
 

STUDIUM PRZYPADKU NR 1 

Rozwiązania dla Przemysłu 4.0 a rozwój 
działalności 



1. Stan zastany 

MobiGroz jest firmą z Europy Środkowej zajmująca się 
produkcją mebli. Powstała w 2009 r. i nadal znajduje się 
w zarządzie swoich właścicieli. Wytwarza meble na 
zamówienie, działa zwłaszcza w modelu B2B i wyposaża 
przede wszystkim hotele, restauracje i kawiarnie. Firma 
koncentruje się na rynku lokalnym, na którym zdobyła 
spore uznanie. Klienci wymagają od MobiGroz nie tylko 
wzornictwa z wysokiej półki, ale także jakości na 
najwyższym poziomie, co firma zapewnia dzięki ścisłej 
współpracy z projektantami i architektami, a także 
poprzez zatrudnianie wykwalifikowanych cieśli  
i stolarzy. Niedawno zatrudnienie w firmie wzrosło do 
70 osób. 

Z uwagi na specyfikę branży a także wysoki stopień 
dopasowania produktów do potrzeb klienta,  
zautomatyzowano jedynie część procesu produkcji. 
Niegdyś rozważano rozwiązania w pełni  
zautomatyzowane, jednak pomysł odrzucono z uwagi 
na jego niską elastyczność i wysokie koszty kapitałowe 
przy jednoczesnym pozostawieniu licznych zadań  
w ręku operatorów produkcji. To właśnie oni – 
rzemieślnicy o najwyższych kwalifikacjach – stanowią 

większość zasobów ludzkich firmy. Wspiera ich 
niewielka grupa inżynierów produkcji i pracowników 
administracyjnych. Firma zasadniczo utrzymuje 
tradycyjną kulturę pracy; zdefiniowano pewną liczbę 
procesów i procedur, funkcjonuje tu jednak również 
silny nacisk na wiedzę osobistą, zwłaszcza  
rzemieślniczą. 

Chociaż źródłem przewagi konkurencyjnej MobiGroz 
jest wysoka jakość jej produktów, to pojawiają się 
również obawy dotyczące wydajności samego procesu 
produkcji; ogólnie wiadomo, że zdarzają się w nim 
niestabilności: chwile zintensyfikowania prac przy 
kompletowaniu zamówienia przeplatają się z częstymi 
przestojami. Te drugie są powodowane po części 
awariami maszyn, po części długim czasem  
przezbrajania maszyn, a nawet, choć rzadziej, 
opóźnieniami w dostawach surowców, zwłaszcza 
tekstyliów importowanych z sąsiednich krajów. 
Ponadto w procesie produkcji generuje się mnóstwo 
odpadów, co stanowi dla właścicieli dodatkowy powód 
do niepokoju spowodowanego kosztami a także 
wpływem działalności na środowisko. 

2. Szanse i wyzwania 

Kilka dużych sieci hotelowych doceniło jakość produktu, pojawiła się również konkretna i realna perspektywa wielkich 
zamówień dostarczanych na rynki międzynarodowe. Jednakże wymaga ona: 

• zdolności zwiększenia potencjału produkcyjnego przynajmniej o 20%, 

• utrzymania wysokiej jakości produkcji, możliwości jej dostosowywania, a także dotrzymywania harmonogramów 
dostaw, 

• kontroli kosztów powiązanej z możliwością oferowania pewnych rabatów cenowych w przypadku zamówień  
o dużych woluminach. 



Oto pokrótce największe problemy postrzegane przez właścicieli w krótkiej perspektywie. Bardziej długofalowo są 
oni także świadomi następujących czynników: 

Mogą pojawić się inne warte przeanalizowania szanse biznesowe, na przykład meble domowe wykonywane  
na zamówienie (co wymagałoby znacznie mniejszych parei towaru, lecz dawało szansę trafienia na szerszy rynek)  
a także zbadanie rynku produktów wytwarzanych „pod katalog” pod kątem sklepów meblowych. 

Klienci coraz bardziej przyzwyczajają się do komunikacji przez Internet i prawdopodobnie oczekują możliwości 
zdalnej personalizacji swoich zamówień. To czynnik szczególnie ważny w przypadku zamówień z zagranicy,  
w przypadku których bezpośredni kontakt z przedstawicielem handlowym jest zapewne mniej istotny. 

Kolejną rzeczą, na którą zwracają uwagę potencjalni klienci międzynarodowi jest wpływ procesu produkcji  
na środowisko: może się on stać ważną zaletą a także źródłem problemów. 

Terminowe dostawy surowców, zwłaszcza importowanych tekstyliów, w dużej mierze zależą od jak najszybszego 
składania zamówień – z tego powodu zależą od przepływu informacji oraz zdolności przewidywania 
zapotrzebowania. 

Fabryka stanowi środowisko pracy o wysokich wymaganiach fizycznych a ponadto wydaje się nie w pełni 
wykorzystywać potencjał pracowników wysoko wykwalifikowanych: nadal wymaga się od nich wykonywania 
prostych zadań wymagających znacznej siły fizycznej, na przykład zmiany położenia elementów na linii 
produkcyjnej. 

3. Pytania do dyskusji w grupach (cz. 1) 

a. Omów obecną sytuację MobiGroz. Jaka byłaby najlepsza ścieżka ewolucji firmy? Zaproponuj optymalny model 
biznesowy i opisz zmiany, które należałoby wprowadzić pod kątem jej wdrożenia. 

b. Jak rozwiązania Przemysł 4.0 mogą pomóc w pożądanych zmianach? Postaraj się udzielić jak najkonkretniejszych 
odpowiedzi, uwzględniając dostępne informacje. Opisz powiązania między propozycjami które sugerujesz  
a pożądanymi rezultatami. 

c. Co trzeba wziąć pod uwagę przy wdrażaniu zaproponowanych rozwiązań? Na ile firma musi przygotować się  
na nadchodzące zmiany? 

4. Kierunek zmian 

Z perspektywy firmy, ważne jest takie wdrożenie rozwiązań Przemysłu 4.0, które pozwoli na znaczne zwiększenie 
produktywności bez jednoczesnej utraty wszechstronności pracowników. Pracownicy i ich przedstawiciele stali się 
centrum zaplanowanych zmian, których główny cel określono jako przedefiniowanie środowiska pracy w sposób 
wspomagający możliwości ludzi a nie zastępowanie pracowników bądź eliminacje „czynnika ludzkiego”. 



Z uwagi na powyższe, przedsięwzięcie polegało na stworzeniu cyfrowego bliźniaka firmy skoncentrowanego na 
człowieku, by wykreować gotowość do akceptacji nadchodzących zmian a także stosowne umiejętności. 
Współpraca z firmą doradczą przyniosła następujące propozycje działań: 

• Działania służące zmianie kultury organizacyjnej: powinno się przeszkolić kluczowy personel kierownictwa firmy 
pod kątem zrozumienia korzyści biznesowych które niesie Przemysł 4.0. Powinni się zetknąć z historiami sukcesu  
i najlepszymi praktykami, a także dowiedzieć co słychać u konkurencji – to wszystko będzie możliwe dzięki 
współpracy z największym klastrem meblarskim w Bułgarii. Należy położyć nacisk na pomoc w zrozumieniu tego 
jak ważna jest integracja systemów automatyzacji z pracownikami ludzkimi, by móc lepiej wesprzeć zdolności  
i możliwości pracowników, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo zatrudnienia. 

• Działania służące przyjęciu i wdrożeniu technologii: działania konieczne do przyjęcia i wykorzystania rozwiązań 
Przemysłu 4.0. Firma planuję wdrożenie cyfrowych bliźniaków do automatyzacji a także produkcji zorientowanej na 
człowieka. W tym celu będzie należało doposażyć ją w czujniki, kamery, systemy gromadzenie danych, bazy 
danych, a także rozwiązania parasolowe, np. UpKip. Do budowy wirtualnego modelu procesu, systemu, a także 
oferowanych produktów, cyfrowy bliźniak wykorzysta rzeczywistość wirtualną i poszerzoną, a także grafikę 3D oraz 
modelowanie danych. Bliźniak ten stanowi dokładną kopię świata fizycznego, którą ponadto będzie można 
zaktualizować w czasie rzeczywistym zgodnie z faktycznymi zmianami. Najpotężniejszymi korzyściami bliźniaka 
cyfrowego, opartego na danych czasu rzeczywistego, jest możliwość symulowania, modelowania oraz testowania 
procesów biznesowych, podnoszenie wydajności produkcji, poprawa integracji wzdłuż całego łańcucha wartości, 
wdrażanie zasad gospodarki zamkniętej do praktyki działania biznesowego, a także prowadzenie konserwacji 
prewencyjnej oraz adaptacji miejsc pracy do indywidualnych cech/wymogów operatora. 

• Działania służące szkoleniu pracowników: powinno się przeszkolić pracowników w kwesei wykorzystania 
systemów Przemysłu 4.0, m.in. bliźniaków cyfrowych oraz adaptacyjnych elementów miejsc pracy. Do wytwarzania 
mebli nadal będzie potrzeba ludzkiej kreatywności a także umiejętności rzemieślniczych/designerskich, a zatem 
szkolenie skoncentruje się – nadal jedynie – na pokazaniu technologii służącej wyłącznie jako siła napędowa do 
podnoszenia wydajności produkcji (koszt – czas – materiał), która nadal będzie wykorzystywać umiejętności 
człowieka. 

• Działania wspierające projektowanie nowych procesów organizacyjnych: firma zainwestuje w nowe procesy 
organizacyjne i biznesowe, w tym w przeprojektowanie przepływów pracy w produkcji a także realokację zasobów 
osobowych w tym obszarze. Obecnie większość pracowników firmy to wykwalifikowani rzemieślnicy a także 
niewielka liczba Inżynierów produkcji, a zatem celem procesu będzie płynna integracja nowych technologii w celu 
stworzenia miejsca pracy podnoszącego konkurencyjność i wspomagającego produktywność poszczególnych 
pracowników. Projektowanie nowych procesów angażuje pracowników i wymaga informacji zwrotnych od 
pracowników a także ich instytucjonalnych przedstawicieli (na przykład działaczy i ekspertów związków 
związkowych/pracowniczych). 

• Działania służące zwiększeniu świadomości nowego przedsięwzięcia. Nowe przedsięwzięcie powinno się  
w odpowiedni sposób komunikować wszystkim interesariuszom, z naciskiem na komunikowanie korzyści. 



5. Wyniki I etapu 

Podczas pierwszego etapu transformacji firma stworzyła trójwymiarowe avatary – funkcjonujących w przestrzeni 
wirtualnej cyfrowych bliźniaków swoich pracowników, co pozwoliło na symulacje miejsc pracy oraz procesu 
wytwarzania z naciskiem na interakcje między pracownikami a miejscem ich pracy. To ćwiczenie, zorientowane na 
człowieka, stało się następnie podstawą do: 

• Zbierania danych i śledzenia ruchu w celu uzyskania informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym: zbierano  
w czasie rzeczywistym dane dotyczące jakości produktów, a także ruchów pracownika. Można je wykorzystać do 
przedstawienia pracownikowi informacji zwrotnej o jego wydajności oraz bezpieczeństwie, na przykład czy stosuje 
się do standaryzowanych wytycznych. 

• Optymalizacja projektu miejsca pracy: rekonfiguracja elementów miejsca pracy takich jak ławy i narzędzia,  
by zapewnić maksymalną produktywność pracowników. 

• Personalizacja instrukcji oraz zindywidualizowane przewodniki dadzą pracownikom konkretne instrukcje,  
na przykład poprzez branie pod uwagę różnych typów budowy ciała, by zmaksymalizować bezpieczeństwo  
i komfort pracy. 

Wdrożenie pilotażowe miało ocenić możliwość zmiany służącej skróceniu czasu szkolenia operatorów, statystyki 
zatrzymań maszyn (zwiększenie ogólnej wydajności sprzętu, OEE), statystyki występujących zdarzeń jakościowych  
i wadliwych części. Oczekiwano również zwiększenia zaangażowania oraz podniesienia satysfakcji operatorów maszyn 
i zasadniczo pracowników. 

Przed zakończeniem wdrożenia pilotażowego 

zainstalowano nowy sprzęt cyfrowy (na przykład czujniki na poszczególnych stadiach procesu produkcji), 
podłączono je do wspólnego systemu kolekcji danych i zintegrowano z procesami logistycznymi 

usprawniono przy użyciu technologii cyfrowych przepływ informacji między produkcją a logistyką (w tym 
zamówienia) 

wdrożono w firmie nowe procedury szkoleniowe w oparciu o bliźniaków cyfrowych 

przeszkolono pracowników w zakresie technologii cyfrowych a także procesów pracy wspieranej przez technologie 
cyfrowe (odpowiednio: Digital Technologies i Digital Enabled Work) 

zaobserwowano w firmie szybsze reakcje na potrzeby produkcyjne, lepsze wykorzystanie zasobów, a także ogólne 
obniżenie kosztów pracy 

przeszło 70% pracowników zadeklarowało poprawę satysfakcji, wydajności i efektywności pracy. 



 

Problemy z wdrożeniem pilotażowym: 

• Około 10% pracowników nie reagowało na zmiany, a ich zadowolenie z pracy uległo zmniejszeniu. 

• Niektóre bardziej zaawansowane rozwiązania (np. system przekazujący pracownikowi informacje zwrotne w czasie 
rzeczywistym) zostały uznane za niewystarczająco dojrzałe do wprowadzenia w środowisku produkcyjnym. 

6. Kolejny etap 

Następnym stadium projektu będzie dalsze wykorzystanie technologii cyfrowego bliźniaka, a także istniejącej wiedzy  
i umiejętności pracowników firmy. Działania skoncentrują się na wykorzystaniu rozwiązań Przemysłu 4.0 
wspomagających personalizację produktu (tworzenia produktów na zamówienie w oparciu o generyczne projekty).  
Te technologie cyfrowe wprowadzi się na poziomie warsztatu, by służyły pracownikom w wytwarzaniu 
spersonalizowanych konfiguracji mebli, co da początek „modelowi mebli na życzenie”. 

Następnie, rozwiązania będą podlegać skalowaniu w trzech wzajemnie uzupełniających się kierunkach: 

· stopniowe wprowadzanie kolejnych aplikacji (konserwacja prewencyjna, integracja procesowa itp.) 

· transfer na kolejne linie produkcyjne 

· transfer do innych fabryk. 

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. 
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