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Zbigniew BENTYN 

ADAPTACJA ŁAŃCUCHÓW DOSTAW DO POTRZEB PRZEMYSŁU 4.0 

 

Artykuł podejmuje się odpowiedzi na pytanie: czym musza charakteryzować się łańcuchy dostaw zdolne do realizacji za-

dań logistycznych dla przemysłu 4.0? Dzięki analizie uwarunkowań postępującej czwartej rewolucji przemysłowej zidentyfi-

kowano konieczność zwiększenia kompresji czasu w łańcuchu dostaw oraz udostępniania danych o zasobach w łańcuchu do-

staw w czasie rzeczywistym. Warunki te umożliwiają realizacje paradygmatu masowej indywidualizacji jako celu wdrażania 

przemysłu 4.0.  

 

WSTĘP 

Celem niniejszego opracowania jest znalezienie odpowiedzi na 
pytanie: czym muszą się charakteryzować łańcuchy dostaw zdolne 
do realizacji zadań logistycznych dla przemysłu 4.0? Rozwój tech-
nologiczny przemysłu, dokonywany w oparciu o doskonalenie prze-
pływu informacji wydaje się istotnym czynnikiem zmiany wpływają-
cym zarówno na możliwości jak i wymagania nowego przemysłu. 
Z jednej strony przemysł działający w oparciu o technologie siecio-
we ma sprostać przyszłym wyzwaniom rynku i rozwijającej się 
szybko e-gospodarki z drugiej powinien wykorzystać możliwości 
znajdujące się w szybkich i sprawnie zarządzanych łańcuchach 
dostaw. Synchronizacja zadań i możliwości łańcuchów dostaw z 
potrzebami przemysłu 4.0 jest więc zadaniem umożliwiającym 
urzeczywistnienie realizacji czwartej rewolucji przemysłowej. Prze-
mysł 4.0 działający w oparciu o koncepcje Smart Factory ma w 
założeniu wykorzystać przepływ informacji do przyspieszenia ope-
racji wytwarzania aby urzeczywistnić idee masowej personalizacji. 
Podstawowymi warunkami jej realizacji są: poszukiwanie kompresji 
czasu wzdłuż łańcuchów dostaw oraz dostęp do danych o zasobach 
w łańcuchu dostaw w czasie rzeczywistym. 

1. PRZEMYSŁ 4.0 - WYMAGANIA I MOŻLIWOŚCI   

Operacje wytwarzania stanowią jedną z ważniejszych części 
gospodarki. Jako takie stanowią o rzeczywistych możliwościach w 
dziecinie wytwarzania produktów i usług. Zidentyfikowane i charak-
terystyczne trendy nowoczesnej gospodarki światowej wyznaczają 
drogę rozwoju jej podstawowych elementów. Należy do nich rosną-
ca w coraz szybszym tempie e-gospodarka tworząca rosnącą grupę 
e-klientów, wymagających coraz więcej od dostawców produktów i 
usług. Także trwający proces globalizacji efektywnie wydłużający 
łańcuchy dostaw i zwiększający ryzyko powstające z kompleksowo-
ści zastosowanych rozwiązań. Zwiększona dynamika cykli życia 
produktów wpływająca na konieczność wbudowywania elastycznych 
rozwiązań na wielu etapach produkcji i logistyki zasobów w łańcu-
chu dostaw wymusza zwiększanie widoczności zasobów w łańcu-
chu dostaw. To zaś ułatwia kontrolę i podejmowanie decyzji na 
podstawie danych aktualizowanych w czasie rzeczywistym[8]. Dzię-
ki postępowi technicznemu w dziedzinach przetwarzania informacji i 
automatyzacji można zaobserwować postępującą ewolucyjnie 
zmianę dotyczącą procesów wytwórczych. Transformacja ta polega 
na zastosowaniu inteligentnych technologii informatycznych i wypo-
sażenie wytwarzających urządzeń w moduły informujące nadrzędny 
system o stanie i warunkach realizowanych procesów. Połączenie 

systemu obiegu informacji ma rozpoczynać się już do etapu projek-
towania produkcji, poprzez procesy wytwarzania, dystrybucji a także 
serwisu na realizacji recyklingu produktów kończąc. Objęcie wymia-
ną informacji całego łańcucha dostaw jest równoznaczne ze wzro-
stem kontroli zawartych w nim zasobów. Dzięki temu możliwe jest 
osiągniecie wysokiego stopnia elastyczności stanowiącego rosnące 
wyzwanie dla dzisiejszych łańcuchów dostaw. Oznacza on goto-
wość do szybkich i częstych zmian procesów produkcyjnych i logi-
stycznych zgodnie ze zmiennym zapotrzebowaniem rynkowym. 
Systemy informatyczne operujące na zestawie aktualizowanych 
danych mogą także dokonywać optymalizacji wykorzystania zaso-
bów aby osiągać założone cele przy minimalnych kosztach materia-
łów i energii. Przedsiębiorstwa mogące szybciej uzyskać prezento-
wany powyżej standard wytwarzania produktów osiągną istotną 
przewagę konkurencyjną na rynku. Powstanie ona w wyniku ofero-
wania lepszych z punktu widzenia klienta rozwiązań w procesie 
dostarczenia wartości na rynek. Praktycznymi przejawami takiej 
przewagi mogą być: 
– precyzyjne dopasowanie produktu do wymagań klienta w zakre-

sie funkcji, wyglądu i wynikającej z nich ceny urządzenia,  
– szybkiej zmianie zestawu dostępnych funkcji,  
– skróceniu czasu wdrażania nowych produktów,  
– realizowanie mniejszych serii produktów, lepiej dopasowanych 

do oczekiwań mniejszych segmentów rynku,  
– dostawy do pożądanego miejsca w założonym czasie 
– pomocy w procesie recyklingu zwiększającego zasobooszczed-

ność całej gospodarki. 
Elementem bazowym  tak pojmowanej rewolucji jest inteligent-

na fabryka czyli Smart factory. Jej charakterystyczne cechy to: 
– komunikacja pomiędzy maszynami i produktami, 
– automatyzacja procesów wytwarzania,  
– automatyczne systemy transportu, 
– ciągła komunikacja z klientem, 
– wykorzystanie sieciowych technologii informatycznych do prze-

syłania i obróbki danych[5]. 
Dzięki powyższym funkcjom  zmniejszy się zapotrzebowanie 

na pracowników. Można będzie także eliminować wiele błędów, 
których źródłem jest człowiek, a które przynoszą określone konse-
kwencje dla sprawnego dostarczania produktu na rynek. Wzrośnie 
jednocześnie zapotrzebowanie na pracowników posiadających 
kompetencje w obsłudze ruchu informacji pomiędzy elementami 
procesu produkcji w tym informatyków i automatyków. Zarządzanie 
przepływem zasobów będzie łatwiejsze dzięki odzwierciedleniu 
ruchu produktów w wirtualnych łańcuchu dostaw [1, s.135]. Stwo-
rzenie odpowiednich warunków, niezbędnych do wdrażania idei 
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inteligentnych fabryk opiera się na rozwoju wielu obszarów następu-
jących technologii: 
1. systemów i urządzeń zarządzających sieciami operatorów  

energetycznych; 
2. procesów integracji sieci energetycznych z systemami użytkow-

ników końcowych; 
3. automatycznych i częściowo autonomicznych systemów pro-

dukcyjnych; 
4. technologii sensorycznych zbierania danych; 
5. energooszczędnych systemów infrastruktury technicznej w tym 

systemów pasywnych; 
6. technologii opartych na koncepcji Internetu rzeczy (Internet of 

Things); 
7. baz danych dostępnych w chmurze umożliwiającej przetwarza-

nie i dostęp do aktualnych informacji wielu klientom jednocze-
śnie; 

8. technologii telekomunikacyjnych i telematycznych zapewniają-
cych szybkie przesyłanie informacji [4]. 
 

 
Rys. 1. Stopień kompleksowości rozwiązań w kolejnych rewolucjach 
przemysłowych. [14] 

 
Zmiany wynikające z następowania czwartej rewolucji przemy-

słowej związane są z dużo większym poziomem kompleksowości 
rozwiązań (Rys1). Jest to bezpośrednio powiązane z koniecznością 
projektowania rozwiązań całościowych a nie cząstkowych obecnych 
we wcześniejszych stadiach rozwoju przemysłu. Jedynie rozwiąza-
nia całościowe i zintegrowane z innymi podsystemami dostaw i 
dystrybucji mogą zwiększać produktywność zasobów przedsiębior-
stwa oraz zwiększać wydajność procesów biznesowych [12,s.185]. 
Służy to unikaniu rozwiązań suboptymalnych właściwych dla po-
szczególnych elementów procesu wytwarzania lecz nieskutecznych 
w perspektywie całego łańcucha dostaw. Źródłem przewagi konku-
rencyjnej inteligentnych fabryk oraz uzupełniających je łańcuchów 
dostaw jest wynikająca z zaawansowania technologicznego prze-
twarzania informacji kompresja czasu. 

2. KOMPRESJA CZASU W ŁAŃCUCHU DOSTAW   

Wysoki postęp technologiczny i dynamizm innowacyjny powo-
duje, że wydatnie skraca się cykl życia produktów. Przy wysokim 
poziomie konkurencji na rynku walka o dostarczenie innowacji 
produktowej na rynek polega na przyspieszaniu procesów wytwa-
rzania i operacji logistycznych. Jest to szczególnie widoczne w 
globalnych łańcuchach dostaw charakteryzujących się znacznymi 
odległościami pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha. Wła-

śnie dzięki ciągle rozbudowywanej infrastrukturze w tym informa-
tycznej wydajność logistyczna Europy jest ważna kartą przetargową 
jako potencjalnego miejsca realizowania inwestycji [2,s.117]. Czas 
życia rynkowego wielu produktów uległ takiemu skróceniu, że utrata 
tygodnia lub miesiąca w procesie dystrybucji przynosi wymierne 
koszty i zwiększa ryzyko finansowe całej operacji wdrażania nowe-
go produktu. Konsumenci również nie chcą długo oczekiwać na 
nowości czy wprowadzanie ulepszeń. Klient mogący bez trudu 
przeszukiwać siec Internetu w poszukiwaniu alternatywnych ofert 
wymaga coraz szybszego realizowania dostaw. Postęp ten ilustrują 
badania A.T. Keamey, tolerancji na czas oczekiwania na realizacje 
dostaw. Dostawę w czasie dwóch dni akceptowało w roku 1998 
52% badanych klientów jednakże po pięciu latach grupa ta zmalała 
do 44%.  W przypadku oczekiwań w stosunku do możliwości reali-
zacji dostawy w tym samym dniu, progresja wyniosła odpowiednio 
od 28% do 44% w roku 2003 [15,s.57]. Oczekuje się, że wraz ze 
wzrostem szybkości przepływu danych oraz rosnącej dostępności 
do ofert handlowych w Internecie  nacisk na tempo realizacji dostaw 
także wzrośnie. Poszczególni dystrybutorzy jak np. Amazon testują 
rozwiązania polegające na realizacji dostaw w ciągu jednej godziny 
od złożenia zamówienia. Dotyczy to  jednak tylko niektórych rejo-
nów o wysokim zagęszczeniu demograficznym jak Manhattan w 
Nowym Jorku [11]. Ze względu na taki kierunek rozwoju łańcuchów 
dostaw czas stał się równie ważną płaszczyzną konkurowania jak 
jakość czy cena. Sukces na tym polu wymaga skracania cykli cza-
sowych, przyjęcia orientacji na czas i odmiennego podejścia do 
zarządzania czasem w łańcuchu dostaw. Oszczędności czasu 
muszą dotyczyć zarówno operacji wytwarzania realizowanych w 
modelu fabryk Smart Factory jak i w łączących je operacjach logi-
stycznych jak transport, magazynowanie czy też obsługa w centrach 
dystrybucyjnych. Proponowane w literaturze działania w strategii 
kompresji czasu polegają na następujących czynnościach: 
1. Eliminacja - to rezygnacja z realizacji danej części  procesu. 

Oznacza ona ciągłą analizę przydatności kolejnych działań w 
procesie. Umożliwia identyfikacje niepotrzebnych a czasochłon-
nych operacji. Podstawowymi czynnikami skłaniającymi do eli-
minacji są brak wpływu na wartość dodaną, generowanie kosz-
tów, nieprzydatność działania ze względu na zmianę celu pro-
cesu.   

2. Kompresja - ograniczenie czasu realizacji. Oznacza ona przy-
spieszenie działań w procesie poprzez zastosowanie nowej 
technologii, skracanie czasu oczekiwania na materiały, szybszą 
wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi centrami wytwór-
czymi.  

3. Integracja – czyli taka przebudowa interfejsu pomiędzy następu-
jącymi po sobie procesami aby informacje przebiegały szybciej. 
Koncepcja Smart Factory oferująca takie połączenie maszyn, 
które umożliwia płynne synchronizowanie procesu technolo-
gicznego, dokładnie odpowiada założeniu integrowania ogniw 
łańcucha dostaw. 

4. Współbieżność – to równoległe wykonywanie procesów umożli-
wiające wykonywanie wielu czynności w tym samym czasie. 
Jest często związana z koniecznością zaangażowania większej 
liczby zasobów do wydajnego skrócenia czasu wytwarzania czy 
też transportu [15, s.55] 
Efekty jakie postępująca cyfryzacja przynosi przedsiębiorstwom 

w łańcuchu dostaw można przedstawić poprzez porównanie korzy-
ści związanych z optymalizacją wykorzystania zasobów i redukcji 
czasu poszczególnych operacji logistycznych (rys.2). Z perspektywy 
poszukiwania kompresji czasu jest to wyraźnie korzystna tendencja, 
mająca rosnące znaczenie wraz ze wzrostem odległości pomiędzy 
ogniwami łańcucha dostaw oraz rosnącym stopniem kompleksowo-
ści powiązań kolejnych ogniw łańcucha. 
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Rys.2 Konsekwencje cyfryzacji łańcuchów dostaw [13] 

 
Operatorzy logistyczni pełniący funkcje integratorów przedsię-

biorstw w sieci międzynarodowych powiązań, ciągle poszukują 
dostępnej dla ich poziomu kompleksowości kompresji czasu. Odby-
wa się to przy pomocy wdrażania aplikacji wymieniających dane w 
łańcuchu dostaw, automatyzacji operacji logistycznych, technologii 
lokalizacji i śledzenia środków transportu. Odbywa się to w sytuacji 
kiedy na  światowym rynku, źródłem przewagi konkurencyjnej staje 
się czas który dla logistyków ma szczególne znaczenie. 

3. DOSTĘP DO DANYCH W ŁAŃCUCHU DOSTAW  
W CZASIE RZECZYWISTYM    

Dane w łańcuchu dostaw mają charakter szczególny. Dzięki 
wiarygodnemu odzwierciedlaniu fizycznych przepływów zasobów w 
łańcuchu dostaw można zwiększać poziom kontroli nad zachodzą-
cymi w nim procesami. Posługiwanie się technologiami informatycz-
nymi pozwala udostępniać dane o stanach magazynowych, lokali-
zacji pojazdów i innych środków transportu partnerom w łańcuchu 
dostaw. Wiedza ta będzie miała szczególne znaczenie dla realizacji 
podstaw przemysłu 4.0. Kolejne czynności związane z dostarcza-
niem danych systemowi operacyjnemu w centrach wytwarzania 
związane są z: identyfikacją zasobów, lokalizacja zasobów oraz 
komunikacją zebranych informacji zgodnie z danym zapotrzebowa-
niem. Rozwój technologii wspierających powyższe czynności jest 
ważnych aspektem gotowości łańcuchów dostaw do obsługi logi-
stycznej przemysłu 4.0. Rozbudowa sieci wymiany danych powięk-
sza obszar kontroli w rozumieniu przestrzennie rozproszonych 
łańcuchów dostaw. Jednakże dostęp do zaawansowanej infrastruk-
tury informatycznej nie jest powszechny co utrudnia stosowanie 
jednolitych standardów i pokazuje kierunek potrzebnych zmian. 
Wiąże się to z problemem szybkiej aktualizacji zmian w łańcuchu 
dostaw. Jakość danych zawartych w systemie jest zależna od ich 
aktualności. Problem dostępu do realnych danych o zasobach w 
tzw. „czasie rzeczywistym” może mieć istotne znaczenie dla spraw-
nego zarządzania inteligentnymi fabrykami. Technologie bezprze-
wodowego transferu danych wraz ze znacznikami działającymi w 
systemie RFID (Radio Frequency Identification) umożliwiają kontro-
lę położenia towaru w magazynie a także kontrolę położenia w 
transporcie. Upowszechnienie tej technologii wiąże się także z 
przewidywanym rozwojem Internetu Rzeczy  (Internet of Things). 
W praktyce oznacza on rosnącą liczbę obiektów i produktów posia-
dających zdolność do generowania, przesyłania, przetwarzania 
informacji. Efektem tej zdolności ma być interakcja pomiędzy tymi 
elementami oraz nadrzędnym systemem kierującym przepływem 
zasobów [9, s.36]. Na podstawie badania przeprowadzonego na 
przedsiębiorstwach w województwie wielkopolskim wyraźnie widać, 
że standard aktualizacji danych w czasie rzeczywistym dotyczył 
zaledwie 30% procent z nich. Najczęściej wybierana opcją była 
aktualizacja danych w okresie jednego dnia (rys.3). 

 

 
Rys.3 Po jakim czasie pracownicy otrzymują informację o zmianie 
stanu magazynowego. [badania własne] 

 
Z punktu widzenia działania przemysłu 4.0 opóźnienie takie 

może znacząco wpłynąć na podejmowane decyzje w systemie 
zarządzania inteligentną fabryką. Dążenie do przyspieszania aktua-
lizacji jest konieczne i wymusza zastosowanie zaawansowanych 
technologii identyfikacji i lokalizacji. Proces automatyzacji pozyski-
wania danych jest jednak wymagający pod względem inwestycyj-
nym, technicznym i kompetencyjnym. Wymiana informacji pomiędzy 
poszczególnymi ogniwani łańcucha dostaw powinna opierać się na 
wykorzystaniu dedykowanych aplikacji sieciowych zapewniających 
bezpieczny i szybki przepływ danych. Postulat ten jest często igno-
rowany i podstawowymi środkami techniki komunikacji są telefon i 
email. W efekcie przynosi to opóźnienia i błędy powielane następnie 
przez systemu informatyczne danego ogniwa. Eliminacja błędów 
powstałych w transmisji danych pomiędzy kolejnymi ogniwami 
wydaje się niezbędna dla gotowości łańcuchów dostaw do obsługi 
przemysłu 4.0. Wiąże się ona także z koniecznością budowy pew-
nego poziomu zaufania w łańcuchu dostaw, koniecznego do  udo-
stępniania danych o zasobach kolejnym partnerom. 

4. MASOWA INDYWIDUALIZACJA  

Analizując możliwości technologiczne nowego standardu wy-
twarzania dla przemysłu 4.0 należy podkreślić cel główny, dla które-
go podejmowane są wysiłki usprawnienia dzisiejszych organizacji 
przemysłu i logistyki. Jest nim urzeczywistnienie idei masowej indy-
widualizacji. Pojęcie to powstało w oparciu o imperatyw działalności 
firm poszukujących przewagi konkurencyjnej. W świecie współcze-
snym konsumenci oczekują dostaw produktów i usług jak najlepiej 
dopasowanych do ich potrzeb [7, s.265] . W efekcie skupianie się 
nad potrzebami indywidualnego konsumenta jest warunkiem konku-
rencyjności także wtedy, kiedy zbiór obsługiwanych klientów prze-
kracza setki milionów [10, s.15]. Takie rozumienie indywidualizacji 
oferty przedsiębiorstwa można nazwać za Ocicką hiperpersonaliza-
cją wartości [9, s.40]. Aby zbudować przewagę konkurencyjną 
przedsiębiorstwa należy zastosować rozwiązania zgodne ze stan-
dardem przemysłu 4.0. Bowiem tylko w ten sposób można zrealizo-
wać połączenie wynikające z obniżki kosztów produkcji masowej i 
daleko zaawansowanej indywidualizacji produktu. Z pozoru wyklu-
czające się dążenia, okazują się możliwe do realizacji kiedy 
uwzględni się najważniejszą cechę rewolucji 4.0, wymianę informa-
cji. Przepływ informacji od klienta w kierunku i wzdłuż łańcucha 
dostaw ma mieć charakter sterujący. Charakter ten uwzględniony 
był już w koncepcji łańcuchów dostaw sterowanych popytem. Jed-
nakże w tak rozumianym zastosowaniu polegał na optymalizacji 
ilości przetwarzanych produktów i kolejnych podzespołów. W nowej 
interpretacji zmiany są znacznie głębsze. Sterowanie działalnością 
wytwórczą i logistyczną przez zapotrzebowanie zgłaszane przez 
klienta ma zaowocować produktem zaprojektowanym zgodnie z 
życzeniami indywidualnego nabywcy. Jest to możliwe tylko w sys-
temie, w którym poszczególne etapy wytwarzania są połączone ze 
sobą, umożliwiając efektywny wpływ informacji na wynik procesu 
technologicznego. 
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Wykres zmiany paradygmatu wytwarzania (rys.4) obrazuje 
przejście od produkcji masowej do produkcji indywidualnej. Krzywa 
obrazująca ilość produktu na jeden jego wariant po osiągnięciu 
szczytu w latach 60 nieustannie spada. W końcowej, prognozowa-
nej fazie jej przebiegu, osiąga wartość 1 zrównując liczbę produktów 
z liczbą wariantów. Ten teoretyczny zapis przebiegu ewolucji wy-
twarzania dobrze obrazuje dążenia przemysłu i odpowiada możli-
wościom przemysłu 4.0. Postępująca ewolucja łańcuchów dostaw 
ma na celu urzeczywistnienie powyższej prognozy poprzez zwięk-
szenie kooperacji pomiędzy poszczególnymi ogniwami międzynaro-
dowych sieci dostaw. Podstawowymi obszarami takiej ewolucji jest 
wspólne uczestnictwo w projektowaniu i rozwijaniu nowych produk-
tów, uczestnictwo w obserwacji zmian zapotrzebowania na rynku, 
elastyczne wykorzystanie wszystkich dostępnych zasobów a także 
lepszą jakościowo – zgodną z zamówieniem oraz szybszą poprzez 
kompresję czasu reakcje na potrzeby klientów [3, s.35] 

PODSUMOWANIE 

Gotowość łańcuchów dostaw do realizacji zadań dla przemysłu 
4.0 oznacza realizacje zadań związanych z usprawnieniem prze-
pływu zasobów fizycznych ale przede wszystkim wymiany informacji 
niosących dane o tych zasobach. W praktyce oznacza to potrzebę 
poszukiwania kompresji czasu w każdym rodzaju realizowanych 
operacji logistycznych. Jest to związane bezpośrednio z oczekiwa-
niem rynku wobec skracania czasu dostaw. Wymagający rynek oraz 
rosnąca konkurencja wymusi poszukiwanie rozwiązań przyspiesza-
jących wdrażanie nowych produktów oraz fizyczny przepływ towa-
rów pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha dostaw a także 
klientem finalnym. Kolejnym obszarem gotowości łańcuchów dostaw 
jest umożliwienie dostępu do danych o zasobach, aktualizowanych 
w czasie rzeczywistym. Umożliwia to optymalizacje działań inteli-
gentnych fabryk oraz zwiększa poziom kontroli zasobów. Minimali-
zowane w ten sposób ryzyko opóźnień i braki materiałów lub kom-

ponentów dają możliwość realizowania w rzeczywistości paradyg-
matu masowej indywidualizacji lub podążanie w jego kierunku. 
Wymiana informacji w łańcuchach dostaw wychodzi naprzeciw idei 
Internetu rzeczy, która potencjalnie usprawni poszukiwanie, aktuali-
zacje danych, identyfikacje materiałów i zasobów w łańcuchu do-
staw. Konieczność ujęcia procesów wytwarzania wraz z obsługują-
cymi je procesami logistycznymi warunkuje realizacje zadań dla 
przemysłu 4.0. Kompleksowe podejście do projektowania takich 
systemów podkreśla istotę wirtualizacji łańcuchów dostaw i daję 
możliwość uczestnictwa w dalszej ewolucji e-gospodarki. 
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Adaptation of supply chains to the needs of industry 4.0   

Article undertakes to answer the question: what must 

characterized supply chains capable of providing services for 

industry 4.0? By analyzing the determinants of progressing 

fourth industrial revolution, has been identified the need to 

increase the compression of time in the supply chain and data 

sharing of resources in the supply chain in real time. These 

conditions allow the realization of the paradigm of mass 

customization in order to implement industry 4.0. 
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