
WPROWADZENIE 
DO PRZEMYSŁU 4.0



Przemysł 4.0 został nazwany czwartą rewolucją przemysłową, aby podkreślić jego ogromne znaczenie dla przemysłu 
wytwórczego. Po maszynie parowej, masowej produkcji i automatyzacji, Przemysł 4.0 to kolejny krok milowy dla prze-
mysłu. 

Koncepcja Przemysłu 4.0 została opracowana na zlecenie rządu Republiki Federalnej Niemiec, przez czołowe ośrodki 
badawcze, naukowe oraz firmy stanowiące trzon niemieckiej gospodarki. Została ona włączona do krajowej strategii 
2006 - ‘Die Neue Hightech-Strategie Innovationen für Deutschland’, której celem była stymulacja gospodarki do zosta-
nia światowym liderem innowacji oraz umocnienie pozycji kraju „wytwarzającego i eksportującego”

Termin Przemysł 4.0 został po raz pierwszy użyty w 2011  podczas międzynarodowych targów Hannover Messe. 

PIERWSZA REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA

DRUGA REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA

TRZECIA REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA

CZWARTA REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA

PRZEMYSŁ 4.0



autonomiczne roboty – roboty przemysłowe od wielu lat są wykorzystywane w procesach produk-
cyjnych. W tym czasie postępował też ich rozwój. Z czasem roboty stały się bardziej elastyczne, 
potrafiące reagować na sygnały zewnętrze. Obecnie trwają prace, aby umożliwić robotom uczenie 
się od ludzi oraz autonomiczną pracę z innymi robotami i urządzeniami. Wykorzystanie robotów 
współpracujących do asystowania pracownikom przy skomplikowanych procesach staje się bardzo 
cenne w starzejącym się społeczeństwie;

Początkowo termin ten oznaczał wykorzystanie dziewięciu rozwiązań technologicznych, które skutecznie łączą świat fi-
zyczny z cyfrowym będąc narzędziem do tworzenia autonomicznych i inteligentnych systemów produkcyjnych, takich jak:

symulacje (cyfrowy bliźniak) – narzędzia symulacyjne są wykorzystywane do modelowania produk-
tów i procesów produkcyjnych. Wykorzystanie symulacji do stworzenia cyfrowego bliźniaka pozwala 
przetwarzać duże ilości danych w czasie rzeczywistym dzięki którym bardzo dobrze odzwierciedlają 
aktualny stan produktu lub procesu produkcyjnego. Daje to możliwość testowania i optymalizowania 
zmian wprowadzanych w procesie produkcyjnych bez obciążania go;

pozioma/pionowa integracja softwarowa - w wielu firmach stosowane systemy, bazy danych oraz 
inne rozwiązania informatyczne nie tylko nie są zintegrowane z dostawcami i klientami, ale często też 
ze sobą nawzajem. Integracja oprogramowania jest kluczowym aspektem w automatyzacji łańcucha 
dostaw, pozwalając na swobodny przepływ potrzebnych danych oraz eliminowanie zadań polegają-
cych na przenoszeniu danych pomiędzy systemami.

Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) – to proces postępujący w zakładach produkcyjnych, polegający 
na łączeniu ze sobą wszelkich sensorów i aktorów uczestniczących w procesie produkcyjnym. Coraz 
popularniejsze staje się włączanie do „internetu rzeczy” samego produktu. Taki element wyposażony 
w odpowiednią elektronikę niesie ze sobą informację na temat wykonanych oraz dalszych etapów 
produkcyjnych wobec danego zindywidualizowanego produktu;

FILARY PRZEMYSŁU 4.0



rzeczywistość rozszerzona – wspieranie informacjami, wskazówkami czy instrukcjami pracowników 
produkcyjnych rewolucjonizuje wykonywanie standardowych czynności i interwencji operatorskich, 
które wymagają specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Przykładem są okulary rozszerzonej rzeczy-
wistości w użyciu służb utrzymania ruchu, które w czasie awarii wyświetlają informacje z sensorów 
umieszczonych w maszynie, pozwalają przeglądać dokumentację techniczną oraz przesyłać obraz i 
dźwięk np. do centrum serwisowego producenta;

big data i sztuczna inteligencja (AI) – duże zbiory danych oraz ich odpowiednia analiza i interpretacja 
pozwolą na wspieranie decyzji w czasie rzeczywistym w obszarach produkcyjnych np. utrzymanie 
ruchu i nadzorowanie stanu urządzeń, w przemyśle energetycznym oraz obszarach zajmujących się 
jakością;

chmura obliczeniowa – podstawą przemysłu 4.0 jest łączenie systemów, maszyn, procesów i pro-
duktów w sieci, gdzie komponenty nadzorują siebie nawzajem. Oznacza to dużą liczbę urządzeń wy-
syłających, odbierających i przetwarzających bardzo duże ilości danych. Zwiększająca się liczba da-
nych, chęć wykonywania większej ilości analiz oraz mobilność tych narzędzi wymaga zastosowania
rozwiązań chmurowych;

cyberbezpieczeństwo – wraz ze wzrostem ilości zbieranych danych koniecznych do rozwoju sys-
temów oraz wykorzystywania protokołów komunikacyjnych do sterowania maszynami i procesami, 
rośnie potrzeba ochrony przed atakami hakerów. Wdrażając architekturę i technologie bazujące na 
modelu zerowego zaufania, takie jak uczenie maszynowe czy blockchain, przedsiębiorstwa mogą 
automatyzować procesy wykrywania zagrożeń, zapobiegania im i reagowania na nie.

wytwarzanie przyrostowe – najpopularniejszym narzędziem wykorzystującym technologię wytwa-
rzania przyrostowego są drukarki 3D. Technologia ta pozwala produkować bez generowania ubytków 
materiałowych, wykorzystując jedynie ilość surowca konieczną do wykonania produktu. Jednocze-
śnie pozwala na produkcję przedmiotów o kształtach bardziej skomplikowanych niż ma to miejsce w 
tradycyjnych technologiach. Może to prowadzić do mniejszej ilości elementów składowych produk-
tów, a w efekcie dłuższego cyklu życia produktu;



Wraz z rozwojem przemysłu i postępującą mechanizacją, automatyzacją i robotyzacją rosła presja na obniżanie ceny 
jednostkowej produktów. W efekcie wartość dodana procesu produkcyjnego malała, przy jednoczesnym wzroście 
wartości innych elementów łańcucha wartości. 

Rozwój technologii cyfrowych oraz zmiana oczekiwań konsumentów w zakresie personalizacji produktów sprawiają, 
że rola niematerialnych elementów łańcucha wartości rośnie. 

Stwarza to świetną okazję do rozwoju nowych produktów, zmiany modelu biznesowego przedsiębiorstwa.

ŁAŃCUCH WARTOŚCI

Zderzenie zmieniającego się łańcucha wartości z oczekiwaniami klientów wobec określonego produktu może pomóc 
w ukierunkowaniu wdrażania koncepcji Przemysłu. Wolumen produkcji oraz oczekiwania klientów wobec produktu 
determinują wzorzec fabryki przyszłości, tak aby zapewnić oczekiwany poziom kosztów stałych, elastyczność pro-
dukcji oraz personalizację produktu. 
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ARCHETYPY FABRYK PRZYSZŁOŚCI 

1. SMARTAUTOMATED AND ROBOTIZED FACTORY

„Inteligentna zautomatyzowana i zrobotyzowana fabryka” Fabryka realizująca bardzo wysokie wolumeny produkcji, która 
dzięki pełnej automatyzacji i robotyzacji procesów jest w stanie wytwarzać produkty z niskim (niższym niż konkurencja) 
poziomem kosztów.

Produkcja w niej jest zorganizowana w formie dedykowanych zautomatyzowanych linii produkcyjnych ze wspólnymi modu-
łami konfekcjonowania. Taki model może przyjąć na przykład producent z branży spożywczej, który swój biznes opiera na 
współpracy z sieciami dyskontowymi.

zautomatyzowana i zrobotyzowana

produkcja masowa

efektywna kosztowo

ultraresponsywna

przepływ pojedynczej sztuki

pełna personalizacja

mobilne, modułowe fabryki

mała skala

bliskość

produkty luksusowe

cyfrowe wspomaganie 
(bezpieczeństwo, jakość, 
doświadczenie klienta)
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ŹRÓDŁO WARTOŚCI personalizacjakonkurencyjne koszty

SMARTAUTOMATED AND ROBOTIZED 

FACTORY

DIGITAL MASSINDIVIDUALIZATION 

FACTORY

HANDMADE WITH DIGITAL TOUCHMOBILEMODULAR PLANT

źródło: opracowanie własne autora na bazie McKinsey, 2006



2. DIGITAL MASSINDIVIDUALIZATION FACTORY

„Cyfrowa masowa indywidualizacja w fabryce” Fabryka realizująca produkcję w zakresie średnich lub wysokich wolumenów 
produkcji wysoce indywidualizowanych produktów (np. samochody, ubrania, meble, elementy konstrukcyjne, bramy). Zakład 
pod względem procesowym i technologicznym jest przygotowany do realizacji bardzo krótkich serii, częstych przezbrojeń  
i wysokiej personalizacji produktu. Często jest on zorganizowany w formie uniwersalnych, modułowych gniazd produk-
cyjnych, gdzie produkt steruje przepływem sekwencji produkcji. To też jest produkcja zrobotyzowana i zautomatyzowa-
na, tylko z innym rodzajem organizacji produkcji w formie np. gniazd.

3. MOBILEMODULAR PLANT

„Mobilna modułowa fabryka”, to taka, która może być w sposób elastyczny budowana, uruchamiana, pakowana i prze-
noszona w zależności od trendów rynkowych, standardów branżowych lub dostęp do surowca. Przykładem minifabryki 
w takim archetypie może być system produkcji palet tekturowych, które zostały wprowadzone jako standard w grupie 
IKEA. Taki system ze względu na swoją mobilność może zostać bardzo szybko zbudowany, zamontowany i uruchomiony 
w dowolnym miejscu na hali produkcyjnej lub też w jej bezpośredniej bliskości, na czas realizacji zlecenia. Kolejnym przy-
kładem są minifabryki narzędzi i komponentów do realizacji dużych inwestycji budowlanych. 

4. HANDMADE WITH DIGITAL TOUCH

„Produkcja ręczna z wykorzystaniem cyfryzacji” - to zupełnie nowy archetyp dotyczący niszowego segmentu rynku, 
który jednak odpowiada za produkcję produktów o najwyższej wartości jednostkowej (także segmentu produktów 
luksusowych). W takich fabrykach proces opiera się na ręcznej pracy najwyższej klasy specjalistów (często rzemieślni-
ków), którzy z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi do obróbki materiałów wytwarzają produkty na indywidualne 
zamówienie. W tego typu fabrykach nowoczesne technologie są wykorzystywane w sytuacjach, w których zwiększają 
bezpieczeństwo pracy, chronią zdrowie (np. zrobotyzowane malowanie), a także pomagają w podnoszeniu jakości 
doświadczenia klienta czy też organizacji procesu produkcji (cyfrowy obieg informacji).Zgodnie z takim archetypem 
działają producenci luksusowych samochodów (np. Bentley, Ferrari).



Wymagają nowych modeli bizne-
sowych, ale nie wymagają nowych 
kompetencji technicznych

Innowacja to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej 
metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub 
stosunkach z otoczeniem.

Minimalnym wymogiem zaistnienia innowacji jest, aby produkt, proces, metoda marketingowa lub metoda organiza-
cyjna były nowe (lub znacząco udoskonalone).

Działalność innowacyjna jest działalnością związaną z przygotowaniem i uruchomieniem wytwarzania nowych lub 
udoskonalonych materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów lub metod, przeznaczonych do wprowadzenia na 
rynek albo do innego wykorzystania w praktyce. 

W kontekście Przemysłu 4.0 pojecie innowacji jest ważne ze względu na konieczne kompetencje techniczne oraz 
model biznesowy przedsiębiorstwa. 

INNOWACJE PRZEŁOMOWE INNOWACJE ZAPROJEKTOWANE

INNOWACJE INKREMENTALNE 
(EWOLUCYJNE)

INNOWACJE RADYKALNE
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WYKORZYSTUJĄ POSIADANE 
KOMPETENCJE TECHNICZNE

WYMAGAJĄ NOWYCH 
KOMPETENCJI TECHNICZNYCH

np. Uber, .mp3, Android

Wymagają całkowicie nowych modeli 
biznesowych oraz nowych kompetencji 
technicznych i technologicznych

np. . Blockchain, grafen, personali-
zowane leki

Pasuje do obecnego modelu bizne-
sowego i kompetencji technicznych

np. kolejny model iPhona, kolejna 
wersja Windows, procesory

Wymagają nowych kompetencji tech-
nicznych, wykorzystują obecny model 
biznesowy

np. samochody elektryczne, laptopy



Jedną z form wsparcia firmy w transformacji do Przemysłu 4.0 przez naukowców, doradców, organizacje odpowie-
dzialne za rozwój przedsiębiorczości są opracowane modele dojrzałości przedsiębiorstw. Nadrzędną rolą takich mo-
deli jest mierzalna ocena dojrzałości cyfrowej firm, tak aby osoby odpowiedzialne za budowanie strategii miały wiedzę  
jak daleko w drodze do Przemysłu 4.0 jest ich organizacja.

Europejskiego Centrum Wspierania Zaawansowanej Produkcji opracowało na zlecenie Komisji Europejskiej model 
ADMA (ADvanced Manufacturing). Jest to model, który charakteryzuje się uniwersalnością, łatwością dopasowania do 
wielu branż oraz objęciem swym zasięgiem nie tylko aspektów technologicznych Przemysłu 4.0, a również środowi-
ska naturalnego i człowieka jako najważniejszego zasobu firmy.  

ADMA obejmuje 7 obszarów transformacji:

Zaawansowane Technologie Produkcyjne.

Fabryka Cyfrowa.

Fabryka Ekologiczna.

Inżynieria End-to-End skupiona na kliencie.

Organizacja skupiona na ludziach.

Inteligentne wytwarzanie.

Otwarta fabryka jako część łańcucha wartości.

MODELE DOJRZAŁOŚCI CYFROWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

Źródła:
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Opracowanie powstało w ramach projektu Kształcenie dualne w kontekście wyzwań 
Przemysłu 4.0, który korzysta z dofinansowania o wartości 182 078,50 euro 
otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.  


