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Przedmowa 

Powstaniu niniejszej monografii przyświecały dwa cele. Pierwszy cel to przybliżenie 

Czytelnikowi  tematyki informatycznego wspomagania produkcji i wykorzystywanych  w tym 

obszarze metod i narzędzi. Drugi cel pracy to zapoznanie czytelnika z wyzwaniami jakie 

pojawiły się przed inżynierią produkcji w związku  z „czwartą rewolucją przemysłową” oraz 

przedstawienie związanych z tym tendencji rozwojowych.  

Monografia składa się z 11 rozdziałów i podzielona jest na dwie części. W części pierwszej 

prezentowane są wyniki prowadzonych w Polsce badań nad wykorzystaniem techniki cyfrowej 

w procesach zarządzania i sterowania produkcją. 

Pierwsze dwa rozdziały tej części to próba określenia trendów w obszarze wykorzystania 

automatyzacji i cyfryzacji w przemyśle, przy czym przedmiotem rozdziału I jest realizacja 

postulatów przemysłu 4.0, a rozdziału II wpływ rozwoju robotyzacji na rozwój przemysłu. 

Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw poprzez zarządzanie wiedzą ukrytą to 

zagadnienia omawiane w rozdziale III. W rozdziale IV z kolei przedstawiono możliwości jakie 

stwarza zarządzanie innowacjami w ramach sieci przedsiębiorstw. Rozważanie te uzupełnione 

zostały odpowiednim studium przypadku. Studia przypadków są również elementami 

rozdziałów V i VI, w których przedstawiono wykorzystanie danych cyfrowych do zwiększenia 

efektywności wybranych procesów produkcyjnymi. W rozdziale V jest to jeden z procesów w 

przedsiębiorstwie z branży motoryzacyjnej, natomiast przedmiotem  rozdziału VI jest zależność 

między strukturami utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie produkcyjnym a jego efektywnością. 

Wyniki badań prowadzonych wspólnie z naszymi partnerami z Czech, Niemiec i Słowacji 

przedstawione zostały w drugiej części monografii. Rozdział VII poświęcony jest zagadnieniom 

związanym z  przygotowaniem czeskich przedsiębiorstw produkcyjnych do realizacji postulatów 

przemysłu 4.0. Rozdział VIII przedstawia ocenę miejsca pracy przy pomocy narzędzi cyfrowych 

nowoczesnego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Klasyfikacją wiedzy w przedsiębiorstwach 

produkcyjnych oraz wykorzystanie proponowanego modelu w przedsiębiorstwach polskich i 

niemieckich przedstawione zostały w rozdziale IX. Przedmiotem rozdziału X jest natomiast 

podejmowanie decyzji na podstawie danych i badanie bezpieczeństwa tak podjętych decyzji. 

„Finis coronat opus” - monografię kończą w rozdziale XI rozważania na temat  nowoczesnego  

systemu kształcenia inżynierów. Wychodząc od zmian j będących konsekwencją czwartej 

rewolucji przemysłowej przedstawiona została wizja nowoczesnego systemu edukacji 

technicznej oraz stawiane mu wymagania. 

Monografia ta jest adresowana w pierwszej kolejności do pracowników naukowych i słuchaczy 

studiów doktoranckich, którzy pragną zapoznać się z nowymi tendencjami rozwojowymi 

informatycznego wspomagania produkcji. Czytelnikom, którzy pragną poznać stosowane w 

inżynierii produkcji metody i narzędzia, polecamy monografię: Metody i Narzędzia Inżynierii 

Produkcji, Zielona Góra 2016.  

Składamy serdeczne podziękowania Recenzentom Prof. dr hab. inż Mikołajowi Karpińskiemu  i 

Prof. dr hab. inż. Vasylowi Yeleyko za ich wnikliwe opinie i cenne uwagi, które walnie 

przyczyniły się do nadania monografii jej obecnego kształtu.  

 



 

 

 

1. PROJEKT SYSTEMU WIELOAGENTOWEGO 
REALIZUJĄCEGO POSTULATY PRZEMYSŁU 4.0 

NA PRZYKŁADZIE PROSTEGO PROCESU 

Aleksandra SZAJNA1, Roman STRYJSKI2, Janusz SZAJNA3 

W pracy zostały przedstawione ogólne założenia oraz postulaty czwartej rewolucji 

przemysłowej. Zostały również zaprezentowane technologie informatyczne związane z 

Przemysłem 4.0, takie jak chmura obliczeniowa (CC) wraz z modelami biznesowymi 

oraz sieci cyber-fizyczne (CPS) oraz powiązane z nimi Internet rzeczy (IoT). Autorzy 

przedstawili również zagadnienie sieci wieloagentowych. Przedstawione technologie 

posłużyły do stworzenia projektu systemu realizującego postulaty Przemysłu 4.0 w 

odniesieniu do przedsiębiorstwa produkcyjnego oraz potencjalny sposób jego wdro-

żenia. 

1.1. Wprowadzenie 

W ostatnim dziesięcioleciu dostrzegamy dynamiczny rozwój technologii 

informatycznych, które są wykorzystywane w różnych dziedzinach życia. Rozwój 

sieci Internet (ang. Inter-Network) oraz usług telekomunikacyjnych doprowadził do 

powstania chmury obliczeniowej (ang. Cloud Computing). Podejście to zaowocowało 

możliwością korzystania z większej ilości zasobów przy minimalnych własnych 

wymaganiach sprzętowych. Dzięki temu możliwym stało się wyeksportowanie wielu 

usług poza fizyczną infrastrukturę firmy.  

Powstawanie mikroprocesorów, które jednocześnie są bardzo wydajne i tanie, 

pozwoliło z kolei na instalację ich w różnych urządzeniach, takich jak sprzęt AGD czy 

samochody. Dobra dostępność sieci telekomunikacyjnej oraz niskie koszty transferu 

danych zaowocowały nie tylko rozwojem rynku urządzeń mobilnych, lecz również 

próbami połączenia różnych typów urządzeń i stworzenia Internetu Rzeczy (ang. 

Internet-of-Things, IoT). W ostatnich latach popularność zyskują programowalne 

inteligentne domy, których zadaniem jest wsparcie funkcjonalne domowników. 

Potrzeby tego rynku z jednej strony powodują opracowywanie przez producentów 

nowoczesnych urządzeń wzbogaconych o dodatkowe funkcjonalności, natomiast z 

                                                      
1 Mgr inż.; Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny; e-mail: aszajna0@gmail.com 
2 Dr hab. inż.; Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny; e-mail: stryjski@post.pl 
3 Dr hab. inż.; Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny; e-mail: j.szajna@iizp.uz.zgora.pl 
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drugiej producenci oprogramowania scalającego je w całość znajdują dla nich 

innowacyjne zastosowanie. Buduje to samo-nakręcającą się spiralę technologiczną. 

Skoro tego typu rozwiązania zostały już z powodzeniem zaimplementowane w 

różnych dziedzinach życia, czemu nie zastosować ich w rozwiązaniach 

przemysłowych? W artykule zostaną przedstawione postulaty Przemysłu 4.0 oraz 

pojęcia z nim związane, takie jak systemy cyber-ficzne, wspomniana już Chmura 

Obliczeniowa wraz z modelami biznesowymi z niej wynikającymi (Internet usług) 

oraz Internet rzeczy i Internet danych. Zostaną również przedstawione sieci 

wieloagentowe wynikające z rozwoju teorii informatycznych. Celem artykułu jest 

próba odpowiedzenia na pytanie, czy systemy oparte o sieci wieloagentowe mogą 

być odpowiedzią na postulaty związane z czwartą rewolucją przemysłową. Zostanie 

również przedstawiona koncepcja systemu służącego jednocześnie do zarządzania 

przedsiębiorstwem oraz dającego możliwość w pewnym zakresie do 

samoorganizowania procesów wytwórczych. 

1.2. Pojęcia i podejścia 

Podczas targów w Hannowerze w 2011r. została zaprezentowana idea czwartej 

rewolucji przemysłowej [1]. Na przemysł 4.0 (niem. Industrie 4.0) składają się 

systemy cyber-fizyczne (ang. cyber-physical system, CPS), Internet rzeczy (IoT), CC 

and Big Data. Jest to nowoczesna koncepcja zakładająca maksymalną 

automatyzację procesów produkcyjnych poprzez wykorzystanie opracowanych 

technologii i mechanizmów, które zostały z powodzeniem wdrożone w innych 

branżach. Propozycja dotyczy jednak innowacyjnego zaimplementowania ich do 

celów wytwórczych. Ma to na celu poprawienie wydajności całego procesu 

produkcyjnego poprzez sprawne i maksymalnie zautomatyzowane zarządzanie nim 

począwszy od samoorganizacji aż po samodzielne i inteligentne rozwiązywanie 

problemów [2].  

Celem i zarazem wynikiem wdrożenia założeń czwartej rewolucji przemysłowej 

jest powstanie inteligentnych fabryk (ang. Smart Factory, SF) [3]. Głównym 

postulatem SF jest komunikacja pomiędzy maszynami (ang. Machine to Machine, 

M2M). Pozwala to na szybkie i bezpośrednie przekazywanie informacje m.in. na 

temat statusu wykonywanego działania. Ponadto maszyny powinny mieć 

bezpośredni lub pośredni (za pomocą infrastruktury sieciowej) dostęp do chmury i 

zasobów big data, dzięki czemu mogą być kontrolowane przez osoby/systemy bez 

względu na ich fizyczną odległość. Daje to możliwość kontroli zarówno całego 

procesu wytwórczego, jak również jego poszczególnych elementów z dowolnego 

miejsca na świecie również z użyciem technologii mobilnych.  

Przyjmując, że dzięki infrastrukturze teleinformatycznej odległości fizyczne stają 

się transparentne z punktu widzenia systemu, pojawia się możliwość dywersyfikacji 
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całego procesu wytwórczego pomiędzy mniejsze fizyczne jednostki produkcyjne. 

Sami twórcy pojęcia mówią o zamianie jednej, ciągłej produkcji na mniejsze 

jednostki produkujące półprodukty, które są kontrolowane i koordynowane przez 

system. W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego, takiego jak czasowe 

wyłączenie jednej z mniejszych fabryk spowodowane np. siłą wyższą, można tę 

jednostkę zamienić na inną, konkurencyjną, mającą zdolność wytwarzać półprodukty 

zgodne ze specyfikacją. Logistyka półproduktów może natomiast zostać zlecona 

firmom zewnętrznym, co ponownie pozwala na zapewnienie ciągłości łańcucha 

dostaw w analogiczny sposób [2]. 

Industry 4.0 ma na uwadze również dbałość o środowisko naturalne poprzez 

obniżenie poboru energii potrzebnej do utrzymywania produkcji, co powinno 

znacząco wpłynąć na obniżenie jej kosztu. Można to osiągnąć m.in. poprzez opisane 

wcześniej podzielenie produkcji.  

Ponadto półprodukty są lżejsze i zajmują mniej miejsca w przestrzeni 

ładunkowej, co pozwala zmniejszyć koszty transportu i emisję zanieczyszczeń z nim 

związanych. Wyrób końcowy natomiast może być wykonywany z półproduktów 

blisko miejsca zbytu (ponowne obniżenie kosztów dystrybucji).  

Zastosowanie rozwiązań sieciowych, w tym przeniesienie koordynacji i 

przechowywania danych do chmury obliczeniowej ma zagwarantować integralność 

rozwiązania oraz maksymalnie zabezpieczyć dane przed uszkodzeniem bądź ich 

całkowitą utratą. Dodatkowym atutem rozważanego podejścia jest niezależność 

jednostek nadzorujących od miejsca produkcji.  

1.2.1.  Systemy cyber-fizyczne (CPS) 

Systemy cyber-fizyczne są zdefiniowane jako integracja obliczeń, sieci i procesów 

fizycznych oparta o sprzężenia zwrotne. Systemy wbudowane (embedded systems) i 

sieć monitorują i kontrolują proces fizyczny, który w odpowiedzi powoduje kolejne 

obliczenia [4, 5] Przeniesienie procesów fizycznych do cyber świata odbywa się 

najczęściej za pomocą wbudowanych kontrolerów i mikroprocesorów połączonych z 

infrastrukturą informatyczną. Urządzenia, maszyny mają możliwość przekazywania i 

odbierania za pośrednictwem tej infrastruktury informacji. Poza tym korzysta się z 

wszelkiego rodzaju czujników mogących zewnętrznie kontrolować przebieg lub wynik 

procesów. Można tutaj zwrócić uwagę na czujniki ruchu, ciepła, skanery, kamery. 

Popularnym podejściem do zaimplementowania CPS jest zastosowanie technologii 

RFID (Radio-frequency identification). Technologia radiowa opiera się na 

komunikacji radiowej pomiędzy znacznikami (tagami) RFID i czytnikami [6]. 

Znaczniki są układami przechowującymi dane służące do identyfikacji 

oznakowanego przedmiotu zgodnie z założeniami danego systemu (np. numer 

referencyjny). Podstawowymi elementami znaczników są antena i mikrochip, który z 
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kolei zawiera TID (Tag Identification memory) przechowujący unikalny numer 

seryjny służący do identyfikacji danego znacznika. Znaczniki aktywne i półpasywne 

mogą być wyposażone w dodatkowe układy elektroniczne [7]. 

Znaczniki ze względu na źródło zasilania można podzielić na:  

 pasywne - zawierają jedynie zestaw określonych i nadanych na początku da-

nych; nie inicjują komunikacji  

 semipasywne - posiadają dodatkowe źródło zasilania w postaci baterii do wysy-

łania sygnału używa mocy dostarczonej z czytnika; nie inicjują komunikacji; po-

siada dodatkowe funkcje, np. mierzenie temperatury  

 aktywne - posiadają dodatkowe źródło zasilania w postaci baterii, mogą być 

czytane z dużych odległości (ponad kilkanaście metrów); potrafią zainicjować 

komunikację  

Można również dokonać podziału znaczników ze względu na kryterium częstotliwości 

i powiązanym z nią zasięgiem, oraz ze względu na kryterium możliwości zapisu 

danych w znaczniku. 

Znaczniki komunikują się z wyposażonymi w anteny czytnikami, które przekazują 

informacje do warstwy pośredniej systemu. Warstwa ta zarządza czytnikami i 

urządzeniami oraz zarządza i integruje dane z systemami dla tej warstwy 

zewnętrznymi. 

1.2.2.  Chmura Obliczeniowa (Cloud Computing, CC) 

Chmura obliczeniowa jest modelem danych dla umożliwienia powszechnego, 

wygodnego dostępu do sieci na żądanie do wspólnej puli konfigurowalnych zasobów 

obliczeniowych, takich jak sieci, serwery, pamięci masowe, aplikacje i usługi. 

Według NIST (National Institute of Standards and Technology) chmurę obliczeniową 

możemy również określić jako model wygodnego, powszechnego dostępu na 

żądanie do współdzielonej puli zasobów, takich jak sieć, serwery, pamięć masowa, 

aplikacje i serwisy. Zasoby te mogą być w łatwy i szybki sposób udostępniane oraz 

pozyskiwane przy minimalnych nakładach czasowych oraz bez konieczności 

interakcji z dostawcą usługi [8].  

Możliwość korzystania z zasobów sieciowych wymaga przede wszystkim dostępu 

do sieci Internet. Ponadto nie ma wygórowanych wymagań systemowych. Pozwala 

to na przeglądanie i korzystanie z tych zasobów za pomocą słabszych (niż 

wymagane przez zadania) komputerów osobistych lub urządzeń mobilnych, takich 

jak netbooki, tablety i smartfony. Dzięki przeglądarce internetowej lub małej 

aplikacji cienkiego klienta (podejście Thin Client) można korzystać z zewnętrznej 

mocy obliczeniowej i pełnej funkcjonalności wykorzystywanego oprogramowania nie 

obciążając zbytnio zasobów własnych urządzenia [9]. 
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1.2.3.  Internet Usług 

W związku z możliwościami, które dostarcza chmura obliczeniowa, pojawiły się 

innowacyjne modele biznesowe oparte o możliwość czasowego wynajęcia 

potrzebnych zasobów. Pierwszym z modeli była kolokacja, która polega na 

wynajęciu miejsca fizycznego w pomieszczeniu serwerowym zapewniająca dostęp do 

prądu, klimatyzacji i Internetu. Szybko jednak usługi te zostały poszerzone o 

wynajęcie infrastruktury informatycznej (model IaaS - Infrastructure-as-a-Service). 

W porównaniu do poprzedniego modelu, klient dodatkowo ma zdalny dostęp do 

sprzętu, systemu operacyjnego, przestrzeni dyskowej i mocy obliczeniowej. W tym 

modelu istnieje możliwość wynajęcia serwera dedykowanego lub wirtualnej 

maszyny, w wypadku której opłatom podlega najczęściej wykorzystana moc 

obliczeniowa. Kolejnym modelem jest możliwość wynajęcia wirtualnego środowiska 

pracy - platformy (model PaaS - Platform-as-a-Service). Platforma zawiera zestaw 

potrzebnego oprogramowania, natomiast opłatom podlegają wykorzystane zasoby. 

Istnieje również możliwość zdalnego korzystania z wymaganego oprogramowania 

(model SaaS - Software-as-a-Service). W takim modelu klient ponosi koszty 

związane jedynie z czasem, wolumenem lub funkcjonalnością wykorzystanej aplikacji 

bez konieczności zakupu i instalacji pełnej wersji oraz dostosowaniem sprzętu do 

wymogów systemowych. W kontekście Internetu Usług pojawia się również pojęcie 

XaaS (Anything-as-a-Service), które zawiera w sobie połączenie kilku typów i modeli 

usługowych. 

We wszystkich opisanych modelach należy zwrócić istotną uwagę na 

elastyczność rozwiązań i możliwość zredukowania kosztów do wymaganego 

minimum. Poza usługą kolokacji, nie ma potrzeby ponoszenia nakładów 

inwestycyjnych związanych z budową infrastruktury informatycznej oraz jej 

konserwacją. W modelu usługowym opłatom podlegają wykorzystane zasoby lub 

funkcjonalności. Atutem jest również możliwość rozszerzenia wykorzystywanego 

zakresu usług, a zatem ich skalowalność, bez ponoszenia dodatkowych kosztów 

ponad te, które objęte są umową i wynikają z bezpośredniego użycia usługi.  

1.2.4.  Internet Rzeczy (IoT) 

Koncepcja Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things, IoT) odnosi się do 

bezpośredniej lub pośredniej komunikacji pomiędzy wyposażonymi w mikroukłady 

urządzeniami. Urządzenia wyposażone w mikroukłady oraz moduł komunikacji 

sieciowej (np. karta sieciowa) mogą komunikować swoje potrzeby, przekazywać 

stany, w których się znajdują bądź generować szeroko rozumiane raporty. 

Gromadzone i przetwarzane przez te urządzenia dane mogą być przekazywane do 

dedykowanych systemów zarządzających oraz przechowywane i analizowane przez 



Projekt systemu wieloagentowego realizującego postulaty przemysłu … 

 

 

12 

nie. Na podstawie zgromadzonych danych mogą być podejmowane decyzje bądź 

wzbudzane żądane akcje [10]. 

Problemem zauważonym przez rynek jest brak standardowej komunikacja 

pomiędzy urządzeniami, a co za tym idzie, trudności związane ze zbudowaniem 

sprawnie działającego systemu. Co prawda urządzenia korzystają z protokołów 

wymiany danych, takich jak TCP, jednak sposób ich prezentowania może się różnić 

w zależności od urządzenia, producenta itd. Giganci na rynku chmur obliczeniowych 

opracowują i udostępniają technologie umożliwiające tworzenie sieci rzeczy. 

Przykładem mogą być rozwiązania zaproponowane przez Google [11] i Amazon [12]. 

Kolejnym problemem jest przechowywanie ogromnej ilości danych generowanych 

przez sieć urządzeń. Rozwiązaniem może być Internet Danych (ang. Big Data, BD) 

[13]. Jest to koncepcja oparta na zbieraniu i przetwarzaniu dużych wolumenów 

danych. Przyjmuje się, że na BD składają się: 

 duża ilość danych (ang. volume) 

 duża zmienność danych (ang. velocity) 

 duża różnorodność danych (ang. variety) 

1.2.5.  Sieci wieloagentowe 

Sieci wieloagentowe opierają się o współdziałanie wielu małych programów - 

agentów dążących do osiągnięcia założonego wspólnego celu. Można je zatem 

zdefiniować jako rozproszoną sieć aplikacji, komunikujących się między sobą. 

Agenty, które mogą być zaprojektowane jako aplikacje działające w tle [14], są 

osadzone w określonym środowisku, mają dostęp do określonych zasobów, które 

analizują i wykonują zaprogramowane działania dążąc do realizacji określonych dla 

nich celów [15].  

W literaturze trudno znaleźć jednoznaczną definicję agenta [16]. Można 

natomiast na jej podstawie określić najczęściej pojawiający się zespół posiadanych 

przez agenty cech [14]: 

 obserwacja - przez zdolność obserwacji (receptory) agent postrzega dynamicz-

ne warunki środowiska, w którym pracuje, działa w celu zmiany tych warunków 

oraz wyznacza akcje do realizacji własnych zamierzeń (zaprogramowanych ak-

cji); 

 autonomia – agenty przebywają w złożonym dynamicznym środowisku, po-

strzegają go i działają w nim autonomicznie, wypełniając cele lub zadania, dla 

których zostały zaprojektowane; wykonują pewien zbiór operacji w imieniu 

użytkownika lub innego programu bądź agenta, w pewnym stopniu niezależnie 

lub autonomicznie, przy czym do tej działalności używają pewnej wiedzy repre-

zentującej cele lub zamierzenia użytkownika; 
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 komunikacja – agent komunikuje się z użytkownikiem lub innym agentem, 

przejmuje zlecone od niego zadania, informuje o aktualnym statusie wykony-

wanych zadań oraz o ich zakończeniu. W tym celu agent korzysta ze specjal-

nych interface’ów lub języków komunikacji; 

 mobilność – zdolność agenta do współpracy z innymi agentami, dynamiczne 

dostosowywanie realizacji własnych zamierzeń do zamierzonych warunków śro-

dowiska oraz, w przypadku niektórych typów agentów, zdolność przemieszcza-

nia się w sieci; 

 inteligencja – agent interpretuje zdarzenia, na podstawie których podejmuje 

decyzje dotyczące podejmowania dalszych kroków. 

Agenci mogą zostać zaprojektowani w taki sposób, by móc pracować na 

urządzeniach mobilnych, takich jak smartphones, tablety czy laptopy. Należy mieć 

jednak na uwadze, możliwość czasowego braku dostępu do sieci Internet. W takiej 

sytuacji agent w ramach swoich protokołów powinien zawierać również taki, który 

będzie nasłuchiwał, czy połączenie jest już możliwe, po czym się logował i 

przekazywał zleceniodawcy wyniki swoich autonomicznych działań. 

Zaletą sieci wieloagentowych jest zdolność współdziałania poszczególnych 

agentów w dążeniach do osiągnięcia wspólnego celu. Sieć taka jest w stanie 

rozwiązywać problemy znajdujące się poza możliwościami poszczególnych agentów. 

Dywersyfikacja zadań pozwala na ograniczenie złożoności obliczeniowej 

pojedynczego problemu. Każdy agent działa w zakresie swoich własnych 

kompetencji i zdolności obliczeniowych, natomiast wyniki przekazuje dalej do 

systemu [17].  

Zastosowanie systemów agentowych ma na celu usprawnienie niektórych 

własności systemu informatycznego wspomagającego jej działalność poprzez [18]: 

 zwiększenie ich elastyczności, 

 zwiększenie ich niezawodności, 

 wzrost ich wydajności, 

 pojawienie się dodatkowych funkcjonalności. 

Sieci wieloagentowe oparte są na teoriach systemów rozproszonych i powinny 

zachowywać cechy tych systemów, takie jak dzielenie zasobów, otwartość, 

współbieżność, skalowalność, tolerowalność awarii czy przezroczystość. Ponadto 

powinny mieć warstwę pośredniczącą w komunikacji (middelware) gwarantującą 

poprawność i integralność przesyłanych danych [19]. Z punktu widzenia teorii 

informatycznych, sieci te oparte są o model aktorski [20]. 
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1.3. Proces produkcyjny 

Korzystając z nowoczesnych narzędzi klasy ERP, które wspierają zarządzanie firmą i 

kontrolę samego procesu, nadal wiele decyzji i działań musi podjąć wykwalifikowany 

pracownik. Nowoczesne linie produkcyjne są już w dużej mierze autonomiczne 

(kontrolowane i wspierane przez system informatyczny przedsiębiorstwa klasy ERP), 

a wykorzystywane maszyny zawierają programowalne mikroprocesory (embedded 

systems). Proces produkcyjny kontrolowany jest jednak wertykalnie - komunikacja 

pomiędzy urządzeniami odbywa się poprzez system nadrzędny, a nie pomiędzy 

poszczególnymi stanowiskami. Integralność produkcji oraz kontrola jakości często 

realizowana jest poprzez zorganizowanie całego procesu w fabryce firmy. 

Korzystanie z prefabrykatów stanowi jeden z elementów ryzyka. W razie 

dostarczenia partii prefabrykatów niewystarczającej jakości cały proces musi zostać 

wstrzymany do czasu otrzymania produktów zgodnych ze specyfikacją. 

Utrzymywanie całego procesu w jednym miejscu może dodatkowo powodować 

przestoje związane z wszelkiego rodzaju awariami.  

W zależności od branży, istnieje możliwość przeprowadzenia pewnych części 

procesu w sposób całkowicie zautomatyzowany przez maszyny (bez udziału 

pracownika produkcji). Przykładem może być porcjowanie czy pakowanie 

wytworzonych dóbr.  

W podobny sposób może zostać zautomatyzowana kontrola jakości. W tym celu 

używa się mierników laserowych bądź korzysta się z optycznego pomiaru 

kontrolowanej partii [21]. Wdrożenie kontroli jakości pomiędzy kluczowe etapy linii 

produkcyjnej (bądź zintegrowanie ich z tymi etapami) pomaga we wcześniejszym 

zdiagnozowaniu problemów jakościowych oraz wyeliminowanie wadliwej partii 

towaru już na etapie jednego z checkpointów. W rezultacie daje to oszczędności 

czasowe oraz finansowe. 

1.3.1.  Koncepcja systemu 

Problem w inteligentnej fabryce stanowi komunikacja między urządzeniami. Na 

rynku pojawia się coraz więcej rozwiązań opartych na podejściu IoT. Niektóre z nich 

potrafią się z integrować bezpośrednio z wybranymi systemami ERP (bez 

dodatkowej warstwy pośredniej) lub pomiędzy sobą w ramach grupy urządzeń 

danego producenta. Można tutaj zaobserwować problematykę podejścia IoT, a więc 

brak standardowych protokołów. Celowe może się zatem okazać opracowanie 

narzędzi (oprogramowania) integrujących poszczególne jednostki, a na poziomie 



Szajna Aleksandra, Stryjski Roman, Szajna Janusz 

 

 

15 

komunikacyjnym kolejne maszyny. Zatem wdrożenie Industry 4.0 oparte na IoT ze 

wszystkimi jego profitami.  

Kolejnym wyzwaniem jest wsparcie programowe procesów zarządzania całym 

przedsiębiorstwem. W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych smart factory to 

tylko część większej całości. Należy uwzględnić dodatkowo management firmy, 

składający się m.in. z zespołów planujących produkcję (co, kiedy i w jakiej ilości 

powinno być wyprodukowane), zespołów sprzedażowych, zespołów planowania 

strategicznego (zarządzanie ryzykiem), zespołów odpowiedzialnych za analizy, 

zespołów badawczych, zespołów logistycznych itd. Całość firmy najczęściej spina 

ciało zarządzające, bazujące na informacjach płynących z w/w działów. 

Wprowadzany system powinien wspierać każdy zespół w ich działaniach 

usprawniając jednocześnie komunikację pomiędzy poszczególnymi elementami.  

Proponowane rozwiązanie oparte jest o systemy wieloagentowe (MAS) osadzone 

w chmurze. Pozwala to na delegowanie konkretnych zadań różnym typom agentów, 

wypracowywanie przez nich wspólnych decyzji. Wykorzystanie podejścia MAS 

umożliwia zatem wsparcie dla całego procesu zarządzania przedsiębiorstwem. 

1.3.2.  Niski poziom systemu - poziom maszyn 

Pierwszym etapem dostosowania procesu wytwórczego do założeń Industry 4.0 jest 

zbudowanie parku maszyn zgodnego z założeniami CPS, a mianowicie takie, które 

oprócz programowalnego procesora posiadają moduł połączenia sieciowego (np. 

WiFi) z możliwością połączenia się z lokalnym serwerem. Aby spełnić postulat M2M 

muszą zostać wypracowane jednolite protokoły komunikacyjne pomiędzy nimi.  

Założeniem proponowanego rozwiązania jest wyposażenie maszyn w agenty, 

które pełnią funkcję parsera i pośrednika komunikacyjnego. Dodatkowo potrafią 

podejmować takie działania jak zbieranie i przekazywanie danych:  

 przekazywanie do systemu statusu realizacji planów 

 przekazywanie do systemu eventy związane z awariami 

 przyjmowanie, przetwarzanie i wdrażanie żądań wstrzymania bądź wznowienia 

pracy maszyny 

 przyjmowanie, przetwarzanie i wdrażanie wytycznych konfiguracyjnych. 

Najważniejszą jednak zaletą wprowadzenia aktorów jest możliwość wspólnej gry 

celem rozwiązywania bieżących problemów lub podejmowania wspólnych działań 

optymalizacyjnych.  

Propozycja obejmuje również wprowadzenie wspólnych agentów nadrzędnych 

kierujących przekazywaniem danych i informacji wyżej (w systemie). To te agenty 

również decydują o kierunku przekazywania informacji i przygotowują (opakowują) 

te informacje zgodnie ze zunifikowanym w skali systemu wzorcem. Odbiorcą 

najczęściej będzie inny agent grający na rzecz innej części logicznej systemu oraz 
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agent obsługujący bazę danych. Agenty również potrafią komunikować się z 

zarządcą logistyki produkcji (Production Logistic Agents group) 

1.3.3.  Poziom logistyki produkcji 

Każda jednostka produkcyjna posiada zaplecze pozwalające na utrzymanie 

produkcji. W lokalnych magazynach znajdują się m.in. surowce i półfabrykaty. 

Wytwarzany produkt przechodzi pomiędzy kolejnymi stanowiskami, a następnie 

trafia do magazynu. Każda jednostka posiada również zaplecze związane z 

eksploatacją sprzętu. Wszystkie działania tej grupy koordynowane i wspierane są 

przez Logistics Agents group.  

Grupa ta realizuje postulat CPS wykorzystując technologię RFID, co pozwala w 

dużym stopniu zautomatyzować logistykę produkcji. W przypadku linii 

wymagających transportu wytwarzanego elementu na oddalone od siebie 

stanowiska można rozważyć wdrożenie samobieżnych robotów wyposażonych w 

odpowiednie oprogramowanie. Z jednej strony potrzebna jest kontrola samego 

robota (kierunek jazdy, kontrola chwytaków itd.), z drugiej natomiast robot powinien 

spełniać postulat komunikacji M2M. Podobnie jak w przypadku automatów 

produkcyjnych, zaproponowane zostało wyposażenie robota w dostosowanego 

agenta. Dzięki temu agenty obsługujące roboty mogą brać udział w działaniach 

optymalizacyjnych całej jednostki produkcyjnej. 

Wynikiem automatyzacji logistyki produkcji jest możliwość ograniczenia funkcji 

człowieka do nadzorowania całego procesu, wykorzystując m.in. także urządzenia 

mobilne (dzięki podejściu chmury obliczeniowej). 

1.3.4.  Poziom projektowy 

Podobnie jak w przypadku linii produkcyjnej, została zaproponowana grupa 

wspierająca etap projektowania linii produkcyjnej (Design Agents group). Działania 

tej grupy najczęściej mają miejsce przed wdrożeniem procesu wytwórczego. Agenty, 

korzystając z wiedzy jakie urządzenia są do dyspozycji, starają się w sposób 

inteligentny najbardziej optymalną strukturę linii i terminarz produkcji. Ponadto 

przekazywane są dokładne wytyczne dla wytwarzających grup. Dodatkowo muszą 

zostać przekazane odpowiednie informacje do agentów logistyki produkcji (w tym 

projekt linii produkcyjnej).  

Dzięki kooperacji z agentami realizującymi komunikację M2M oraz Machine to 

System (M2S), istnieje możliwość reakcji on time na wszelkiego rodzaju zmiany 

wymagane w projekcie linii produkcyjnej. Chociaż agenty grupy mają zdolność 

autonomicznego rozwiązywania problemów związanych z optymalizacją linii i obsługi 

zdarzeń, istnieje grupa problemów spowodowana siłą wyższą uniemożliwiającą 
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dalszą produkcję. Agenty obsługujące projektowanie produkcji mają kompetencje do 

przekazania procesu innej jednostce produkcyjnej. 

1.3.5.  Ogólne wytyczne dla systemu 

Kolejnym zasygnalizowanym wcześniej problemem jest wsparcie przedsiębiorstwa na 

poziomie zarządzania. Podobnie jak w przypadku zaprezentowanej inteligentnej 

fabryki, komunikacja odbywa się za pośrednictwem chmury. Agenty pracujące na 

rzecz poszczególnych podzespołów ludzkich komunikują się z agentami spinającymi 

ich pracę osadzonymi w chmurze. Tam również została osadzona cała logika 

rozwiązania, a więc relacje pomiędzy agentami, ustalone protokoły komunikacje, 

logika odpowiedzialna za przekazywanie oraz przechowywanie danych. Ze względu 

na złożoność oraz wolumen danych została zaproponowana nierelacyjna i 

skalowalna baza danych (NoSQL) również umieszczona w architekturze chmurowej.  

Osadzenie rozwiązania w CC umożliwia również na przechowywanie stosunkowo 

niskim kosztem danych archiwalnych pochodzących zarówno z agentów jak i 

duplikaty bazy. To, które dane zostaną uznane za archiwalne zależy od konkretnych 

wytycznych zadanych przez użytkowników systemu. Ponownie, dzięki podejściu MAS 

istnieje możliwość nadania informacjom różnych wymiarów czasowych: dane 

pochodzące z poszczególnych modułów zostają przeniesione do archiwum, 

natomiast statystyki i wyniki pracy agenta nadal są dostępne w systemie. Po zadanej 

karencji czasowej również i to może zostać przekazane do Cloud Storage (CS). O 

tym, które dane zostają spakowane i przechowane decydują autonomicznie agenci. 

Pozostali agenci nie ingerują w ten proces (m.in. ze względu na brak wiedzy o tych 

danych i procesach, co wynika z podejścia MAS), a zatem nie są dodatkowo 

obciążeni i mogą wykonywać swoje zadania. Zlecenie przechowania danych 

przekazywane jest do dedykowanego agenta (Storage Agent), którego zadaniem 

jest odpowiednie opakowanie danych i przygotowanie paczki do zachowania wraz z 

odpowiednią indeksacją. Zaletą wykorzystania CS jest niski koszt zapisu i 

przechowywania danych.  

Oparcie rozwiązania o sieci wieloagentowe i chmurę obliczeniową powoduje 

wydzielenie jednostek logicznych odpowiedzialnych za poszczególne elementy 

funkcjonowania firmy, nie tylko procesu produkcyjnego. Daje to możliwość 

fizycznego rozproszenia przedsiębiorstwa. Industry 4.0 postuluje również zamianę 

części własnego procesu produkcyjnego na zlecenie produkcji prefabrykatów firmom 

współpracującym. Zaletą tego podziału jest możliwość elastycznego dostosowania 

produkcji do jej rodzaju, skali, rachunku ekonomicznego lub zaistniałych sytuacji: 

 wytwarzanie własnych prefabrykatów we własnych jednostkach produkcyjnych 

 zlecenie wytworzenia prefabrykatów w zewnętrznej jednostkach produkcyjnych 
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 wytwarzanie własnych prefabrykatów we własnych jednostkach produkcyjnych, 

natomiast w przypadku wyłączenia własnej jednostki produkcyjnej przeniesie-

nie produkcji do jednostki zewnętrznej. 

Outsource’ując część procesu podwykonawcy należy liczyć się z tym, że jego 

system będzie niekompatybilny z tym służącym do zarządzania przedsiębiorstwem 

zlecającym. Rozwiązaniem tego problemu może być przygotowanie agentów, z 

którymi zleceniobiorca będzie miał możliwość integracji stosunkowo niskim 

nakładem. Koncepcja systemu została przedstawiona na rysunku 2. 

 

Rys. 2. Schemat koncepcyjny systemu opartego o sieci wieloagentowe 
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1.4. Prosty proces produkcyjny w ujęciu standardo-

wym i koncepcyjnym 

Aby rozważać wdrożenie idei czwartej rewolucji przemysłowej w przemyśle, należy 

przyjrzeć się procesowi produkcyjnemu zgodnemu ze specyfikacją Industry 3.0. 

Poniżej został przedstawiony przykładowy prosty proces produkcyjny z określonymi 

etapami. Po podjęciu decyzji o rozpoczęciu produkcji, wynikającej z szeregu badań i 

analiz, należy się do niej przygotować. Uogólniając, można przyjąć, iż należy w tym 

celu podjąć następujące kroki: 

1. określenie produkcji (element, produkt); 

2. zaplanowanie produkcji (określenie produktów, półproduktów, czas trwania 

procesu); 

3. zaprojektowanie produkcji (dostosowanie linii produkcyjnej); 

4. zaplanowanie testów jakościowych  

5. zaplanowanie logistyki produkcji (kanały zaopatrzenia w surowce i 

półfabrykaty, materiały pomocnicze, materiały eksploatacyjne itd…); 

6. zaplanowanie powierzchni magazynowych  

7. przygotowanie kanałów dystrybucji. 

Gdy proces planowania zostanie zakończony można wdrożyć produkcję 

począwszy od dostosowania linii produkcyjnej, poprzez samą produkcję, testy, 

pakowanie, magazynowanie aż po dystrybucję.  

Przeanalizujmy zatem proces wytwarzania aluminiowych ramek na zdjęcia. Po 

uprzednim przygotowaniu się do produkcji (wykonanie w/w punktów) następuje 

zamówienie i zmagazynowanie prefabrykatów w postaci: 

 gotowe profile aluminiowe, 

 szkło, 

 papier, 

 płyta na plecki, 

 karton (zabezpieczenie narożników i opakowanie), 

 folia termokurczliwa, 

 zawieszki i łączniki. 

Proces wytwórczy obejmuje cięcie profili, szlifowanie, łączenie ich ze sobą i 

dołączenie mocowań na tylne elementy ramki. Równolegle przygotowywane jest 

szkło (przycinane do odpowiedniego rozmiaru, szlifowane), papier oddzielający 

plecki od szyby (drukowanie, przycinanie), plecki ramki (przycinanie płyty, 

uzbrojenie  w zawieszki) oraz elementy potrzebne do pakowania (narożniki 

zabezpieczające gotową ramkę, opakowania kartonowe). Kontrola jakości obejmuje 

sprawdzenie wykonania poszczególnych elementów (kontrola bieżąca) oraz wyrobu 

końcowego (kontrola odbiorcza).  
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Przyjmijmy, iż wolumen produkcji jest na tyle duży, że został maksymalnie 

zautomatyzowany i jest kontrolowany przez oprogramowanie klasy ERP. Pomimo 

tego, w dalszym ciągu wymagane jest zapewnienie miejsca na prefabrykaty i gotowe 

produkty. Dodatkowo istnieje konieczność obsługi zdarzeń związanych z wykrytymi 

błędami w ramach QA oraz ewentualnymi awariami urządzeń. Ma to wpływ na 

ciągłość produkcji, a co za tym idzie - na czas wytworzenia partii gotowego 

produktu. Potencjalnie może to mieć negatywny wpływ na terminową realizację 

zamówienia. 

1.4.1.  Projektowanie produktu i produkcji 

Planując produkcję rozbijamy ją na następujące etapy-moduły: 

1. przygotowanie aluminiowej ramki; 

2. przygotowanie szybki do ramki; 

3. przygotowanie plecków do ramki; 

4. złożenie ramki w całość i przygotowanie do dystrybucji; 

5. dystrybucja. 

Każdy z tych modułów będzie zlecony osobnym jednostkom produkcyjnym. 

Przyjmując tę koncepcję można rozszerzyć asortyment o np. ramki drewniane - 

również zlecone osobnemu modułowi produkcyjnemu. 

Cały proces produkcji oparty o moduły powinien zostać zaprojektowany z ich 

uwzględnieniem. Aby skoordynować wszystkie etapy, zostanie wprowadzony agent 

zarządzający produkcją, należącym do grupy projektowej (Design Agents Group). 

Początkowo projektowany jest produkt końcowy, z uwzględnieniem odpowiednich 

materiałów, wymiarów, komponentów. Korzystając z projektowania modułowego 

można w taki sposób przygotować grupę produktów, np. 

 ramki aluminiowe z szybką szklaną, 

 ramki aluminiowe z szybką z plexi, 

 ramki drewniane z szybką szklaną, 

 ramki drewniane z szybką z plexi. 

Następnie agenty pomagają w projektowaniu procesu z uwzględnieniem dostępu do 

odpowiednich modułów produkcyjnych. W prezentowanym przykładzie zakładamy, iż 

zakład produkcyjny sam dysponuje odpowiednimi modułami produkcyjnymi oraz 

współpracuje na podstawie odpowiednich umów z podwykonawcami również 

podłączonymi do systemu (agenty kontrolujące produkcję w module). 

Po rozdzieleniu zadań dla odpowiednich jednostek (grup agentów) zostaje 

również wykonany harmonogram działań mający na celu z jednej strony 

zapewnienie ciągłości produkcji, z drugiej zaś zrównoleglenie jej w taki sposób, aby 

półfabrykaty nie zalegały w magazynach poszczególnych jednostek dłużej, niż jest to 
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konieczne z uwzględnieniem buforów czasowych oraz czasu i opłacalności ich 

transportu. 

1.4.2.  Moduły produkcyjne 

Planowana produkcja została podzielona na odpowiednie moduły a ich wykonanie 

zostało zlecone poszczególnym subfabrykom. Każda z nich jest kontrolowana i 

koordynowana przez odpowiedniego agenta. Ponieważ produkty końcowe są 

kombinacją poszczególnych półfabrykatów, podwykonawcy (wewnętrzni i 

zewnętrzni) koncentrują się jedynie na „swoim elemencie”. Nie mają natomiast 

wiedzy, do jakiego produktu końcowego dany element zostanie wykorzystany. Taka 

decyzja zostanie podjęta na ostatnim etapie produkcji produktu końcowego.  

1.4.3.   Moduł produkcji ramy aluminiowej 

Produkcja ramek aluminiowych rozpoczyna się od malowania proszkowego 

otrzymanych profili aluminiowych (maszyna nr 1, Machine Agent No 1) na wskazany 

w specyfikacji kolor. Następnie profil przejeżdża przez piec, w którym jest wypalana 

farba, po czym jest suszony (Machine Agent No 2). Machine Agent No 3 kontroluje 

piły tarczowe tnące profile na odcinki odpowiadające specyfikacji. Cięcia są 

następnie polerowane (Machine Agent No 4). Następnym etapem jest kontrola 

stopnia pokrycia profilu farbą, długości odcinków profili, kątów cięcia i ich gładkość 

(QA Agent 1). Kolejnym etapem jest złożenie profili w ramki przy użyciu kolejnej 

maszyny (Machine Agent No 5). Cała ramka podlega końcowej kontroli jakości (QA 

Agent 2). Gotowe ramki są pakowane (Dystrybution Agent 1) i przygotowane do 

nadania (Distribution Agent 2). 

Cały proces jest wspierany przez Prod Logistic Agents Group, która odpowiada za 

dostarczenie odpowiednich elementów na poszczególne stanowiska linii. Grupa ta 

kontroluje nie tylko roboty samobieżne dostarczające profile na pierwsze 

stanowisko. Odpowiednie agenty nadzorują również prędkości taśmociągów. 

Ponadto, po otrzymaniu zgłoszenia od któregoś z Machine Agent, są dostarczone 

odpowiednie materiały potrzebne do produkcji (np. farba).  

Prod Logistic Agents Group jest również odpowiedzialna za kontrolę powierzchni 

magazynowej. Jednym z zadań związanych z magazynem jest informacja o zapasach 

potrzebnych surowców i wskazanie poziomu zaopatrzenia, który jest bezpieczny do 

zachowania ciągłości produkcji. Brane są pod uwagę wolumeny produkcji oraz 

uśredniony odrzut w związku z kontrolą jakości. Wartości te mogą się wahać. 

Rozwiązanie problemu można oprzeć na predykcji tych wartości z wykorzystaniem 

algorytmów ewolucyjnych, które przyjmują do uczenia się dane archiwalne. Takie 

rozwiązanie ma na celu oszczędność miejsca potrzebnego na przechowanie 
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surowców i półfabrykatów. W efekcie pozwala to również na zwiększenie 

powierzchni magazynowej dla gotowych produktów. 

W opisanym przykładzie komunikacja M2M jest realizowana za pomocą agentów 

kontrolujących poszczególne stanowiska. Agenty maszyn i logistyki produkcji 

kontrolujące taśmociągi (które są de facto również agentami odpowiedzialnymi za 

urządzenia) potrafią komunikować między sobą swoje stany, poziom zaawansowania 

swoich zadań i potrzeby. Według koncepcji autorów, zdarzenie może wpłynąć na 

szybkość przepływu półfabrykatów przez linię produkcyjną (jeżeli np. proces 

szlifowania cięć się wydłuży). Linia produkcyjna może również zostać wstrzymana (w 

przypadku chwilowego braku komponentów) i ponownie wzbudzona przez agentów. 

O swoich poczynaniach agenty informują nadzorującego daną część procesu agenta 

produkcyjnego. Jego rola została opisana we wcześniejszej części artykułu.  

Warto zwrócić uwagę na agenty odpowiedzialne za zamówienia surowców oraz 

za przygotowanie partii do wysyłki. Są to agenty, których komunikacja wychodzi 

poza system. Agenty te są przygotowane do integracji z systemami zewnętrznymi i 

w sposób automatyczny dokonują zgłoszeń do dostawców i spedytorów.  

W analogiczny sposób został zorganizowany moduł produkcji ramek drewnianych 

z uwzględnieniem technologii obróbki drewna. Podobnie zostały przygotowane 

również zespoły produkujące szybki do ramek, plecki, papier wkładany pomiędzy 

szybki i plecki ramek oraz narożniki zabezpieczające je w transporcie. 

1.4.4.  Moduł końcowego złożenia ramki 

Końcowym etapem całej produkcji jest przygotowanie produktu końcowego z 

wykorzystaniem przygotowanych wcześniej półfabrykatów. Przy zastosowaniu 

technologii RFID możliwa staje się kontrola aktualnie wytwarzanego elementu. W 

przypadku, kiedy dostosowanie linii wymaga jedynie programowej zmiany 

konfiguracji każdej maszyn, a nie całego procesu, wykorzystanie komunikacji na 

poziomie M2M pozwala na automatyczne przestrajanie jej w zależności od aktualnie 

produkowanego wyrobu. W przytaczanym przypadku zostałoby to zrealizowane 

poprzez komunikację pomiędzy agentami, które informację o aktualnie budowanej 

ramce czerpałyby ze znaczników RFID, którymi oznaczony byłby każdy z elementów. 

1.5. Wnioski i dyskusja 

Wprowadzenie Industry 4.0 pozwala na zminimalizowanie kosztów związanych z 

zatrudnieniem. Umożliwia jednocześnie lepszą kontrolę całego procesu wytwórczego 

oraz poprawienie jakości wytwarzanych dóbr. Wykorzystanie MAS w połączeniu z CC 

pozwala również na usprawnienie zarządzania firmą. Istotnym elementem takiego 
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podejścia jest również poprawienie, w porównaniu do tradycyjnego, wsparcia 

procesów decyzyjnych. Poprzez zlecenie analizowania częściowych procesów 

niezależnym elementom (agentom) można mocno obniżyć złożoność obliczeniową 

tych analiz, a zatem zyskać na czasie. Zadania te mogą być wykonywane 

jednocześnie i przekazywane jednostkom nadrzędnym, które również mogą 

wykonywać częściowe (w skali całości rozwiązania) analizy i obliczenia. Poprawiając 

jakość przekazywanych „w górę” danych wynikających z analiz, można dokonać 

lepszych zestawień i predykcji, a co za tym idzie, dokonywać trafniejszych decyzji 

biznesowych. 

Problemem do rozwiązania natomiast pozostaje zagadnienie współpracy z 

podwykonawcami. W przypadku braku zdarzeń w procesie produkcyjnym 

początkowo zlecone podwykonawcom zadania są realizowane na podstawie 

odpowiednich kontraktów. W przypadku planowanej współpracy z większą ilością 

podwykonawców odpowiedzialnych za ten sam element konstrukcyjny nadmiarowa 

produkcja może być nierozsądna, więc część z nich jest w stanie oczekiwania. Z 

punktu widzenia podwykonawców taki stan rzeczy jest nieopłacalny. Jeżeli 

podwykonawca chciałby wykonywać w tym czasie prace na rzecz innego 

zleceniodawcy, może przede wszystkim nie być w stanie przerwać tych prac (może 

to wynikać z konstrukcji kontraktów). Ponadto przyjęcie zlecenia wiąże się również z 

dostosowaniem własnej linii produkcyjnej i logistyki produkcji, w tym zaopatrzeniem 

w surowce i prefabrykaty - zwłaszcza, jeżeli podwykonawca przejmuje produkcję „na 

początku” całego łańcucha produkcyjnego. Zagadnienie to, mimo iż dotyczące 

produkcji, w praktyce odnosi się do mechanizmów rynkowych oraz regulacji 

prawnych.  

Łącząc ze sobą podejścia Industry 4.0 i wynikającej z niego inteligentnej fabryki, 

oraz ogólnie rozumiane IoT, MAS i CC zauważamy, iż dochodzimy do modelu XaaS 

(Everything-as-a-Service). Industry 4.0 zakłada dywersyfikację procesów 

produkcyjnych w celu ograniczenia kosztów. Wydaje się więc, iż zastosowanie sieci 

wieloagentowych w nowych obszarach, uwzględniając obsługę IoT, jest procesem 

naturalnym i nieuniknionym. Aktualnym więc pozostaje pytanie postawione przez 

Metratech [22], czy i kiedy Internet Rzeczy stanie się Intenretem Agentów. 
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2. WPŁYW ROBOTYZACJI NA ROZWÓJ 
ŚWIATOWEGO PRZEMYSŁU 

Marek KOKOT1, Małgorzata JAKUBISZYN2 

Aby sprostać dużej konkurencji i podwyższyć jakość oferowanych produktów przy 

jednoczesnym ograniczeniu kosztów produkcji, coraz więcej firm inwestuje w roboty 

przemysłowe. Najbardziej uprzemysłowione gospodarki świata posiadają najwyższy 

stopień gęstości zrobotyzowania co przyczynia się do ich jeszcze szybszego rozwoju. 

W artykule przedstawiono jak przebiegała historia robotyzacji na świecie i w Polsce 

oraz jakie korzyści wynikają dla firm wykorzystujących manipulatory w produkcji. 

2.1. Rozwój robotyzacji  

Robotyka to nowa dziedzina wiedzy, łącząca różne gałęzie nauk technicznych. Aby 

dobrze zrozumieć budowę robotów oraz ich zastosowanie należy posiadać obszerną 

wiedzę z wielu dziedzin nauki, m.in.: matematyki, mechaniki, elektryki, ekonomii, 

nauk komputerowych i inżynierii przemysłowej. Wraz z rozwojem techniki podjęto 

próby skonstruowania maszyn przypominających mechanikę funkcjonowania 

człowieka. Wysiłki te zakończyły się sukcesem i dziś mamy wiele obszarów 

zastosowania robotów. Wykorzystuje się je między innymi w transporcie, medycynie, 

budownictwie, produkcji przemysłowej, w środowiskach nieprzyjaznych człowiekowi, 

w tym również w kosmosie i głębiach morskich. Z roku na rok sprzedaż robotów 

wzrasta o kilkanaście procent. Tępo wzrostu można obserwować na podstawie 

dostępnych danych statystycznych przygotowanych co roku przez Międzynarodową 

Federację Robotyki IFR Statistical Department pod egidą VDMA Robotics + 

Automation. Popyt na instalację robotów ulegał pewnym wahaniom, których 

głównym powodem były zmiany koniunktury gospodarczej. Poziom zmian sprzedaży 

robotów w okresie od 2002 roku do 2014 roku, pokazuje wykres na rysunku 1.  

Gwałtowny spadek sprzedaży nastąpił w 2009 roku. Miało to związek z kryzysem 

finansowo – ekonomicznym z końca 2008 roku. Branża robotów przemysłowych była 

jednym z tych sektorów, które odczuły najsilniejszy spadek zamówień. Popyt spadł 

szczególnie w branży motoryzacyjnej, gumowej a także tworzyw sztucznych. Mimo 

wzrostu w innych gałęziach gospodarki takich jak produkcja artykułów spożywczych 

i napojów, produkcja szkła i ceramiki oraz urządzeń medycznych, spadku tego nie 
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udało się zrównoważyć. Porównując do roku 2008 całkowity spadek wyniósł 47% z 

113 000 szt. do 60 000 szt. Stanowiło to najniższy poziom sprzedaży od roku 1994. 

Patrząc na największe rynki światowe sprzedaż spadła wszędzie. Japonia zanotowała 

spadek o 62%, drugi największy rynek robotów w Azji, czyli Korea Południowa 

zanotowała spadek sprzedaży z 11 600 szt. w 2008 roku do zaledwie 7 800 szt. w 

2009. W obu amerykach sprzedaż spadła o 38%, z 17 200 szt. do 9 000 szt. W 

Europie sprzedaż spadła o 41%, a nasi zachodni sąsiedzi Niemcy zanotowali spadek 

o 44%. Ale już rok później nastąpił wzrost do poziomu zbliżonego z poprzednich lat, 

liczba sprzedanych robotów wyniosła ok. 121 000 szt. Rok 2011 był rokiem 

przełomowym w historii branży gdyż wzrost globalnej sprzedaży robotów wyniósł 

38%. Rok 2013 to rekord pod względem liczby sprzedanych robotów. Wynik ten 

ogłosił na targach AUTOMATICA w Berlinie prezydent Międzynarodowej Federacji 

Robotyki Arturo Baroncelli. Sprzedaż wyniosła ok. 178 000 szt. robotów 

przemysłowych, czyli zanotowano wzrost o 12% w stosunku do roku 2012. Rok 

2014 to kolejny rekord, sprzedaż wyniosła 229 000 szt., czyli wzrost o ponad 29%. 

Perspektywy rozwoju tej branży są bardzo optymistyczne. Eksperci Międzynarodowej 

Federacji Robotyki szacowali kolejny wzrost sprzedaży w roku 2015.  Jak wynika z 

wykresu na rys. 1, sprzedaż robotów na świecie w latach 2002-2014 była głównie 

wzrostowa, poza opisanym kryzysowym 2009 rokiem. 

 

Rys.1. Sprzedaż robotów przemysłowych na świecie w latach 2002-2014 [1] 

Najważniejszym rynkiem sprzedaży robotów jest Azja. W roku 2014 na rynku 

azjatyckim zanotowano niezwykły wzrost sprzedaży, gdzie liczba zamontowanych 

stanowisk zrobotyzowanych wzrosła o 41% w stosunku do roku 2013. Największy 

popyt na roboty notują Chiny, które wyprzedziły Japonię oraz Koreę Południową. 

Powodem tak dynamicznego rozwoju robotyzacji w Chinach nie jest brak siły 

roboczej, ale coraz wyższe oczekiwania płacowe. Wzrasta również liczba osób 

wykształconych, która po ukończeniu szkoły nie zamierza zatrudniać się w 

fabrykach. Chińscy przedsiębiorcy szybko zrozumieli, że aby utrzymać się na rynku i 

nadal eksportować tak duże ilości produktów muszą postawić na automatyzację i 

robotyzację produkcji. Liczba sprzedanych robotów w 2014 r. wzrosła o 56% w 
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stosunku do roku 2013. Z kolei w obu Amerykach dostawa robotów wzrosła o 8%. 

W USA liczba zainstalowanych robotów wzrosła o 11%, to około 26 000 szt. W 

Europie natomiast wzrost wyniósł 5%. Na rynku niemieckim zainstalowano 

rekordową liczbę robotów ponad 20 000 sztuk. Imponujące są dane z Afryki, gdzie 

sprzedaż robotów przemysłowych wyniosła 700 sztuk, to wzrost o 87% w stosunku 

do roku 2012. Pięć krajów przyczyniło się do sprzedaży 70% robotów na świecie, są 

to: Chiny, Japonia, Stany Zjednoczone, Korea Południowa, Niemcy. 

Robotyka przemysłowa związana jest z kilkoma branżami. Najczęściej roboty 

wykorzystuje się do: pakowania, przenoszenia, paletyzacji, a także to spawania, 

malowania czy montażu.  Analizując światową sprzedaż robotów przemysłowych 

według sektorów sprzedaży największą ilością zamontowanych stanowisk 

zrobotyzowanych pochwalić się może przemysł motoryzacyjny.  Główne aplikacje, 

które wykorzystuje się w tej branży to spawanie i zgrzewanie. Również w Polsce 

produkcja pojazdów samochodowych jest działem najbardziej zrobotyzowanym. 

Drugim równie ważnym sektorem jest produkcja sprzętu elektronicznego 

i elektrycznego. W tej branży roboty wykonują precyzyjne montaże elementów. Jak 

wynika z rysunku 2, te dwa sektory obejmują łącznie 59% rynku.  

 

Rys. 2. Światowa sprzedaż robotów w 2013roku według sektorów [2] 

Produkcja wyrobów metalowych i przemysł maszynowy stanowią trzecią grupę 

największych odbiorców.  Omawiając sektory rynku należy wspomnieć, jaki wpływ 

miał kryzys z 2008 roku na zmiany w zastosowaniu robotów. Począwszy od 

ostatniego kwartału 2008 roku do połowy roku 2009 to okres szczególnie 

niekorzystny dla branży motoryzacyjnej. Skala spadków zamówień na roboty była w 

tym sektorze ogromna. Zmusiło to dostawców na szukanie i rozwijanie nowych 

rynków zbytu. Roboty trafiły do branży elektromechanicznej, elektronicznej oraz 

spożywczej. Branże pozostałe to np. produkcja różnych elementów, malowanie, 

nakładanie kleju czy nakładanie uszczelek. 



Wpływ robotyzacji na rozwój światowego przemysłu 
 

 

28 

W ramach podsumowania należy dodać, iż obecnie na świecie używa się 

ok. 1 332 000 szt. robotów przemysłowych, szacunkowa wartość tych maszyn 

wynosi ok. 26 mld dolarów rocznie. Do końca 2017 roku szacuje się, że zostanie 

zainstalowanych ok. 2 mln robotów. Miarą stopnia zrobotyzowania danego kraju jest 

gęstość robotyzacji.  

Ukazuje ona liczbę aktywnych robotów przemysłowych przypadającą na 10 tyś. 

pracowników zatrudnianych w przemyśle. Przeciętna globalna gęstość robotyzacji 

według wyliczeń Międzynarodowej Federacji Robotyki z 2011 roku wyniosła 55 

robotów przemysłowych na 10 tyś. pracowników. Jak widać z wyników (Rys. 3), 

największy stopień zagęszczenia robotów posiadają Korea Południowa, z wartością 

wskaźnika 347, oraz Japonia, z wartością 339. Na trzecim miejscu znajdują się 

Niemcy z gęstością w liczbie 261. Te kraje to najbardziej rozwinięte gospodarki na 

świecie. Gospodarka niemiecka przyjmuje pozycje dominującą w Europie. Kolejne 

państwa europejskie, gdzie stopień robotyzacji wynosi powyżej 150 punktów, to 

Włochy i Szwecja, odpowiednio 159 i 157 punktów. Inne kraje europejskie dzieli 

ogromna przepaść w porównaniu z przemysłem niemieckim. Robotyzacja wzmacnia 

siłę przedsiębiorstw, dzięki tak wysokiej licznie robotów, kraje o najwyższej gęstości 

robotyzacji nie są zmuszone przenosić produkcji na tańsze rynki, gdzie wraz z 

kosztami produkcji obniża się również i jakość produkowanych wyrobów. 

 

Rys. 3. Globalna gęstość robotyzacji na świecie w 2011 roku [2] 

Średnia gęstość robotyzacji w Europie w roku 2011 wynosiła 77 robotów 

przemysłowych na 10 tyś. pracowników. Analizując dane z wykresu na rysunku 4, 

widać, że powyżej średniej europejskiej znajdowało się wówczas 10 państw. Polska 

wykazywała wartość wskaźnika na poziomie 14 punktów i tym samym znajduje się 

w dolnej części rankingu. Mimo, iż stopień ten jest stosunkowo niski w porównaniu 

do innych krajów, gęstość robotyzacji w Polsce wzrosła z 2 do 14 punktów na 

przestrzeni lat 2003-2011. 
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Rys. 4. Gęstość robotyzacji w krajach Europy w 2011 roku [2] 

Tendencja wzrostowa jest korzystna, jednak porównując do innych krajów i tak 

przebiega wolno. Niższym wskaźnikiem gęstości robotyzacji od Polski odznaczają się 

takie państwa jak Grecja, Rumunia, Estonia, Chorwacja i Rosja. W rankingu nie 

znajdujemy takich państw jak: Litwa, Łotwa, Ukraina czy Białoruś. Oznacza to, iż w 

tych państwach nawet nie myśli się o wprowadzeniu automatyzacji do produkcji. 

Powodem niskiej gęstości robotyzacji jest fakt, iż siła robocza w tych państwach jest 

tania i czas zwrotu z inwestycji byłby bardzo długi. Porównując wykresy na rysunku 

5, można stwierdzić, iż Polska w porównaniu do innych krajów Europy Środkowo-

Wschodniej wypada bardzo słabo. W roku 2003 miała ona prawie identyczny 

wskaźnik jak Węgry.  

 

Rys. 5. Gęstość robotyzacji w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej  

w latach 2003-2013 [3] 

Obie gospodarki wykazywały tendencje wzrostową, z tą różnicą, że na Węgrzech 

przebiegło to szybciej w 2011 roku Węgry wykazywały już dwukrotnie wyższy 



Wpływ robotyzacji na rozwój światowego przemysłu 
 

 

30 

wskaźnik. W tym samym okresie na Słowacji zanotowano wzrost z 49 do 83 robotów 

na 10 tyś. pracowników. Słowacja przekroczyła przeciętny europejski poziom 

robotyzacji. Natomiast Czechy z liczbą 72 robotów przemysłowych na 10 tyś 

pracowników są już bardzo blisko przekroczenia średniej europejskiej. W takim 

tempie rozwoju szacuje się, że za dwa lata gospodarka ta osiągnie przeciętną 

europejską gęstość robotyzacji.  

Robotyzacja przemysłu stała się trendem. Nie jest to kierunek, w którym 

zmierzają tylko wysoko rozwinięte kraje, jest to też kierunek, w którym podąża 

również Polska. Porównanie naszej krajowej gospodarki do gospodarki niemieckiej, 

japońskiej, czy nawet czeskiej nie wychodzi korzystnie, ale z obserwacji widać, iż 

świadomość polskich przedsiębiorców jest coraz większa co pokazują wyniki wzrost 

sprzedaży zaprezentowane na rysunku 6. 

Zaczynają oni zdawać sobie sprawę, że robotyzacja produkcji wpływa nie tylko 

na poprawę konkurencyjności ich firm, ale nawet do utrzymania zakładu na rynku.  

W latach 2006 – 2011 w Polsce liczba zamontowanych robotów przemysłowych 

wzrosła dwukrotnie. 

 

Rys. 6. Sprzedaż robotów przemysłowych w Polsce w latach 2006-2011 [2] 

W dzisiejszych czasach klienci cenią wysoką jakość produktów, za rozsądną cenę. 

Dlatego polscy przedsiębiorcy muszą zapewnić swoim odbiorcą dobre produkty, 

spełniające przyjęte standardy, nie zapominając o stałym wzroście kosztów 

produkcji. Dochodzą do tego jeszcze problemy z pozyskaniem wykwalifikowanych 

pracowników, których jest obecnie coraz mniej. Światowy lider innowacyjnych 

rozwiązań dla rynków pracy ManpowerGroup, co roku publikuje raport pt: „Niedobór 

talentów”. Celem badania jest określenie trudności w pozyskiwaniu pracowników, a 

także sprawdzenie, które zawody i dlaczego najtrudniej jest obsadzić. Na rysunku 7 

pokazano ranking 10 najbardziej poszukiwanych zawodów w Polsce.  
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Rys. 7. Top -10 zawody dotknięte niedoborem talentów w 2014 roku [4] 

Ankietowani to osoby odpowiedzialne za politykę personalną w małych, średnich 

i dużych firmach. Z badań tych wynika, iż w Polsce, podobnie jak i na świecie panuje 

ciągły spadek wykwalifikowanych pracowników fizycznych. Pracodawcą brakuje 

przede wszystkim: spawaczy, ślusarzy, tokarzy, szwaczek, mechaników, operatorów 

wózków widłowych, elektromonterów.  

 

Rys. 8. Spadek wykwalifikowanych pracowników fizycznych w Polsce [5] 

Od siedmiu lat, od kiedy badanie prowadzone jest w Polsce, grupa 

wykwalifikowanych pracowników fizycznych zajmuje prawie zawsze pierwsze 

miejsce. Wyjątkiem był tylko rok 2012, gdzie grupa ta zajmowała pozycję drugą, a 

pierwszą przejęli inżynierowie. Jak widać z wyników na rysunku 8, od początku 

przeprowadzania badań w Polsce następuje systematyczny spadek 

wykwalifikowanych pracowników fizycznych. Jest to olbrzymie zagrożenie dla 

rozwoju firm a tym samym gospodarki kraju. Wpływ miało na to wiele czynników w 

tym degradacja szkolnictwa zawodowego i duża migracja zarobkowa.  Porównując 

wyniki badań uzyskane w Polsce z wynikami uzyskanymi w świecie, które zostały 

przedstawione na rysunku 9, można zauważyć, iż problemy niedoboru 

wykwalifikowanych pracowników fizycznych, dotyczą całej globalnej gospodarki.  
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Rys. 9. Niedobór talentów 2014 rok – wynik dla Polski i świata [4] 

W roku 2014 w Polsce udział wzięło w badaniu 751 pracodawców. Ponownie na 

pierwszym miejscu listy najbardziej poszukiwanych na rynku pracy, znów znaleźli się 

wykwalifikowani pracownicy fizyczni. Kluczowym wnioskiem z badania „Niedobór 

talentów”, jest stwierdzenie ponad połowy badanych pracodawców, iż brak 

wykwalifikowanych pracowników fizycznych ma olbrzymi wpływ na zdolność ich firm 

do zapewnienia klientom oczekiwanego poziomu usług. Zdaniem kadry 

menadżerskiej efekty niedoboru talentów będą widoczne w spadku konkurencyjności 

oraz pogarszaniu jakości świadczonych usług. Już teraz pracodawcy powinni 

łagodzić tego typu problemy. Przedsiębiorstwa muszą przyjąć nowe strategie. W 

takiej sytuacji robotyzacja to droga do sukcesu dla wielu przedsiębiorstw. W świecie 

o rozbudowanym popycie i prostej podaży, zwyciężą ci pracodawcy, którzy znajdą 

najlepsze sposoby na rozwiązanie kwestii niedoboru talentów, a także ci 

pracodawcy, którzy najlepiej uzbroją się w umiejętności konieczne dla nowego 

świata pracy, który rodzi się w naszych oczach [6]. 

Inwestycja w roboty przemysłowe na pewno się opłaci, dowodzi tego raport 

pt: „Wpływ robotyzacji na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw”, publikowany 

przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową już dwukrotnie, pierwszy z maja 

2013 roku, drugi z października 2015 roku. Z obu raportów wynika, iż firmy, które 

zainwestowały w roboty przemysłowe w większości odnotowały sukces na rynku. 

W 2013 roku 80% firm zwiększyło skale produkcji, 79% zanotowało spadek kosztów 

produkcji, 58% podniosło rentowność produkcji, a 37% zwiększyło sprzedaż za 

granicą. Wszystkie firmy biorące udział w badaniu jednogłośnie stwierdziły, że 

robotyzacja prowadzi do poprawy konkurencyjności na rynku [2]. 

W 2015 roku 83% ankietowanych przedsiębiorstw wskazało na zwiększenie skali 

produkcji, w pozostałych 17% firm skala produkcji pozostała bez zmian, żadna firma 

nie zanotowała spadku produkcji. Około 75% firm odnotowało spadek kosztów 

produkcji, odsetek ten jest trochę mniejszy niż w roku 2013, wynika to z faktu, iż 

inwestycja w wielu firmach jeszcze się nie zwróciła. W 54% ankietowanych firm 

wzrosła rentowność, 30% firm odczuło wzrost poziomu przychodów [3]. 
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2.2. Korzyści 

Jako doskonały przykład firmy, która czerpie korzyści płynące ze zrobotyzowania 

procesów spawalniczych jest małe lokalne przedsiębiorstwo z województwa 

lubuskiego, którego trzon działalności to produkcja stelaży do łóżek szpitalnych 

i rehabilitacyjnych. Produkty te są w całości eksportowane na rynek niemiecki. 

Pozostałe usługi to produkcja różnego typu elementów metalowych, usługi 

spawalnicze – spawanie MIG, TIG, zgrzewanie, gięcie rur i profili 2D i 3D, cięcie na 

przecinarkach taśmowych. Firma powstała w 1997 roku, początkowo zatrudniając 

kilku pracowników, dziś jest ich ponad pięćdziesięciu. 

O automatyzacji produkcji myślano w firmie od wielu lat. Rosnące wymagania 

klientów związane z jakością i wydajnością sprawiły, że firma zaczęła coraz więcej 

inwestować w park maszynowy w tym inwestycje w roboty spawalnicze. Jednak 

zawsze pojawiały się pilniejsze inwestycje takie jak narzędziownia. Później przyszedł 

czas na własną lakiernie proszkową co wiązało się z zakupem pieca lakierniczego, 

kabiny lakierniczej oraz aplikatora proszkowego co wiązało się z dużymi kosztami. 

Kolejną inwestycją była śrutownia, zakupiono kabinę śrutownicą. Dzięki niej 

pneumatycznie oczyszczana jest powierzchnia metali i konstrukcji spawanych, a śrut 

opada na podłogę i za pomocą zgarniacza trafia do dołka zsypowego, a następnie do 

separatora ścierniwa.  Nadszedł wreszcie czas na zautomatyzowanie procesu 

produkcyjnego. W zakładzie pojawiły się więc roboty spawalnicze. Szybko okazało 

się, że to niezastąpione urządzenia, które pracują szybciej i dokładniej od człowieka. 

Głównym celem robotyzacji procesu było uzyskanie najwyższej jakości spawania, 

tak aby spawane elementy spełniały bardzo wysokie wymagania dotyczące poziomu 

dokładności, powtarzalności wykonania i estetyki, stawiane obecnie urządzeniom 

medycznym, bez stosowania obróbki wykańczającej po spawaniu.  Drugim istotnym 

celem robotyzacji było zwiększenie wydajności, a także poprawa bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

Projekt musiał spełniać wymogi postawione przez klienta. Przy jego opracowaniu 

na początku przeprowadzono analizę techniczną, jak również ekonomiczną. Bardzo 

istotny był także problem bezpieczeństwa. W efekcie powstały wymagania 

techniczne, które określiły parametry projektowanych stanowisk: 

 rozplanowanie stanowiska, 

 typ manipulatora robota, 

 przestrzeń robocza, 

 maksymalny gabaryt przedmiotów spawanych, 

 maksymalna waga przedmiotów spawanych, 

 udźwig robota, 

 parametry ruchu, 

 komunikacja robota z otoczeniem, 

 wyposażenie dodatkowe. 
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Te dane umożliwiły precyzyjne opracowanie stanowisk spawalniczych i wybór 

odpowiedniego modelu robota. W hali produkcyjnej przedsiębiorstwa stanęły trzy 

niezależnie działające stanowiska spawalnicze z robotami firmy Panasonic TA-

1900WG3 oraz TA-1900WG4 i systemem TAWERS. System ten to pierwszy 

zrobotyzowany system, który jest całkowicie zintegrowany ze źródłem prądu w 

kontrolerze robota. Konfigurację stanowisk przeprowadzono we współpracy z 

przedstawicielami firmy Panasonic. 

Wdrożenie przebiegło bezproblemowo. Odbiory końcowe przeprowadzono pod 

koniec 2008 roku, a produkcja ruszyła od stycznia 2009 roku. W okresie pierwszych 

sześciu miesięcy osiągnięto zaplanowaną wydajność produkcji. Wcześniej całe detale 

spawane były ręcznie, co czasami wpływało na opóźnienie produkcyjne. Poprzez 

inwestycje w nowoczesne systemy spawania zrobotyzowanego firma zredukowała 

czas spawania. Wszystkie trzy stanowiska pozwoliły na zwiększenie wydajności 

produkcji przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości wyrobu. Na hali 

produkcyjnej widać duże zmiany. Ciężka praca, jaką jest ręczne spawanie, została 

zastąpiona pracami montażowymi i kontrolnymi. Poprawione zostały warunki BHP. 

Również w przyszłości firma dalej chce inwestować w nowoczesne technologie. „Aby 

zapewnić naszym klientom produkty w konkurencyjnych cenach musimy ciągle 

śledzić innowacje pojawiające się na rynku” - mówi przedstawiciel firmy. 

Wdrożenie zrobotyzowanych stanowisk do spawania łóżek szpitalnych 

spowodowało uzyskanie oprócz efektów wymiernych również i te niewymierne do, 

których można zaliczyć wyeliminowanie bardzo szkodliwych dla zdrowia warunków 

pracy podczas spawania oraz poprawę jakości spoin co bezpośrednio wpłynęło na 

obniżenie wielkości reklamacji. Jednak najbardziej odczuwalną korzyścią z wdrożenia 

robotów spawalniczych był aspekt ekonomiczny czyli zmniejszenie jednostkowego 

kosztu wytworzenia. Jednocześnie zwiększyła się wydajność i jakość produkowanych 

elementów.  

Przeciętny czas spawania manualnego łóżek wynosił 2h 31 min, a koszt to 41,39 

zł. Robot te same elementy spawa przez 1h 45 min., a koszt to 25,29 zł. 

Oszczędność wynosi około 40%. Przy tysiącach sztuk, które firma produkuje rocznie 

daje to wymierne oszczędności. Wykres na rysunku 10 pokazuje całkowite 

oszczędności przedsiębiorstwa w skali 6 lat po inwestycji w zrobotyzowane 

stanowiska spawalnicze. Poprawiając jakość produktów oraz terminowość realizacji 

dostaw przedsiębiorstwo z roku na rok zaczęło otrzymywać więcej zamówień, 

a produkcja systematyczne wzrastała. W skali 6 lat produkcja wzrosła o 95%. 

Wykazane oszczędności pozwoliły przedsiębiorstwu na kolejną inwestycje. 

W ostatnim kwartale 2015 roku pojawiło się czwarte zrobotyzowane stanowisko 

spawalnicze. Z robotem firmy Panasonic z funkcją spawania aluminium. Wdrożenie 

robotów spowodowało powstanie 40 nowych miejsc pracy. Szacuje się, że rok 2015 

będzie rekordowy, a wzrost produkcji będzie kontynuowany w takim samym tempie, 

jak w latach poprzednich.  
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Rys. 10. Wykres oszczędności w czasie 2009-2014 

Po zmianie dotychczasowego sposobu spawania z manualnego na 

zautomatyzowane przedsiębiorstwo stało się nowoczesne i bardziej konkurencyjne. 

Zdobyta wiedza, zaplecze konstrukcyjne, park maszynowy oraz wykwalifikowana 

kadra umożliwiają realizację trudniejszych zadań, od projektu aż do wyrobu 

końcowego. Dzięki robotyzacji firma powiększyła zakres swojej działalności o 

kompleksową obróbkę metali. Bez robotów wzrost produkcji, a w szczególności 

wykonywanie nowych usług byłby nie możliwy. W oparciu o produkcję ludzką, czyli 

ręczną nie udało by się osiągnąć takiego poziomu produkcyjnego.  Roboty 

oszczędzają czas i koszty. Nawet rok 2012, w którym odczuć można było 

spowolnienie gospodarcze, przyniósł firmie wzrost przychodów.  Sukcesem firmy, 

która z małej 20 osobowej załogi zmieniła się w firmę 60 osobową były przede 

wszystkim inwestycje w nowe technologie. 

2.3. Wnioski 

W dzisiejszych czasach robotyzacja przemysłu staje się nieodzowna w budowaniu 

nowoczesnego przedsiębiorstwa. Każda firma, która chce prężnie działać na rynku 

musi dążyć do wysokiego stopnia automatyzacji. Robotyzacja to trend światowej 

gospodarki rynkowej zaraz za wykorzystaniem Internetu i telefonii komórkowej. 

Rosnący poziom konkurencji zwiększa zapotrzebowanie na rozwiązania, które 

poprawią produktywność przedsiębiorstw. Wzmacnianie przewagi konkurencyjnej 

jeszcze nigdy dotąd nie miało tak dużego znaczenia jak dziś. Należy przy tym 

podkreślić fakt, że robotyzacja nie oznacza wzrostu bezrobocia. Firmy wprowadzając 

automatyzację, kierują swoich pracowników do wykonywania innych zadań, a 

obsługa i serwis robotów wymaga kolejnych ludzi do pracy. Pojawienie się robotów 

w firmie to wzrost mocy produkcyjnych, a tym samym zwiększa się zapotrzebowanie 

na nowych pracowników. Według raportu, który w 2011 roku opublikowała 

zajmująca się nowymi technologiami firma Metra Martech, wykazano, że milion 
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robotów, które wówczas funkcjonowały w gospodarce światowej, było bezpośrednio 

odpowiedzialne za stworzenie 3 mln nowych miejsc pracy. 

Liczby ukazujące sytuację zrobotyzowania polskiego przemysłu można 

interpretować w dwojaki sposób. Z jednej strony, ukazują jak bardzo Polska jest 

opóźniona pod względem robotyzacji przemysłu, z drugiej strony ukazuje ogromny 

potencjał dla rozwoju robotyzacji. Polska stoi przed ogromnym wyzwaniem poprawy 

swojej konkurencyjności, ponieważ klasyczne metody produkcji, nie są już w stanie 

sprostać oczekiwaniom konsumentów, którzy żądają coraz lepszej jakości wyrobów. 
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3. POZYSKIWANIE WIEDZY UKRYTEJ W 
PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM Z WŁASNĄ 

KOMÓRKĄ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ 

Małgorzata ŚLIWA1, Katarzyna SKRZYPEK2, Karol DĄBROWSKI3 

W pracy zbadano rolę wiedzy w obecnej gospodarce wraz ze wskazaniem potrzeby 

zachowania zasobów materialnych, zgromadzonych w umysłach pracowników. 

Słuszność ciągłego doskonalenia organizacji potwierdzają problemy związane z 

relokacją pracowników i konkurencją. Autorzy pracy szukają odpowiedzi na pytanie: 

czy zastosowanie systemu wspomagającego zarządzanie wiedzą ukrytą w dziale 

badawczo-rozwojowym, pozwoli na stworzenie innowacji oraz efektywne wsparcie 

ogólnego procesu zarządzania wiedzą i osiągnieciu wymiernych korzyści w 

przedsiębiorstwie innowacyjnym? Na podstawie przeglądu literatury zidentyfikowano 

wiedzę występującą w analizowanym przypadku: jawną oraz trudną do 

sformalizowania wiedzę cichą. Przybliżono pojęcie innowacyjnego przedsiębiorstwa 

wraz z jego determinantami, a także rozważono czynniki wpływające na powstawanie 

innowacji. W publikacji opracowano model wspomagający transfer wiedzy ukrytej i 

jej formalizację w innowacyjnym przedsiębiorstwie produkcyjnym z własnym działem 

B+R. Wyróżniono w nim moduły odpowiedzialne za źródła wiedzy, sposoby jej 

pozyskania i stymulanty kreatywności wśród pracowników (motywowanie). W 

publikacji określono szereg korzyści biznesowych, co potwierdza zasadność 

stosowania systemów wspomagających zarządzeniem wiedzą. 

3.1. Wstęp 

W obecnej gospodarce dominuje globalizacja, rozwój technologii i nowoczesne 

rozwiązania informatyczne. Rynek, w krajach rozwiniętych nazywa się wprost: 

„gospodarką opartą na wiedzy” [16]. Za podstawową wartość w przedsiębiorstwach 

innowacyjnych uważa się wiedzę, która stanowi podstawę do podejmowania 

wszelkich działań [4] oraz powoduje wzrost rynkowej wartości firmy. 

Przedsiębiorstwa dbają o zwiększanie swojego potencjału innowacyjnego, ponieważ 

od tego zależy ich przyszłość. Innowacje traktuje się jako narzędzie, które pomaga 

w zdobyciu korzystniejszych wyników finansowych przedsiębiorstwa. Ponadto, „w 

przypadku widocznej obecnie w Polsce tendencji do oparcia gospodarki na wiedzy, 
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innowacjach i kreatywności staje się to podstawowym wymogiem współczesności, 

uznawanym na całym świecie za kluczowy warunek ekonomicznego sukcesu” [28]. 

Następuje zatem uzasadniona potrzeba inwestowania i zachowania zasobów 

niematerialnych firmy, a głównie wiedzy zgromadzonej w ekspertach i pracownikach 

wiedzy. Stanowi to również odpowiedź na problemy związane z relokacją 

pracowników, rozwojem przedsiębiorstw i konkurencją. Szczególnie innowacyjne 

przedsiębiorstwa produkcyjne są zmuszone do wdrożenia struktury informatycznej 

wspierającej lokalizowanie, pozyskiwanie i dystrybucję wiedzy [23].  

Sformułowano otoczenie problemu badawczego: dany jest dział badawczo-

rozwojowy przedsiębiorstwa produkcyjnego określanego jako innowacyjne, o 

określonych procesach biznesowych, realizowanych przez pracowników. W badanym 

dziale występuje wiedza jawna i ukryta. Czy zastosowanie systemu wspomagającego 

zarządzanie wiedzą ukrytą, dedykowanego dla tego działu, pozwoli na stworzenie 

innowacji oraz efektywne wsparcie ogólnego procesu zarządzania wiedzą i 

osiągnieciu wymiernych korzyści dla przedsiębiorstwa? 

Na podstawie literatury określono procesy wpływające na podział wiedzy oraz 

zidentyfikowano jej źródła w organizacji opartej na wiedzy. Przybliżono pojęcie 

innowacyjnego przedsiębiorstwa wraz ze determinantami, które pozwalają na 

takowe określenie. Rozważono również czynniki wpływające na powstawanie 

innowacji. W wyniku powyższego, popartego własnymi obserwacjami i znajomością 

procesów zachodzących w polskich przedsiębiorstwach, opracowano model 

wspomagający transfer wiedzy ukrytej w innowacyjnym przedsiębiorstwie 

produkcyjnym z własnym działem B+R. 

3.2. Źródła wiedzy w przedsiębiorstwie 

Realizacja nowych zadań częstokroć bazuje na interdyscyplinarnej wiedzy, która ma 

swoje źródło w umysłach różnych specjalistów. Twierdzi się, że w 

przedsiębiorstwach występują braki w wymianie informacji i doświadczeń 

pozyskanych przy pracy nad projektami, a „gromadzona wiedza po zakończeniu 

projektu ulega rozproszeniu i nie przynosi korzyści” [32]. 

Należy zatem skupić się na identyfikacji i rozróżnieniu źródeł wiedzy: dostępnej i 

prostej do przekazania wiedzy jawnej oraz trudnej do wyrażenia i sformalizowania 

wiedzy cichej [19]. Pozyskiwanie wiedzy jawnej, opiera się na przekazie wiedzy 

utrwalonej w formie reguł, procedur, instrukcji. Problemem natomiast jest 

systematyzacja i zapis wiedzy cichej, która wymaga zaangażowania i ciągłej 

motywacji pracowników [2]. Według powszechnie znanego, japońskiego modelu 

SECI [15] wyróżnia się cztery sposoby przemiany wiedzy: socjalizację, 

eksternalizację, kombinację oraz internalizację. Zatem należy skupić się na 

eksternalizacji, czyli przekształcaniu wiedzy ukrytej w jawną. W tym wypadku 
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wspomagać się winno metaforami, hipotezami, mapami myśli, czy innymi formami 

służącymi do jej trwałego zachowania.  

Mikuła [12] w oparciu o [14] przywołuje podział wiedzy według 4 grup aktywów 

intelektualnych: 

 wiedza doświadczalna (w. cicha) – podział doświadczeń między pracownikami, 

wraz z wiedzą emocjonalną, cielesną (mimika), energetyczną i rytmiczną, jak 

np. improwizacja, 

 wiedza konceptualna (w. jawna) – wyrażana przez obrazy, symbole i mowę, 

 wiedza syntetyczna, (w. jawna) – łatwa w transferze, zawarta w 

dokumentacjach, bazach dany, patentach czy licencjach, 

 wiedza rutynowa (w. cicha) – złożona z know-how i rutynowych operacji 

zdefiniowanych w organizacji i jej kulturze. 

Za podstawowe źródło wiedzy cichej uważa się doświadczenie w działaniu [11], 

natomiast podstawą wiedzy jawnej są informacje zawarte w formie papierowej i 

elektronicznej. W tabeli 1 wymieniono przykładowe źródła obydwu z nich. 

Tab. 1. Źródła wiedzy jawnej i ukrytej w przedsiębiorstwie 

WIEDZA CICHA WIEDZA JAWNA 

Nabyta m.in. podczas: 
 samodzielnych działań przy realizacji 

zadań, 
 wykonywania testów i badań, 
 analizy reklamacji (wyrobu, procesu), 
 feedback’u, wywiadu i w wyniku innych 

form komunikacji z klientem i 
użytkownikiem produktu lub usługi, 

 wolnych dyskusji, burz mózgów. 

Dostępna m.in. w: 
 systemach eksperckich, 
 oprogramowaniu wspomagającym  

projektowanie, wytwarzanie, zarządzanie 
relacją z klientem itp. (ERP), 

 informatorach, instrukcjach,  
 bazach danych, wewnętrznych bazach 

wiedzy, 
 źródłach książkowych i elektronicznych,  
 internet/ intranet, itp. 

 

Zachowanie wiedzy i łatwy dostęp do jej zasobów powinien wpłynąć na 

powielanie dobrych praktyk, a także wspomagać kreację wspólnych rozwiązań. 

Dzięki transferowi wiedzy, organizacje mogą zapewnić pracownikom dostęp do 

zasobów koniecznych przy realizacji projektów innowacyjnych. W środowiskach 

sieciowych (grup roboczych), pracownicy umysłowi mają różne role i zadania, a 

ponadto często są rozrzuceni (po działach, oddziałach, są pracownikami innych 

jednostek). Konwencjonalne modele bazujące na dwustronnym i osobistej wymianie 

wiedzy nie mają obecnie racji bytu. Dlatego też nowoczesne modele opierają 

zarządzanie projektami innowacyjnymi o technologię informatyczne. Konieczne jest 

zdefiniowanie procesu transferu wiedzy z wykorzystaniem technologii informatycznej 

i wskazanie synergii między wymogami projektów, kompetencji wiedzy partnerów i 

narzędzi informatycznych [3]. Prócz podstawowej korzyści płynącej z podziału 

wiedzy w postaci redukcji czasu przeznaczonego na realizacje projektu, zakłada się 

szybszą generację innowacyjnych procesów w przedsiębiorstwie, rozwój nowych 
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dziedzin działalności gospodarczej, poprawę motywacji pracowników i rozwoju całej 

organizacji [10]. 

3.3. Przedsiębiorstwo innowacyjne 

Mimo nagminnego stosowania terminu „przedsiębiorstwo innowacyjne”, jego 

dokładne znaczenie nie zostało jednoznacznie określone [9]. Jednakże najbardziej 

znana definicja samej innowacji to ta opracowana przez J. A. Schumpetera w latach 

60: „innowacja to wprowadzenie do produkcji nowych wyrobów lub doskonalenie już 

istniejących, udoskonalenie lub wdrożenie nowego procesu produkcji (innowacja 

procesowa), opracowanie nowego sposobu dystrybucji produktów, otwarcie nowego 

rynku, zastosowanie nowych materiałów, surowców do produkcji, wprowadzenie 

nowej organizacji produkcji” [24]. Za działalność innowacyjną uważa się całokształt 

działań naukowych, technicznych, organizacyjnych, lub mających w zamierzeniu 

prowadzić do wdrażania innowacji. Obejmuje ona również działalność badawczo-

rozwojową (B+R) [18]. Część przedsiębiorstw prowadzi klarownie zdefiniowane 

projekty innowacyjne polegające na tworzeniu i wprowadzaniu np. nowego 

produktu. Inne firmy dokonują przede wszystkim cyklicznych usprawnień w swoich 

produktach, procesach i działaniach. Innowacja może polegać na wdrożeniu jednej 

znaczącej zmiany lub na serii mniejszych, przyrostowych zmian, tworzących coś 

znaczącego [18]. Podstawowa definicja innowacyjnego przedsiębiorstwa stwierdza, 

że jest to firma, która wdrożyła w danym czasie przynajmniej jedną innowację, 

natomiast firma innowacyjna w sferze produktów lub technologii została określona 

jako taka, która wdrożyła innowację w obrębie produktu lub innowację w obrębie 

technologii [18]. Innowacyjność firm tworzy kilka czynników, takich jak: otoczenie 

stwarzające dostęp do wyspecjalizowanych usług, organizacji (także B+R) i zasobów 

(głównie ludzkich). Wpływ na nią ma także konkurencja oraz polityka publiczna, a ta 

jest rozbudowana z racji pozyskiwanych środków unijnych oraz programom 

strukturalnym [17]. 

Problematyczne bywa prawidłowe wskazanie etapu rozwojowego na jakim 

znajduje się przedsiębiorstwo pod względem innowacyjności. W tym celu warto 

oprzeć się o indykatory innowacyjności opisane przez Komisję Europejską, a 

opublikowane w dokumencie „Innovation Union Scoreboard 2014” [6], są to: 

1. wydatki na R&D w przedsiębiorstwie (procentowy udział tego działania w 

dochodach firmy) – wskaźnik ten zawiera wszystkie wydatki jakie na R&D 

poniosło przedsiębiorstwo, w tym np. koszty utworzenia lub utrzymania 

laboratoriów, 

2. inwestycja w innowacje z wyłączeniem R&D (procentowy udział wydatków w 

obrotach firmy) – wskaźnik ten jest sumą wydatków związanych z zakupem 

nowych maszyn, licencji, patentów oraz transferu wiedzy, 
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3. ilość złożonych przez firmę zgłoszeń patentowych w przeliczeniu na dochody 

firmy – wskaźnik ten umożliwia określenie zdolności przedsiębiorstwa do 

rozwoju nowych produktów. Jednym ze znaczących wskaźników tempa 

innowacyjności nowych produktów jest liczba patentów, 

4. liczba wprowadzonych przez firmę nowych produktów lub procesów w danym 

okresie czasu – innowacyjne firmy są zdefiniowane jako przedsiębiorstwa które 

wprowadziły nowe produkty lub procesy. Dokonały tego działając w pojedynkę 

lub w połączeniu z inną/innymi firmą/firmami.   

5. udział zysków ze sprzedaży produktów średnio i wysoko zaawansowanych do 

ogólnych dochodów firmy lub produktów (nawet nie zaawansowanych 

technologicznie) wytworzonych z zastosowaniem wysoko zaawansowanego 

procesu technologicznego. Saldo ze sprzedaży produktów zaawansowanych 

technologicznie lub zaawansowanych procesowo wskazuje na mocne i 

rozwijające się przedsiębiorstwa oraz uwydatnia ewentualne niedociągnięcia w 

zakresie zaawansowania technologicznego. 

Częstymi niedogodnościami z jakimi mierzą się przedsiębiorstwa produkcyjne są 

małe możliwości zasobowe, ograniczone środki finansowe oraz utrudniony dostęp do 

specjalistów i wiedzy specjalistycznej. Dlatego też określenie determinantów, które 

mogą wpłynąć na rozwój innowacji, a tym samym na rozwój przedsiębiorstwa, 

wydaje się kluczowe [22, 31]. 

3.4. Czynniki wspomagające powstawanie innowacji 

Dużą wagę przykłada się do współpracy jako czynnika stymulującego innowacyjność 

organizacji, ale także wspomagającego konkretny proces innowacyjny. W tym 

kontekście należy także wspomnieć o wpływie otoczenia i jego charakterystyce, 

ponieważ jak twierdzi A. Hausman, „innowacyjność jest procesem społecznym, a 

ważnym elementem stymulowania innowacyjności są efekty uzyskiwane przez inne 

firmy lub osoby” [9]. 

Istotnym elementem tworzenia innowacji w aspekcie zarządzania wiedzą jest 

dobór uczestników projektu: osób, firm. Stosowane są różne metody realizacji tych 

działań. Od klasycznych polegających na poszukiwaniu partnerów na podstawie 

relacji bezpośrednich po bardziej skomplikowane. Rekrutacja partnerów może 

opierać się np. na metodach decyzyjnych takich jak AHP i jej pochodnych. Można je 

stosować poszukując partnerów zewnętrznych - kooperantów [8] lub indywidualnych 

pracowników pochodzących z własnej organizacji lub z zewnątrz [27]. 

Kreowanie kultury innowacyjnej jest idealnym generatorem innowacyjności 

wśród pracowników. Czynnikiem inspirującym do działania jest człowiek i jego 

pomysłowość. Pracownik będzie angażował się w innowacje tylko wtedy, gdy 

działalność innowacyjna może zwiększyć jego użyteczność lub zadowolenie z pracy. 
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Wdrożenie innowacyjnego pomysłu jest możliwe dzięki motywacji i zarządzaniu 

możliwościami pracownika, który zgłosił swój pomysł. Należy pamiętać również, że 

tylko idee, które mają poparcie pracowników i władz zarządzających, stanowią 

realny potencjał [9]. 

Wiedza, która jest kluczowym elementem innowacyjnego projektu musi zostać 

wytransferowana, tak w obrębie własnej jednostki jak i na zewnątrz. Dzięki temu w 

trakcie realizacji projektu zwiększają się kompetencje jego uczestników [3]. Dla 

innowacyjnej organizacji opartej na wiedzy, ważne jest stworzenie relacji między 

uczestnikami, w taki sposób aby stosunki te generowały wartość dla całej organizacji 

i na nią pozytywnie oddziaływały.  

Amabile twierdzi, że przez odpowiednie zarządzanie można mieć wpływ na 

wszystkie trzy czynniki kreatywności tj. wiedzę, zdolność do twórczego myślenia i 

motywację [1, 9]. Najistotniejsza z tego zastawu jest bez wątpienie motywacja. W 

literaturze przedmiotu wyróżnia się sześć mechanizmów umożliwiających 

uaktywnienie motywacji pracowników do działań proinnowacyjnych: 

 prowokowanie – np. przydzielenia pracownikom zadań lekko przewyższających 

ich możliwości i umiejętności, 

 swoboda – np. zapewnienie pracownikom dowolności w wyborze metody 

realizacji postawionego celu, 

 zasoby – np. optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów materialnych i 

finansowych, 

 tworzenie zespołu – np. połączenie w grupy robocze osób z równych środowisk 

lub o różnych cechach charakteru, 

 zachęta nadzorcza – np. dodatkowe wynagrodzenie za pracę twórczą, 

 wsparcie organizacyjne – np. ustalenie w całym przedsiębiorstwie systemów 

dzielenia się informacją i wiedzą między różnymi działami [9, 20]. 

Sama motywacja, dzięki której można w różnoraki sposób stymulować 

pracowników do działania winna być nieodłącznie powiązana z kwestią kreatywności 

w zespole B+R. Kreatywność określa się jako sposób myślenia, który pozwala na 

kojarzenie i łączenie elementów w niekonwencjonalny sposób oraz wykorzystania 

wiedzy do generowania nowych pomysłów [29, 33].  

Ponadto stosuje się podział kreatywności na indywidualną i zbiorową. Ta 

pierwsza utożsamiana jest jako cecha pracownika, umiejętność twórczej analizy i 

rozwiązywania problemów. Z kolei kreatywność zbiorowa, przedstawia już sposób 

myślenia grupy i oddziałujących między sobą jednostek w zespole [7]. 

Jak twierdzi Richard, innowacja jest poprzedzona przez kreatywność [21]. Ta, 

dzięki motywacji, pojawia się w początkowej fazie, jest obrazowana jako pomysł lub 

myśl, natomiast innowacja jako proces i działanie które ją wdraża. W literaturze 

występują twierdzenia takie jak: „kreatywność jest determinantą innowacji, 

wykorzystuje się ją w rozwiązywaniu problemów, które występują w procesie 

innowacyjnym” [29]. Zatem następstwem kreatywności są innowacje. 
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3.5. Model badawczy 

Koncepcja badawcza bazuje na autorskim modelu zarządzania wiedzą w dziale 

badawczo-rozwojowym. Jego celem jest wspomaganie pozyskiwania wiedzy ukrytej, 

utożsamianej z rozwiązywaniem nowych zadań i tworzeniem innowacji. Bada się jej 

eksternalizację w innowacyjnym przedsiębiorstwie produkcyjnym na tle 

wynikających z tego, wymiernych korzyści. Prezentowany system wyróżnia się 

wielostronnym podejściem dedykowanym polskim przedsiębiorstwom sektora MSP z 

branży automotive dysponującym własnym zapleczem konstrukcyjnym, a 

równocześnie komórką badawczo-rozwojową. W dziale B+R, w wyniku podziału 

wiedzy i motywacji pracowników, powstają innowacyjne rozwiązania. Założono 

bezpośredni związek stosowania motywacji na kreatywne podejście do działania 

przez pracowników. Ponadto twierdzi się, że kreatywność stanowi nieodłączną 

składową przy opracowywaniu innowacji. Powyższe elementy stymulują wdrażanie 

nowych rozwiązań przez pracowników wiedzy, tworząc obszar powstawania 

innowacji (Rys. 1). Te z kolei wpływają na osiągnięcie przewidywanych korzyści dla 

przedsiębiorstwa, które przekładają się na zyski. 

W pierwszym etapie należy zdefiniować warunki brzegowe opisujące badane 

przedsiębiorstwo. Określono elementy zbioru D0, w których zawarto również 

charakterystykę projektu realizowanego we własnym dziale B+R: 

D1: Branża: automotive 

D2: Budżet projektu: 200 000-1 000 000 PLN, 

D3: Przeciętna liczba pracowników B+R: 5 osób, 

D4: Tematyka projektu: maszyny wspomagające produkcję elementów 

pneumatyki samochodowej, elementy łączące wchodzące w skład instalacji 

pneumatycznej, 

D5: Reprezentant projektu: 15 lat pracy w zespole, 

D6: Reprezentant projektu: 16 lat doświadczenia na podobnym stanowisku, 

D7: Ilość realizowanych nowych projektów w przedsiębiorstwie: 3-4 /rok, 

D8: Ilość pracowników B+R, która czuje się motywowana do działania≥ 70%. 

Zapisano również determinanty wskazujące na to, że analizowane przedsiębiorstwo 

może uważać się za innowacyjne. Wyróżniono 4 identyfikatory: 

D9: Wydatki poniesione na działania B+R – ok. 20% dochodów 

przedsiębiorstwa/rok 

D10: Ilość złożonych przez firmę zgłoszeń patentowych ≥ 1 zgłoszenia/rok, 

D11: Liczba wprowadzonych innowacji: nowe produkty ≥ 3, nowe procesy ≥ 3, 

D12: Udział zysków ze sprzedaży produktów innowacyjnych lub wytwarzanych 

przy zastosowaniu innowacji procesowej ≥ 40%. 

W drugim etapie należałoby w wyniku obserwacji, rozmów ze specjalistami lub 

na bazie własnych doświadczeń uszczegółowić szereg kroków wymienionych w 
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modelu systemu zarzadzania wiedzą ukrytą w przedsiębiorstwie innowacyjnym (Rys. 

1). Są to kolejno: 

1) zlokalizowanie źródeł wiedzy ukrytej i sposobów jej pozyskania (dziedzina 

S0), przykładowo: 

S1: Nagranie działań doświadczonego pracownika. 

2) zlokalizowanie źródeł wiedzy jawnej (dziedzina R0), przykładowo: 

R1: Systemy CDA/CAM/ CRM, 

3) określenie nowopowstałych zasobów wiedzy po zajściu procesu konwersji 

wiedzy ukrytej na tle wiedzy jawnej (dziedzina Z0), przykładowo: 

Z1: Wiedza o materiałach i ich własnościach: 

Sekcja 1: własności wytrzymałościowe i wielkość odkształcenia konkretnego 

elementu wykonanego z założonego materiału. 

 

Rys. 1. Model systemu wspomagającego zarządzanie wiedzą ukrytą w 

innowacyjnym przedsiębiorstwie produkcyjnym 

Sposobem na uzyskanie sformalizowanej wiedzy jest dobranie odpowiedniego 

algorytmu obliczeniowego wspomagającego decyzyjność. Proponuje się takie 

narzędzia jak: klasyfikator Bayesa, sieci neuronowe, logika rozmyta, sieci Petriego 

czy algorytmy genetyczne. Jako efekt należy zakładać powstanie sformalizowanego 

zapisu wiedzy, np.: procedury, instrukcje działania, skrypty/broszury, bazy danych, 

papierowe i elektroniczne biblioteczki lub prezentacje multimedialne. Natomiast w 

związku z zaistniałym transferem wiedzy ukrytej  przyjmuje się występowanie 

wymiernych korzyści (zbiór K0). Założono następujące korzyści biznesowe (część z 

nich przywołuje w swoim opracowaniu Tabaszewska [30]), takie jak: 
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K1: Redukcja nakładów finansowych poświęconych na prowadzenie nowego 

projektu 

K2: Redukcja szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych. 

K3: Lepiej dobrana kadra kierowania do zadania 

K4: Szybsze zakończenie projektu 

K5: Mniej poprawek i reklamacji 

K6: Więcej realizowanych zleceń/ projektów w okresie odniesienia 

K7: Redukcja czasu adaptacji nowych pracowników 

K8: Więcej zgłoszeń patentowych/ rok 

K9: Utrzymanie statusu przedsiębiorstwa innowacyjnego pod względem 

procesowym lub produktowym (minimum 3 lata w przód). 

Kolejne etapy prac mogą obejmować doprecyzowanie zależności współpracy 

pomiędzy modułami proponowanego modelu wraz z zastosowaniem klasyfikatorów. 

W fazie finalnej należałoby model zaimplementować w przedsiębiorstwie 

spełniającym zdefiniowane kryteria oraz we współpracy z zarządem firmy, 

monitorować wskaźniki związane ze zdefiniowanymi korzyściami. 

3.6. Wnioski 

Innowacyjne przedsiębiorstwa produkcyjne osadzone są w gospodarce opartej na 

wiedzy. Zarząd starając się utrzymać firmę na wysokim poziomie konkurencyjności, 

dąży do pozyskiwania i gromadzenia wiedzy cichej, szczególnie w przypadku 

własnego działu B+R. Stara się wspomóc pracowników wiedzy i stymulować do 

twórczych działań, których efektem może być projekt zaliczany do innowacji 

procesowej bądź produktowej. Przy tym jakże istotne jest zachowanie wiedzy cichej 

i jawnej. Główna przyczyną jest ograniczenie nakładów czasowych poświęconych na 

rozwijanie nowego, aczkolwiek zbliżonego zagadnienia. Ponadto w 

przedsiębiorstwach innowacyjnych główny nacisk kładzie się na ciągły rozwój i 

doskonalenie, zatem przedsiębiorstwo nie może sobie pozwolić na utratę kluczowych 

specjalistów, w których kumulowana jest wiedza. Powinno się dążyć do 

powiększania know-how organizacji i wewnętrznych zasobów wiedzy. Innowacyjne 

przedsiębiorstwo produkcyjne jest zobligowane do wdrożenia i utrzymywania 

technologii pozwalającej na efektywne zarzadzanie wiedzą. Przy zastosowaniu 

systemu wspomagającego podział i zachowanie wiedzy należy zwrócić uwagę na 

charakterystykę oraz kulturę pracy w danym przedsiębiorstwie. W przypadku 

organizacji innowacyjnej, efekt pracy działu B+R prócz realizacji nowych zadań 

stanowi opracowanie i wdrażanie autorskich rozwiązań, zwanych innowacyjnymi. 

Istotna jest świadomość potrzeby motywacji pracowników oraz pobudzania 

kreatywności w przypadku generacji nowych dziedzin wiedzy.  



Pozyskiwanie wiedzy ukrytej w przedsiębiorstwie produkcyjnym … 

 
46 

Na podstawie literatury, a także powyższych rozważań zaprojektowano model 

wspomagający transfer wiedzy, w szczególności wiedzy ukrytej, w dziale B+R. W 

wyniku czego powinny powstawać innowacyjne rozwiązania. Proponowany model 

uwzględnia cechy przedsiębiorstwa innowacyjnego opartego na wiedzy, opierając 

swoją efektywność na zestawie wymiernych korzyści biznesowych. Dalsze działania 

badawcze winny obejmować szerszą analizę składowych tworzących proponowany 

system, następnie zaprojektowanie informatycznego systemu do testów, oraz jego 

implementację w przedsiębiorstwie. 
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4. INKUBOWANIE INNOWACYJNEGO PROJEKTU W 
RAMACH SIECI PRZEDSIĘBIORSTW TYPU SPIN – OFF  

Karol DĄBROWSKI1, Katarzyna SKRZYPEK2, Małgorzata ŚLIWA3 

W artykule autorzy opracowali metodę usprawnienia zarządzania innowacyjnymi 

projektami poprzez inkubacje wydzielonej ze struktury przedsiębiorstwa nowej firmy, 

powołanej do realizacji projektu. Realizowane projekty opierać się mają na 

efektywnym wykorzystaniu potencjału środowiska zewnętrznego (sieć 

przedsiębiorstw). Inkubacja natomiast wiąże się z powołaniem nowej jednostki - 

Komercyjnego Inkubatora Rozwoju Innowacji (KIRI), którego celem będzie 

wspieranie „przedsiębiorstw – spółek córek” powstałych do realizacji konkretnych 

innowacyjnych projektów w określonym czasie. 

4.1. Wstęp 

W Polsce zauważa się tendencje „do oparcia gospodarki na wiedzy, innowacjach, 

kreatywności” [15]. Zakłada się, że wymienione elementy stanowią podstawowy 

wymóg współczesnego świata, który prowadzi przedsiębiorstwo do sukcesu w sferze 

biznesowej. W związku z tym, w Polsce powstaje duża liczba instytucji, 

przyjmujących charakter placówek innowacyjnych. Są to między innymi inkubatory 

przedsiębiorczości [15]. „Zagadnienia instytucji otoczenia biznesu łączących naukę 

z przedsiębiorstwami np. w województwie lubuskim są stosunkowo nowe. Dopiero 

od kilku lat dzięki wsparciu Funduszy Europejskich można zauważyć intensyfikacje 

prac nad powołaniem tych jednostek w najbardziej rozwiniętych gospodarczo 

miastach regionu” [2]. Zadaniami powstałych jednostek z założenia jest pobudzanie 

przedsiębiorczości, komercjalizacja zaawansowanych technologii oraz szeroko 

rozumiane łączenie świata nauki i przedsiębiorstw. W praktyce jednak instytucje te 

ograniczają się tylko do wynajmu po preferencyjnych cenach powierzchni biurowej, 

laboratoryjnej i produkcyjnej, usług związanych z prowadzeniem przykładowo 

księgowości czy szkoleń, na temat zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa. Co 

ciekawe właśnie w tych jednostkach zaobserwowano zjawisko lokowania firm typu 

„spółek – córek” istniejących na rynku przedsiębiorstw, których zadaniem jest 

opracowanie i wdrożenie na innowacyjnego produktu, procesu i usługi. Pojawia się 
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zatem pytanie czy przedsiębiorstwa te powinny lokować się w Inkubatorach 

Przedsiębiorczości? Czy oferta opisywanych jednostek może wspomagać działalność 

tych nowych przedsiębiorstw? Czy polityka „spółek – matek” zarządzania 

innowacjami jest korzystna dla nich? 

4.2. Innowacje  

W literaturze innowacje definiowane są w różny sposób. P. Drucker wskazuje że: „ 

innowacja to idea, postępowanie lub rzecz, która jest nowa pod względem 

jakościowym, odmienna od dotychczasowych” [3]. Autor podaje również trzy 

warunki powodzenia innowacji: 

 „innowacja jest pracą, która wymaga wiedzy, a często również ogromnej 

pomysłowości, 

 aby osiągnąć powodzenie, nowatorzy muszą wykorzystywać swoje silne strony 

oraz być emocjonalnie dostrojeni do okazji do innowacji, 

 innowacja musi być zawsze blisko rynku, orientować się na rynek, a w istocie 

być przez niego inspirowana” [4]. 

W klasyfikacji innowacji ze względu na ich obszar (przedmiot), spotyka się podział 

na innowacje produktowe, procesowe/technologiczne, organizacyjne i marketingowe 

[12]. W dalszej części artykułu skupiono się na innowacjach produktowych i 

procesowych. W tabelach 1 i 2 zaprezentowano wybrane definicje tych dwóch 

zagadnień.  

Tab. 1. Przykładowe definicje innowacji produktowej 

Autor Definicja innowacji produktowej Rok 

Główny Urząd 
Statystyczny 

„Innowacja produktowa jest to wprowadzenie na rynek 
wyrobu lub usługi, które są nowe lub istotnie ulepszone w 
zakresie swoich cech lub zastosowań. Innowacje produktowe 
w zakresie usług polegają na wprowadzeniu znaczących 
udoskonaleń w sposobie świadczenia usług, na dodaniu 
nowych funkcji lub cech do istniejących usług lub na 
wprowadzeniu całkowicie nowych usług” [6]. 

2013 

OECD/Eurostat 

„Innowacje w obrębie produktów wiążą się ze znaczącymi 
zmianami w zakresie wyrobów lub usług. Do tego typu 
zalicza się zarówno całkowicie nowe wyroby i usługi, jak i 
znaczące udoskonalenia istniejących produktów” [8]. 

2005 

Rockwell, 
Particelli 

„Innowacja produktowa jest to każda nowa postać produktu, 
stanowiąca ofertę rynkową przedsiębiorstwa” [9]. 

1982 
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Tab. 2. Przykładowe definicje innowacji procesowej / technologicznej 

Autor Definicja innowacji procesowej / technologicznej Rok 

Główny Urząd 
Statystyczny 

„Innowacja procesowa jest to wdrożenie nowych lub istotnie 
ulepszonych metod produkcji, dystrybucji I wspierania 
działalności w zakresie wyrobów i usług. Do innowacji 
procesowych zalicza się nowe lub znacząco ulepszone metody 
tworzenia i świadczenia usług. Innowacje procesowe obejmują 
także nowe lub istotnie ulepszone techniki, urządzenia i 
oprogramowanie w działalności pomocniczej, takiej jak 
zaopatrzenie, księgowość, obsługa informatyczna i prace 
konserwacyjne” [10]. 

2013 

OECD/Eurostat 
„Innowacje w obrębie procesów to znaczące zmiany w 
metodach produkcji i dostarczania produktów” [11]. 

2005 

A. Pomykalski 
„Pojęcie innowacji technologicznej obejmuje nowe produkty i 
procesy oraz znaczące zmiany technologiczne w produktach i 
procesach” [13]. 

2001 

4.3. Zarządzanie innowacjami w oparciu o sieci 

przedsiębiorstw  

Innowacyjność nie stanowi jedynie chwilowej mody, lecz staje się podstawową 

umiejętnością przedsiębiorstw zorientowanych na wiedzę [6]. Niezbędny, zatem jest 

system zarządzania innowacjami, którego elementami będą zasoby ludzkie, kultura 

innowacyjna oraz tak dostosowane metody, które stworzą spójną i racjonalną 

ścieżkę rozwoju [5]. Tak zaprojektowany system powinien umożliwiać organizacji 

permanentne zdobywanie wiedzy – jest to najważniejszy efekt właściwego 

zarządzania innowacjami [16]. Powstała w tych warunkach synergia pomiędzy 

innowacjami, a wiedzą doprowadziła do powstania teorii i pojęć z tego zakresu. 

Dlatego też, dla dalszego procesu badawczego konieczna jest analiza tych pojęć.  

We współczesnej gospodarce rynkowej rośnie znaczenie procesów wiedzy i 

wysokich technologii informacyjnych. Sytuacja ta stała się bodźcem do zdefiniowania 

takiego wyrażenia jak – gospodarka oparta na wiedzy. Drucker stwierdził, że wiedza 

nie będzie, co prawda jedynym źródłem przewagi konkurencyjnej, lecz za to 

najważniejszym [4]. Gospodarka oparta na wiedzy, to gospodarka, w której 

podstawowym składnikiem jest zarządzanie procesami gospodarczymi i umiejętne 

kierowanie ludźmi. Jest to struktura, w której podstawowym problemem jest 

poznanie i określenie mechanizmów oddziaływania na przemiany i rozwój 

gospodarki. Według Druckera jest to, porządek ekonomiczny, w którym wiedza, 

surowce i kapitał są kluczowym zasobem, porządkiem społecznym, dla którego 

nierówność oparta na wiedzy są głównym wyzwaniem [8].  
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Współcześnie przedsiębiorstwa chcąc zrealizować projekty orientują się na 

stworzenie relacji pomiędzy uczestnikami procesu innowacji - sieci. „Sieć można 

określić, jako złożoną, połączona wzajemnymi powiązaniami grupę (lub system), a 

współdziałanie w sieci oznacza wykorzystywanie układów tego typu do realizacji 

założonych celów” [17]. Sieć można rozumieć, jako zespół splecionych więzami 

uczestników, w skład których wchodzą – osoby prywatne, firmy, ich oddziały, 

uczelnie, rządy, klienci oraz inne podmioty, a więzami są kontakty i interakcje [17]. 

Sieci potwierdzają swoją przydatność wszędzie, gdzie „korzyści ze wspólnej 

specjalizacji, wspólnego wykorzystania infrastruktury i podzielania przyjętych 

standardów oraz płynące z nich efekty ekonomiczne przewyższają koszty 

zarządzania nimi i ich utrzymywania” [17]. Każda instytucja / przedsiębiorstwo 

posiada daną grupę partnerów, z którymi współpracuje w różnym zakresie i na 

różnym etapie działań. Po pewnym czasie wśród firm zrzeszonych w sieciach 

wzajemne relacje zacieśniają się (rośnie wzajemne zaufanie, kształtują się relacje 

międzyludzkie) prowadząc do bliższej współpracy przez co, firmy są bardziej skłonne 

do zakupu i sprzedaży technologii we własnym gronie. 

Również w takim gronie – sieci przedsiębiorstw, można posilić się o opracowanie 

metody wspomagającej sprawniejszą wymianą podstawowych informacji. Począwszy 

od zmiennych terminów zamówień materiałów u dostawców, które są skorelowane 

często z prowadzeniem pilnego projektu o mocno ograniczonych zasobach 

czasowych do wymiany kluczowych informacji pomiędzy grupami pracowniczymi z 

różnych działów czy podjednostek przedsiębiorstwa. Ponadto, nawiązując do badań 

twierdzi się, że najważniejsze zalety tejże struktury to: wsparcie partnerów, większa 

możliwość ekspansji rynku, wzajemna wymiana zasobów przedsiębiorstw, a także 

mocniejsza pozycja wobec konkurencji czy stabilniejsza pod względem 

administracyjnym [8]. Zatem na tej podstawie można wnioskować, że 

przedsiębiorstwa, tym bardziej młode, które potrzebują wsparcia – otrzymują je od 

współpracujących jednostek. Doświadczone przedsiębiorstwa obecne w świeci, 

stanowią wsparcie merytoryczne, które pozwala na priorytetowe traktowanie przez 

młodą firmę autorskiego innowacyjnego rozwiązania i rozbudowy własnego know-

how. 

4.4. Studium przypadku 

Dane jest przedsiębiorstwo o ugruntowanej pozycji na rynku regionalnym, polskim 

i światowym – firma jest cenionym producentem podzespołów. Opisana firma wg 

zgłoszonego numeru PKD zajmuję się przetwórstwem przemysłowym (sekcja C). 

Analizowany podmiot działa w branży potocznie zwanej automotive, gdzie stawia się 

duży nacisk na rozwój innowacyjnych metod produkcji. Transfer nowoczesnych 

technologii ma na celu podniesienie wydajności i efektywności produkcji (szybkość 
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realizacji zamówienia – just in time, minimalizacja kosztów, redukcja odpadów oraz 

rygorystyczna kontrola jakości). Poprzez implementowaną technologię, 

przedsiębiorstwo opracowuje i wprowadza, na potrzeby poprawy konkurencyjności 

rynkowej, innowacje procesowe. Przedsiębiorstwo posiada nowoczesny park 

maszynowy oraz wykwalifikowanych inżynierów i konstruktorów. Pomimo takiego 

zaplecza, firma pozostaje jedynie podwykonawcą lub wykonawcą częściowym 

produktu. Tendencje opisywane przez klasyków zarządzania przedsiębiorstwami 

jednoznacznie wskazują, że wspólną cechą firm, które odniosły sukces była 

innowacyjność produktowa – „podczas gdy przewaga konkurencyjna wciąż wynika z 

wielkości lub posiadania określonych aktywów, coraz powszechniejsze staje się 

przekonanie, że w najlepszej sytuacji znajdą się takie firmy, które zdolne będą do 

zmobilizowania wiedzy, technologii oraz doświadczenia i oferowania nowości 

(wyrobów i usług) bądź innowacyjnych metod jakimi je tworzą i docierają do 

klientów ze swoimi ofertami” [1].  

Wiedząc, że rynek automotive, jest chwiejny i podatny na wszelkie załamania 

(kryzys roku 2008 doprowadził do upadku lub znacznej redukcji zatrudnienia u kilku 

znanych producentów samochodów np. „wielka trójka z Detroit” - General Motors, 

Ford, Chrysler oraz szwedzki Saab) firma znalazła niszę w innej branży, w której 

mogłaby być producentem wiodącym (względnie finalnym) poprzez wprowadzenie 

produktu innowacyjnego. Poza tym faktem, wprowadzenie na rynek innowacyjnego 

produktu pomaga w osiągnięciu przewagi również w inny sposób – mianowicie, 

badania wskazują na silny związek między osiągami firmy, a kreacją nowych 

produktów „Nowe wyroby pomagają w zdobywaniu i utrzymywaniu udziału w 

rynkach, a także w zwiększaniu zysków. W przypadku uznanych i ugruntowanych 

wyrobów przyrosty ze sprzedaży wynikają nie tylko z bycia konkurencyjnym cenowo, 

ale również z całej palety czynników poza cenowych – wzoru, kastomizacji (czyli 

zindywidualizowania masowego produktu) oraz jakości” [1] . 

Obecnie moce przerobowe firmy (długoterminowe umowy, które wiążą ją ze 

zleceniodawcami) oraz potrzeba uzupełnień (park maszynowy, kapitał ludzki, 

zdolności marketingowe) uniemożliwiają prowadzenie badań nad nowymi 

produktami, w pełnym zakresie. Dodatkowym zagrożeniem jest fakt, że projekty 

innowacyjne obarczone są dużym potencjałem ryzyka, co w wypadku początkowych 

porażek we wprowadzaniu produktu na rynek może mieć negatywny wpływ na 

postrzeganie marki przez dotychczasowych klientów. Wobec tak przedstawionych 

problemów przedsiębiorstwo poszukuje rozwiązania dającego możliwie najlepszy 

rezultat.  
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4.4.1.  Proponowane rozwiązanie 

Powszechnie przyjmuje się, że podstawą istnienia firmy jest jej ciągły rozwój. 

Zatrzymanie się na pewnym szczeblu rozwoju może spowodować nieodwracalne 

skutki dla przedsiębiorstwa a w konsekwencji jego upadek (przykładem jest 

nieistniejąca firma Kodak). Według jednej z definicji, „innowacyjność to 

wykorzystywanie z sukcesem nowych pomysłów” [1]. Jednak aby innowacja się 

przyjęła nie wystarczy sam tylko dobry pomysł. Elementarnym czynnikiem jest 

połączenie pozyskanej wiedzy z potencjałem przedsiębiorstwa (np. w postaci 

posiadanej technologii) oraz potrzebami rynku. W literaturze przedmiotu – 

zarządzanie innowacjami, opisywane jest jako interaktywny, sprzężony proces [1], 

dlatego też należy rozpatrzeć ten przypadek w postaci sieci połączonych ze sobą 

działań prowadzących do rozwiązania.  

Opisywane przedsiębiorstwo funkcjonuje w branży automotive, w której 

innowacje produktowe są domeną zleceniodawców (właścicieli danej marki). 

Rozpatrywana firma nie ma większej szansy na produkcje nawet całego komponentu 

(poprzez rozwinięcie produkcji takiego podzespołu, firma mogłaby rozwijać jego 

produkcje i wprowadzać innowacje) gdyż strategia zleceniodawcy polega na 

rozdrobnieniu zleceń.  

Proponowanym przez autorów rozwiązaniem jest powołanie przez opisywane 

przedsiębiorstwo firmy odpryskowej spin – off (skrót: FO). Celem działania FO 

powinno być rozwinięcie i wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu. 

Przedsiębiorstwo macierzyste ulokuje FO w ramach struktury Komercyjnego 

Inkubatora Rozwoju Innowacji. Inkubator ten, to jednostka zaproponowana przez 

autorów, jako alternatywa i rozwinięcie tradycyjnych inkubatorów, których 

funkcjonowanie na niezmienionych od lat zasadach jest coraz częściej podważane. 

Wynika to z faktu zmiany wymogów rynku i uczestników / mieszkańców inkubatora. 

Zmiany w postrzeganiu funkcji i roli, jaką ma pełnić nowoczesny inkubator 

implikowany jest przez coraz większy nacisk kładziony na zarzadzanie wiedzą i 

potencjałem ludzkim. Innym istotnym czynnikiem jest także ciągłe poszukiwanie 

oszczędności. Zaoszczędzenie środków poprzez usprawnienie procesu, uniknięcie 

przeinwestowania w infrastrukturę umożliwia przeniesienie środków finansowych na 

działania zmierzające do opracowania innowacyjnego produktu. Jednostka ta jest 

ciałem nadrzędnym w stosunku do uczestników sieci. KIRI ma na celu sieciowanie 

różnych przedsiębiorstw i grupowanie ich w jednym miejscu.  

Autorzy przedstawiają dwie możliwości (ścieżka 1 i ścieżka 2, podzielona na 

kroki) osiągnięcia przez przedsiębiorstwo oczekiwanego celu, jakim jest 

wprowadzenie innowacyjnego produktu. Tabela 3 zawiera opis skrótów używanych 

w ścieżce 1.  
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Tab. 3. Opis skrótów używanych w schematach ścieżki 1. 

Opis skrótów 

FO Firma odpryskowa 

KIRI Komercyjny Inkubator Rozwoju Innowacji 

FZI Firma zewnętrzna – uczestnik inkubatora 

FZ Firma zewnętrzna – spoza inkubatora 

 

Ścieżka 1. Opracowanie innowacyjnego produktu w oparciu o środki finansowe 

przedsiębiorstwa.  

Krok 1. Powołanie firmy odpryskowej.  

 

Rys. 1. Wyodrębnienie z przedsiębiorstwa odpryskowego 

Krok 2. Ulokowanie przedsiębiorstwa odpryskowego w Komercyjnym Inkubatorze 

Rozwoju Innowacji. 

FO w celu redukcji kosztów lokowane jest w KIRI. Inkubator ten, do którego trafia 

FO, umożliwia dostęp do kontrahentów oraz pomaga w rozwinięciu prac nad nowym 

produktem.  

 

Rys. 2. Ulokowanie przedsiębiorstwa odpryskowego w Komercyjnym Inkubatorze 

Rozwoju Innowacji 

Krok 3. Powołanie sieci współpracujących przedsiębiorstw.  

Powstaje w ten sposób sieć współpracujących ze sobą firm. Nie wszystkie muszą 

należeć do KIRI. Uczestnictwo w ramach tego inkubatora jedynie pomaga i 

stymuluje inne przedsiębiorstwa do inwestycji w innowacje. Firmy współpracują na 

zasadzie podwykonawców cząstkowych dla FO. Jest to dla FO sytuacja korzystna 

gdyż na etapie projektowania produktu, narzędzia potrzebne do jego wykonania nie 

są z góry sprecyzowane (pozwala to uniknąć sytuacji zainwestowania w narzędzia, 

które mogą się okazać nie wykorzystywane w pełni lub nawet zupełnie przy 
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ostatecznej produkcji), pozwala to zachować firmie większą elastyczność i otwartość 

na sugestię firm zewnętrznych na etapie projektowania czy wykonania prototypów.  

 

Rys. 3. Powołanie sieci współpracujących przedsiębiorstw 

Na potrzeby tego przykładu autorzy zawęzili relacje pomiędzy FZI i FZ jedynie do 

współpracy jednostronnej z FO. W rzeczywistości współpraca może zachodzić w 

każdej możliwej konfiguracji pomiędzy uczestnikami. Również zakres działalności FZI 

i FZ może być różny w zależności od potrzeb firmy – inicjatora sieci.  

Ścieżka 1, której wynikiem jest wytworzenie i wprowadzenie na rynek przez FO 

innowacyjnego produktu środkami własnymi w oparciu o nawiązaną współpracę z 

FZI oraz FZ, umożliwia zbudowanie trwałej sieci współpracy oraz zmniejsza ryzyko 

poniesienia fiaska przez przedsiębiorstwo. Alternatywą do realizacji przedsięwzięcia 

według ścieżki 1 jest ścieżka 2 (opis skrótów zamieszczono w tabeli 4). 

Ścieżka 2. Opracowanie innowacyjnego produktu w oparciu o środki finansowe 

przedsiębiorstwa oraz finansowanie zewnętrzne. 

Tab. 4. Opis skrótów używanych w schematach – Ścieżki 2 

Opis skrótów 

FO Firma odpryskowa 

KIRI Komercyjny Inkubator Rozwoju Innowacji 

FZI Firma zewnętrzna – uczestnik inkubatora 

FZ Firma zewnętrzna – spoza inkubatora 

IZK Firmy i instytucje zewnętrzne – uczestnicy konsorcjum projektowego 

 

Postepowanie to polega połączeniu kroków ze ścieżki 1 z powołaniem 

konsorcjum mającego na celu pozyskanie funduszy na badania i rozwój nowego 

produktu. Rozwiązanie to umożliwia pozyskanie środków zewnętrznych na 

ryzykowne często badania nad rozwijaniem innowacji. Do konsorcjum mogą zostać 

powołane firmy zewnętrzne, instytuty badawcze, uczelnie wyższe oraz instytucje 

otoczenia biznesu. Instytucje te mogą pochodzić z kraju jak i z zagranicy – w 

zależności o jaki typ grantu FO, jako lider projektu będzie aplikował. 
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Rys. 4. Schemat postępowania w ramach realizacji projektu według ścieżki 2 

Zaproponowane przez autorów rozwiązanie umożliwia sprawną syntezę mocnych 

stron charakteryzujących duże i małe przedsiębiorstwa w dążeniu do innowacji. 

Synteza ta umożliwia wyłączenie poza nawias słabości tych organizacji.  

Tab. 3. Synteza mocnych i słabych stron przedsiębiorstw w ramach FO 

Mocne i słabe strony  
małego przedsiębiorstwa 

Mocne i słabe strony  
dużego przedsiębiorstwa 

Szybkość podejmowania decyzji 
Sformalizowane systemy kontroli zarządzania, 

na przykład harmonogramów realizacji i 
kosztów inwestycji 

Kultura nieformalności 
Dostęp do kluczowych zasobów, głównie 

środków finansowych 

Poziom komunikacji wewnętrznej (każdy wie, 
co się dzieje) 

Posiadanie ważnych umiejętności oraz 
doświadczenia 

Klarowna podzielana przez większość wizja 
Działanie wg strategii długoterminowej oraz 

kierunku rozwoju 

Elastyczność, mobilność 
Posiadanie struktur organizacyjnych i 

planowania etapowego 

Duch przedsiębiorczości i skłonność do ryzyka Umiejętne zarządzanie ryzykiem. 

Energia, entuzjazm, pasja do innowacyjności Przywiązywanie wagi do detali 

Kontakty i wymiana informacji wewnątrz i na 
zewnątrz 

Stały dostęp do zasobów wiedzy 

 

Proponowany przez autorów model zarządzania innowacjami opiera się na FO, która 

z natury jest firmą małą. Kapitał w postaci zaplecza (finansowego, sprzętowego, 
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ludzkiego, know-how) pochodzący od przedsiębiorstwa macierzystego umożliwia FO 

czerpać z niego, to co najlepsze z zachowaniem elastyczności cechującej małe 

organizacje.  

4.5. Konkluzje i dalsze prace  

„Jak wynika z raportów Komisji Europejskiej na temat stanu innowacyjności w UE, 

Polska w innowacjach nie przoduje a wręcz dołuje. Cytując Portal Innowacji – 

najbardziej innowacyjne kraje UE wykazują pewne wspólne mocne strony w zakresie 

krajowych systemów badań i innowacji, wśród których kluczową rolę odgrywają 

innowacyjna przedsiębiorczość i szkolnictwo wyższe. Sektory gospodarki wszystkich 

liderów innowacji osiągają bardzo wysokie wskaźniki nakładów na badania naukowe 

i rozwój oraz przodują w składaniu wniosków patentowych. Polska do tych krajów 

nie należy” [2]. Rozwiązaniem tego problemu może być kompleksowe i dedykowane 

wspieranie regionalnych przedsiębiorstw zwłaszcza produkcyjnych na każdym etapie 

ich rozwoju – od „mikro” do „dużych” firm ze szczególnym uwzględnieniem 

przedsiębiorstw wydzielonych z istniejących „spółek – matek”, powołanych do 

realizacji zadania stworzenia i produkcji innowacyjnego produktu. Ze względu na 

specyfikę tych firm, autorzy artykułu proponują oparcie realizacji projektu 

o wykorzystanie potencjałów Komercyjnych Inkubatorów Rozwoju Innowacji, 

których zadaniem powinno być wspieranie opisywanych spółek zależnych. Zaletą 

proponowanego rozwiązania jest: stworzenie firmom odpryskowym specjalistycznych 

warunków do rozwoju, kreowanie kultury innowacyjności poprzez budowanie sieci 

powiązań pomiędzy firmami rezydującymi w jednostce, stworzenie warunków do 

wymiany doświadczeń pomiędzy lokatorami Komercyjnego Inkubatora Rozwoju 

Innowacji.  

Jak pokazują doświadczenia krajów europejskich, nie należy ograniczać się do 

najprostszego wynajmu pomieszczeń. W dzisiejszych czasach również nie tylko 

środki finansowe są najważniejsze. Poza nimi liczy się m.in. otwarte nawiązywanie 

kontaktów biznesowych, informacja, zarządzanie kreatywne przedsiębiorstwem, 

zasobami ludzkimi oraz budowanie swojej przewagi konkurencyjnej w oparciu o 

innowacyjne produkty, procesy i usługi.  

Autorzy artykułu planują przeprowadzić badania, których efektem będzie 

opracowanie modelu zarządzania projektami innowacyjnymi wykorzystującego sieci 

przedsiębiorstw, jako stymulatory innowacyjności.  
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5. AUTOMATYZACJA PRZYJĘCIA TOWARU  
W WYBRANYM ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM 

Marek SAŁAMAJ1
, Paweł WABNO2 

W niniejszym artykule przedstawiono zagadnienia związane z eliminacją 

niepożądanych przestojów, które powodowane były długotrwałą identyfikacją detali 

przyjmowanych na stan zakładu produkcyjnego POLWAB oraz w zakresie związanym 

z eliminacją błędnie zidentyfikowanych lub niepoprawnie zweryfikowanych detali w 

strefie przyjęć.  

5.1. Wprowadzenie 

Kody kreskowe po raz pierwszy zostały użyte 26 czerwca 1974 roku w Troy, w 

stanie Ohio (USA). Produktem (oznaczonym kodem kreskowym), który jako pierwszy 

został zeskanowany w tym dniu w supermarkecie Marsh, była guma do życia firmy 

Wrigley. Szybkość i łatwość identyfikacji produktów i towarów na podstawie kodów 

kreskowych sprawiły, że wraz z upływem czasu kody znalazły szerokie zastosowanie 

w różnych dziedzinach działalności, zarówno przemysłu, jak i życia codziennego. 

Początkowo wykorzystywane były do identyfikacji jednostek handlowych, z czasem 

znalazły swoje zastosowanie w identyfikacji jednostek logistycznych w identyfikacji 

zasobów, a także do znakowania kuponów, kwitów zwrotnych, recept, leków czy 

nawet stron internetowych.  

Głównym celem niniejszego projektu była optymalizacja procesu przyjęcia 

towaru w dziale przyjęcia towaru w przedsiębiorstwie produkcyjnym POLWAB. W 

związku z tym, opracowano, zaprojektowano, a następnie zaproponowano 

stanowisko do szybkiej identyfikacji detali, którego działanie bazuje na zastosowaniu 

kodów kreskowych. W rozważanym zagadnieniu na terenie wspomnianego 

przedsiębiorstwa kody kreskowe są wykorzystywane do identyfikacji paletowych 

jednostek ładunkowych, na których dostarczane są określone rodzaje detali. W skład 

zaproponowanego w niniejszym projekcie stanowiska zalicza się czytnik kodów 

kreskowych oraz urządzenie przenośne jak tablet, terminal roboczy lub inne 

urządzenie mobilne wraz z aplikacją bazodanową. W związku z tym, obszar 

realizowanych działań w obecnym projekcie głównie obejmował analizę aktualnie 
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funkcjonującego procesu przyjęcia towaru bazującego na tzw. strefie detali 

poglądowych oraz zaproponowanie, zaprojektowanie i wykonanie fizycznego 

stanowiska do szybkiej identyfikacji detali przyjmowanych na teren zakładu. Dlatego 

wykonanie tego typu stanowiska, którego funkcjonowanie oparto głównie na 

stosowaniu kodów kreskowych, wiązało się z użyciem w nim laserowego czytnika 

kodów kreskowych do dekodowania informacji zakodowanych w postaci kodu 

kreskowego. Czyli kodu, który w niniejszym projekcie postrzegany jest jako klucz 

dostępu do bazy danych konkretnie wytypowanych detali. 

5.2. Gospodarka magazynowa  

Zagadnienia jakie można wyróżnić w zakresie gospodarki magazynowej dotyczą 

następujących pojęć: magazyn, magazynowanie, zapas magazynowy, wyodrębniona 

przestrzeń magazynowa, wyposażenie magazynowe, personel magazynowy, 

organizacja gospodarki magazynowej oraz koszty magazynowania. W tym 

przypadku, pojęcie magazynu określa jednostkę funkcjonalno-organizacyjną, której 

podstawowym zadaniem jest magazynowanie dóbr materialnych. Czyli przez 

magazynowanie, należy rozumieć wykonywanie pewnego zespołu czynności na 

terenie określonego zakładu jak przyjęcie, składowanie, przechowywanie, 

kompletowanie, przemieszczanie, konserwacja, ewidencjonowanie, kontrolowanie i 

wydawanie różnego rodzaju dóbr materialnych (zapasu magazynowego). Zapas 

magazynowy to dobra materialne, które zostały fizycznie przyjęte do magazynu i we 

właściwy sposób udokumentowane. W zakresie gospodarki magazynowej zapasem 

może być dowolny surowiec, materiał, półfabrykat czy wyrób gotowy. Głównym 

celem tworzenia zapasu jest jego późniejsze wydanie z magazynu i wykorzystanie go 

np. w produkcji bądź konsumpcji. W związku z tym, wszelkie zapasy magazynowane 

są składowane i przechowywane na specjalnie wyodrębnionej przestrzeni, która 

stanowi część budowli magazynowej. Tak wyodrębniona przestrzeń spełnia wszelkie 

określone wymagania, dotyczące składowanych dóbr dzięki czemu chroni je przed 

obniżeniem ich jakości, a tym samym wartości. Wyposażenie magazynowe to 

wyposażenie technologiczne, które daje możliwość realizacji zadań związanych z 

funkcją magazynu i technologicznym procesem magazynowania oraz wyposażenie 

budowlano-instalacyjne gwarantujące właściwe warunki klimatyczne 

magazynowanych dóbr, odpowiednie oświetlenie,  zabezpieczenie przeciwpożarowe, 

ochrona przed kradzieżą, sterylne warunki i spełnienie wymagań BHP. Natomiast, 

magazyn obsługiwany jest przez personel magazynowy, czyli określony zespół ludzi, 

którzy pracują na magazynie i są odpowiedzialni za jego właściwe funkcjonowanie. 

Organizacja gospodarki magazynowej obejmuje system skoordynowanych działań 
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mających na celu efektywne magazynowanie dóbr. Wśród tego typu działań 

wyróżnia się ogół środków, zasad i metod, które wykorzystywane są w gospodarce 

magazynowej wraz z doborem struktury organizacyjnej. Nie ulega wątpliwości, że z 

pracą magazynu wiążą się również różnego rodzaju koszty magazynowania, które 

definiujemy jako wyrażone w pieniądzu zużycie środków trwałych, materiałów, paliw 

i energii wraz z wynagrodzeniem pracowników magazynu [1]. 

Kolejnymi, istotnymi pojęciami z punktu widzenia opisywanego w niniejszym 

artykule stanowiska są następujące pojęcia: paletowa jednostka ładunkowa oraz 

etykieta logistyczna. W tym przypadku, paletową jednostkę ładunkową definiujemy 

jako jednostkę ładunkową uformowana na palecie płaskiej lub w palecie 

skrzynkowej [2]. Natomiast, etykieta logistyczna jest to już etykieta, która służy do 

oznaczania jednostki logistycznej, zwanej również etykietą transportową lub 

wysyłkową. Tego typu etykieta zawiera podstawowe dane, które odnoszą się 

bezpośrednio do transportowanego ładunku wraz z kodem kreskowym. 

5.2.1.  Technologia magazynowania 

Termin technologia magazynowania bezpośrednio skojarzony jest z regułami 

określającymi sposoby przemieszczania oraz składowania zapasów magazynowych 

wraz z użyciem odpowiedniego wyposażenia technicznego magazynu. Zaś 

technologiczny proces magazynowania, to uszeregowany zbiór czynności 

realizowanych przez pracowników z użyciem odpowiednich urządzeń, które związane 

są z przepływem zapasów przez magazyn. W związku z tym, żeby przepływ zapasów 

przez magazyn był jak najefektywniejszy to należy wyznaczyć w nim następujące 

elementy techniczno-organizacyjne, jak [3]: przestrzeń magazynową, maszyny i 

urządzenia, określić zasady wykonywania czynności przez samych pracowników oraz 

przygotować określoną dokumentację. 

5.2.2.  Strefy magazynu 

W praktyce, wyróżnić można cztery strefy magazynowe, czyli strefę przyjęć, 

składowania, komplementacji oraz strefę wydań. Wszystkie powyżej wymienione 

strefy różnią się od siebie czynnościami jakie się na nich wykonuje podczas 

przepływu dóbr przez magazyn. Pierwszą ze stref jest strefa przyjęć, w której 

wykonywane są wszelkie czynności związane z rozładunkiem dostawy oraz 

przyjęciem (fizycznym i dokumentacyjnym) dóbr do magazynu. Wśród czynności 

realizowanych na strefie przyjęć wyróżnia się rozładunek środka transportu, 
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rozpakowanie, segregacje, sortowanie, kontrole jakościową i ilościową, sprawdzenie 

dokumentów przyjęcia do magazynu, znakowanie przyjętych dóbr etykietami 

 

identyfikacyjnymi i lokalizacyjnymi, a na koniec przekazanie do strefy składowania. 

W samej strefie składowania wykonywane są przede wszystkim czynności, które 

bezpośrednio związane są ze składowaniem i niekiedy komplementacją dóbr (w 

przypadku, gdy w danym magazynie nie ma wyznaczonej strefy komplementacji). 

Do głównych czynności realizowanych w tej strefie zalicza się przemieszczanie i 

piętrzenie dóbr w wyznaczonych miejscach składowania, wykonywanie czynności 

konserwacyjnych, pobranie z miejsc składowania dóbr i przemieszczanie ich do 

strefy komplementacji lub wydań. Zakres czynności jaki realizowany jest w strefa 

komplementacji obejmuje czynności związane z komplementacją określonych 

zamówień, a następnie przemieszczanie ich do strefy wydań. Strefa wydań jest 

ostatnią strefą, w której wykonywane są różnego rodzaju czynności związane z 

wydaniem i załadunkiem towaru na środki transportu zewnętrznego. Do czynności 

realizowanych w zakresie tej strefy zaliczamy między innymi kontrole 

skompletowanych wysyłek i załadunek na środek transportu [3]. 

Jeżeli chodzi o różne koncepcje układu stref magazynu (pod względem 

rozmieszczenia) to wyróżnić można dwa układy, układ przelotowy (prosty i kątowy) 

oraz układ nieprzelotowy (z oddzielonymi lub z połączonymi strefami przyjęć i 

wydań). W tym przypadku, układem przelotowym określamy układ, w którym strefa 

przyjęć oraz wydań znajdują się po przeciwnych stronach magazynu. Natomiast, 

układ nieprzelotowy nazywamy jest także układem workowym, który charakteryzuje 

się występowaniem stref przyjęć oraz wydań obok siebie. Wyżej wymienione układy 

(przelotowy i nieprzelotowy) zostały przedstawione na rysunku 1 oraz rysunku 2 [4]. 

A B C D A B C D

B)A)

 

Rys. 1. Układ magazynowy przelotowy 

A) prosty, B) kątowy (A – strefa przyjęć, B – strefa składowania, C – strefa 

komplementacji, D – strefa wydań) 
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Rys. 2. Układ magazynowy nieprzelotowy 

A) z połączoną strefą przyjęć i wydań, B) z oddzielną strefą przyjęć i wydań (A – 

strefa przyjęć, B – strefa składowania, C – strefa komplementacji, D – strefa 

wydań) 

5.3. Strefa detali poglądowych w obszarze przyjęć 

towaru 

W przedsiębiorstwie produkcyjnym POLWAB działającym w branży Automotive w 

dziale przyjęcia towaru, wszelkie detale przyjmowane są, a następnie wizualnie 

identyfikowane na podstawie detali zgromadzonych w strefie detali poglądowych. W 

związku z tym, strefa detali poglądowych musi i znajduje się w dziale przyjęcia 

towaru. Tego typu strefa jest specjalnie wydzielonym obszarem, na którym znajdują 

się wszystkie wzory detali jakie mogą być fizycznie dostarczane do wspomnianego 

przedsiębiorstwa (rysunek 3). W strefie tej detale składowane są przy użyciu 

regałów pułkowych oraz zawieszane są na ścianie poglądowej. Tak składowane i 

przechowywane wzorce są szczegółowo opisywane w celu ułatwienia, a zarazem 

przyspieszenia identyfikacji konkretnego wzorca. 

A B C D

SDP

 

Rys. 3. Umiejscowienie strefy detali poglądowych w magazynowym układzie 

przelotowym  

(A – strefa przyjęć, B – strefa składowania, C – strefa komplementacji, D – strefa 

wydań, SDP – ściana detali poglądowych) 

Zastosowanie specjalnej strefy detali poglądowych w dziale przyjęcia towarów 

pozwala nie tylko na szybkie, ale i precyzyjne zweryfikowanie czy dostarczone do 

zakładu detale są tymi, które zostały przez przedsiębiorstwo zakupione, ale także 



Automatyzacja przyjęcia towaru w wbyranym zakładzie produkcyjnym  

 
66 

daje możliwość przeprowadzenia odbiorczej kontroli jakościowej dostaw. Na 

podstawie wzorców przechowywanych w strefie detali poglądowych pracownik tego 

działu ma możliwość przeprowadzenia kontroli jakościowej metodą organoleptyczną, 

czyli metodą wykorzystującą zmysły. W przypadku wspomnianego przedsiębiorstwa 

kontrola dostarczanych do niego detali obejmuje ocenę detalu przy użyciu narządu 

wzroku. Wówczas, pracownik działu wzrokowo porównuje, a następnie stwierdza i 

potwierdza zgodność wzorca z dostarczonym detalem bądź zgłasza wszelkiego 

rodzaju niezgodności i nieprawidłowości wykryte w procesie identyfikacji jak np. 

różnice w kształcie czy w konstrukcji detalu. 

Pomimo zalet, rozwiązanie bazujące na strefie detali poglądowych posiada kilka 

istotnych wad. Z praktycznego punktu widzenia dla przedsiębiorstwa, wydzielenie w 

nim strefy detali poglądowych wiąże się z wykorzystaniem przestrzeni, która 

mogłaby być użytkowana w inny, bardziej efektywniejszy sposób jak np. jako 

przestrzeń do składowania i przechowywania detali. Wadą tego typu rozwiązania 

jest również z całą pewnością czasochłonność procesu identyfikacji, w którym 

opóźnienia wynikają przede wszystkim z wykonywania czynności pobierania i 

odkładania wzorca na wyznaczone miejsce składowania. Każda strefa detali 

poglądowych ulokowana jest w pewnym konkretnym miejscu w niewielkiej 

odległości od fizycznego miejsca przyjmowanego towaru (detali). Takie ulokowanie 

strefy oznacza, że każdorazowo w momencie przyjęcia towaru pracownik musi w 

celu identyfikacji określonej partii detali udać się po wzorzec do strefy detali 

poglądowych, a następnie odnieść go z powrotem na miejsce. Po przybyciu 

pracownika do strefy poglądowej, musi on zidentyfikować wzorzec. Zależnie od 

wielkości produkcji w danym zakładzie, jego strefa detali poglądowych może 

zawierać różne ilości detali wzorcowych. Im większa jest ich liczba, tym bardziej 

identyfikacja konkretnego detalu przyjmowanego na stan zakładu może być dłuższa 

(czasochłonna). Dopiero, po zidentyfikowaniu właściwego wzorca pracownik 

przynosi go do obszaru strefy przyjęć, gdzie oczekują na porównanie z nim detale. 

Po identyfikacji i kontroli odbiorczej określonej grupy detali, pracownik musi 

ponownie udać się do strefy detali poglądowych, w celu odstawienia wzorca na 

wyznaczone do tego miejsce. Kluczowym problemem związanym ze strefą detali 

poglądowych jest to, że rozwiązanie to nie jest rozwiązaniem zautomatyzowanym. 

Brak automatyzacji sprawia, że praca wykonywana w tym systemie narażona jest na 

tak zwany błąd ludzki. Przykładowo, omyłkowe odłożenie przez pracownika wzorca 

na niewłaściwe miejsce w strefie detali poglądowych mogło by doprowadzić do 

niewłaściwej identyfikacji dostarczonego do zakładu detalu, a w związku z tym do 

nieprzyjęcia właściwej dostawy. W ten sposób, w najgorszym wariancie mogłoby 

dojść do zatrzymania procesu produkcyjnego, który wywołany zostałby brakiem 

materiału (w tym przypadku detalu) niezbędnego do ciągłości produkcji. 



 Sałamaj Marek, Wabno Paweł 

 
67 

Doprowadzenie do tego typu sytuacji z całą pewnością wiązało by się z opóźnieniami 

na produkcji, a więc ze znacznymi stratami finansowymi przedsiębiorstwa. 

5.4. Stanowisko do szybkiej identyfikacji detali 

Najważniejszym założeniem realizowanego projektu było zaproponowanie, a 

następnie wykonanie modelu stanowiska, które znacznie przyspieszyłoby proces 

identyfikacji detali przyjmowanych na teren przedsiębiorstwa POLWAB w dziale 

przyjęcia towaru. W tym przypadku założono, że opracowane stanowisko będzie 

składało się z przenośnego terminala (tabletu), z czytnika kodów kreskowych oraz z 

aplikacji bazodanowej. W efekcie zintegrowania wspomnianej aplikacji z czytnikiem 

kodów kreskowych oraz z tabletem, spodziewano się otrzymać stanowisko, które 

miało zapewnić możliwość: szybkiej identyfikacji detalu z wyróżnieniem nazwy, 

numery kodu kreskowego, opisem i uwagami, rozróżnienia elementów zbieżnych z 

wzorcem w liczbie maksymalnie dwóch, wyszukiwania, przeglądania i edycji danych 

umieszczonych w relacyjnej bazie danych.  

Zależności pomiędzy sobą wszystkich elementów składowych zaproponowanego 

stanowiska do szybkiej identyfikacji detali przedstawiono na rysunku 4, w skład 

którego wchodzą: czytnik kodów kreskowych, przenośny tablet z systemem 

operacyjnym oraz wyspecjalizowana aplikacja współdziałająca z relacyjną bazą 

danych. 

TABLET
PRZENOŚNY

APLIKACJA
„AutoID”

BAZA
DANYCH

CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH  

Rys. 4. Schemat stanowiska do szybkiej identyfikacji  

Jednym z elementów składowych omawianego stanowiska jest czytnik kodów 

kreskowych. Głównym zadaniem tego czytnika jest dekodowanie różnych informacji 

zawartych w kodach kreskowych, które najczęściej umieszczane są na paletowych 

jednostkach ładunkowych lub na opakowaniach zbiorczych czy jednostkowych. Tego 

typu czytnik kodów kreskowych emituje wiązkę światła na powierzchnię kodu 

kreskowego, poczym następuje odbicie tego światła od przerw znajdujących się 

pomiędzy czarnymi elementami kodu. Tak odbite światło trafia na wklęsłe, 

skupiające lustro znajdujące się wewnątrz czytnika, które następnie kieruje wiązkę 
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na fotodetektor przetwarzający światło odbite na impulsy elektryczne. Następnie, te 

impulsy kierowane są poprzez przedwzmacniacz do procesora, który obrabia je i 

przekazuje do dekodera. Dopiero zdekodowana informacja zostaje przekazana do 

hosta, którym w tym przypadku jest przenośnym terminalem roboczym (tabletem). 

W omawianym stanowisku, czytnik kodów kreskowych podłączony jest do tabletu za 

pośrednictwem dedykowanego portu typu USB. Ze względu na komfort 

wykonywanych podczas przyjęcia towaru prac najlepiej, aby skaner był 

bezprzewodowy, ponieważ podczas przemieszczania się w strefie przyjęcia towaru, 

przewód połączeniowy mógłby ograniczać ruchy pracownika. Bezprzewodowe 

połączenie czytnika kodów kreskowych z tabletem można byłoby zrealizować z 

użyciem technologii Bluetooth. W przypadku tej technologii podłączenia czytnika 

kodów kreskowych z komputerem np. stacjonarnym nie przyniosłoby oczekiwanych 

rezultatów, ponieważ w praktyce technologia ta posiada niewielki zasięg 

komunikacyjny rzędu kilku metrów. Alternatywą dla tego typu stanowiska, w którym 

połączenie czytnika kodów z komputerem powinno być wykonane z użyciem 

technologii WiFi o znacznie większym zasięgu. 

Kolejnym elementem składowym stanowiska jest tablet przemysłowy, który pełni 

w nim rolę przenośnego komputera. Przewidziany do użycia w stanowisku tablet 

charakteryzuje się dużym ekranem, w którym zastosowano technologię Multi-Touch. 

W przypadku omawianego stanowiska tablet ten daje możliwość szybkiego 

uruchomienia konkretnej aplikacji, dzięki znajdującemu się w nim oprogramowaniu 

Windows wraz z odpowiednim interfejsem (przewodowym lub bezprzewodowym) do 

podłączenie czytnika kodów kreskowych. W praktyce podczas prac związanych z 

przyjęciem towaru umiejscowienie tabletu nie może powodować dyskomfortu 

poruszania się pracownika identyfikującego towar. Dlatego tablet powinien zostać 

przymocowany do przedramienia przy użyciu specjalnych opaski lub przy użyciu 

specjalnego uchwytu wieszanego na szyi. Tego typu rozwiązanie z całą pewnością 

sprawiłoby, że swobodne przemieszczanie się w celach identyfikacyjnych w obrębie 

strefy przyjęć towaru nie powodowałoby dyskomfortu w ruchu pracownika. Obecnie 

na rynku dostępne są już tablety przemysłowe, które wyposażane są w czytniki 

kodów kreskowych, a w związku z tym należy przypuszczać, że takie rozwiązanie 

byłoby dużo lepszym rozwiązaniem w porównaniu do weryfikowanego stanowiska. 

Natomiast, w oprogramowaniu tabletu należy wyróżnić dwa niezależne od siebie 

elementy oprogramowania kompatybilne z systemem Windows, które fizycznie 

umieszczono w jego pamięci wewnętrznej. Pierwszym elementem oprogramowania 

jest specjalistyczna aplikacja, której głównym zadaniem jest nawiązywanie 

połączenia pomiędzy skanerem kodów kreskowych, a dedykowaną bazą danych, 

wyszukiwanie w tej bazie konkretnych pozycji, dokonywanie przeglądu bazy danych 

oraz jej edycji. W momencie sczytywania czytnikiem kodu kreskowego informacja w 
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nim zakodowana zostaje w nim zdekodowana i natychmiast przekazana do 

znajdującej się w tablecie aplikacji. Dostarczona przez czytnik kodu informacja jest 

elementem kluczowym dostępu do konkretnej pozycji w relacyjnej bazie danych (w 

aplikacji), będącym drugim elementem oprogramowania, który obsługiwany jest 

przez wcześniejszą aplikację. 

 

Rys. 5. Widok zaproponowanego stanowiska do szybkiej identyfikacji detali 

Tak zaprojektowane i zrealizowane stanowisko do szybkiej identyfikacji detali w 

strefie przyjęć towarów z użyciem czytnika kodów kreskowych połączonego z 

laptopem przedstawiono na rysunek 5. Tego typu stanowisko wraz z niezbędnym 

oprogramowaniem zostało również przetestowane pod względem użycia 

przenośnego tabletu wyposażonego w system operacyjnym Windows, na którym 

działało bez zarzutów. 

5.4.1.  Program główny „AutoID” 

Aplikacja przygotowana i zrealizowana do obsługi stanowiska przeznaczonego do 

szybkiej identyfikacji detali w zakładzie POLWAB została nazwana jako „AutoID”. W 

programie tym, od razu po jego uruchomieniu pojawia się okno główne z menu, 

dzięki któremu można przejść do konkretnej i niezależnej części w programie – 

rysunek 6. Przyciski umieszczone w oknie głównym (w menu) pozwalają 

użytkownikowi programu na przejście za ich pośrednictwem do niezależnych  

modułów funkcyjnych, które różnią się rodzajem dostępu do bazy danych detali 

poglądowych (wzorcowych). Wspomniane przyciski symbolizują odrębne moduły 

programu głównego: przycisk „Edycja” służy do przejścia w tryb edycji bazy danych, 

przycisk „Wyszukaj” służy do przejścia w tryb przeszukiwania bazy danych oraz 

przycisk „Wyjście” służy do wyjścia z programu. 
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Rys. 6. Menu główne aplikacji „AutoID” 

Wybór w menu głównym przycisków „Edycja” lub „Wyszukaj” powoduje 

natychmiastowe otworzenie specjalnych (prawie identycznych) okien programu 

(Rys. 7), w których w kodzie źródłowym za pośrednictwem odpowiednich instrukcji 

zaimplementowano mechanizmy operujące na przygotowanej w projekcie bazie 

danych. Różnica pomiędzy tymi oknami polega na tym, że w pierwszym przypadku 

dostęp do bazy danych jest w trybie do edycji (naciśnięty przycisk „Edycja”), zaś w 

drugim przypadku w trybie do odczytu (naciśnięty przycisk „Wyszukaj”). W celu 

wizualnego odróżnienia od siebie obu interfejsów, w trybie do edycji opisy 

wszystkich pól oznaczono kolorem czerwonym, a w przeciwnym wypadku kolorem 

czarnym. Inne różnice jakie występują w przypadku obu tych okien programu to 

różnice w przycisku nawigacyjnym. Elementy składowe przycisku nawigacyjnego 

zmieniają swoje ustawienia co w znacznej mierze zależne jest od wybranego modułu 

funkcyjnego, który decyduje jakie w danym momencie grupy operacji mogą być 

wykonywane na bazie danych. 

 

Rys. 7. Okno programu „AutoID” służące do wyszukiwania detali w bazie danych  
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Rys. 8. Powiększone okno poglądowe detalu wzorcowego. 

Natomiast, naciśnięcie w module wyszukiwania jednej z możliwych miniatur 

zdjęcia wyszukiwanego detalu spowoduje natychmiastowe jego powiększenie w 

kolejnym oknie programu – rysunek 8. Tego typu okno przedstawiające 

powiększone zdjęcia detali wzorcowych lub poglądowych (rysunek 8) zostało 

zastosowane po to, aby trafniej i precyzyjniej identyfikować weryfikowany na 

przyjęciu towaru detal. W tak specjalnie przygotowanym oknie znajduje się zdjęcie, 

w skład którego wchodzi numer kodu kreskowego detalu, sześć zdjęć 

odpowiadających sześciu widokom detalu z każdej jego strony wraz z tak zwanymi 

sześcianami orientacyjnymi. W tym przypadku, zastosowanie wspomnianego 

sześcianu w połączeniu z sześcioma zdjęciami (widokami) poszczególnych 

płaszczyzn detalu, ma na celu ułatwienie pracownikowi przeprowadzającemu 

identyfikację, określenie poszczególnych płaszczyzn wzorca wykorzystywanego do 

porównania go z detalem kontrolowanym. Ponadto, na każdym zdjęciu (kolorem 

czerwonym) oznaczone zostały poszczególne wymiary oraz charakterystyczne cechy 

dla danego detalu, które wyróżniają go na tle detali zbieżnych. 

5.4.2.  Zalety stanowiska do szybkiej identyfikacji detali 

Przedstawione stanowisko do szybkiej identyfikacji detali poglądowych w głównej 

mierze oparto na użyciu kodu kreskowego, który automatycznie jest unikalnym 

kluczem dostępu do utworzonej bazy danych zawierającej informacje o konkretnych 

detalach wzorcowych. Zastosowanie kodów w tym rozwiązaniu w połączeniu ze 

wspomnianą bazą spowodowało potrzebę nadania każdemu detalowi w projekcie 

indywidualnego, własnego i niepowtarzalnego kodu kreskowego. Na chwilę obecną 

można przypuszczać, że wszystkie zalety tak zaproponowanego stanowiska (do 

szybkiej identyfikacji detali przyjmowanych na teren przedsiębiorstwa 

produkcyjnego) precyzyjnie eliminują jego wady, jakie wcześniej posiadało ono 

jeszcze w momencie korzystania ze strefy detali poglądowych. Zautomatyzowanie i 
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precyzyjna wizualizacja strefy detali poglądowych w przenośnym terminalu 

roboczym pozwoliła na dość znaczną oszczędność przestrzeni magazynowej, która 

wcześniej przeznaczona była do składowania detali wzorcowych. Obecnie, 

przestrzeń ta może być wykorzystywana w dużo bardziej efektywniejszy sposób, np. 

jako strefa reklamacji, która pierwotnie znajdowała się w strefie składowania. W 

praktyce, tego typu działania mogą spowodować powiększenie strefy składowania o 

dodatkową przestrzeń wcześniej zajmowaną przez strefę reklamacji. W ten sposób, 

przedsiębiorstwo zwiększyłoby swoje możliwość składowania liczby detali 

przeznaczonych do użycia w procesie produkcyjnym. 

Zaproponowane w projekcie stanowisko sprawiło, że w momencie jego 

wdrożenia w przedsiębiorstwie POLWAB łatwość, szybkość i precyzja 

identyfikowanych detali przyjmowanych na stan zakładu w dość znaczący sposób 

zostałaby zwiększona. W chwili obecnej, omawiane stanowisko znacząco usprawnia 

działania pracownika w strefie przyjęcia towaru. W celu identyfikacji konkretnego 

detalu, pracownik ten nie musi już pobierać wzorca ze strefy detali poglądowych, co 

wiązało się z dotarciem do tej strefy, z odszukaniem w niej odpowiedniego wzorca, z 

przemieszczeniem ze wzorcem do paletowej jednostki ładunkowej, identyfikacją 

detalu, a następnie z powrotem w celu odłożeniem wzorca na swoje miejsce w 

strefie detali poglądowych. Ale teraz, wystarczy, że skorzysta on ze specjalnie 

przygotowanego przenośnego terminala roboczego połączonego z czytnikiem kodów 

kreskowych oraz ze specjalnie dedykowanym oprogramowaniem (aplikacja 

obsługująca czytnik kodów oraz baza danych z detalami wzorcowymi). 

Oprogramowanie to wraz z przenośnym tabletem i czytnikiem kodu pozwala na 

niczym nie ograniczone przemieszczanie się pracownika magazynu po określonym 

terenie w obrębie paletowych jednostek ładunkowych, a co za tym idzie, na ich 

szybką, precyzyjną i bezbłędną identyfikację. Bezbłędną i szybką identyfikację detali, 

którą otrzymano również po zastosowaniu kodów kreskowych umieszczanych na 

etykietach logistycznych na paletowych jednostkach ładunkowych. 

Zmodernizowanie sposobu działania oraz procesu identyfikacji detali w dziale 

przyjęć towaru dość znacznie ograniczyło w nim występowanie tzw. „błędu 

ludzkiego” we wspomnianym przedsiębiorstwie, niż to miało miejsce w przypadku 

korzystania ze strefy detali poglądowych. Wcześniej, fakt niewłaściwej identyfikacji 

wzorca, mógł doprowadzić do odrzucenia właściwej partii dostarczonych do zakładu 

detali, które mogłyby być niezbędne do zachowania ciągłości procesu 

produkcyjnego. Użyty w opisywanym rozwiązaniu kod kreskowy, który jest zarazem 

kluczem dostępu do bazy danych konkretnego wzorca jest też gwarantem 

poprawności identyfikacyjnej. Wynika to z tego, że zeskanowany kod kreskowy 

może zostać zeskanowany poprawnie, a wtedy aplikacja przemieści się do 

właściwego rekord w bazie danych lub w przypadku uszkodzenia kodu, jego odczyt 
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nie będzie możliwy. Fakt ten sprawia, że podczas identyfikacji specjalna aplikacja nie 

pomyli wzorców, dzięki czemu pracownik ma pewność, że identyfikuje stan 

faktyczny w oparciu o właściwy wzorzec. 

5.4.3.  Alternatywne zastosowanie stanowiska do szybkiej 

identyfikacji 

Bez najmniejszego problemu, zaproponowane stanowisko do szybkiej identyfikacji 

detali poglądowych mogłoby być zastosowane również w pozostałych działach 

przedsiębiorstwa. W niektórych przypadkach konieczne byłoby przeprowadzenie 

nieznacznych zmian w interfejsie aplikacji oraz w samej bazie danych, ale ogólny 

zarys i „szkielet programu” nie uległyby znacznym modyfikacjom. Tak 

zaproponowane i wykonane stanowisko mogłoby być wykorzystane do celów 

identyfikacyjnych nie tylko w strefie magazynu, ale również na terenie całego 

zakładu. Na przykład, w strefie składowania służyło by ono do szybkiego 

zweryfikowania czy towar umieszczony na określonym miejscu jest faktycznie tym, 

który powinien być tam składowany. W strefie komplementacji pracownik magazynu 

przy użyciu tego stanowiska oraz spisu poszczególnych detali wraz z kodami 

kreskowymi mógłby szybko zidentyfikować miejsce składowania 

komplementowanych dóbr, na które zgłoszone zostało zapotrzebowanie na linii 

produkcyjnej. Natomiast, w przypadku strefy wydań stanowisko to pełniłoby 

identyczną rolę jak w strefie przyjęć, a w rezultacie pozwoliłoby to na szybką 

identyfikację czy dostarczony towar jest faktycznie tym, na który zgłoszone zostało 

zapotrzebowanie na linii produkcyjnej. 

Aplikacja „AutoID” po niewielkich modyfikacjach interfejsu oraz dodaniu jej 

nowej funkcjonalności mogłaby być wykorzystana w dziale kontroli jakości, gdzie 

dokonuje się różnego rodzaju pomiarów jak np. pomiarów głębokości, szerokości i 

wysokości, średnic poszczególnych otworów, sprawdza się chropowatość 

powierzchni oraz wiele innych parametrów detali. Jednak, w przypadku kontroli 

jakości niezbędny byłby rysunek techniczny detalu, na którym zamieszczone byłyby 

kontrolowane parametry. Wówczas, w polu tam, gdzie teraz są zdjęcia poglądowe 

detalu należałoby dodatkowo zamieścić rysunek techniczny. Dzięki temu rysunkowi, 

pracownik działu kontroli jakości miałby pod ręką dostęp do dokumentacji 

technicznej każdego detalu poddawanego kontroli. Wtedy, detale wraz z kodem 

kreskowym w postaci wydrukowanego zdjęcia mogłyby się znajdować na tablicy 

poglądowej, a dzięki temu pracownik kontroli jakości miałby szybki dostęp do 

danego rysunku, poprzez zeskanowanie odpowiedniego kodu kreskowego. Jak łatwo 

zauważyć, zaprojektowane stanowisko można wykorzystać w każdej strefie 
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magazynu lub działu kontroli jakości i nie tylko, co ilustruje potencjał tego typu 

rozwiązania.  

5.5. Posumowanie 

Głównym tematem opisywanych działań było usprawnienie i zoptymalizowanie 

procesu przyjęcia towaru w zakresie szybkiej identyfikacji detali z użyciem kodów 

kreskowych na przykładzie przedsiębiorstwa POLWAB. Czyli efekty realizowanych 

badań dotyczyły wykorzystania kodów kreskowych jako źródła informacji o towarach 

przyjmowanych na teren przedsiębiorstwa w dziale przyjęcia towaru, w celu 

optymalizacji dotychczasowej metody przyjęcia towaru bazującej na strefie detali 

poglądowych. W związku z tym, głównym celem przeprowadzonych badań było 

zaproponowanie, a następnie wykonanie stanowiska do szybkiej identyfikacji detali 

na terenie zakładu POLWAB w oparciu o zastosowanie czytnika kodów kreskowych. 

Najważniejszym elementem całego stanowiska miała być i jest aplikacja 

współpracująca z czytnikiem kodów kreskowych oraz ze specjalnie utworzoną do 

celów projektu bazą danych. Zaproponowane stanowisko miało za zadanie 

zoptymalizować strefę detali poglądowych znajdującą się w dziale przyjęcia towaru 

przedsiębiorstwa produkcyjnego POLWAB. Należy stwierdzić, że postawione w 

niniejszym projekcie cele zostały zrealizowane, a efektem końcowym tego jest 

funkcjonalne i w pełni sprawne stanowisko do szybkiej identyfikacji detali, 

składające się z czytnika kodów kreskowych, tabletu wraz ze znajdującą się w jego 

pamięci wewnętrznej aplikacją oraz z dedykowaną bazą danych. Zakres pracy 

obejmował szczegółowe przeanalizowanie wielu istotnych zagadnień z zakresu 

realizacji opisywanego stanowiska, czego efektem końcowym było zoptymalizowanie 

dotychczasowego procesu przyjęcia towaru bazującego na strefie detali 

poglądowych. Proces ten został przyspieszony, a zarazem usprawniony poprzez 

zastosowanie kodu kreskowego jako klucza dostępu do nowoutworzonej bazy 

danych zawierającej niezbędne do identyfikacji konkretnego detalu informacje oraz 

zdjęcia. W efekcie, zaproponowane w niniejszym projekcie stanowisko pozwoliło 

zaoszczędzić przestrzeń magazynową, która dotychczas częściowo wykorzystywana 

była jako obszar do składowania detali wzorcowych oraz w znaczący sposób 

przyśpieszyło szybkość prac związanych z identyfikacją dostarczanych do 

przedsiębiorstwa detali. Dzięki mobilności zaproponowanego stanowiska, pracownik 

nie musi już każdorazowo pobierać wzorca ze strefy detali poglądowych, a następnie 

porównywać go z opisywanym detalem, gdyż wszelkie niezbędne do prawidłowej 

identyfikacji informacje zostały zamieszczone w dedykowanej bazie danych 

obsługiwanej przez utworzoną aplikację oraz czytnik kodów kreskowych. 
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Podsumowując, stosowanie kodów kreskowych do celów identyfikacyjnych z 

pewnością jest rozwiązaniem dużo lepszym niż rozwiązanie bazujące na strefie detali 

poglądowych. Powodem tego jest nieustanny rozwój zagadnień bezpośrednio 

związanych z kodami kreskowymi, dzięki czemu tego typu techniki stale się 

rozwijają. Bardzo łatwo to zaobserwować na przełomie określonego czasu. 

Początkowo kody kreskowe umożliwiały kodowania bardzo wąskiego zakresu 

informacji, ale z czasem powstały kody matrycowe zwane również 

dwuwymiarowymi, których pojemność w znacznym stopniu się zwiększyła. 

Współcześnie powstają różnego rodzaju rozwiązania oraz złożone symboliki, które 

już dzisiaj mogą stanowić pewnego rodzaju przemieszczającą się wraz z produktem 

bazę danych. Dalszy rozwój kodów kreskowych może doprowadzić do powstania 

symbolik tak pojemnych, że będą dawały możliwość kodowania w nich niezbędnych 

do identyfikacji danych bez potrzeby stosowania wewnętrznych baz danych. 
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6. EFEKTYWNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA A STRUKTURY 
SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU  

Wojciech MĄCZYŃSKI1, Taras NAHIRNY2 

Wykazano ścisłą zależność efektywności przedsiębiorstwa i służb utrzymania ruchu. 

Przedstawiono podstawowe procesy zachodzące w służbach oraz przyczyny redukcji 

ich produktywności. Omówiono siedem struktur służb stosowanych w polskich 

przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz przeprowadzono ocenę ich efektywności w 

oparciu o wskaźniki OCE, MTBF, MTTR.  

6.1. Wprowadzenie  

Obecnie w przedsiębiorstwach produkcyjnych coraz częściej zastanawiają się jak 

uniknąć negatywnych skutków kryzysu finansowego. Próbując znaleźć rozwiązanie 

podejmowane są kroki mające na celu poprawić ogólne wskaźniki przedsiębiorstwa. 

Wielu managerów stara się tak sterować i zarządzać przedsiębiorstwem, aby koszty 

wytworzenia produkowanych dóbr były jak najniższe. Istnieje wiele narzędzi, które 

w skuteczny sposób pozwalają zredukować koszty do akceptowalnego poziomu tak 

w obszarach produkcyjnych jak i w obszarach wspomagających. Do tych narzędzi 

zaliczane są takie rozwiązania jak TQM, Lean Manufacturing, Kaizen, Six Sigma, JIT i 

inne [1-5]. Narzędzia te w sposób pośredni dotykają również obszaru, któremu w 

większości przedsiębiorstw w Polsce przydziela się zbyt mało uwagi mianowicie 

obszaru związanego z utrzymaniem ruchu. Podejmowane działania w tym obszarze 

są nieznaczne, a oczekiwania wielkie. Wystarczy przytoczyć tutaj jeden przykład z 

TQM, mianowicie certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny ze standardem 

ISO/TS 16949:2002 (dla branży motoryzacyjnej). W normie tej obszar Służb 

Utrzymania Ruchu (SUR) sprowadza się zaledwie do następującego zapisu: 

„Organizacja powinna określić kluczowe wyposażenie procesu, dostarczyć zasoby do 

obsługi maszyn/wyposażenia oraz opracować skuteczny, zaplanowany system 

kompleksowej obsługi zapobiegawczej. System ten powinien zawierać co najmniej: 

 planowane czynności obsługowe; 
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 pakowanie i zabezpieczanie wyposażenia, oprzyrządowania i przyrządów 

pomiarowych; 

 dostępność części zamiennych do kluczowego wyposażenia produkcyjnego; 

 dokumentowanie, ocenę i doskonalenie obsługiwania. 

Organizacja powinna stosować metody obsługi przewidywanej, aby ciągle doskonalić 

skuteczność i efektywność wyposażenia produkcyjnego”. 

W rzeczywistości prowadzi to w większości przypadków wyłącznie do pobieżnego 

sprawdzenia procedur, czy też do zapisu, że wyżej opisany punkt jest realizowany 

zgodnie z normą. Zazwyczaj kontrola taka przebiega nie dłużej 10-15 minut podczas 

trzydniowego audytu, co stanowi około 1% czasu! 

Obszar Utrzymania Ruchu jest ważnym w całym przedsiębiorstwie produkcyjnym 

i w dużej mierze odpowiada za generowanie kosztów ale równie dobrze może 

przyczynić się do ich efektywnego zmniejszenia. Z tego powodu sprawność Służb 

Utrzymania Ruchu ma być rzeczą dominującą w przedsiębiorstwie i powinna być pod 

szczególnym nadzorem. Chcąc w pełni efektywnie wykorzystać sprawność SUR, 

należy określić cele oraz opisać podstawowe procesy jak i funkcje zachodzące 

wewnątrz Służb Utrzymania Ruchu. Można to zrobić na wiele sposobów, niemniej 

jednak warto to opisać za pomocą trzech podstawowych praw Służb Utrzymania 

Ruchu [6, 7]: 

1. Prawidłowa obsługa techniczna środków produkcji pozwala na 

wyprodukowanie dużej ilości wysokojakościowych produktów, 

2. Nieprawidłowa obsługa techniczna środków produkcji pozwala na 

wyprodukowanie małej ilości słabej jakości produktów, 

3. Brak obsługi technicznej środków produkcji nie pozwala na wytwarzanie 

jakichkolwiek produktów. 

Te prawa powinny być wpisane w politykę firmową każdego przedsiębiorstwa.  

Z powyższych praw wynikają podstawowe zadania realizowane przez SUR [8]: 

1. zapewnienie dostępności maszyn i urządzeń zarówno technicznej jak i 

operacyjnej, 

2. utrzymanie podstawowych warunków pracy maszyny, czyli utrzymanie 

zdefiniowanych standardów pracy maszyn i u rządzeń, 

3. efektywne wykorzystanie zasobów UR zarówno materialnych jak i ludzkich, 

4. utrzymywanie optymalnych czasów jak i kosztów eksploatacji środków 

trwałych, zarówno pod względem przeglądów profilaktycznych jak i ilości 

prowadzonych procesów regeneracji dla urządzeń odnawialnych, 

5. utrzymywanie optymalnych zapasów części zamiennych mając na uwadze 

efektywność ekonomiczną pod względem kosztów pozyskania i utrzymywania 

zapasów jak i pod względem kosztów wynikających z braku zapasów, 

6. utrzymywanie wysokiej elastyczności mające swoje odzwierciedlenie w 

szybkiej reakcji na wezwania. 
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Historia SUR nieodzownie związana jest z rozwojem zakładów przemysłowych. 

Na początku można było mówić o strategii utrzymania ruchu jako o regule od awarii 

do awarii. Wraz z pojawieniem się urządzeń wykorzystywanych na przemysłową 

skalę pojawiła się nowa strategia utrzymania ruchu - polityka remontowa (shutdown 

maintenance). W latach 40-tych jak i 50-tych maszyny przemysłowe odznaczały się 

wysoką zawodnością. Kiedy dochodziło do uszkodzenia był wymuszony postój 

zarówno urządzenia jak i całych zakładów. Czas takiego postoju w dużej mierze 

liczony był w dniach a nawet w tygodniach. Aby uniknąć takich przypadków 

przedsiębiorstwach podejmowano decyzję aby produkować swoje dobra w ilościach 

znacznie przekraczających aktualne zapotrzebowanie przychodzące z rynku, tym 

samym tworząc zapasy wyrobów gotowych. Gdy tych było wystarczająco wówczas 

podejmowano decyzje o zatrzymaniu zakładu oraz o naprawie i przebudowie 

poszczególnych maszyn i urządzeń. W ekstremalnych sytuacja wymuszony postój 

zakładu/linii trwał do dwóch miesięcy. Te postoje były pierwszymi przykładami 

prawdziwej strategii nazywanej jako planowana konserwacja/przegląd (planned 

maintenance) [6]. Od tamtych czasów niewiele się zmieniło jeżeli chodzi o 

strategię utrzymania ruchu. W dalszym ciągu dominującą strategią jest od awarii do 

awarii jak również szeroko stosowana polityka remontowa oparta o kalendarz 

przeglądów z różną częstotliwością - miesięcznych/kwartalnych/półrocznych/ 

rocznych. 

6.2. Procesy w służbach utrzymania ruchu 

Jak już wyżej zostało stwierdzone, chcąc zwiększyć efektywność działań Służb 

Utrzymania Ruchu należy w odpowiedni sposób zdefiniować poszczególne procesy 

zachodzące wewnątrz działu SUR. Aby te procesy zdefiniować warto posłużyć się 

pewnym przykładem opisowym. SUR w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym jest 

działem usługodawczym, czyli innymi słowy SUR świadczy usługi na rzecz produkcji 

aby ta mogła produkować swoje dobra, które są w późniejszym etapie sprzedawane. 

Biorąc ten fakt pod uwagę można stwierdzić, że efektem końcowym SUR jest 

wykonanie usługi w postaci konkretnej pracy na maszynie urządzeniu. Praca ta 

zazwyczaj polega na wykonaniu naprawy danej maszyny/urządzenia. Tak więc to co 

należy analizować to jest to PRACA która musi być wykonana przez techników SUR. 

Zanim praca ta będzie wykonana najpierw musi ona być zidentyfikowana. Po jej 

identyfikacji należy pracę zaplanować, czyli należy rozważyć, co jest niezbędne aby 

dana praca była możliwa do wykonania. Po zaplanowaniu tejże pracy i 

zorganizowaniu wszelkich zasobów niezbędnych do jej wykonania należy daną pracę 

ułożyć w odpowiednim harmonogramie. Po ustaleniu harmonogramu wykonania 

pracy technicy przystępują do jej wykonania. Po wykonaniu danej pracy wszelki 

informacje o jej przebiegu są archiwizowane a następnie w oparciu o zebrane dane 
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dokonywana jest analiza pod kontem ewentualnych udoskonaleń, które należałoby 

wdrożyć na przyszłość. 

Procesy zachodzące w służbach utrzymaniu ruchu można uogólnić do poniższych 

składowych (Rys.1): 

 planowanie, 

 magazyn techniczny, 

 harmonogramowanie, 

 wykonanie, 

 analiza niezawodności. 

Ważnymi parametrami są dane wejściowe oraz wyjściowe oraz archiwizacja 

danych po wykonaniu danej pracy. Niezmiernie ważnym kryterium wejściowym jest 

rodzaj pracy i priorytet jaki ta praca posiada. W zależności od rodzaju pracy, która 

ma być wykonana stosowane są różne priorytety umożliwiające uszeregowanie 

poszczególnych prac. Parametry wyjściowe można zdefiniować w trzech kryteriach: 

 czas, 

 jakość, 

 koszt. 

Oznacza to, że wszystkie prace, które są zdefiniowane na wejściu procesu 

utrzymania ruchu muszą być wykonane w taki sposób aby na wyjściu procesu 

uzyskać jak najkrótszy czas, wysoką jakość usługi oraz najniższe koszty.  

 

Rys. 1. Procesy w służbach utrzymania ruchu 

Przedstawiony na rysunku 1 diagram procesów pokazuje główne składowe 

procesów zachodzących w służbach utrzymania ruchu. Właściwy przebieg 

poszczególnych podprocesów ma niezwykle ogromny wpływ na efektywność całej 

struktury utrzymania ruchu a co za tym idzie również na efektywność całego 

przedsiębiorstwa.  

Rozbudowany schemat przepływu procesów w SUR przedstawiono na rysunku 2.  
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Rys. 2. Schemat przepływu procesów w SUR 

W procesie rozbudowanym w dalszym ciągu widoczne są poszczególne składowe 

planowania włączając magazyn techniczny oraz harmonogramowanie, wykonanie 

oraz analizę niezawodnościową. W procesie widoczne są połączenia wszystkich 

sygnałów wejściowych do dwóch miejsc - wykonania zlecenia pracy w przypadku 

zleceń naprawy natychmiastowej (zdarzenia awaryjne), oraz przyjęcie zlecenia pracy 

przez Planista UR. Wyjście procesu jest opisane za pomocą funkcji trzech 

składowych wykwykwyk jkt ,, . Struktura w taki sposób opisana skutecznie wpływa na 

poprawę całościowych wyników efektywności zarówno przez sam dział utrzymania 

ruchu jak i poprawę dostępności infrastruktury technicznej a co za tym idzie wzrost 

produktywności całej organizacji. Można zadać pytanie czy tak rzeczywiście się 

dzieje? Czy procesy zachodzące w służbach utrzymania ruchu są w odpowiedni 

sposób zdefiniowane? Wyniki przeprowadzonych badań czasu poświęcanego na 

prace planowane i pracy reakcyjne przedstawione zostały na rysunku 3.  

PLANOWANIE

REAKCJA

 0            10           20            30            40            50            60            %  

Rys. 3. Stosunek czasu poświęconego na prace planowane i prace reakcyjne 

Jak widać większość prac jest wykonywana w trybie reakcyjnym a to z kolei w jasny 

sposób pokazuje, że wyżej zdefiniowany proces nie jest zaimplementowany w 

poszczególnych przedsiębiorstwach. W badaniach tych respondenci wskazali, że 

główną przyczyną mającą wpływ na redukcję produktywności produkcji jest zły stan 
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techniczny maszyn, niskie kwalifikacje pracowników oraz brak narzędzi 

motywujących (Rys.4).  

 

Rys. 4. Przyczyny redukcji produktywności 

Jak widać Służby Utrzymania Ruchu mają znaczny wpływ na poprawę wyników w 

obszarze produktywności. Natomiast duży wpływ na poprawę funkcjonowania SUR 

ma wybór właściwej struktury Służb. Niżej przedstawiono porównanie kilku struktur 

SUR właściwych dla polskich przedsiębiorstw.  

6.3. Struktury Służb Utrzymania Ruchu 

Wyniki oceny funkcjonowania Służb Utrzymania Ruchu pośród osób zarządzających 

działami Utrzymania Ruchu przedstawiono na rysunku 5.  

 

Rys. 5. Ocena Służb Utrzymania Ruchu 

Na pytanie „Czy zamierzasz zmienić strukturę Służb Utrzymania Ruchu?” 87% 

stwierdziło, że zamierza zmienić obecną strukturę SUR. Warto się zatem przyjrzeć 

jak wyglądają w dzisiejszych czasach struktury SUR oraz czy są one gotowe do 

realizacji praw, które to pozwolą na osiągnięcie celów. 



Mączyński Wojciech, Nahirny Taras  

 

 

83 

Struktury SUR stosowane w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych można 

podzielić na siedem grup: 

1. Struktura Funkcjonalna – S1, 

2. Struktura Obszarowa – S2, 

3. Struktura Wewnątrz Produkcji – S3, 

4. Struktura Funkcjonalno Obszarowa – S4, 

5. Struktura oparta o outsourcing – S5, 

6. Struktura oparta o rodzaj prac – S6, 

7. Struktura zmianowa – S7. 

Należy zwrócić uwagę, iż w porównaniu z [9] ilość struktur zwiększono do siedmiu 

poprzez wprowadzenie struktur Funkcjonalno Obszarowa i Opartej o outsourcing. 

6.3.1.  Struktura Funkcjonalna 

Struktura ta jest tradycyjną strukturą SUR, która przeważa w większości 

przedsiębiorstw. Charakteryzuje się ona tym, że w wewnątrz jednego działu są 

tworzone pod-wydziały, które stanowią hermetyczną zamkniętą organizację. 

Pracownicy poszczególnych pod-wydziałów działają w całej organizacji często 

dublując swoje czynności. Główną zaletą struktury jest wystarczająca liczba 

techników do wykonania wszystkich zadań obsługi technicznej. Taka sytuacja 

charakteryzuje się wysoką elastycznością rozlokowania pracowników do 

pojawiających się prac. 

Mechanicy Elektrycy Automatycy Technicy UR

Mistrz
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Mistrz

Elektryków

Mistrz

Automatyków
Inni

Z-ca

Kierownika UR

Kierownik UR

Dyrektor Zakładu

Kierownik 

Produkcji

 

Rys. 6. Funkcjonalna struktura SUR 

Dodatkowym czynnikiem świadczącym na korzyść takiej struktury jest dyscyplina 

budżetowa, jasne przypisanie kosztów do poszczególnych pod-wydziałów nad którą 

czuwają osoby odpowiedzialne za poszczególne obszary funkcjonalne. Niestety plusy 

struktury funkcjonalnej są przysłonięte większą ilością minusów, które oddziałują na 
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efektywność całego wydziału SUR. Brak jednoznacznej odpowiedzialności za 

prowadzone działania, długie czasy reakcji oraz zjawisko „spychologii” to jedne z 

najważniejszych negatywów wynikających z takiej struktury. Zjawisko „spychologii” 

najczęściej objawia się w sytuacjach reakcyjnych. W momencie pojawienia się 

zdarzenia awaryjnego na obszarze produkcji czas od zgłoszenia do podjęcia 

odpowiednich działań ciągnie się w nieskończoność. Dodatkowym argumentem 

działającym na niekorzyść struktury funkcjonalnej jest brak wykonywanych 

przeglądów prewencyjnych. W dużej mierze jest to skutek synchronizacji 

poszczególnych pod-wydziałów jak również brak odpowiedzialności za poszczególne 

środki produkcji.  

6.3.2.  Struktura Obszarowa 

Struktura ta jest zmodyfikowaną strukturą funkcjonalną. W niej nie ma wyraźnych 

obszarów funkcjonalnych technicznych wynikających z kwalifikacji poszczególnych 

pracowników (Rys. 7). Struktura charakteryzuje się tym, że pracownicy SUR są 

podzieleni wewnątrz zakładu na mniejsze zespoły i przypisani do poszczególnych 

obszarów operacyjnych. Jedna z ważniejszych zmian jaka występuje to zmiana nazw 

stanowisk wewnątrz struktury. W miejsce tradycyjnych nazw „Mechanik” wchodzi 

nazwa „Technik UR”. To pozwala na eliminowanie zjawiska dominującego w 

poprzedniej strukturze, czyli tzw. spychologii. Pomimo wprowadzanych zmian w 

dalszym ciągu istnieje wiele minusów takiej struktury. Dominującym mankamentem 

jest mała elastyczność wykorzystania techników w poszczególnych obszarach. 

Technicy UR Technicy UR Technicy UR Technicy UR

Mistrz UR

Obszar 1

Mistrz UR

Obszar 2

Mistrz UR

Obszar 3

Mistrz UR

Obszar 4

Kierownik UR

Dyrektor Zakładu

Kierownik 

Produkcji

 

Rys. 7. Obszarowa struktura SUR 

Częstym zjawiskiem w ramach struktury jest nierównomierne wykorzystanie 

poszczególnych techników, a to wpływa na niską efektywność całego wydziału SUR. 
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6.3.3.  Struktura Wewnątrz Produkcji 

Technicy UR, często nazywani jako Mechanicy Liniowi, są ulokowani bezpośrednio 

na produkcji w poszczególnych wydziałach produkcyjnych.  

Mistrz UR

Technicy UR

Mistrz

Produkcji

Mistrz UR

Obszar 2
Warsztat Inżynierowie UR

Dyrektor Zakładu

Kierownik ds.

Technicznych

Kierownik Produkcji

Obszar 1

Kierownik Produkcji

Obszar 2

Technicy UR

 

Rys. 8. Struktura Wewnątrz Produkcji SUR 

Dużym plusem takiej struktury jest ścisłe przypisanie techników do danego 

obszaru co pozwala na wyspecjalizowanie się w danej specyfice urządzeń. Jednak to 

co jest plusem z punktu widzenia danego obszaru jest minusem ze strategicznego 

punktu widzenia z powodu małej elastyczności wykorzystania techników UR. W 

strukturze takiej łatwiej o przeciążenie lub niedociążenie poszczególnych grup 

techników UR w danym obszarze. W przypadku dużych prac, jakie trzeba wykonać 

na obiekcie, poszczególne grupy techników są wspomagane przez warsztat UR oraz 

inżynierów UR. Obszar warsztatu i inżynierów SUR w dużej mierze dubluje prace 

jakie wykonują technicy wewnątrz poszczególnych obszarów produkcyjnych. 

6.3.4.  Struktura Funkcjonalno Obszarowa 

Jest ona połączeniem wszystkich wyżej wymienionych struktur. W strukturze tej 

widoczne są rozwiązania wynikające ze struktury obszarowej, czyli podział techników 

utrzymania ruchu na obszary produkcyjne (Rys. 9). Podział funkcjonalny obowiązuje 

po stronie specjalistów utrzymania ruchu. Inżynierowie zgrupowani są w typowe 

grupy funkcjonalne, których zadaniem jest doskonalenie programów 

profilaktycznych jak i wsparcie w przeprowadzaniu remontów poszczególnych 

obiektów technicznych. Strukturę tą wyróżnia fakt przynależności pod jeden organ 

zarządczy. 
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Rys. 9. Struktura Funkcjonalno Obszarowa SUR 

Pozytywne aspekty takiej struktury takie same jak w strukturze obszarowej i 

funkcjonalnej. Struktura taka nie jest pozbawiona słabych stron, do których można 

zaliczyć: 

 brak odpowiedzialności za przeglądy profilaktyczne ze strony inżynierów 

utrzymania ruchu, 

 wykorzystywanie techników utrzymania ruchu do innych prac aniżeli tych z 

zakresu obsługi technicznej, 

 dublowanie niektórych zadań przez inżynierów jak i techników utrzymania 

ruchu, 

 konflikty na linii inżynierowie technicy, często występujące w momentach 

pojawiania się zdarzeń awaryjnych, 

 dublowanie części zamiennych ze względu na budowanie zapasów w 

poszczególnych obszarach. 

6.3.5.  Struktura oparta o outsourcing 

Jest to struktura, która ma duże szanse rozwoju. W niektórych przedsiębiorstwach 

tego typu struktura SUR funkcjonuje niemalże w 100%. Struktura taka polega na 

wydzieleniu wszelkich prac związanych z obsługą na zewnątrz. 

Widocznym elementem w takiej strukturze jest obszar kontrolny składający się z 

planowania, harmonogramowania oraz zarządzania częściami zamiennymi. Plusem 

takiej struktury jest fakt zminimalizowania kosztów obsługi technicznej przy wysokiej 

konkurencji rynkowej. Innym czynnikiem pozytywnym jest możliwość zatrudnienia 

do wykonania poszczególnych prac wysoko wyspecjalizowanych techników, którzy 

świadczyć będą swoje usługi na wysokim poziomie.  
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Rys. 10. Struktura oparta o Outsourcing 

Do minusów takiej struktury należy zaliczyć następujące czynniki: 

 trudny nadzór nad powierzonymi pracami, 

 niebezpieczeństwo monopolizacji, 

 skomplikowana procedura wyboru usługodawcy - presja ceny, 

 możliwość „szpiegostwa przemysłowego”, 

 czas reakcji się wydłuża w sytuacjach reakcyjnych. 

Pomimo słabych stron struktura przy pewnych założeniach ma duże szanse rozwoju 

w polskich przedsiębiorstwach. 

6.3.6.  Struktura oparta o rodzaj prac 

Jest to struktura, która w pewnym sensie jest podobna do struktury funkcjonalnej. 

Różnica polega na tym, że w poszczególnych działach znajdują się technicy z 

różnych specjalności. Podobieństwo polega na tym, że zespoły są przydzielone do 

konkretnych zadań. W tym przypadku zadaniowość ta jest przypisanie pod 

względem rodzaju prac obsługi technicznej. Struktura ma zastosowanie w dużych 

przedsiębiorstwach typu kopalnie, elektrownie, rafinerie. Do plusów takiej struktury 

niewątpliwie należy przypisać wąską specjalizację co do zakresu prac. Wszelkie 

prace są zaplanowane co pozwala na lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów. Do 

minusów można zaliczyć wszelkie negatywne aspekty widoczne w poprzednich 

strukturach z naciskiem na wąską specjalizację. Tak jak w strukturze funkcjonalnej 

widoczne w tym przypadku są tzw. optima lokalne, które polegają na tym, że 

technicy poszczególnego działu skoncentrowani są tylko i wyłącznie na własnych 

lokalnych celach. Tego typu sytuacja może w negatywny sposób wpływać na koszty, 

poprzez niekontrolowany ich wzrost spowodowany wykonywaniem nieuzasadnionych 

prac. 
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Rys. 11. Struktura oparta o rodzaj prac 

6.3.7.  Struktura zmianowa  

Struktura zmianowa charakteryzuje się tym, że brakuje tutaj widocznego 

rozgraniczenia obszarowego jak i funkcjonalnego. Taka zmiana pozwala na lepszą 

kontrolę podległych pracowników jak również zapobiega nadmiernemu wzrostowi 

zatrudnienia. 
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Rys. 12. Struktura Zmianowa SUR 

Struktura podzielona jest na trzy lub cztery zmiany w zależności od systemu 

pracy. W każdej brygadzie znajduje się pomieszany zespół techników jak i 

inżynierów utrzymania ruchu różnych specjalności. Dział Inżynieria UR składa się z 

inżynierów wsparcia technicznego dla poszczególnych obszarów przedsiębiorstwa. 

Inżynierowie są odpowiedzialni za analizy niezawodnościowe oraz opracowywanie i 

ocenianie nowych udoskonaleń, projektów inwestycyjnych. Warsztat UR jest jak w 

wyżej opisanych niektórych strukturach obszarem wykonującym prace remontowe 

podzespołów, regeneracji poszczególnych komponentów oraz produkcją części 

zamiennych. Takie rozwiązanie pozwala na obniżenie kosztów w obszarze 

utrzymania ruchu nawet o 40%. Jest to związane z tym, że pewne prace, których 

nie można samodzielnie wykonać wewnątrz zakładu (ze względu na brak warsztatu) 

są zlecane na zewnątrz, czyli stosowany jest outsourcing i tym samym wzrastają 
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koszty wykonania tychże prac przez podmioty zewnętrzne. Wyróżnia tę strukturę od 

pozostałych dział planowania i harmonogramowania prac utrzymania ruchu. 

Wówczas wzrasta efektywność wykorzystania zasobów, a tym samym redukcja 

kosztów utrzymania ruchu. 

Jak widać z powyżej przedstawionych struktur każda z nich ma swoje mocne jak 

i słabe strony. Chcąc dokonać oceny poszczególnej struktury należy wprowadzić 

takie kwantyfikatory, które umożliwią w obiektywny sposób dokonać pomiaru każdej 

ze struktur. 

6.4.  Analiza Struktur Służb Utrzymania Ruchu 

W prowadzonych badaniach przeszło 82% przedsiębiorstw mierzy efektywność SUR. 

Kwantyfikatory używane do pomiaru SUR są przedstawiane w postaci wskaźników. 

Procentowy udział wskaźników, stosowanych w polskich przedsiębiorstwach 

przedstawia rysunek 13. 

 

Rys. 13. Wskaźniki używane do oceny SUR 

Jak widać najczęściej używanymi wskaźnikami są wskaźniki opisane normą 

EN15341 - OEE, MTTR oraz procent Planowanych Prac. Faktem jest to, że wskaźnik, 

który dedykowany jest do oceny efektywności techników utrzymania ruchu (OCE - 

Overal Craft Effectiveness) jest dosyć sporadycznie stosowany. Może to wynikać z 

faktu, że niewiele przedsiębiorstw zna ten wskaźnik i wie jak go należy liczyć. 

Na podstawie wyżej wymienionego do oceny poszczególnych struktur SUR 

można wybrać wskaźniki: OCE, MTBF, MTTR. 
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6.4.1.  OCE 

Wskaźnik OCE jest iloczynem trzech składowych: CU - Craft Utilization 

(Wykorzystanie Techników),  CP - Craft Performance (Efektywność Techników) oraz 

CSQ - Craft Service Quality (Jakość Usług Techników). 

Tab. 1. Składowe wskaźników OEE i OCE [4] 

Elementy OEE i OCE OCE OEE 

Skuteczność 
Wykorzystanie technika UR 

CU 
Dostępność maszyny 

A 

Efektywność 
Efektywność technika UR 

CP 
Efektywność maszyny 

CU 

Jakość 
Jakość usługi technika UR 

CSQ 
Jakość maszyny 

Q 

 

Zakładając dane hipotetyczne niżej przedstawiona została metodologia liczenia 

wskaźnika OCE: 

 SUR składa się z 25 osobowego zespołu Techników UR, którzy mają po 26 dni 

urlopu  do wykorzystania i niema chorobowych, 

 w roku było do przepracowania 253 dni. 

Uważamy, że wszystkie prace Techników UR są poprzedzane zleceniami pracy. W 

związku z tym rozróżnia się dwie grupy prac: 

 planowane (PM, PdM, CM, IM, FM), 

 nieplanowane (EM). 

Podsumowując wszystkie dane otrzymujemy: 

 czas dysponowany i płatny (tdp ):     45 400 godzin, 

 czas zaplanowany na wykonanie zadań z grupy  

planowane (tcz ):           16 700 godzin, 

 czas przepracowany na zadania  

planowane (tprzepr.p ):          21 627,50 godzin, 

 czas przepracowany na zadania  

nieplanowane (tprzepr.n ):         23 772,5 godzin, 

 średnia awaryjność w roku (N ):      7,5%. 

Stosujemy do poszczególnych składowych wskaźnika OCE wzory [9, 10]: 

%100/.  dppprzepr ttCU , 

%100/ .  pprzeprcz ttCP , 

 %100 NCSQ  . 



Mączyński Wojciech, Nahirny Taras  

 

 

91 

Należy zaznaczyć, że składowa CSQ obliczana jest na podstawie założenia, że 

współczynnik awaryjności odpowiada jakości świadczonych usług przez techników 

UR. Podstawiając wyżej wymienione wartości czasów do wzorów otrzymujemy OCE 

na poziomie 34,01%. Benchmarkowe poziomy OCE przedstawiono w tabeli 2. 

Tab. 2. Benchmarkowe poziomy wskaźnika OCE 

 Zakres wartości składowych OCE 

Składowe OCE Niski Średni Wysoki 

1 Craft Utilization CU 30 % 50 % 70 % 

2 Craft Performance CP > 80 % 90 % 95 % 

3 Craft Service Quality CSQ > 90 % 95 % 98 % 

OCE 22 % 43 % 65 % 

6.4.2.  MTBF/MTTR  

Średni czas pomiędzy uszkodzeniami (Mean Time Between Failure – MTBF) jest 

jednym z podstawowych wskaźników niezawodności systemów. Czas ten jest 

uśredniony a jego wartość wynika z obliczeń na bazie danych statystycznych.  

Średni czas naprawy (Mean Time To Repair – MTTR) [11, 12] z powodzeniem 

może być wykorzystywany do oceny pracowników UR jak i oceny efektywności 

prowadzonych zadań naprawczych przez pracowników UR. Niestety nie wszystkie 

przedsiębiorstwa liczą te wskaźniki, a często nie wiedzą jak go należy liczyć. 

Chcąc obliczyć wskaźnik MTBF należy odnieść się do zależności czasowych jakie 

występują w obszarze działań utrzymania ruchu. Każdy obiekt funkcjonuje od 

uszkodzenia do uszkodzenia. Średni Czas Pomiędzy Uszkodzeniami jest sumą 

Średniego Czasu Naprawy oraz Średniego Czasu do Uszkodzenia  

MTTFMTTRMTBF  . 

Dla poszczególnych składników przyjmujemy 


i Nit

n
MTTR

1
,      

i PMii Nidb ttt
n

MTTF
1

, 

gdzie: Nit  – czas niezdatności w wyniku i -go zdarzenia awaryjnego (został 

skonsumowany na nieplanowany przestój związany z obsługą techniczną); PMit  – 

czas niezdatności w wyniku i -go planowanego zadania obsługi technicznej (został 

skonsumowany na planowane przestoje związane z obsługą techniczną); dbt  – czas 

dostępności brutto (czas, który planowany jest do produkcji na danym obiekcie 
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technicznym. Odlicza się wszystkie planowane przeglądy obsługi technicznej); n  – 

liczba zdarzeń naprawczych (w praktyce jest to liczba Zleceń Naprawczych). 

Z przeprowadzonych obserwacji i badań w różnych zakładach przemysłowych 

można określić poszczególne zakresy wyżej wymienionych wskaźników do oceny 

struktur SUR. Należy podkreślić, że nie wszystkie zakłady zbierają dane w tym 

obszarze. W wielu przypadkach granice te były określane na podstawie 

prowadzonych rozmów i podawanych przybliżonych wartości dla poszczególnych 

obszarów. Niżej przedstawiono tabelę z przybliżonymi danymi poszczególnych 

wskaźników dla wyżej wymienionych struktur. 

Tab. 3. Wartości wskaźników OCE, MTBF, MTTR dla typowych struktur SUR 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

OCE 

[%] 
n/a 10-12 10 15-20 n/a n/a 35-45 

MTBF 
[tygodnie] 

< 1 < 1 1- 1,5 1 - 2 2 - 3 2 - 3 > 4 

MTTR 

[godz.] 
3 - 5 2 - 3 2 - 3 1 - 2 1 - 2 1 - 2 < 1 

Realizacja 
Procesu 

[%] 

5 10 10 - 15 20 - 20 60 20 - 40 > 85 

6.5.  Wnioski 

Z powyższych rozważań wynika, że najbardziej efektywną strukturą jest struktura 7, 

czyli Zmianowa. Wynika to między innymi z osiąganych wskaźników zamieszczonych 

w tabeli 3. Należy zwrócić uwagę, że skuteczność struktury bezpośrednio powiązana 

z posiadaniem Działu Planowania i Harmonogramowania. Właśnie ten dział w dużej 

mierze wpływa na wskaźnik OCE ponieważ wszystkie działania nieplanowane w 

sposób drastyczny obniżają osiągany poziom wartości wskaźnika. 

Dodatkowym argumentem jest fakt, że w strukturze 7 opisane procesy zachodzą 

w powyżej 85%, oznacza to, że struktura jest efektywna w swojej działalności. 

Nie można jednak na podstawie rozpatrywanych wskaźników jednoznacznie 

stwierdzić optymalność tej czy innej struktury. Spowodowano to jest tym, że nie we 

wszystkich przedsiębiorstwach w sposób rzetelny są zbierane dane z zakresu 

funkcjonowania służb utrzymania ruchu.  

Uwzględniając powyższe uwagi należałoby znaleźć taką metodę, która byłaby 

uniwersalną metodyką możliwą do zastosowania w każdej strukturze oraz branży. 

Jedno co jest pewne to fakt, że struktura SUR jest na tyle efketywna na ile stać na 
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to dane przedsiębiorstwo oraz obrana strategia Obsługi Technicznej środków 

trwałych (maszyn i urządzeń). 
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7. SURVEY OF PREPARATION OT CZECH COMPANIES 
FROM THE PERSPECTIVE FOR INDUSTRY 4.0  

Josef BASL1  

The paper deals with results of the survey, which was conducted in the context of 

investigating the readiness of selected companies in the Czech Republic to implement 

the principles being referred to by the general term - the industry 4.0. They show the 

current understanding of Industry 4.0 principles and the penetration these trends in 

companies, including the penetration level of the main IT trends.  

7.1. Introduction  

Research in the area of applied informatics and especially the suppliers of various 

software applications (business and others), tend to, by conveying the users with 

the appropriate "version number" of the product, inform the users that from their 

perspective the users are about to face a significant and often abrupt change that is 

associated with the transition to the new generation ICT solutions. Not only 

individual products but sometimes whole innovational waves related to ICT are 

being referred to by this „version number" as well. One of the most widely used 

designations of the last decades was the web 2.0 and respective Enterprise 2.0, 

which have been associated with the advent of social networking sites such as 

Facebook. This change in ICT created new opportunities for implementing Internet 

technologies as a new tool for the communication between individual users, and 

also enterprises. 

Currently, we may include in this category of significant changes and trends the 

increasingly developing phenomenon known as the Industry 4.0. Although Industry 

4.0 is also based on the Internet, it emphasizes its presence everywhere and 

increased communication and integration through the Internet of Things 
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7.2. The Phenomenon Fourth industrial revolution  

The phenomenon Industry 4.0 is sometimes even referred to as the next, already 

the fourth, industrial revolution that is historically linked to the previous three. The 

invention of the steam engine and railways (the first industrial revolution) was 

followed by the expansion of the assembly-line, production of electricity, 

automobiles and aviation (second industrial revolution). This industrial development 

created the basis for the introduction of computers in the production with the 

purpose of achieving flexible and diverse product lines and accelerate the 

implementation process, for example through the NC control machines and robots 

and also personal computers allowing the automation of the engineering activities. 

Areas such as automation, robotics and digitization incurred as a result of the 

the further development and penetration of the Internet into everyday life in the 

form of the Internet of Things, or rather in the form of the Internet of everything, as 

many contemporary authors call this new trend (Tao Zuo, 2014) (Jing, Vasilakos, 

2014). Machines predicting possible mistakes in production and thereby promoting 

better predictive maintenance or self-organizing logistics that is able to respond to 

unexpected changes in production may be both perceived as examples of the 

Industry 4.0.  

Trends related to industry 4.0 are sometimes referred to as cyber-physical 

systems (CPS), which represent the integration of computers and physical processes 

(Wan, 2013 Lee, 2008). The basic principle of the industry 4.0 consists thus in the 

interconnection of machines, products and complex production systems with 

business processes resulting in the creation of intelligent networks along the entire 

production chain generating added value to the product. 

Industry 4.0 represents a way to improve production processes and to achieve 

higher productivity with the current production size approaching full capacity with 

respect to individual customer requirements within the ever-shrinking time. This 

approach helps in real-time to increase transparency, make faster and more flexible 

decisions, and achieve total optimization of the development and manufacturing 

processes of the products. 

These characteristics are the main reason why the principles of Industry 4.0 are 

sometimes referred to as "factory 4.0" (Factory, 2015) or "smart factory" (Wang, 

2016), which are essentially a continuation of the concept of "digital factory" applied 

during the previous years. 

7.3. Formulation of the Aim and Research Questions 

This paper deals with a survey of the penetration of Industry 4.0 principles in Czech 

companies. The important questions concern the role of the selected IT trends and 
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enterprise information system software applications within the Industry 4.0 

framework now and in the near future (between 2 and 5 years).  The other 

questions ask about the preparation of Czech companies for this new trend.  

The motivation for this survey was not only the current technological trends but 

the published manufacturing studies oriented towards Industry 4.0 penetration – on 

the global level [8] and on the national level in Germany [1,3,15].  

The further research questions in this survey examine whether the strategies for 

Industry 4.0 are being implemented at the proper level in Czech companies, in a 

way comparable with the situation in Germany (as there is a high level of integration 

of companies from both countries).  

 

The research questions in this survey are as follows: 

1) Does your company attempts to implement the principles of Industry 4.0?  

2) If your enterprise does not apply the principle of Industry 4.0, which of the 

following factors represents the main reason? 

3) Which of the following factors motivate you to implement Industry 4.0 in 

your company? 

4) Do Czech companies already have a strategy for Industry 4.0? 

7.4. Research results 

To be able to answer the research questions, a special questionnaire form was 

created which was made available for the companies on the website. Data collection 

was carried out by completing the web form in June/July 2016. 

A set of 169 companies was addressed by the survey. 24 companies answered, 

meaning that the survey had a 14.7% response rate. It is important that the sample 

of companies reflects well the profile of the whole Czech economy, because the 

majority of firms belong to the automotive industry (29%) and mechanical 

engineering (25%). The Czech Republic is, by the way, the most developed 

industrial EU country because its share of GDP from industry is 47.3% (Germany has 

only 40.2%).  

The companies that participated in the survey were mostly large companies with 

more than 250 employees (66.7%) and middle sized companies (25%).  There was 

also balanced ownership of domestic investors (58.3%) and foreign investors and 

owners (41.7%). The importance for the validity of the data was the fact that it was 

mostly the directors or company owners (33.3%) and top managers (41.7%) who 

answered the questions in the form. It is interesting that only 4.2% of IT managers 

answered the questions. 
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Question 1: Does your company attempts to implement the principles of Industry 

4.0?  

 

 Ratio 

 We are dealing with the topic of industry 4.0 more than one year 

 

40 % 

 We are trying to implement in our company at this very moment  

 

20 % 

 We know the term Industry 4.0 but we have not so far considered its 

implementation 

 

20 % 

 We already came across the term Industry 4.0 but we have no idea what 

exactly the topic covers. 

 

8 % 

 We have not yet heard about Industry 4.0  

 

12 % 

 
On the data we obtained during the survey, we may apply to some extent  the 

Pareto rule because only a fifth of the respondents indicated that they never come 

across the notion of Industry 4.0 or that they do not know what exactly the term 

means. We may thus conclude that the average knowledge about this topic is very 

good. The majority of respondents (80%) stated that they are familiar with the 

concept. Within this group, only one-fifth of the total number of companies stated 

that they do not consider implementing this concept even though they know its 

principles 

 

Question 2: If your enterprise does not apply the principle of Industry 4.0, which 

of the following factors represents the main reason? 

 Ratio 

 Little awareness of the topic Industry 4.0 

 

75 % 

 High cost of Industry 4.0 solutions 

 

37.5 % 

 The absence of government regulations 

 

0 % 
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 Lack of leading companies in Industry 4.0 

 

0 % 

 Insufficient skills and training  

 

12.5 % 

 Lack of trust in the security of some of the areas of Industry 4.0  

 

12.5 % 

 Unclear business benefits originating from the implementation of 

Industry 4.0 solutions 

 

37.5 % 

 The absence of government incentives 

 

12.5 % 

 Lack of methodological support 

 

12.5 % 

 Low application rate of Industry 4.0 

 

25 % 

 

Answers to the question, what influences the non-application of the principles of 

Industry 4.0, reported predominantly low awareness (75%), the high costs 

associated with the implementation of industry 4.0 (37.5%), and unclear business 

benefits (37.5%), followed by low degree of application of the industry 4.0 solutions 

in practice (25%). 

 

Question 3: Which of the following factors motivate you to implement Industry 

4.0 in your company? 

 

 Ratio 

 Activities of the competition 

 

48 % 

 Market demands 

 

48 % 

 Product and marketing strategy 

 

28.0 % 

 Pressure from the customers 

 

56.0 % 
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 Pressure from the suppliers 

 

12 % 

 Economic reasons – lowering the costs of the company 

 

48 % 

 Company strategy focusing on the development of Industry 4.0 

 

12 % 

 Industrial associations 

 

8 % 

 Government regulations 

 

4 % 

 Government incentives 

 

12 % 

 Global economic crisis 

 

0 % 

 Pressure on sustainable development 

 

32 % 

 Best practices 

 

20 % 

 Trends in the IT market 

 

24 % 

 Enterprises that implement Industry 4.0 are perceived positively 

 

28.0 % 

 Company vision 

 

60 % 

 Effort and creativity of the own employees  

 

48 % 

 

Conversely, the implementation of Industry 4.0 is supported in particular by the 

company vision (60%), followed by pressure from the  customers (56%), economic 

reasons related to cost reductions (48%), the activities of competitors (48%), 

market requirements (48%), and by effort and creativity of own employees (48%). 

 

Question 4: Do Czech companies have a strategy for Industry 4.0? 
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Strategy for Industry 4.0 Responses Ratio 

We do not have a strategy for Industry 4.0 9 39.1 % 

We do not have a strategy for Industry 4.0 but we are preparing it 7 30.4 % 

We have a strategy for Industry 4.0 and it is a part of business 
strategy  4 17.4 % 

We have a strategy for Industry 4.0 but it is not a part of business 
strategy  

2 8.7 % 

 

A high percentage of Czech enterprises (39.1%) do not currently have a strategy 

for Industry 4.0. Nearly the same percentage of enterprises is preparing such 

strategy (30.4%). And finally, nearly 25%, it means each fourth company, already 

has a strategy for Industry 4.0. This is very similar to the answers from firms in the 

global survey (by Infosys, 2015).  

7.5. Conclusion  

Industry 4.0 seems to be a topic with a high potential, especially at a time when the 

digitalization of production and of life in general is increasing. The survey indicates 

many similarities between Industry 4.0 penetration in Czech companies and in 

leading developed countries.  

The survey identified a big potential for further analyses and the obstacles 

preventing the wider application of Industry 4.0. The main reason for companies is 

that there is little awareness of the issues of Industry 4.0 (73.3% declare this), and 

the effects on business are unclear (40%). The high costs connected with 

implementing Industry 4.0 (40%) are also cited as one of the obstacles.  

The survey shows that companies perceive the level of penetration to be very 

low and they also feel that there are as yet no proper methodologies or road maps 

for implementing Industry 4.0. These aspects are again possible further areas for 

research. 
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8. EVALUATION OF WORKPLACE USING THE TOOL OF 
DIGITAL FACTORY 

Peter TREBUŇA1, Andrea PETRIKOVÁ2, Marián PETRIK3, Miriam 
PEKARČÍKOVÁ4 

Nowadays, calculations from table values are replaced by new technologies, which 

help to create optimal working environment and also know to evaluate whether the 

factors affecting workers correspond to optimal conditions. The trend is to use 

simulation software, which enable to get a visual idea of workplace by  means of 

digital design. These software also take into account  requirements of workers before 

realization of construction the workplace. The great advantage of using software is an 

effective way of design because  changes in digital model are also less expensive and 

less time-consuming than changes made on real workplace. The contribution deals 

with Evaluation of workplaces using the tools of Digital Factory. It describes 

ergonomic software TX Jack in details and deals with making a simulation through 

the motion sensor Kinect. 

8.1. Introduction 

The rapid development of automation, computational, information and 

communication technology, along with increased openness of world markets and 

globalization moves the necessity of innovation and technological progress to other 

production areas. 

Digitisation enables to improve and accelerate all the work associated with 

preparation and implementation of production and services across the entire product 

life cycle. The start of digitalisation began 50 years ago and today is a basic  tool of 

linkage between trade unions and professions. It occurs in the process of making a 

new product, it controls supplier and customer relationships, technical preparation 

and production and assembly. It is necessary in all fields of governance and in 

financial systems. After the structurally-technological systems (CAD/CAM) and 

information integration in enterprise planning and management systems (PPS, MRP, 

ERP) we can meet with digitization for engineering productive base, which is a 
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bridge between already digitized parts of preparation the manufacturing and 

information systems of company [11]. 

 

Fig. 1. Digital production [11] 

8.2. Digital factory 

The Digital Factory (DF) Division offers a comprehensive portfolio of seamlessly 

integrated hardware, software and technology-based services in order to support 

manufacturing companies worldwide in enhancing the flexibility and efficiency of 

their manufacturing processes and reducing the time to market of their products [9]. 

Digital factory is a complex of tools for development a complex model of real 

world in virtual environment. The effort is to connect digitally three areas by PDM 

(Production Data Management) the entire product lifecycle PLM (Product Lifecycle 

Management). The aim of the digital factory is complex and systematic planning, 

design, verification and continuous improvement of all important structures, 

processes and resources of real factory in connection with its products. Under the 

influence of digitalisation, production process becomes more re-bounded. In the 

80th, basic connecting element was a person, today it is primarily hardware, 

software, information, control and communication system. The most important 

element became digitization in all levels of production process. Today, companies 

must constantly improve their productivity so they will be able to succeed in a 

competitive fight. This involves reducing delivery times, reducing of manufacturing 

costs and also optimum utilization of capacity and rapid adaptation of material and 

information flows. Complete automation operation is replaced by a hybrid, only 

partially automated and therefore more flexible production. Greater emphasis is 

placed on human resources - the most valuable capital of  company. In many cases 

today, cost pressures  and  overloaded technological parts lead to badly  designed 
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workplace from ergonomic point of view. It involves bad job performance and low 

satisfaction from work. Industrial companies need planning tools that can be used to 

draft manual or partially automated workplaces quickly, ergonomically correct and 

with acceptable cost [9, 10]. 

8.3. Tools of digital factory 

Digital Factory present very complex issue. Therefore, in the world there are only 

two companies that are able to deliver more complex software products. One of the 

companies is originally an American company UGS, which uses for the area of digital 

factory (originally German), products of  Israeli company TecnoMatic. Subsequently, 

the company UGS undergone to Siemens, where complements with problems of 

production management by Simatronic products. The second international company 

that offers its products in the field of Digital Factory is company Dassault Systems, 

which delivers a comprehensive set of programs for solving production problems 

called Delmas [10]. 

Students of Faculty of Mechanical Engineering began to prepare for practical 

usage of innovative technologies, thanks to the new software, which is increasingly 

used also in the Slovak industry. This is a Product Lifecycle Management (PLM) - a 

software solution "Digital Factory", digital production and data management, 

enabling production management, simulation and optimization of production 

processes. 

PLM also deals with management chain of  subcontractors, outsourcing 

manufacturing, logistics, transportation, delivery time and service. 

8.3.1.  Tools of digital factory for simulation in ergonomics 

There is a several software used for simulation in ergonomy, e.g.: Tecnomatix Jack, 

Tecnomatix Process Simulate Human Solution - Rams DELMIA Ergonomics analysis 

etc. The following section is oriented on Tecnomatix Jack. 

Tecnomatix Jack is software, which was developed in the 80th with the support 

of NASA, University of Pennsylvania.  It was originally designed to simulate service 

and assembly operations in the development of the International Space Station. SW 

model includes a real man with real anthropometric and biomechanical properties. 

The model can be freely adjusted in software or choose from a number of 

anthropometric survey data. Except the human model we can load 3D data and 

create working environment in which the employee carries out his work. The 

program allows to: view field, outreach distances, collision model objects in real 

time. And also it contains a module for motion capture [15]. 
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Jack features [15]: 

 scalable human figures that are anthropometrically and biomechanically 

accurate, 

 country‐ specific anthropometric data, 

 posture algorithms that help analyze how a body reacts to exerted force, 

 ability to customize the work place, 

 ability to manipulate the scene and the objects, 

 ability to save all work and do the performance evaluation, 

 ergonomic analysis tools available. 

Analysis for assessment the risks for health status in software Jack [15]: 

Low-back spinal force analysis tool: Evaluates the spinal forces acting on a virtual 

human’s lower back under any posture and loading condition.  

Static strength prediction tool: Evaluates the percentage of a worker population that 

has the strength to perform a task based on posture, exertion requirements and 

size. 

NIOSH lifting analysis tool:  Evaluates lifting tasks based on NIOSH lifting equations.  

Predetermined time analysis tool: Predicts the time required to perform a job based 

on the methods time measurement (MTM-1) system. 

Rapid upper limb assessment (RULA) tool: Evaluates the exposure of workers to the 

risk of upper limb disorders. 

Manual handling limits tool: Evaluates and design manual handling tasks involving 

lifting, lowering, pushing, pulling and carrying for reduced risk of low back pain. 

Working posture analysis (OWAS) tool: Provides you with a simple method for 

quickly checking the comfort. 

Metabolic energy expenditure tool: Predicts the energy requirements of a job based 

on worker characteristics and the tasks that comprise the total job. 

Fatigue and recovery time analysis tool: Assesses whether enough recovery time is 

available for a given job to avoid worker fatigue. 

8.3.2.  Motion Capture 

Motion Capture captures human movement and converts it into a digital model. 

Motion sensing runs through optically, magnetically, mechanically, inertially or opto-

electronically. Each of the methods has some advantages and disadvantages. There 

is not one system which would be ideal for all cases of use. Optical systems are 

most commonly used. There are two main methods of optical motion capture - 

passive (reflective) and active (LED’s). Optical systems use camera that sense 

motion of reflective tags (or infrared LED’s) which are affixed to the recorded 

person.  Reflex system uses infrared LED’s located around the camera lens through 

which the infrared filter is placed. Active system with LED’s measures the infrared 
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light emitted by LED’s instead of reflection from reflective signs. Center of marks are 

captured from different cameras from different angles and then they are  

recalculated into the current location in 3D. There can be some problems connected 

to optical systems: replacement of marks, noise or missing and false reflections. 

Optical systems are more difficult to space. It is possible to record more than one 

person at once. The magnetic system uses  three coils for determination the position 

of magnetic flux. These coils are perpendicular to each other and they are both in 

transmitter and receiver. Change of position and orientation of receivers to 

transmitters is found by control's  unit during the movement of scanned person. This 

data is then transferred to the PC.  Magnetic systems are also very sensitive to 

metals and other magnetic field in the space of measurement and surrounding. 

Optoelectronic system evaluates movement via an optical fiber that is deformed 

during moving and it changes its brightness. 

8.3.3.  Simulation through motion sensor Kinect 

Microsoft offers the possibility of using Kinect (Fig. 2) to monitor the human figure 

and it enables to simulate simple movement of workers in a software module Tx 

Jack. 

 

Fig. 2. Kinect [5] 

Before the scanning of figure it was necessary to install the application Software 

Development Kit (SDK) 2.0. After installation in software module Tx Jack it was 

neede to hoose from the main menu Modules → Plug-ins. Appropriate window (Fig. 

3) offered a choice of possibilities Kinect. Removal of  arrow tool from Available 

Modules to Auto - Load Modules the alternative Kinect was added to the main menu. 

Click on Modules  → Kinect → Kinect it was possible (by the means Windows Kinect) 

to activate motion sensor, mark the worker in created model of workplace and 

choose the  mode of  monitoring the object [5]. 

Simulation of operation was performed at the Technical University, Department 

of Industrial engineering because it was not possible to place the Kinect motion 

sensor to the real working environment. Through a recorded video on the real 

workplace of casting, the operations of worker were repeated in front of motion 

sensor in place which was equipped with appropriate technology (Fig. 4). 
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Fig. 3. Adding Kinect to the main menu and the window Kinect for initialization [5] 

 

Fig. 4. Simulation of hangrip the cooling gun using Kinect [5] 

Kinect was located 840 mm above the ground so the visual field of sensor did 

not contain any objects. Movement of workers were carried out directly in front of 

the sensor, what allowed perfect capture of points on human body for  simulation 

movement of worker. Simulation also required the rotation of worker in space, but 

the lineal  capture of points  by the means of sensor was not possible. This caused 

inaccurate movement of worker in virtual model and the result of ergonomic 
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analysis was a little bit inaccurate. However, we verified abilities of worker related to 

reaching existing object (Fig. 5). 

 

Fig. 5. Simulation of storage the cast to gitterbox using Kinect [5] 

8.4. Conclusion 

Finally, it can be concluded that a complex digitalization can positively affect the 

entire area of technical training of product and manufacturing. It can speed up and 

improve the preparatory process and so the quality of product and preparedness of 

production base will increase. Increased costs in the preparation phase will return at 

a faster introduction of products on the market and rapid growth phase, because 

errors that appears in this phase are eliminated through careful preparation of 

production with a series of tests and simulations. Literature publishes many articles 

about effects of digital factories in the automobile and aviation industry. Automobile 

industry considers  method of digital factory to the absolute reality, which helps to 

withstood the competitive in most significant automobil factories. From experience, 

it is clear that other areas will also have to participate in utilization of these 

methods. 
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9. A STUDY OF KNOWLEDGE CLASSIFICATION IN A 
MANUFACTURING COMPANY - A CASY STUDY  

Justyna PATALAS-MALISZEWSKA1, Irene KREBS2, Sławomir KŁOS3 

In the context of the literature statement in the field of the classification of knowledge 

in manufacturing companies in this paper the study of knowledge classification in a 

manufacturing company in order to improve the efficiency of the processes realized 

by the employees is provided. The research model based on the naive Bayes rules in 

order to solve the problem of classification of knowledge in the company was 

formulated and moreover tested based on the research results from German and 

Polish manufacturing companies.  

9.1. Introduction 

Knowledge is a key resource in a manufacturing enterprise functioning in the 

knowledge based economy. Owners and managers of the company should gain a 

competitive advantage e.g. by the effective use of a knowledge [10]. Knowledge 

within a company can be defined both as an explicit knowledge (saved in the form 

of company policies, regulations, procedures, policies, etc.) and as a tacit knowledge 

(acquired from employees). Knowledge can be obtained from internal sources of the 

company, as well from its environment. 

According to Dobiegała-Korona and Doligalski [6] the following stages of 

knowledge management process are defined: Stage 1: Identification of knowledge 

sources, Stage 2: Define the rules for the knowledge acquiring, Stage 3: Knowledge 

Acquiring, Stage 4: Knowledge Classification, Stage 5: Knowledge Understanding, 

Stage 6: The use of knowledge, Stage 7: Knowledge Saving, Stage 8: Building the 

organisational knowledge culture. In order to implement knowledge management 

process in a company effectively the rules of acquiring knowledge from both internal 

and external sources and then also the rules for storage and accumulation of 

knowledge should be specified. Knowledge transfer process within a company will 

be effective, if the knowledge will be classified and available for employees 

according to specific access rights defined for them. 
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In this paper the particular attention is paid on the stage 4 of the knowledge 

management process: “Knowledge Classification” in a manufacturing company. In 

order to knowledge classification and to understanding the acquired knowledge (see 

the stage 5 of the knowledge management process) the key knowledge areas in a 

manufacturing company should be determined. Moreover, according to Dhuieba et 

al., and Vernadat it is argued that knowledge can be structured as the set of 

knowledge about products, the process and the used resources. So, in this paper a 

model of knowledge classification for a manufacturing enterprise using the the 

Baye’s rules to the appropriate knowledge area in the context of the products, the 

process and the used resources within a company is proposed. It will verified 

through research results from German and Polish manufacturing companies. 

The stages: 1,2,3 of knowledge management process were described in the 

previous works of the author as the knowledge map (the tool for identification of 

internal knowledge sources within a manufacturing company) [11].  The acquired 

knowledge in a manufacturing company (the stages: 6, 7 and 8 of the knowledge 

management process) will be described in the future works of the author. 

The remainder of this paper is organized as follows. Section 2 presents the 

theoretical background of the study in the field of the classification of knowledge in 

manufacturing companies and the research model. Section 3 develops the proposed 

model based on the naive Bayes rules in order to solve the problem of classification 

of knowledge in the company. Section 4 explains the implementation of the research 

model based on the research results from German and Polish manufacturing 

companies. Section 5 discusses the results and provides a conclusion of the 

research.  

9.2. Theoretical background and research model 

According to Linderman et al. [8] it is stated, that implementation of knowledge 

management process/system in a manufacturing company provides to the firm's 

leadership. Chooa et al. [4] stated that there are two knowledge sources in a 

manufacturing company: internal knowledge stock and external knowledge stock. 

According to them statement and to Schultz [14] internal knowledge stock it is 

defined as the knowledge, skills and abilities of workers and the external knowledge 

stock is defined as knowledge and technologies form environment [4, 7].  

Bohn [3] defines knowledge in manufacturing companies as technological 

knowledge and distinguishes it at eight stages in the company starting from the 

knowledge ignorance and ending with gaining the competitive advantage on the 

market based on the accumulated knowledge. Nonaka formulated knowledge in an 

enterprise in the context of an innovation and distinguishes tacit and explicit 

knowledge within a company. Moreover Albiono et al. [1] defines the following 
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knowledge in an enterprise: scientific, quantitative qualitative, tacit, intuitive. 

Dhuieba et al. [5] stated that knowledge should be classified in a company to enable 

employees understanding their activities. 

 

Fig. 1. A conceptual model of knowledge classification for a manufacturing 

enterprise 

In the context of the literature statement in the field of the classification of 

knowledge in manufacturing companies research question is formulated: how the 

knowledge in a manufacturing company can be classified in order to improve the 
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efficiency of the processes realized by the employees? In order to respond to this 

requirement the research model is presented on the Figure 1. 

The model presented on the Figure 1 includes only a first part of the complex 

structure of the classification knowledge model proposed for the manufacturing 

company for the knowledge area: technology. The same structure of the 

classification of knowledge has been proposed for the highlighted areas of expertise 

in the model. In this conceptual model the following knowledge areas are 

formulated: 

 KWA1 - knowledge area: technology, 

 KWA2 - knowledge area: infrastructure, 

 KWA3 - knowledge area: finance, 

 KWA4 - knowledge area: sale, 

 KWA5 - knowledge area: customer, 

 KWA6 - knowledge area: human resource, 

 KWA7 - knowledge area: ICT, 

 KWA8 - knowledge area: innovation, 

 KWA9 - knowledge area: strategy. 

The defined knowledge areas can be extended or reduced depending on the needs 

of the enterprise. However for each formulated knowledge area it is distinguished 

knowledge about processes realized in a company, about produced products and 

about used resources. 

Internal tacit knowledge about each process/produced product/ used resources 

in a company is received from worker, who realizes this process  (according to the 

statement of Piotrowska [13], tacit knowledge is an unique knowledge, assigned to 

specific organizational units and received from the department’s employees).  

External tacit knowledge about each process/produced product/ used resources is 

acquired from customers and also employees of competitors or from research and 

development institutions.  Internal explicit knowledge about each process/produced 

product/ used resources in a company can be acquired from documents, 

instructions, procedures, etc., that are available at a company and external explicit 

knowledge also from documents and etc. but available in an environment of a 

company. 

In order to find solution to the research problem: how the knowledge in a 

manufacturing company can be classified the model of knowledge classification 

using bayesian network is formulated. Section 3 presents the proposed model based 

on the naive Bayes rules in order to solve this problem. 
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9.3. The model of knowledge classification using 

bayesian network 

According to Patan et al. [12] and Bartos [2] the naive Bayes rules are used to solve 

the defined research problem. It is assumed that each of the classified objects can 

be treated as a vector V with elements the values of its attributes v1,...,vn. If the 

vector newly classified object an belong to one of the classes K1,...Kn, and P (K|V) 

specifies the probability of belonging V to the class K, then V is assigned to the class 

for which the probability is highest.  

So, for the model of knowledge classification the independent variables for the 

first network layer according to the conceptual model (see Fig. 1) are defined: 

 KW{KW1.. KWn}- the set of the knowledge about processes realized in a 

manufacturing company, nϵN;  

 p(KW1)... p(KWn) – the probabilisty of the being the knowledge about 

processes realized in a manufacturing company, nϵN; 

 V{TIKW11, TEKW11, EIKW11, EEKW11,…, TIKWnp, TEKWnp, EIKWnp, EEKWnp}- the 

set of values: TIKW11 – acquired tacit internal knowledge about process p1 

realized in a manufacturing company, TEKW11 - acquired tacit external 

knowledge about process p1 realized in a manufacturing company, EIKW11 - 

acquired explicit internal knowledge about process p1 realized in a 

manufacturing company, EEKW11 - acquired explicit external knowledge about 

process p1 realized in a manufacturing company, …, TIKWnp - acquired tacit 

internal knowledge about process pp realized in a manufacturing company, 

TEKWnp - acquired tacit external knowledge about process pp realized in a 

manufacturing company, EIKWnp - acquired explicit internal knowledge about 

process pp realized in a manufacturing company, EEKWnp - acquired explicit 

external knowledge about process pp realized in a manufacturing company; 

 KW{KW1.. KWm}- the set of the knowledge about produced products in a 

manufacturing company, mϵN; 

 p(KW1)... p(KWm) – the probabilisty of the being the knowledge about 

produced product prr in a manufacturing company, mϵN; 

 V{TIKW11, TEKW11, EIKW11, EEKW11,…, TIKWmr, TEKWmr, EIKWmr, EEKWmr}- 

the set of values: TIKW11 – acquired tacit internal knowledge about produced 

product prr in a manufacturing company, TEKW11 - acquired tacit external 

knowledge about produced product prr  in a manufacturing company, EIKW11 - 

acquired explicit internal knowledge about produced product prr in a 

manufacturing company, EEKW11 - acquired explicit external knowledge about 

about produced product prr in a manufacturing company, …, TIKWmr - acquired 

tacit internal knowledge about produced product prr in a manufacturing 

company, TEKWmr- acquired tacit external knowledge about produced product 
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prr in a manufacturing company, EIKWmr - acquired explicit internal knowledge 

about produced product prr in a manufacturing company, EEKWmr - acquired 

explicit external knowledge about produced product prr in a manufacturing 

company; 

 KW{KW1.. KWt}- the set of the knowledge about used resources in a 

manufacturing company, tϵN; 

 p(KW1)... p(KWt) – the probabilisty of the being the knowledge about used 

resources rs in a manufacturing company, tϵN; 

 V{TIKW11, TEKW11, EIKW11, EEKW11,…, TIKWts, TEKWts, EIKWts, EEKWts}- the 

set of values: TIKW11 – acquired tacit internal knowledge about used resources 

rt in a manufacturing company, TEKW11 - acquired tacit external knowledge 

about used resources rt in a manufacturing company, EIKW11 - acquired explicit 

internal knowledge about used resources rt in a manufacturing company, 

EEKW11 - acquired explicit external knowledge about used resources rt in a 

manufacturing company, …, TIKWts - acquired tacit internal knowledge about 

used resources rt in a manufacturing company, TEKWts- acquired tacit external 

knowledge about used resources rt in a manufacturing company, EIKWts - 

acquired explicit internal knowledge about used resources rt in a manufacturing 

company, EEKWts - acquired explicit external knowledge about used resources 

rt in a manufacturing company. 

As a result of the implementation of the bayesian network, the model of knowledge 

classification using bayesian network is formulated (Fig. 2). 

Variables WKWA1, …, WKWAw are dependent variables on the knowledge about 

processes realized in a manufacturing company (KWn, nϵN), the knowledge about 

produced products in a manufacturing company (KWm, mϵN), the knowledge about 

used resources in a manufacturing company (KWt, tϵN. The defined keywords for 

the knowledge area: technology in the classification algorithm can be extended or 

reduced depending on the needs of the enterprise. 
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Fig. 2 The model of knowledge classification using bayesian network for a 

manufacturing enterprise – an example for the knowledge area: technology 
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9.4. Implementation of the research model based  

on the research results from German and Polish 

manufacturing companies 

Data for the implementation of the proposed research model were collected from 

62 Polish Manufacturing Enterprises from the Lubuskie region and from 23 German 

Manufacturing Enterprises from the Brandenburg region between January to 

September, 2014 (Polish Enterprises), and between November 2015 to January 

2016 (German Enterprises). Additionally, the companies were categorised as either 

“construction” or “automotive”, or “others”. The surveys were intentionally provided 

in manufacturing companies from the Lubuskie/Poland and Brandenburg/Germany 

cooperative region, because these regions form a special joint “cross-border area” 

and the chosen 85 manufacturing companies from the “automotive” and 

“construction” sectors contribute about 20% of those enterprises in the cooperative 

region. The manufacturing companies in the research were approached and 

surveyed in the form of direct meetings, email surveys and/or phone surveys. The 

respondents consisted of managers (over 80%) and chief executive officers.   

According to the model knowledge classification using bayesian network for a 

manufacturing enterprise (Fig. 2) the respondents distinguished the following 

explicit knowledge in the companies:  

 KW1 - the knowledge about the design process, 

 KW2 - the knowledge about the manufacturing process, 

 KW3 - the knowledge about the customer relationship management process, 

 KW4 - the knowledge about the supply chain management process. 

The explicit knowledge could be pointed out by respondents because  

respondents they know that it is obtained by the use of the technology implemented 

in the enterprise. But, in the case of acquisition of tacit knowledge respondents 

were able to identify only source of tacit knowledge.  

In order to verify the research model there are accepted research results about 

the explicit knowledge in a manufacturing company. So, respondents were asked 

whether does exist the knowledge in the company (1 - it exists,  0 - it does not 

exists): 

In Polish manufacturing companies (the statement, that the knowledge exists in 

the company): 

 KW1- the knowledge about the design process: 54 (87%), 

 KW2- the knowledge about the manufacturing process: 51 (82%), 

                                                           
 This work was supported in part by the project:  “Assessing the relationship between business strategy 

and knowledge transfer in German Manufacturing Enterprises”  by the German Academic Exchange 

Service (DAAD), Bonn, Germany, Nr: 235585, 2016 
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 KW3- the knowledge about the customer relationship management process: 52 

(84%), 

 KW4- the knowledge about the supply chain management process: 49 (79%). 

In German manufacturing companies (the statement, that the knowledge exists 

in the company): 

 KW1 - the knowledge about the design process: 14 (61%), 

 KW2 - the knowledge about the manufacturing process: 14 (61%), 

 KW3 - the knowledge about the customer relationship management process: 17 

(74%), 

 KW4 - the knowledge about the supply chain management process: 12 (52%). 

The knowledge, which was most frequently indicated by respondents was the 

knowledge about the design process in Polish manufacturing companies and the 

knowledge about the customer relationship management process in German 

manufacturing companies. Moreover, it can be stated, that  in the Lubuskie/Poland 

and Brandenburg/Germany cooperative region in the companies categorised as 

either “construction” or “automotive” the knowledge, which can be identified in a 

company is: the knowledge about the customer relationship management process: 

81%. 

Respondents indicated also the probability of the each kind of knowledge (for 

each knowledge the probability in the scale: 0; 0.1-0.3; 0.4.0.6; 0.7-0.9; 1):  

In Polish Manufacturing Companies: 

EIKW11 – the explicit internal knowledge: documentation of realized projects from 

the CAD system:  

 p(EIKW11) = 0 - 7 respondents 

 p(EIKW11) = <0.1-0.3> - 7 respondents 

 p(EIKW11) = <0.4-0.6> - 14 respondents 

 p(EIKW11) = <0.7-0.9> - 16 respondents 

 p(EIKW11) = 1 - 18 respondents 

EIKW12 – the explicit internal knowledge: documentation of realized projects from 

the CAM system: 

 p(EIKW12) = 0 - 10 respondents 

 p(EIKW12) = <0.1-0.3> - 7 respondents 

 p(EIKW12) = <0.4-0.6> - 14 respondents 

 p(EIKW12) = <0.7-0.9> - 18 respondents 

 p(EIKW12) = 1 - 13 respondents 

EEKW11 – the explicit external knowledge: documentation of realized projects from 

the customer: 

 p(EEKW11) = 0 - 1 respondent 

 p(EEKW11) = <0.1-0.3> - 0 respondents 

 p(EEKW11) = <0.4-0.6> - 12 respondents 
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 p(EEKW11) = <0.7-0.9> - 18 respondents 

 p(EEKW11) = 1 - 31 respondents 

EIKW21 – the explicit internal knowledge: documentation of realized orders from the 

ERP system: 

 p(EIKW21) = 0 - 7 respondents 

 p(EIKW21) = <0.1-0.3> - 2 respondents 

 p(EIKW21) = <0.4-0.6> - 8 respondents 

 p(EIKW21) = <0.7-0.9> - 28 respondents 

 p(EIKW21) = 1 - 17 respondents 

EEKW21 – the explicit external knowledge: documentation of realized orders from 

customer:  

 p(EEKW21) = 0 - 1 respondent 

 p(EEKW21) = <0.1-0.3> - 0 respondents 

 p(EEKW21) = <0.4-0.6> - 12 respondents 

 p(EEKW21) = <0.7-0.9> - 18 respondents 

 p(EEKW21) = 1 - 31 respondents 

EIKW31 – the explicit internal knowledge: documentation of realized orders from the 

CRM system: 

 p(EIKW31) = 0 - 4 respondents 

 p(EIKW31) = <0.1-0.3> - 4 respondents 

 p(EIKW31) = <0.4-0.6> - 20 respondents 

 p(EIKW31) = <0.7-0.9> - 25 respondents 

 p(EIKW31) = 1 - 9 respondents 

EIKW32 – the explicit internal knowledge: documentation of the values realized 

orders from the CRM system:  

 p(EIKW32) = 0 - 4 respondents 

 p(EIKW32) = <0.1-0.3> - 4 respondents 

 p(EIKW32) = <0.4-0.6> - 20 respondents 

 p(EIKW32) = <0.7-0.9> - 25 respondents 

 p(EIKW32) = 1 - 9 respondents 

EEKW31 – the explicit external knowledge: documentation of realized orders from 

customer;  

 p(EEKW31) = 0 - 1 respondent 

 p(EEKW31) = <0.1-0.3> - 0 respondents 

 p(EEKW31) = <0.4-0.6> - 12 respondents 

 p(EEKW31) = <0.7-0.9> - 18 respondents 

 p(EEKW31) = 1 - 31 respondents 

EIKW41 – the explicit internal knowledge: documentation of realized supplies from 

the SCM system: 

 p(EIKW41) = 0 - 9 respondent 

 p(EIKW41) = <0.1-0.3> - 4 respondents 
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 p(EIKW41) = <0.4-0.6> - 10 respondents 

 p(EIKW41) = <0.7-0.9> - 24 respondents 

 p(EIKW41) = 1 - 15 respondents 

EEKW41 – the explicit external knowledge: documentation of realized supplies from 

customer: 

 p(EEKW41) = 0 - 1 respondent 

 p(EEKW41) = <0.1-0.3> - 0 respondents 

 p(EEKW41) = <0.4-0.6> - 12 respondents 

 p(EEKW41) = <0.7-0.9> - 18 respondents 

 p(EEKW41) = 1 - 31 respondents 

In German Manufacturing Companies: 

EIKW11 – the explicit internal knowledge: documentation of realized projects from 

the CAD system:  

 p(EIKW11) = 0 - 4 respondents 

 p(EIKW11) = <0.1-0.3> - 5 respondents 

 p(EIKW11) = <0.4-0.6> - 7 respondents 

 p(EIKW11) = <0.7-0.9> - 4 respondents 

 p(EIKW11) = 1 - 3 respondents 

EIKW12 – the explicit internal knowledge: documentation of realized projects from 

the CAM system: 

 p(EIKW12) = 0 - 4 respondents 

 p(EIKW12) = <0.1-0.3> - 7 respondents 

 p(EIKW12) = <0.4-0.6> - 5 respondents 

 p(EIKW12) = <0.7-0.9> - 5 respondents 

 p(EIKW12) = 1 - 2 respondents 

EEKW11 – the explicit external knowledge: documentation of realized projects from 

the customer: 

 p(EEKW11) = 0 - 3 respondents 

 p(EEKW11) = <0.1-0.3> - 5 respondents 

 p(EEKW11) = <0.4-0.6> - 7 respondents 

 p(EEKW11) = <0.7-0.9> - 4 respondents 

 p(EEKW11) = 1 - 4 respondents 

EIKW21 – the explicit internal knowledge: documentation of realized orders from the 

ERP system: 

 p(EIKW21) = 0 - 4 respondents 

 p(EIKW21) = <0.1-0.3> - 5 respondents 

 p(EIKW21) = <0.4-0.6> - 3 respondents 

 p(EIKW21) = <0.7-0.9> - 7 respondents 

 p(EIKW21) = 1 – 4 respondents 
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EEKW21 – the explicit external knowledge: documentation of realized orders from 

customer:  

 p(EEKW21) = 0 - 3 respondents 

 p(EEKW21) = <0.1-0.3> - 5 respondents 

 p(EEKW21) = <0.4-0.6> - 7 respondents 

 p(EEKW21) = <0.7-0.9> - 4 respondents 

 p(EEKW21) = 1 - 4 respondents 

EIKW31 – the explicit internal knowledge: documentation of realized orders from the 

CRM system: 

 p(EIKW31) = 0 - 1 respondent 

 p(EIKW31) = <0.1-0.3> - 3 respondents 

 p(EIKW31) = <0.4-0.6> - 7 respondents 

 p(EIKW31) = <0.7-0.9> - 6 respondents 

 p(EIKW31) = 1 - 6 respondents 

EIKW32 – the explicit internal knowledge: documentation of the values realized 

orders from the CRM system:  

 p(EIKW32) = 0 - 1 respondent 

 p(EIKW32) = <0.1-0.3> - 3 respondents 

 p(EIKW32) = <0.4-0.6> - 7 respondents 

 p(EIKW32) = <0.7-0.9> - 6 respondents 

 p(EIKW32) = 1 - 6 respondents 

EEKW31 – the explicit external knowledge: documentation of realized orders from 

customer;  

 p(EEKW31) = 0 - 3 respondents 

 p(EEKW31) = <0.1-0.3> - 5 respondents 

 p(EEKW31) = <0.4-0.6> - 7 respondents 

 p(EEKW31) = <0.7-0.9> - 4 respondents 

 p(EEKW31) = 1 - 4respondents 

EIKW41 – the explicit internal knowledge: documentation of realized supplies from 

the SCM system: 

 p(EIKW41) = 0 - 4 respondent 

 p(EIKW41) = <0.1-0.3> - 7 respondents 

 p(EIKW41) = <0.4-0.6> - 5 respondents 

 p(EIKW41) = <0.7-0.9> - 4 respondents 

 p(EIKW41) = 1 - 3 respondents 

EEKW41 – the explicit external knowledge: documentation of realized supplies from 

customer: 

 p(EEKW41) = 0 - 3 respondents 

 p(EEKW41) = <0.1-0.3> - 5 respondents 

 p(EEKW41) = <0.4-0.6> - 7 respondents 

 p(EEKW41) = <0.7-0.9> - 4 respondents 

 p(EEKW41) = 1 - 4 respondents 
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Fig. 3 The concept of the implementation of the research model based on the 

research results from German and Polish manufacturing companies 
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So, based on the research results the is the concept of the implementation of the 

research model based on the research results from German and Polish 

manufacturing companies formulated (Fig. 3).  

Research results indicate that the same probability of the existing of knowledge 

in German and Polish manufacturing companies from the Lubuskie/Poland and 

Brandenburg/Germany cooperative region (a special joint “cross-border area”) is in 

the terms of the knowledge the explicit internal knowledge: documentation of 

realized orders from the ERP system. In terms of the existing of the another kinds of 

the defined knowledge - the respondents from German manufacturing companies 

were respondents were more careful to point the probability of a given knowledge. 

9.5. Conclusions 

The proposed approach of the knowledge classification using bayesian network for a 

manufacturing enterprise allows the assessment of the importance of defined 

knowledge in defined processes in a company. Based on the research results the 

validation of knowledge classification was implemented.  

Discovering the knowledge in a manufacturing company:  the knowledge about 

processes realized in a manufacturing company, the knowledge about produced 

products and the knowledge about used resources in a manufacturing company and 

deriving the knowledge areas can be stated, that stage 4 and stage 5 of the 

knowledge management process in a manufacturing company is determined and 

also presented through research results from German and Polish manufacturing 

companies from the Lubuskie/Poland and Brandenburg/Germany cooperative region 

(a special joint “cross-border area”). The stages: 6, 7 and 8 of the knowledge 

management process will be will be extended in order to build a concept of the 

organisational knowledge culture. 
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10. MODIFICATIONS BY SAFETY STOCK CALCULATION 

Miriam PEKARČÍKOVÁ1, Peter TREBUŇA2,  
Andrea PETRIKOVÁ3, Radko POPOVIČ4  

Determining optimal amount of safety stock is dependent on the precision forecasts 

and delivery emergency of stock. Article discusses the option of calculation  

the optimal amount of safety stock due to safety factor and interval of uncertainty. 

10.1.  Introduction  

Amount of safety stock depends primarily on: 

 the size of random variation from the actual needs of the expected and actual 

from outsourced, 

 the length of time for which the estimates of future consumption are 

calculated, 

 the average amount of the turnover stocks, 

 the probability which safety stock compensate both groups of random 

variation. 

Equation for calculation of safety stock of i -th material: 

KZ miPoist  , 

where: mi - standard deviation of error in the forecast needs; K  - safety factor - 

indicates the number of standard deviations that correspond to the selected degree 

of completeness of supply. Its value is determined according to the tabulated values 

of the normal distribution, it is a quintile of the distribution function for a standard 

normal distribution. 
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10.2.  Determine the optimal amount of safety factor 

The insurance factor is a characteristic that greatly affects the size of the safety 

stock. It can be fixed: 

a) autonomously without cost criteria - frequent access in practice is built on the 

experience and knowledge management use if evidence is insufficient 

b) optimizing the criterion of cost. 

Standard deviation of error in the forecast consumption: 
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where: n  - amount of data on consumption;  ki  - consumption of the i -th 

material in the k -th period ( nk ,...2,1 ); im -  average consumption of the i -th 

material. 

Overall standard deviation expresses: 

 intensity fluctuations in consumption, 

 intensity of supply, 

 interval of uncertainty (the time from the last known actual size of stocks of the 

item to the expected moment of takeover of the item in stock, resp. into 

production). 

To correctly assessing the value mi precedes analysis of development least in  

the range of 1-2 years, thus reduce the impact of seasonality. Conversely by 

analysis in a longer time horizon may be overlooked for example changes in 

customer preferences, changes in production schedule etc. Thereby lose analysis 

information value implemented for the creation of prediction. 

When considering the deviations results from errors in delivery cycle forecast  

the buffer stocks can be calculated as follows: 

 midtcdiPoist mKZ 
 

where: tcdi  - the standard deviation of actual delivery of the i -th material from 

the average cycle, resp. expected 
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where: n  - number of data in delivery cycle;  kcdit - k -th delivery cycle of i -th 

material in days ( nk ,...2,1 ); cdit  - average delivery cycle of i -th material. 

10.2.1.  Variants of modification 

a) Modifications for safety stock calculation by the formula: 

NmiPoist tKZ 
 

where: Nt  - uncertainty interval (given by the sum of ordering in advance 0t , time 

of checking and inventory control pt  (time period after which is always checks 

stocks) and average time of delivery.  

In the case of long time of delivery can be use the methods of approximation 

(because the number of measured values is very low), which is based on the fact 

that the standard deviation of length of delivery period (resp. whole interval of 

uncertainty) for different theoretical probability distribution ranges from 

approximately 1/4 of variation margin, then apply: 

 minmax25,0 nntn tt 
. 

In this case is also using selection standard deviation, in the formula, it is 

necessary to consider  1n . The selection standard deviation is determined from 

the realized choice, in the case when is not available the complete set of possible 

states, but only a selection of them. 

Fluctuations in the size of the deliveries x  can be incorporated into  

the prediction of amount of safety stock as follows: 

 standard deviation expressing the size of each deliveries:  
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 standard deviation representing the difference between contracted and actual 

quantity delivered:  
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b) Modifications for safety stock calculation by the formula: 

tcdiiminPoist mtKZ 
22

. 

In calculating of safety stock is contemplating the impact of fluctuations in 

consumption size and length of the interval of uncertainty. The use of this method 

of calculation is especially important for a limited number of inventory items. It is 

necessary to have accurate input data and condition for applications is provided that 

deliveries do not carry a significant risk of uncertainty. 

c) Modifications for safety stock calculation by the formula: 

 22
rminPoist tKZ 

. 

In calculating of safety stock is considered the impact of fluctuations in delivery 

and consumption, a prerequisite is a constant length of the interval of uncertainty. 

Best use this way of calculating safety stock is for overheads materials (appropriate 

size for the next period is determined from consumed amount in the previous 

period). 

d) Modifications for safety stock calculation by the formula: 

 
  

6
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 nn
nnmPoist

tt
ttKZ

. 

In calculating safety stock in this case is the non-stationary consumption trends 

affected by the existence of trends and seasonal effects. These influences can be 

expressed by a constant (constant of exponential smoothing - the reason for the use 

of exponential smoothing is that decisive importance to forecast of future needs 

have the newest data). 

Constant exponential smoothing   can generally take values from interval  1,0 . 

There may be situations: 

 in 0 - consumption has stationary character, its size is constant, 

 in 10  - consumption character is non-stationary, higher value of the 

constant means consumption is less stable, 

 in 1 - consumption shows a random character (can not be based on 

consumption during the previous period). 
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10.2.2.  Point of order 

Point of order (it is level of stocks in which is due to the ordering and delivery 

conditions necessary to place order, then delivery comes at the latest when the level 

of stocks reaches a minimum level) is then based on the above facts be determined 

as follows: 

       dipomiditcdidipoipoistPoist mttmKmttZZ 
 

Note: Amount of safety stock need to be re-evaluated whenever conditions change, 

i.e. analyze the cause of pumping the safety stock, the frequency of pumping, 

capacity of pumping, etc. 

10.3. Conclusion 

Determine the optimal amount of safety stock is important for optimize the total 

cost of the enterprise, since each inventory created and unsold represents for 

enterprise bound of free financial resources. In the article is calculation focused on 

determine the desired amount of safety stock by monitoring the mean of 

consumption, the mean absolute deviation and the insurance factor which 

dependents on the required delivery emergency of stock. 
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11. QUO VADIS, TECHNICAL EDUCATION?  

Milan EDL1 

The main goal is to produce people who know how to do new things, not only repeat 

what the previous generation created. We need people who are creative, inventive and 

inquisitive. The function of education is to add value! 

Prof. Milan ZELENÝ 

11.1.  Introduction  

At the outset it is necessary to answer one fundamental question: why should 

anything at all be changed in the current education system? The answer is quite 

simple. We are living at a time when fundamental changes are occurring not only in 

industry and finance, but also in the structure of society as a whole. Industry and 

the economy are going through some fundamental changes brought about by the 

introduction of information technology, cyber-physical systems and systems of 

artificial intelligence into manufacturing, services and all branches of the economy. 

We can speak about the transformation of society as a whole, of the change of the 

paradigm which had seemed unshakable. We can see the rapid development of 

technology, the new demands on applied research, which is also related to security, 

and these have a logical impact on changes to the jobs market and thus on the 

education system, its contents, and its form, in order to prepare people for this 

transformed society. 

The key to the present times is technology, which is the alpha and omega for 

the future behaviour of society. The rapid development of technology in the context 

of the current education system is somewhat problematic, because if schools want 

to keep in step with the technology which is being implemented in industry, then 

there must be flexible educational modules in place which are closely linked to 

industrial practice and research centres, dealing with the development and 

application of technological innovation in industry. 

But we must not forget the findings of the American research firm, McKinsey. 

They found that there has been a real decline in the results of students at 
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elementary and secondary schools since 1995, which could cost the country up to 

11% of its GDP by 2050. Standards in Czech elementary and secondary education 

are falling, which threatens the economic competiveness of the Czech Republic. The 

outlook for the future is negative, and delaying a resolution to this problem has 

meant a record growth in costs. Despite this, the basic problem lies in higher 

education, because it is there that direct confrontation with the market occurs. Any 

improvements made in elementary or secondary schooling will make no difference if 

poor quality higher education ‘spoils’ the results. 

11.2.  Changes in the labour market  

This implied transformational change, which is known as the fourth industrial 

(r)evolution, is of course reflected in the labour market. The changes will not only 

be in job descriptions, but also in the organization of labour. 

It is very encouraging that the degree of industrialisation and quality of technical 

knowledge in the industrial workforce in the Czech Republic is of a very high 

standard. According to the overall findings, it is necessary to focus on the acquisition 

of IT skills, the development of innovative thinking, entrepreneurship, soft skills, etc. 

A very important factor in the development of new activities is the development of 

knowledge-intensive services. Advanced economies are characterised by a certain 

degree of shift of employment from industry towards the knowledge-intensive 

service sector. However, to a greater extent this process has not happened in the 

Czech Republic, even though jobs lost from industry as a whole are widely being 

replaced by jobs in the knowledge-intensive services. In terms of the introduction of 

technological advances, important components of the knowledge intensive services 

are technologically demanding, including in particular telecommunications, activities 

in the field of information, automation and cyber technologies, research and 

development. 

Computer literacy is one of the fundamental factors that affect the 

responsiveness of a population to accepting and using new technologies and new 

ways of providing services, but also new forms of consumer goods, including the 

possibility of purchasing them, using them, and so on. Statistics show that the 

number of people who are unable to master basic tasks on a computer is gradually 

decreasing in all countries, but in the Czech Republic there is still a relatively high 

proportion of computer-illiterate people, particularly among the elderly. 

According to a study by Roland Berger Strategy Consultants, which assessed the 

readiness of each country for the onset of Industry 4.0 (based on the sophistication 

of industrial production, degree of automation, innovative strength and readiness of 

the workforce, broadband internet availability, and quality of innovative linkages), 

the Czech Republic is among the traditional countries which have a high proportion 
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of industry, but a below-average level of preparedness. Alongside the Czech 

Republic in this group are Slovakia, Slovenia, Hungary and Lithuania. The Czech 

Republic, however, is the best evaluated of these countries. 

Changes in the labour market can be expected on two levels: 

 changes in the character and organization of work, 

 changes in the job description of employees. 

The present organization of work will, under the influence of computerization and 

digitization, more interconnected and continuous, and it can be assumed that the 

division of labour between the professions and activities will create an organizational 

structure that is more flat, with decentralized decision making. Implemented 

activities will require more independent decision-making, but they will be supported 

by automated applications, monitoring and optimization systems, and will include 

coordination, monitoring and follow-up activities. This will undoubtedly bring a 

completely new layout to the workplace. It will obviously have an impact on work 

teams, where we can expect an amorphous structure, and to a greater extent than 

now will emerge teams focused on completing a specific task or solving a particular 

problem. A very important moment will be information and communications 

technology, because this kind of work will be based on virtual links, which can 

intercommunicate and allow not only specialists within a single company or its 

regional branches, but also experts from other firms or independent specialists to 

cooperate. Essential work qualifications will include the ability to cope with linguistic 

and cultural barriers. Remote working options will greatly expand and in some 

professions will become commonplace, thus opening up new opportunities for 

persons who would otherwise have trouble commuting to jobs either because they 

are living in remote locations, disabled, or caring for family members. Already, the 

use of communication technologies is leading to the blurring of the sharp boundaries 

between work and leisure. This process will accelerate because people are 

increasingly replacing physical contact with virtual social contact. Another aspect 

that it is necessary to be aware of is not only the search for jobs, but also their 

creation, which will be made easier using IT, which will benefit workers in an 

increasingly wide range of professions. The worker will be able to offer their skills to 

more employers, and who will be provided with more opportunities for more 

effective work, increasing income and ultimately to obtaining more varied 

experience. This is accompanied by increasing power and other legal and ethical 

implications. 

In terms of job descriptions, it is necessary be aware of two possible scenarios. 

Firstly, the replacement of labour by technology, and also the tremendous 

opportunity for job creation. 

Robotics and automation have already replaced many repetitive tasks and work 

requiring a certain degree of standardization. More simply, it can be said that it has 

had a significant impact on repetitive work which requires lower qualifications. On 
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the other hand, it can be said that it is less easy to use these systems to replace 

professions which require high qualifications, creative invention and empathy, and 

also those involving direct contact with other humans and for which a machine or 

virtual technology would be seen as an inadequate substitute. In the short-term it is 

important to realize that employers are still experiencing a shortage of workers for 

technical positions in particular, and this lack will persist in the coming years. 

The advent of information, communication and cyber technology in industry and 

the economy in general opens up tremendous possibilities not only for job creation 

but also in the lives of all people. It will mean applications which are unique, 

modular, tailor-made for the consumer. In order to be introduced into everyday life, 

the stability and error free functionality of all these systems and automatic 

functioning is essential, as ease of control and user comfort are the main factors 

which a supplier of modern solutions must provide, so that users of all abilities, even 

the very lowest, can take advantage of these systems. And this is how these 

technological solutions will become ‘domestic’ applications for controlling everyday 

activities. Apart from developments in information and communication technologies, 

huge advances in other fields can be expected, including in engineering, energetics, 

electrical engineering, etc.  

Digitization allows the personalization and modularity of a product, and this 

requires the expansion of those professions which will deal with customers, 

consumers, will participate in the final design and layout of the product, meeting the 

individual needs of the consumer. This means that to a certain extent a customer 

will be able to create their own product, because they will have at their disposal a 

sophisticated tool for creating their own final product. For a certain group of 

customers, product individualization, a ‘made to measure’ product, is connected with 

a flexible production system, with the possibility of reconfiguration, requiring 

medium to highly qualified workers. Therefore, workers must be present who can 

reveal errors and repair them. The development of support technology and 

processes will contribute to the creation of new job opportunities for those with 

quite high level qualifications.  

According to the National Initiative Industry 4.0 the following questions 

must be answered: 

 In which fields will job opportunities originate or be lost and how will 

maintenance of long-term high levels of employment be ensured? 

 What will be the requirements for knowledge and skills? 

 How will this knowledge and these skills be acquired? 

 How will working and professional flexibility be increased whilst ensuring 

adequate salaries and an equal approach to the advantages of the social 

security network and social insurance? 

 What changes will it be necessary to make in educational policy, employment 

policy and social policy and in the legislature for this area? 
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And it is exactly these changes in the labour market to which the education system 

must rapidly react.  

11.3.  Required competencies of future technical 

engineers 

In relation to the process of transformation of society, the role of the technical 

engineer will also change. The world today requires not only specialists in particular 

disciplines, but also (and perhaps in greater numbers) specialists with 

multidisciplinary knowledge extending not only to multiple technical disciplines, but 

also to non-technical disciplines. 

At the very beginning it is essential to consider how the profile of a graduate will 

appear in comparison with the ‘traditional’ profile of a mechanical engineer.  

Tab. 1. Comparison of profiles of a mechanical engineering graduate (left)  

and an engineer from the new study programme  

Present Future 

A university educated technical specialist 
able to analyze and solve complex and 
specialized problems in a variety of 
technical and manufacturing areas (design, 
technology, materials engineering, etc.) 

A universally, university educated technical 
specialist with top-level knowledge of modern 
production, information and communication 
technologies, able to solve complex and 
specialized problems in the field of production 
units and their networks. 

 

It is further necessary to analyze the development of the competencies of a 

technical engineer in the new fields of study reflecting the needs of the labour 

market with an outlook to the future.  

The important study by McMaster and Komerath, concluded that a competitive 

‘future engineer’ will need four skill components:  

 Fundamental technical/specialist (e.g. mathematics, physics, logic, analysis)  

 Engineering (e.g. design, technology, materials, system integration)  

 Management (e.g. planning, organizing)  

 Soft skills (e.g. communication, team work)  

As can be seen from the state of Czech higher education, in order to fulfil the 

role of ‘future engineer’ we must fulfil in addition to the fundamental specialist and 

engineering disciplines, also subjects dealing with cyber-physical systems, 

telecommunications, cyber security, robotics, cloud computing, and knowledge in 

non-technical areas, such as business and commerce on the internet, the internet of 

things, services and people, legal aspects of the internet and automation, social 

development of society, communication skills, creative support, critical skills, etc.  
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Tab. 2. Development of key knowledge 

Present Future 

Design of manufacturing machines and 
equipment, 

Design of various types of engineering 
production  

Engineering (and metallurgy) technology 
Construction, testing and using engineering 

materials 
Industrial engineering 
Preparation, economics and management of 

engineering production 
Planning, construction and operation of 

engineering units 

  

Developing trends in technical and 
information technology and development 
of world economics, 

Design, management and development of 
computer networks, modern information 
and communication technologies 

Analysis of large amounts of data, data 
storage, cloud computing, 

Cybernetics and artificial intelligence, cyber-
physical systems (CPS) 

Internet of things, Internet services, Internet 
of people, virtual prototyping, augmented 
reality 

Industrial integration (vertical, horizontal, 
processes), system integration, monitoring 
(SCADA), standardisation 

Planning, simulation and modelling and 
implementation and operation of technical 
units and equipment, smart systems 

Virtual design of manufacturing machines and 
equipment, automation, robotics, sensors, 
mechatronics 

Virtual design of various types of engineering 
production 

Nanotechnology, modern engineering 
technologies and other new technologies 

New materials, incl. nanomaterials 
Manufacturing and distribution logistics, 

logistic chain management, 
implementation of e-business 

Modern sources of various kinds of energy 
and their use 

Industrial engineering 
Preparation and management of engineering 

production (KAIZEN, 6Sigma, Zero-
production, etc.), additive manufacturing 

Security (information, cybernetic, energy and 
network, raw materials) systems 

Value analysis, use of resources, management 
of work force 

Management and economic cooperation 
within groups of companies, 
communication infrastructure 

Social, ecological, legal and other aspects of 
Industry 4.0  

 

This obviously means a change in the thinking style of engineers: the existing 

approach supported by a strictly centralized hierarchy of complex systems must be 

replaced by a decentralized system using automated organization of complex 

systems such as a loose association of autonomous subsystems without any central 
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controlling elements. The focus of our interest is shifting from today's ICT as an 

agent for change in the direction of the most advanced cybernetic principles and a 

strong interdisciplinarity. This will mean a major breakthrough in the style of 

reasoning and thinking. Education will have to include much more knowledge of 

informatics, on both the user and developer level, complemented by knowledge of 

security of digital systems, working with a wide range of data, cloud-based 

solutions, and so on. It will also have to better interlink the traditional disciplines of 

system knowledge and respond to the need for interdisciplinary skills, for process 

and project management skills, and support the search for innovative solutions. 

11.4.  The changing demands on education  

As described in the previous sections, we can expect fairly fundamental changes in 

society, the labour market and changes to the skills required from a technical 

engineer. 

On this basis, it is also necessary to focus on changes to the educational system. 

It is possible to look at two time horizons for the educational system. In the long-

term it means working with a whole (or more) generation of students, i.e. future 

workers, and also with teachers in primary, secondary and tertiary education. The 

development of students is critical, and not only in the long term. It means focusing 

on the development of intrapersonal and interpersonal skills, the targeted and 

effective use of technology in education, to enable students to experiment and 

create, and the promotion of entrepreneurship. In the medium to short term, the 

key synergy is between three basic subjects: education, research and development 

activities, and cooperation with industry (Fig. 1). 

 

Fig. 1. The ‘magic triangle’ of cooperation  

In terms of effective changes for preparing high-quality and competitive 

engineers, it is necessary to focus on changing not only the contents of a course, 

but also some of its forms. In terms of content, it is very important to pursue the 

development of the knowledge and skills of system perspectives and put an 
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emphasis on interdisciplinarity. The core of teaching should be cybernetics, 

automation, robotics, artificial intelligence, machine perception, simulation and 

system integration. Part of the curriculum should also include social skills and soft 

skills. All this is also related to furnishing laboratories, which must be carried out in 

close collaboration with industrial partners. The form of education is another very 

important aspect of the entire education process, and will have to include teaching 

supported by experts from research institutes and industrial practice and partial use 

of the infrastructure of these entities. 

What is important is the implementation of these general ideas into real life 

academic environments. Essential in these steps is a change in attitude and a 

change of thinking. The key steps to successfully managing these changes can be 

described as follows: 

 long-term cooperation with industry, 

 creation of a model of strategic partnerships with industrial companies, 

 an effective Board of Industry, 

 integration of research and development workers into education, 

 closer cooperation with faculties dealing with social sciences, 

 modular education system, 

 system of further training for university lecturers, 

 system of further training for workers in industry, 

 cooperation with foreign universities, 

 internal quality control system. 

It is also important to focus on the form of the education process which will have 

to be applied at universities. The focus of education will shift from lectures and 

exercises towards practical and laboratory based exercises using the infrastructure 

of research centers and industrial companies. Students will also be expected to 

devote more time to self-study using IT (e-learning, MOOC, etc.) Interdisciplinary 

projects will play an integral role, combining technical and non-technical fields, using 

workshops and ‘round tables’ with workers from research, universities and industrial 

companies. Defence of a thesis in front of a contracting authority will provide the 

best feedback on the quality of the project. In terms of the form of study, it means 

an expansion of the traditional forms (full time and combined or distance study) to 

block, the use of a variety of certificates, double and multiple degrees and study 

abroad and in industry.   
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11.5. Conclusion  

It has been shown that education as one of the products from a university has the 

general properties of a product – a product of the present day, therefore it is 

important to be aware what attributes characterize today’s product and thus future 

education particularly in technical colleges. They can be listed under the acronym 

MINDRS:  

 Modularity 

 Integration 

 Networking 

 Digitisation 

 Rationalisation 

 Socialisation 

Modularity means the possible composition of a study programme, its flexibility to 

react to external stimuli – particularly in industry. Integration of the parties 

involved in the education process – university, research and development 

laboratories, businesses and the state. The education system is a networking 

workplace – it has relations with universities at home and abroad. Digitisation is 

an important condition for effective/rational functioning of the entire education 

system. And finally, socialisation means for whom all this is done, i.e. people. 

In closing, it must be emphasised that the transformation of society is indeed 

founded on global knowledge, but local resources still play a key role in the process. 

Professor Zelený described it as follows 

“ ‘Think globally, act locally.’ Use knowledge from the entire world, but for local 

action. Every action occurs at a given time and place, but knowledge rises above 

everything in the realm of the mind and coordinates our actions ‘from above’. This 

leads to ‘deglobalisation’ or ‘relocalisation’ of actions and strengthens the 

globalisation of knowledge.” 
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