji, jednak są one skoncentrowane na produkcji 
przemysłowej jako podstawowej funkcji systemu: 

 ■ Pierwszy poziom, urządzenia wejścia-wyjścia (I/O). 
Obejmuje on czujniki i kolektory danych osadzone w urządzeniach 
wykonawczych i zbierających dane.

 ■ Drugi poziom, bezpośrednia kontrola.  
Ułatwia bezpośrednią automatyczną kontrolę procesów za pomocą 
sterowników przemysłowych, takich jak Apacs, DeltaV, Centum,  
Simatic, itp.

 ■ Trzeci poziom, SCADA/HMI.  
Systemy wyświetlające (lub wizualizujące) aktualne dane pochodzące 
z procesu produkcyjnego w celu kompleksowego zarządzania 
poszczególnymi jednostkami.

 ■ Czwarty poziom, zarządzanie produkcją.  
System MES (Manufacturing Execution Systems) zbiera informacje 
o procesach zachodzących na produkcji wprost ze stanowisk 
produkcyjnych i przekazuje je działom biznesowym. Dzięki temu 
system pozwala na optymalizację procesów zarówno pod względem 
organizacyjnym, jak i technologicznym.

 ■ Piąty poziom, systemy MRP/ERP.  
Systemy te umożliwiają zarządzanie na poziomie strategicznym, 
administracyjnym i logistycznym.

 
Chociaż model RAMI 4.0 może wydawać się skomplikowany, jest to tak 
naprawdę trójwymiarowy model demonstrujący struktury i technologie 
wspierające ogromną liczbę rozwiązań dedykowanych dla Przemysłu 4.0. 
Doświadczenie pokazuje, że fabryki i zakłady przemysłowe z całego świata, 
które wykorzystują zdigitalizowaną produkcję w oparciu o struktury RAMI 
4.0, osiągają znacznie lepsze wyniki KPI niż pozostałe firmy. W dalszej 
części raportu znajdują się przykłady.

https://www.jcommerce.pl/
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Rozwiązania wdrożone z sukcesem
Cascade, producent papieru, tektury i wyrobów tekstylnych, posiada 
17 fabryk na całym świecie, prawie 90 linii produkcyjnych oraz kilkadziesiąt 
maszyn papierniczych. Firma zdecydowała się na modernizację 
posiadanego systemu MES, której celem było stworzenie bardziej 
zaawansowanego systemu udostępniającego dane w czasie rzeczywistym. 
Firma potrzebowała architektury, która obejmie wszystkie urządzenia 
produkcyjne i ułatwi komunikację na liniach produkcyjnych w różnych 
przedsiębiorstwach w grupie.

Cascade zdecydowało się na serwer OPC, umożliwiający wymianę 
danych pomiędzy maszynami produkcyjnymi, sterowanymi przez 
prawie 500 sterowników PLC. Dzięki wprowadzonym modernizacjom 
firma uzyskała zdolność komunikacji między poszczególnymi liniami 
produkcyjnymi, skalowalność biznesu, a efektywność produkcji wzrosła 
o 5%.

Dostęp do rzetelnych informacji i zdolność przewidywania to obecnie 
najważniejsze wyzwania w biznesie. To właśnie one pomogły takim firmom 
jak Cascade, Thames Water czy Apache Corporation ulepszyć posiadane 
rozwiązania i zoptymalizować procesy.

Przemysł 4.0: Jak osiągnąć sukces
Nowoczesne rozwiązania produkcyjne są bez wątpienia skuteczne, 
ale niestety ich wdrażanie może być dla przedsiębiorstw dużym 
wyzwaniem. Szczególnie gdy dana firma nie posiada odpowiednich 
specjalistów, kompetencji i doświadczenia z takimi technologiami 
jak Open Core Engineering, przetwarzanie w chmurze, systemy  
cyber-fizyczne czy programowanie PLC.

Przedsiębiorstwa z branży przemysłowej, które są zdeterminowane, 
żeby przenieść procesy produkcyjne w swojej firmie na zupełnie 
nowy, cyfrowy poziom, decydują się więc coraz częściej na współpracę 
z partnerami technologicznymi z branży IT. Dzięki temu zyskują wsparcie 
w zakresie know-how, skutecznych metod wdrażania rozwiązań 
informatycznych, a także dostęp do zaawansowanych i często trudno 
dostępnych na rynku kompetencji technologicznych. Pozwala to także 
na obniżenie kosztów, przede wszystkim tych związanych ze szkoleniem 
własnego zespołu, a także na szybki dostęp do wiedzy i umiejętności 
ekspertów konkretnych technologii.

5%  – o tyle wzrosła 
efektywność produkcji 
dzięki wprowadzeniu 
modernizacji.

https://www.jcommerce.pl/
https://www.jcommerce.pl/jpro/article/outsourcing-uslug-it-wspiera-realizacje-projektow
https://www.jcommerce.pl/jpro/article/outsourcing-uslug-it-wspiera-realizacje-projektow


POLSKI PRZEMYSŁ W 2019 ROKU W LICZBACH 11

Firma JCommerce dostarcza rozwiązania dla dużych firm między innymi 
ze Szwajcarii i Belgii, z różnych gałęzi przemysłu, w tym samochodowej 
czy produkcyjnej. Nasi inżynierowie PLC, analitycy biznesowi i kierownicy 
projektów realizują wdrożenia zgodnie z opisanym modelem RAMI 4.0, 
który umożliwia rozwój inteligentnych i elastycznych rozwiązań dla firm 
przemysłowych. Dzięki temu realizujemy zaawansowane projekty w sposób 
bezpieczny i przemyślany, obniżając ryzyko niepowodzenia wdrożenia 
proponowanych systemów sterowania. Nasi klienci nie otrzymują tylko 
„nowego systemu sterowania”. Otrzymują pewność, elastyczność, 
skalowalność i zarządzalność procesu produkcyjnego, przy pełnym 
nadzorze, wymiernych oszczędnościach i inteligentnej kontroli. Tak działa 
Przemysł 4.0. 

Masowy i przemysłowy Internet Rzeczy
Internet Rzeczy nabiera wyraźnie skali, a połączone ze sobą urządzenia 
zaczynają tworzyć ogromne ekosystemy informatyczne, w których 
każdy węzeł zbiera informacje, będące coraz cenniejszym surowcem 
napędzającym gospodarkę. Gadżety, takie jak wearable devices, 
oczywiście wciąż przyciągają uwagę, ale dzisiaj naprawdę interesujące 
rzeczy dotyczące IoT dzieją się w przemyśle.

Entuzjaści Internetu Rzeczy przekonują, że jest to rozwiązanie, które jest 
czymś znacznie więcej niż tylko trendem technologicznym. I podają mocne 
argumenty. W ciągu najbliższych 40 lat musimy podwoić produkcję rolną, 
żeby wyżywić rosnącą populację świata. Jednocześnie już dzisiaj należy 
zmniejszyć generowane przez rolnictwo zużycie paliwa, wody, a także 
pestycydów. Bez technologii jest to zadanie niewykonalne. IoT może być 
odpowiedzią na wiele problemów, ale biznes – zwłaszcza przemysł – idzie 
krok dalej. Dzisiaj przedstawiciele firm z każdej niemal branży zadają 
pytanie: jak my możemy korzystać z IoT?

Ale zacznijmy od początku. W jaki sprzęt trzeba zainwestować, żeby móc 
przenieść swoją firmę na wyższy poziom cyfrowej transformacji poprzez 
wykorzystanie IoT? Jak mawiają Amerykanie: „IoT is not about solutions, 
it’s about evolution”. Co oznacza, że IoT nie da się po prostu zaprojektować 
i zaimplementować, bo w dużej mierze jest to sieć stale doskonaląca się, 
która rośnie, rozwija się i może coraz więcej.

40 – w ciągu tylu lat 
trzeba podwoić produkcję 
rolną, żeby wyżywić 
rosnącą populację świata.

https://www.jcommerce.pl/
https://www.jcommerce.pl/jpro/article/internet-kontra-blockchain-nowy-model-przemyslowego-internetu-rzeczy
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Wyzwania przy wdrażaniu produkcji 4.0:
Utrzymujące się tendencje demograficzne, jak na przykład postępujące 
starzenie się społeczeństwa, dotykają wiele państw Unii Europejskiej 
i mają znaczący wpływ na branżę przemysłową. W cyfryzacji przemysłu 
upatruje się szansy na rozwój i przezwyciężenie niżu demograficznego. 
Jako przykład można podać niemiecką gospodarkę, która zdaniem 
ekspertów (na podstawie raportu Deutsche Bank Research) na niekorzystne 
tendencje demograficzne odpowiedziała rozwiązaniami technologii 
cyfrowej. Rokrocznie rośnie też świadomość konieczności digitalizacji 
jako odpowiedzi na potrzebę posiadania inteligentnych systemów 
zarządzania danymi, gdzie wszystkie maszyny zbierające dane są ze sobą 
połączone.  

W aspekcie rozwoju produkcji 4.0 warto zwrócić uwagę na następujące 
wyzwania:

 ■ Rewolucja przemysłowa może pozwolić na ucieczkę przed kryzysem demograficznym.

 ■ W Polsce wciąż stoimy przed wyzwaniami trzeciej rewolucji przemysłowej ze względu 
na stosunkowo późne otwarcie się na nowe technologie (po 1989 r.). Zgodnie z badaniami 
Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz firmy Siemens polskie przedsiębiorstwa 
nie wdrażają innowacyjnych założeń Przemysłu 4.0. Wyzwaniem jest zatem otwarcie 
się na wdrażanie nowych rozwiązań. Konieczność otwarcia się na model przemysłu opartego 
na danych potwierdzają badania wykonane na potrzeby Polskiego Ministerstwa Cyfryzacji. Wynika 
z nich, że zwiększenie oparcia działalności przemysłu na danych skutkuje w naszej gospodarce 
bardzo dobrymi rezultatami. Stąd przewiduje się, że zastosowanie takiego modelu może przynieść 
nieporównywalnie większe korzyści w stosunku do wdrożenia innego rozwiązania.

 ■ Przy wdrażaniu rozwiązań 4.0 należy wziąć pod uwagę dbałość o ochronę danych. Zgodnie 
z rozporządzeniem RODO ochronie podlegają bowiem nie tylko dane osobowe, ale również dane 
nieosobowe. Eksperci podkreślają, że brakuje nam jeszcze rozwiązań w kontekście ochrony tych 
drugich. 

https://www.jcommerce.pl/
https://biznes.interia.pl/makroekonomia/news/przemysl-40-ucieczka-do-przodu-przed-kryzysem,2606375,2156 
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/gospodarka-oparta-o-dane-przemysl-
http://www.portalspozywczy.pl/technologie/wiadomosci/w-przemysle-4-0-dane-sa-kluczowe-wideo,166278.html
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Wydatki na cyfryzację: 
Według prognoz ekspertów możemy spodziewać się rosnących wydatków 
na cyfryzację aż do 2023 roku, szczególnie w sektorze przemysłowym. 
Przedsiębiorstwa w Europie coraz częściej implementują rozwiązania 
przyspieszające przede wszystkim procesy produkcyjne. Według raportu 
IDC (International Data Corporation) tę gałąź gospodarki czeka dynamiczny 
rozwój, tak że w perspektywie 4 lat zdigitalizowana gospodarka będzie 
odpowiedzialna za generowanie około połowy wartości światowego PKB. 

Fazy ewolucji IoT w firmie
Firma zainteresowana wykorzystaniem Internetu Rzeczy musi 
więc przygotować się na trzy podstawowe fazy: 

 ■ All things sensing – każde urządzenie, które wykorzystujemy, 
musi zostać wyposażone w odpowiednie sensory, które będą zbierać 
dane istotne z punktu widzenia konkretnego procesu, a także czipy 
umożliwiające transmisję danych. To jest początek IoT.

 ■ All things connected – co oczywiste, wszystkie te urządzenia muszą 
być połączone za pomocą infrastruktury, która będzie wydajnie 
przesyłać wszystkie zbierane dane.

 ■ All things intelligent – urządzenia muszą być inteligentne, co oznacza, 
że dane nie mogą być przesyłane tylko w jednym kierunku. 
Każde urządzenie musi się uczyć, jak działać optymalnie i jak przesyłać 
dane w sposób bardziej inteligentny. Tutaj kluczowe są technologie 
analizy danych, takie jak artificial intelligence czy machine learning, 
które umożliwią automatyzację działań optymalizacyjnych.

 
Dopiero po skutecznym przeprowadzeniu firmy przez wszystkie te fazy 
można mówić o sukcesie wdrożenia IoT. A to samo w sobie jest jedynie 
kolejnym etapem ciągłej cyfrowej transformacji, ponieważ Internet 
Rzeczy wdrożony w firmie z sukcesem otwiera przed nią zupełnie nowe 
perspektywy działania i zupełnie nowe możliwości. 

2023 – aż do tego roku 
możemy się spodziewać 
rosnących wydatków 
na cyfryzację.

https://www.jcommerce.pl/
https://www.erp-view.pl/rynek-it/27938-w-2019-cyfryzacja-w-europie-mocno-przyspieszy.html
https://www.computerworld.pl/news/Prognozy-IDC-na-2018-rok,409676.html
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Rozwiązania Industry 4.0
Dzisiaj nie wystarczy już produkować, żeby utrzymać się na rynku. Do tego 
niezbędna jest inteligentna produkcja, właściwie wykorzystująca zasoby, 
oparta na strategii, ale także reagująca na zdarzenia i korygująca plany.  
A to wszystko wymaga aktualnej i łatwo dostępnej informacji. Stąd też 
słowa takie jak connected, smart, intelligent czy advanced słyszymy we 
wszystkich możliwych konfiguracjach.

Zarządzanie danymi
Załóżmy, że zarządzamy przedsiębiorstwem, które ma 5 fabryk w całej 
Europie, wyposażonych w ponad 70 maszyn. Zgłasza się do nas klient, 
który szuka podwykonawcy do produkcji pół miliona sztuk jego produktu. 
Klientowi oczywiście jak zawsze zależy na niskiej cenie i krótkim czasie 
realizacji.

Smart Factory

https://www.jcommerce.pl/
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Przykładowa procedura:
1. Wprowadzamy dane do naszego systemu.

 ■ System analizuje dostępne w chmurze dane ze wszystkich fabryk.

 ■ Otrzymujemy informacje: ile maszyn mamy wolnych, ile z nich ma wolne moce przerobowe, 
ile pracuje już na 100%.

 ■ Dostajemy informacje o priorytetach zadań i terminach realizacji, dzięki czemu możemy 
również zwolnić kilka maszyn, pracujących nad zleceniem z odległym terminem realizacji.

2. Wybieramy maszyny do realizacji procesu produkcyjnego.

 ■ System sprawdza stan magazynów materiału surowego, pokazuje, które fabryki mogą zacząć 
produkcję natychmiast, ile materiału i gdzie trzeba zamówić, a także jakie są możliwe terminy 
dostaw.

 ■ System sprawdza ceny materiału, dzięki danym dostarczanym przez naszych dostawców, 
oblicza koszty zakupu i terminy dostawy.

 ■ Automatycznie generowane są wstępne zamówienia dla poszczególnych fabryk, które będą czekać 
na ostateczną decyzję klienta.

 ■ System oblicza koszt produkcji pojedynczego produktu dla klienta, dodaje marżę, dzięki czemu 
otrzymujemy jednostkową cenę końcową, termin zakończenia produkcji z uwzględnieniem 
aktualnych i dostępnych w następnych dniach mocy przerobowych, dostaw materiału oraz termin 
dostawy do klienta.

 ■ Moduł logistyczny pomoże wskazać, kiedy i jak możemy dostarczyć gotowe wyroby z każdej 
pojedynczej fabryki bezpośrednio do klienta.

3. Otrzymujemy gotową ofertę dla klienta.

Jak widać, dzięki dobrze zaprojektowanemu systemowi w ciągu 
zaledwie kilku chwil jesteśmy w stanie wrócić do klienta z pełną 
informacją dotyczącą ceny i możliwego terminu realizacji. W środowisku 
biznesowym, w którym zwyciężają firmy, które najszybciej złożą ofertę, 
taki system staje się niezbędny.

I co najważniejsze – systemy tego typu to już nie jest fantastyka 
naukowa. Prace nad nimi wciąż oczywiście trwają, wymagają one także 
dopracowania u klienta, integracji z istniejącymi systemami itd.,  
ale tej rewolucji nie da się już zatrzymać. 

https://www.jcommerce.pl/
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Produkcja samochodów to proces skomplikowany, w którym każdy 
z elementów musi działać perfekcyjnie. Ekstremalna precyzja 
i wyśrubowane normy są więc powszechnym wyzwaniem, z jakim muszą 
się mierzyć firmy z branży automotive. Perfekcyjnie muszą być także 
zrealizowane zadania z zakresu automatyki. Dlatego właśnie wprowadza 
się szeroko rozumianą standaryzację. Chcielibyśmy przybliżyć, jak wielkie 
koncerny samochodowe zarządzają swoim kodem PLC. 

Standaryzacja w branży automotive obejmuje praktycznie wszystkie 
obszary, ale skupiając się jedynie na obszarze automatyki, możemy 
wyróżnić trzy główne dziedziny: 

 ■ mechanika – linie produkcyjne budowane są ze sprawdzonych, 
dobrze przetestowanych komponentów mechanicznych,

 ■ elektryka – schematy elektryczne, opis instalacji elektrycznej, 
nazewnictwo, dobór hardware, sposób instalacji tworzony jest zgodnie  
z ustalonym schematem,

 ■ programy dla robotów i sterowników PLC – pisane są według 
ustalonych reguł i wzorców, z wykorzystaniem gotowych bibliotek.

Branża automotive – możliwości

https://www.jcommerce.pl/
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Standard oprogramowania składa się z dokumentacji, gotowych bibliotek 
wykorzystywanych do programowania oraz przykładowych, kompletnych 
projektów.

Standard tworzony jest w jednym miejscu przez grono doświadczonych 
specjalistów, testowany w fabryce pilotażowej, a następnie przekazany 
do wykorzystania w pozostałych fabrykach. Należy również podkreślić, 
że oprogramowanie w branży automotive nie jest tworzone zupełnie 
od nowa, a jest bardziej wynikiem ewolucji całej technologii 
produkcji. Powoduje to, że do dzisiaj można w nim znaleźć nazewnictwo, 
które wywodzi się jeszcze z wcześniejszej epoki, gdzie sterowanie 
było realizowane za pomocą styczników.

Standaryzacja oprogramowania pozwala na:

 ■ ciągłe doskonalenie tworzonego oprogramowania,

 ■ zlecanie programowania (faza offline) oraz fazy uruchomienia 
(faza online) do firm zewnętrznych, co daje możliwość obniżenia 
kosztów uruchomienia, przy jednoczesnym zachowaniu jakości 
oprogramowania,

 ■ skrócenie czasu potrzebnego na programowanie i uruchomienie nowej 
linii produkcyjnej,

 ■ łatwą do przeprowadzenia aktualizację bibliotek standardowych,

 ■ efektywne usuwanie błędów w programowaniu i propagowanie 
poprawek na inne instalacje.

Stworzony standard pisania oprogramowania niesie za sobą konieczność 
weryfikacji jakości pisanego kodu. Koncerny z branży automotive posiadają 
więc wieloetapowy model jego sprawdzania.

Programowanie offline
Pierwszym etapem jest weryfikacja programistów. Każdy pracownik 
przystępujący do pracy nad projektem musi posiadać ważny certyfikat 
potwierdzający znajomość danego standardu – dotyczy to zarówno 
programistów PLC, jak i programistów robotów przemysłowych. Certyfikat 
przyznawany jest na podstawie zaliczenia wieloetapowego egzaminu 
w siedzibie koncernu. Przykładowo, certyfikat ze znajomości standardu 
VASS (grupa VW) dla programistów PLC składa się z trzech części: ogólna 
znajomość standardu PLC, umiejętność czytania schematów elektrycznych 
oraz umiejętność programowania sterowników zgodnie ze standardem.

https://www.jcommerce.pl/
https://www.jcommerce.pl/uslugi-it/outsourcing-it/kompetencje/1865-plc-hmi
https://www.jcommerce.pl/uslugi-it/outsourcing-it/kompetencje/1865-plc-hmi
https://www.jcommerce.pl/jpro/article/outsourcing-uslug-it-wspiera-realizacje-projektow
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Wirtualne uruchomienie
Kolejnym etapem, do którego przystępuje się po zakończeniu 
programowania offline, jest wirtualne uruchomienie. Polega 
ono na przetestowaniu napisanego programu przez specjalistę 
oddelegowanego przez dany koncern. Testy odbywają się w środowisku 
symulacyjnym, odzwierciedlającym daną linię produkcyjną i pozwalają 
na sprawdzenie działania napisanego oprogramowania. Testy 
przeprowadzane są ze z góry założonym harmonogramem. 

Instalacje automatyki stają się coraz bardziej skomplikowane, a czas potrzebny na dostarczenie 
klientowi działającej instalacji coraz krótszy. Coraz popularniejsze zatem stają się środowiska 
symulacyjne pozwalające na testowanie napisanego oprogramowania poza fabryką.

Wirtualne uruchomienie (Virtual commissioning) to faza projektu, 
która następuje po zakończeniu przygotowania programów dla urządzeń 
automatyki w biurze, ale przed uruchomieniem ich w fabryce. Jego 
głównym celem jest obniżenie kosztów poprzez skrócenie czasu 
potrzebnego na uruchomienie. Instalacje automatyki stają się coraz 
bardziej skomplikowane, a czas potrzebny na dostarczenie klientowi 
działającej instalacji coraz krótszy. Coraz popularniejsze zatem stają 
się środowiska symulacyjne pozwalające na testowanie napisanego 
oprogramowania poza fabryką. Wirtualne uruchomienie ściśle związane 
jest z aplikacjami służącymi do testowania oprogramowania w środowisku 
symulacyjnym. Należy zwrócić jednak uwagę, że wirtualne uruchomienie 
może przybrać różne formy w zależności od skali projektu, budżetu oraz 
czasu wyznaczonego na wdrożenie w fabryce.

Z tak przygotowanym oprogramowaniem programiści mogą przystąpić 
do wdrożenia online. Tutaj również następuje cykliczne sprawdzenie 
napisanego kodu. Procedurą tą zarządza koordynator ds. oprogramowania. 
Jego zadaniem jest koordynacja podwykonawców oraz m.in. weryfikacja 
poprawności kodu. Programy sprawdzane są poprzez testy automatyczne 
(np. sprawdzanie poprawności nazewnictwa, topologii sieci itp.) oraz testy 
manualne wykonywane przez specjalistów.

Żaden z powyższych etapów nie może być pominięty. O tym, 
jak wielką wagę przykłada się do ich realizacji, może świadczyć fakt, 
że są one niezbędne do osiągnięcia tzw. kamieni milowych, które 
są często wykorzystywane, m.in. jako kryterium akceptacji płatności 
dla podwykonawców.

https://www.jcommerce.pl/
https://www.jcommerce.pl/jpro/article/virtual-commissioning-testowanie-oprogramowania-nie-tylko-w-it
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Skontaktuj się z nami:
Telefon: +48 32 201 15 32

Email: zapytanie@jcommerce.pl 

Strona internetowa: www.jcommerce.pl 

JCommerce Sp. z o.o.  
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice

JCOMMERCE to nowoczesna firma typu software house, oferująca wiedzę i umiejętności blisko 400 konsultantów, architektów i developerów IT 

różnych technologii. Doświadczenie biznesowe i programistyczne zdobywamy w projektach polskich i międzynarodowych już od 2005 roku. Jesteśmy 

oficjalnym partnerem firmy Jamf, jak również posiadamy tytuł Microsoft Gold Partner oraz Qlik Solution Provider. Dzięki współpracy z nami zyskasz 

nie tylko wsparcie technologiczne, ale również nowe spojrzenie na działanie swojej firmy.

Podsumowanie
Biorąc pod uwagę dane świadczące o zapotrzebowaniu na pracowników 
średniego i niższego szczebla, a także presję płacową z ich strony 
oraz prognozowany znaczny wzrost wynagrodzeń, przedsiębiorstwa 
z branży produkcyjnej będą w 2019 roku mierzyć się z wyzwaniami 
rekrutacyjnymi ukierunkowanymi na utrzymanie lub powiększenie 
zatrudnienia. Odpowiedzią na wiele problemów może okazać się cyfryzacja 
przemysłu, która jak dowodzą badania – w naszej gospodarce przynosi 
wymierne rezultaty. 

Jeżeli chcemy być rynkiem innowacyjnym, realizującym nowe projekty, 
polscy przedsiębiorcy będą musieli wziąć pod uwagę kwestię otwarcia 
się na wykorzystanie nowych technologii. To od polskich przedsiębiorców 
zależy, czy dostrzegą potencjał rozwoju. Mamy nadzieję, że raport 
JCommerce pomoże w podjęciu kluczowych decyzji i obraniu odpowiedniej 
strategii rozwoju w 2019 roku. 

https://www.jcommerce.pl/
mailto:nearshore%40jcommerce.pl?subject=Competences%20as%20a%20Service
https://www.jcommerce.pl/
http://www.nearshore-it.eu

