
 

STUDIUM PRZYPADKU NR 2 

Wsparcie pracowników w przystosowaniu 
się do transformacji Przemysłu 4.0 



1. Organizacja na początku realizacji projektu 

Astra jest spółką produkującą metalowe komponenty 
do ciężkich pojazdów przemysłowych. Usytuowana  
w Europie Środkowej, powstała w wyniku prywatyzacji  
i połączenia kilku wcześniej istniejących organizacji,  
z których większość była własnością państwa. 

Firma jest jednym z wiodących dostawców dla 
niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego. Jej ambicją 
jest połączenie ogromnego doświadczenia z nowymi 
osiągnięciami w zakresie technologii i zarządzania. Duże 
inwestycje w przeszłości sprawiły, że większość linii 
technologicznych jest zgodna z aktualnym stanem 
techniki, ponadto wdrożony został system tzw. lean 
producXon ("odchudzonej produkcji"). Jednak niektóre 
linie i stanowiska pracy nadal wykorzystują przestarzałą 
technologię, a system gromadzenia danych nie jest 
zintegrowany. Ze względu na niedawne przejęcia, 
wewnątrz firmy nadal istnieją różnice w systemach HR, 
procesach produkcyjnych i kulturze pracy. Jednym  
z atutów firmy są bardzo doświadczeni pracownicy.  

Znaczna część personelu liniowego pracuje w firmie od 
ponad 20 lat i bardzo dobrze rozumie jej technologie  
i procesy. Wadą tego stanu rzeczy jest fakt,  
że pracownicy starzeją się; pojawiły się pytania 
dotyczące zarządzania wiedzą i planowania wymiany 
kadr. Wielu pracowników jest również nieufnych wobec 
innowacji technologicznych i organizacyjnych oraz ma 
ograniczone umiejętności cyfrowe. Ponieważ większość 
menedżerów średniego szczebla została awansowana 
wewnętrznie, reprezentują oni te same wzorce. Są oni 
bardziej skoncentrowani na zarządzaniu procesami niż 
na umiejętnościach miękkich, a ich styl przywództwa 
ma charakter dość dyrektywny. 

W skład Rady Dyrektorów wchodzą zarazem  
najbardziej doświadczeni liderzy przejętych spółek, jak  
i nowe pokolenie menedżerów sprowadzonych  
z zewnątrz. To właśnie ta grupa jest najbardziej 
świadoma zmieniającego się rynku i zmotywowana do 
dostosowania firmy do jego potrzeb. 

2. Wyzwania i możliwości 

Rada Dyrektorów wskazała następujące wyzwania biznesowe: 

• Przemysł motoryzacyjny działa w środowisku o dużej zmienności, zarówno pod względem warunków rynkowych, 
jak i wymagań klientów. Przewaga konkurencyjna Astry będzie w coraz większym stopniu zależała od jej 
elastyczności - zdolności do dostosowania produkcji i dostarczania wysokiej jakości produktów w krótkim czasie i 
zróżnicowanej ilości. 

• Technologia produkcji, w tym automatyzacja produkcji i cyfrowa integracja pomiędzy klientami i dostawcami, 
będzie nadal ewoluować. Astra musi wyprzedzić ten trend, aby zapewnić kompatybilność z wymaganiami swoich 
klientów. 

• Aby zapewnić jakość i efektywność procesu produkcyjnego, poszczególne procesy biznesowe i systemy zarządzania 
zasobami ludzkimi wymagają integracji i koordynacji pomiędzy różnymi częściami struktury firmy. 

Wychodząc z powyższego założenia, Zarząd wyznaczył kurs na cyfryzację i automatyzację produkcji w nadchodzących 
latach. Istnieją jednak obawy co do umiejętności i reakcji personelu. 



3. Pytania do dyskusji w grupie (część 1) 

a. Przyjmij perspektywę Rady Dyrektorów. Rozwiń i pogłęb kierunek nakreślony w jej decyzji strategicznej. Jakie 
konkretne rozwiązania uznałbyś za odpowiednie dla swojej firmy? Jak mógłbyś wykorzystać idee Przemysłu 4.0. do 
utrzymania i rozszerzenia przewagi konkurencyjnej firmy Astra? Jakich spodziewałbyś się korzyści? 

b. Przyjmij perspektywę pracowników liniowych i menedżerów średniego szczebla. Wysłuchaj rozwiązań 
przedstawionych przez Radę Dyrektorów. Co o nich myślisz? Co sądzisz o przedstawionych pomysłach? Jakie nadzieje, 
obawy lub wątpliwości może wzbudzić ten przekaz? Co zamierzasz zrobić, gdy zaczną się zmiany? 

c. Przyjmij perspektywę zewnętrznego konsultanta, zaproszonego do wsparcia w procesie zmian. Rozważ wnioski 
przedstawione przez Radę Dyrektorów oraz te sformułowane przez operatorów/menedżerów średniego szczebla. 
Zdefiniuj konkretne wyzwania związane z ludźmi, umiejętnościami i kulturą, którymi należy się zająć w trakcie procesu 
wdrażania zmian. Jak wyobrażasz sobie tę transformację, aby była ona bardziej "przyjazna ludziom" lub 
"zorientowana na ludzi”? 

4. Kierunek zmian 

Organizacja opisana w studium przypadku podjęła decyzję o podjęciu następujących działań: 

• Zwiększenie świadomości kadry zarządzającej na temat obecnych i pożądanych umiejętności pracowników. 

Organizacja postanowiła stworzyć mapę umiejętności wymaganych do zarządzania zautomatyzowanym procesem 
produkcyjnym, jak również mapę obecnych umiejętności. Na tej podstawie dział HR przygotuje plany podnoszenia i 
zmiany kwalifikacji dla różnych grup pracowników, w zależności od ich wykształcenia, wieku i dojrzałości cyfrowej.  

Nakreślono następujące etapy: 

o mapowanie wymagań technologicznych na podstawie specyfikacji od wykonawców, 

o zdefiniowanie konkretnych umiejętności odpowiadających wymaganiom technologicznym, 

o skonfrontowanie wymagań z profilami konkretnych pracowników i stworzenie planu podnoszenia kwalifikacji/
przekwalifikowania, 

o odświeżenie i przeprojektowanie modeli nauczania, z uwzględnieniem rozwiązań VR i AR tam, gdzie to możliwe. 

• Zwiększenie potencjału dynamicznego przydzielania zadań pracownikom z uwzględnieniem ich umiejętności. 
Jednym z potencjalnych efektów planu podnoszenia kwalifikacji/przekwalifikowania jest przesunięcie pracownika 
do innego obszaru. Zastosowany zostanie szerszy, bardziej elastyczny model dopasowania umiejętności 
pracowników do wymagań stanowiska pracy, aby umożliwić bardziej elastyczne przesuwanie pomiędzy liniami. 



• Wykorzystanie rozwiązań Industry 4.0 do dalszej integracji procesu produkcyjnego. Wdrożony zostanie 
parasolowy system Industry 4.0., zaczynając od 3 wielowrzecionowych maszyn CNC. Poprzez połączenie systemów 
informatycznych (ERP/CRM) z danymi z maszyn CNC na plagormie Microsoh Azure, przedsiębiorstwo spodziewa 
się skorzystać z szerokiej gamy narzędzi analitycznych (uczenie maszynowe/algorytmy) umożliwiających 
gromadzenie, łączenie i lepsze wykorzystanie danych. 

• Testowanie co-botów. Niezależnie od bardziej typowych wdrożeń zautomatyzowanych, zamkniętych rozwiązań 
technologicznych, co-boty pracujące wspólnie z ludźmi i pod ich kierunkiem mogą przynieść podobne korzyści, a 
jednocześnie są znacznie tańsze, łatwiejsze do zaakceptowania przez pracowników i wymagające mniejszych zmian 
w całym procesie produkcyjnym. Zainstalowane na istniejących liniach montażowych co-boty zajmą się obsługą 
komponentów i produktów, odciążając pracowników od pracochłonnych, nieergonomicznych czynności (np. 
podnoszenia ciężkich elementów, powtarzalnych operacji, czynności powodujących zmęczenie). Pracownicy 
zostaną przeszkoleni w zakresie korzystania z urządzeń procesowych w połączeniu z systemami co-botów  
w kierunku wysoce wydajnych działań montażowych zorientowanych na człowieka. 

• Wdrożenie rzeczywistości rozszerzonej (AR) w celu przyspieszenia dostępu do informacji i zwiększenia 
bezpieczeństwa. W ramach rozwiązania zostanie zainstalowany zestaw słuchawkowy AR, który będzie 
wykorzystywany do wyświetlania niezbędnych informacji (np. instrukcji montażu) w dowolnym momencie. Ułatwi 
to pracownikom dostęp do informacji oraz zwiększy bezpieczeństwo i efektywność procesów produkcyjnych. 
Wdrożenie AR można rozszerzyć, tak aby umożliwić współdzielenie instrukcji wizualnych i dźwiękowych pomiędzy 
co-botem a pracownikiem w celu zwiększenia bezpieczeństwa i produktywności. 

5. Wyniki wdrożenia pilotażowego 
Co-boty i procedury przekwalifikowania operatorów 
wspierane przez AR zostały wdrożone w ramach 
projektu pilotażowego w dwóch obszarach roboczych 
wybranej linii produkcyjnej. W ramach wspierania 
podnoszenia i zmiany kwalifikacji, przykłady nowych 
procesów zostały zaprezentowane pracownikom, dając 
im możliwość praktycznego korzystania z systemów  
i szkoleń Operator 4.0. 

Za wdrożenie odpowiedzialni byli wspólnie kierownicy 
produkcji i dział kadr, pod nadzorem kierownictwa 
przedsiębiorstwa (na poziomie C) oraz w dialogu  
z przedstawicielami związków zawodowych. Pomiary 
efektywności w firmie można zilustrować wynikami 

zaobserwowanymi na jednym ze stanowisk roboczych 
(będącym jednym z 12 w linii produkcyjnej). 
Stanowisko to obejmuje czterdzieści dziewięć 
podprocesów, od pozycjonowania podzespołu 
pierwotnego do przydziału gotowego podzespołu 
klientowi (materiały potrzebne na stanowisku to: 
elementy podzespołu B w postaci płyty, zestawu 1, 
korpusu 1, narzędzia takie jak śrubokręt, pisak  
i urządzenie obrotowe, ławy podporowe do montażu 
podzespołu B, bufory pośrednie). Wstawienie robota 
współpracującego nie zmieniło sekwencji, ale 
dostępność co-bota z przystawką śrubokrętową 
pozwoliła na zwiększenie wydajności procesu, co widać 
w poniższej tabeli. 



*niektóre operacje wymagają zaangażowania zarówno człowieka jak i co-bota 

Wskaźnik obciążenia operatorów znacznie się zmniejszył, co pozwala rozważyć inne możliwości zagospodarowania 
tego zasobu. 

6. Następne etapy 

Udane wdrożenie pilotażowe utorowało drogę do dalszych etapów. Astra planuje rozszerzyć wdrożenie co-botów do 
szerszego zakresu procesów, w których znajdą one zastosowanie, takich jak montaż elementów, wybieranie  
i rozmieszczanie (pick&place), pakowanie i paletyzowanie, a także zadania wykończeniowe (np. polerowanie  
i szlifowanie). 

Kiedy już co-boty będą wdrażane na większą skalę i do większej liczby procesów, pojawi się zapotrzebowanie na nowe 
role i kompetencje, takie jak na przykład koordynator co-botów i inne stanowiska dla osób z doświadczeniem  
w zakresie czynników ludzkich i przechodzenia z Przemysłu 4.0 do bardziej skierowanego na człowieka Przemysłu 5.0. 
Przewiduje się, że zmiany takie nastąpią za około 5 lat. 

Dalsze kroki będą również obejmować: 

1. Przeszkolenie większej liczby pracowników w zakresie nowych systemów i procesów. 

2. Rozszerzenie liczby instrukcji, które są obsługiwane/wykonywane przez system AR. 

3. Wdrożenie systemu na większej liczbie linii produkcyjnych (montażowych). 



4. Wdrożenie systemu w większej liczbie. 

7. Pytania do dyskusji w grupie (część 1) 

a. Alternatywą dla automatyzacji opartej na co-botach, przedstawionej w tym studium przypadku, jest zastosowanie 
w pełni zautomatyzowanej technologii zamkniętych drzwi. Jakie są koszty i korzyści tych rozwiązań? Które z nich 
byłyby bardziej odpowiednie w jakich sytuacjach? 

b. Jakie są wyzwania, które nie zostały pomyślnie podjęte w badaniu pilotażowym? Nad czym organizacja będzie 
musiała się pochylić, kontynuując rozwój w wyznaczonym kierunku? 

c. Jakich rad udzieliłbyś Radzie Dyrektorów na dalszych etapach zmiany? W jaki sposób mogliby oni poprowadzić 
zmianę w sposób, który przyniesie korzyści większości interesariuszy i sprawi, że ludzie się do niej przyłączą?



 

 
 
 

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.  


