
W Y D A W N I C T W O  P O L I T E C H N I K I  Ś L Ą S K I E J  W  G L I W I C A C H  

 

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2018 

Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 132  

CUSTOMIZACJA PRODUKTÓW WE WSPÓŁCZESNYCH 1 

ŁAŃCUCHACH DOSTAW – TENDENCJE, STRATEGIE,  2 

PRZYKŁADY APLIKACJI 3 

Natalia SZOZDA 4 

Uniwersytet Ekonomiczny, Katedra Logistyki, Wrocław; natalia.szozda@ue.wroc.pl  5 

Streszczenie: Łańcuchy dostaw w ówczesnych czasach zmuszone są dostosować swoją ofertę 6 

produktową do potrzeb klientów. Jest to tzw. customizacja produktów, czyli modyfikowanie 7 

lub tworzenie produktów zgodnie z indywidualnymi lub osobistymi specyfikajcami lub 8 

preferencjami klientów, na podstawie informacji pochodzących z wewnątrz organizacji,  9 

jak i z jej otoczenia, głównie rynku. Celem artykułu jest określenie zmian oraz tendencji 10 

zachodzącej transformacji przemysłu w obszarze customizacji produktów w łańcuchu dostaw. 11 

Customizacja produktów zostanie opisana na przykładzie wybranych branż, zostaną 12 

przytoczone przykłady takich firm, jak: Procter & Gamble, BMW i Stratasys.  13 
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Abstract: Nowadays, supply chains are forced to adapt their product offer to the needs of 17 

customers. This, so-called, product customization means to modify or build products according 18 

to individual or personal customer specifications or preference, based on information from 19 

within the organization and from its environment, mainly from the market. The purpose of this 20 

article is to identify changes and trends in the transformation of the industry in the area of 21 

product customization in the supply chain. Customization of products will be described on the 22 

example of selected industries; the instances of such companies as Procter & Gamble, BMW 23 

and Stratasys will be presented. 24 
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1. Wprowadzenie  1 

Customizacja produktów to tematyka znana i wielokrotnie poruszana w literaturze 2 

przedmiotu (Chandra, Kamrani 2004; Fogliattoa, da Silveirab, Borensteinc 2012; Liu, Deitz 3 

2011; Mikkola, Skjøtt-Larsen 2004). Jednak świat się zmienia, zmienia się rynek, potrzeby 4 

klientów oraz wprowadzane są nowe technologie. Dają one nowy wymiar customizacji 5 

produktów i wpływają bezpośrednio na kształtowanie się całych łańcuchów dostaw. Dzięki 6 

ówczesnym technologiom wychodzi się ponad pojedyncze przedsiębiorstwo, do sieci połączeń 7 

pomiędzy organizacjami, gdzie następuje integracja danych w tzw. chmurze oraz organizacja 8 

procesów wzdłuż całego łańcucha dostaw w wirtualnej przestrzeni. Coraz powszechniejsze jest 9 

wprowadzanie do produkcji drukarek 3D, które umożliwiają dostosowanie produktów pod 10 

indywidualne zamówienia klientów. Zmienia się nie tylko produkcja, duże zmiany następują 11 

również w dystrybucji. Tworzone są nowe kanały dystrybucji tzw. wielokierunkowe oraz 12 

powstają inne możliwości dostarczania produktów na rynek, np. poprzez drony. Kolejną ważną 13 

zmianą są klienci, ich potrzeby i oczekiwania w stosunku do producentów i dystrybutorów.  14 

Zachodzące zmiany zmuszają zarządzających produktami do nowego spojrzenia na 15 

customizację produktów w łańcuchu dostaw. Celem artykułu jest określenie zmian oraz 16 

tendencji zachodzącej transformacji przemysłu (Industry 4.0) w obszarze customizacji 17 

produktów w łańcuchu dostaw. Customizacja produktów jest opisana na przykładzie 18 

wybranych branż: dóbr szybkozbywalnych (FMCG), motoryzacyjnej i medycznej.  19 

Są przytoczone przykłady podejścia do zarządzania produktami pod potrzeby klientów takich 20 

firm, jak: Procter & Gamble, BMW oraz Stratasys.  21 

2. Customizacja produktów w łańcuchu dostaw  22 

Przedsiębiorstwa w różny sposób starają się zaspokoić popyt na rynku. Niektóre prognozują 23 

i dostarczają standardowe produkty ze swoich stanów magazynowych, działając zgodnie ze 24 

strategią push. Inne starają się ograniczyć zapasy, a produkcję, czy też montaż, uruchamiają 25 

dopiero w momencie złożenia zamówienia przez klientów. Jest to podejście znane w literaturze 26 

jako pull (Razim et al., 1998). Jednak produkcja gotowych wyrobów na zamówienie klientów, 27 

niekoniecznie oznacza, że wyprodukowany produkt jest dostosowany do konkretnych 28 

wymagań klienta. Dostosowanie produktu jest możliwe w strategii pull, jednak wiąże się ono 29 

ze zmianą wartości dodanej produktu, która dla klienta stanowi różnicę między łącznymi 30 

korzyściami a kosztami zakupu, natomiast dla producenta to wartość sprzedaży pomniejszona 31 

o koszty materiałów i usług (Krawczyk, 2011; Kotler, 2005). Wartością dodaną dla klienta, 32 

wynikającą z customizacja produktu, jest wyższa cena za produkt, jaką skłonny jest zapłacić za 33 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527312000989#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527312000989#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527312000989#!
https://www.emeraldinsight.com/author/Liu%2C+Gensheng+Jason
https://www.emeraldinsight.com/author/Deitz%2C+George+D
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produkt dostosowany do swoich potrzeb i wymagań, co zapewnia pozyskanie unikatowości 1 

korzyści, która rekompensuje wyższą cenę (Porter, 1985).  2 

Gilmore i Pine (1999) definiują customizację produktu jako wytwarzanie produktu  3 

w odpowiedzi na życzenia konkretnego klienta. Nie jest to dostarczanie różnych wariantów 4 

produktów, ale dostosowanie produktu pod oczekiwania i potrzeby nabywcy. Zasadniczo 5 

klienci nie oczekują możliwości wyboru spośród różnych opcji, chcą produktu dostosowanego 6 

do indywidualnych wymagań. Customizacja produktu wymaga, by łańcuch dostaw był 7 

elastyczny i dynamicznie dostosowywał się do potrzeb klienta. Jest to dostosowanie jeden do 8 

jeden, czyli indywidualne potrzeby klienta i zindywidualizowany produkt, który tylko temu 9 

odbiorcy, w takiej, a nie innej formie, będzie dostarczony (Pollard, Chuo, Lee, 2008). 10 

Customizacja produktu to pojęcie, które często zamiennie stosowane jest z pojęciem 11 

personalizacja. Jednak nie zawsze można traktować te zagadnienia równoważnie. Personali-12 

zacja to dostosowanie oferty do potrzeb klienta wykorzystując dostępną technologię. W dwóch 13 

słowach można powiedzieć, że personalizacja = osobisty = mądrzejszy (Peppers, Rogers  14 

i Kasanoff, 2002). Personalizacja, jak i customizacja to modyfikowanie lub tworzenie 15 

produktów zgodnie z indywidualnymi lub osobistymi specyfikajcami lub preferencjami 16 

klientów. Personalizacja dokonywana jest wyłącznie na podstawie informacji będących 17 

wewnątrz organizacji (Newell, 1997). To firma personalizuje produkty i dostarcza je klientom. 18 

Jeżeli więc wewnątrz organizacji jest wiedza o kliencie (począwszy od jego danych osobowych 19 

i adresowych, na historii zachowań zakupowych skończywszy) i organizacja, czy też łańcuch 20 

dostaw, postanawia zrobić z nich użytek dostosowując swój produkt, sposób jego promocji  21 

i dystrybucji, czy też cenę do indywidualnych potrzeb, wtedy mówimy o personalizacji.  22 

Jeżeli jednak to klient podejmuje ostateczną decyzję o produkcie i to on określa parametry 23 

produktu, m.in. wygląd, cenę, sposób dystrybucji i promocji, to wtedy mówimy o customizacji 24 

produktu (Piller, Tseng 2010).  25 

3. Strategie customizacji 26 

Wg Davis (1987) i Pine (1993) istnieją dwa główne podejścia do customizacji. Pierwszym 27 

jest podejście projektowe, kiedy to indywidualny projekt jest produkowany pod indywidualne 28 

zamówienie klientów. Jest to jeden, unikatowy produkt, wytwarzany jednokrotnie, dla jednego 29 

klienta, np. wybudowanie lotniska we Wrocławiu. Drugie podejście to masowa customizacja 30 

produktów, która ma na celu połączenie customizacji z masową produkcją oraz wykonanie 31 

spersonalizowanego zamówienia klienta, wykorzystując jednocześnie korzyści skali (Blecker  32 

i in., 2005). I to właśnie tego obszaru dotyczą zagadnienia poruszane w artykule.  33 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Don+Peppers&search-alias=books&field-author=Don+Peppers&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Martha+Rogers&search-alias=books&field-author=Martha+Rogers&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/Bruce-Kasanoff/e/B001HPD4VO/ref=dp_byline_cont_book_3
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Wg Pillera i Tsenga (2010) jedną z najbardziej przejrzystych strategii customizacji 1 

produktów stworzyli Lampel i Mintzberg (1996). Podzielili oni strategie ze względu na zakres 2 

czynności customizowanych wykonywanych przez producenta (Tabela 1). 3 

Tabela 1. 4 
Strategie customizacji wg Lampel i Mintzberg 5 

Czysta 

standaryzacja 

Segmentowa 

standaryzacja 

Customizowana 

standaryzacja 

Dostosowana 

customizacja 

Czysta 

customizacja 

Projektowanie Projektowanie Projektowanie Projektowanie Projektowanie 

Produkcja Produkcja Produkcja Produkcja Produkcja 

Składanie Składanie Składanie Składanie Składanie 

Dystrybucja Dystrybucja Dystrybucja Dystrybucja Dystrybucja 

 6 

 7 

 8 

Źródło: Lampel, Mintzberg, 1996, ss. 21-30. 9 

Inny podział strategii customizacji zaproponowali Pine i Gilmore (1997), w którym to 10 

rozróżnienie dokonane jest ze względu na dwa wymiary: (1) sam produkt i jego właściwości 11 

fizyczne, jak: kształt, skład i konkretne cechy odnoszące się do produktu, (2) drugi wymiar to 12 

reprezentacja produktu, czyli wszystko dotyczące tego produktu, jak: opis produktu, 13 

opakowanie, nazwa itp. Podejście to jest tożsame z poziomiami prouktu, które szerzej opisane 14 

jest w Kotler (2005) i Lambin (2007). W takim rozumieniu kryterium produktu dotyczy rdzenia, 15 

a kryterium reprezentacji pozostałych poziomów. 16 

 17 

P
ro

d
u

k
t Zmiany 

Transparentna 

customizacja 

Kolaboracyjna 

customizacja 

Bez zmian 
Adaptacyjna 

customizacja 

Kosmetyczna 

customizacja 

  Bez zmian Zmiany 

  Reprezentacja 

Rysunek 1. Strategie customizacji. Źródło: Gilmore, Pine, 1997, ss. 21-30. 18 

Kolaboracyjna customizacja to pełne dopasowanie zarówno produktu, jak i jego reprezen-19 

tacji. Firma realizuje indywidualne zamówienie klienta, zgodnie z jego oczekiwaniami. Zakłada 20 

ona największy zakres oddziaływania klienta w łańcuch wartości produktu. Adaptacyjna 21 

customizacja obejmuje najmniejszy zakres ingerencji. Przedsiębiorstwo oferuje klientowi 22 

standardowe dopasowanie produktu, który jest tak przygotowany, że klient poprzez dobór 23 

modułów jest w stanie dopasować go do swoich indywidualnych potrzeb. Nie ma możliwości 24 

dokonywania zmian w samym produkcie, jak i jego reprezentacji. Przykładem może być zakup 25 

samochodu, czy też butów Nike lub Adidas, poprzez złożenie produktu z dostępnych modułów. 26 

Transparentna customizacja to dopasowanie produktu pod indywidualne potrzeby klienta, 27 

jednak bez jego udziału. Przedsiębiorstwo samo wprowadza zmiany w produkcie na podstawie 28 

zgromadzonych wcześniej informacji o potrzebach klientów, klienci w trakcie realizacji 29 

zlecenia nie mają możliwości dokonywania zmian. I ostatnia forma customizacji, kosmetyczna, 30 

- customizacja 

- standaryzacja 
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polega na oferowaniu każdemu klientowi takiego samego produktu, zmieniając tylko jego 1 

reprezentację, a tym samym postrzeganie. Przykładem tego typu customizacji jest np. 2 

umieszczenie logo na opakowaniu. (Gilmore, Pine, 1997; Blecker i in., 2004) 3 

W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele innych propozycji podziału strategii 4 

customizacji, m.in. u Duray (2000), MacCarthy (2003) Piller i Tseng (2010). Jednak niezależnie 5 

od zaproponowanego podejścia podstawowym kryterium podziału jest zakres czynności 6 

customizowanych, wykonywanych przez uczestników danego łańcucha dostaw: począwszy od 7 

projektowania, przez produkcję i składanie, po dystrybucję.  8 

4. Nowe technologie wspierajace customizację 9 

W dobie czwartej rewolucji przemysłowej (Industry 4.0) customizacja produktów  10 

w łańcuchu dostaw nabiera nowego wymiaru. Często jest postrzegana jako podstawowa 11 

strategia dająca przewagę konkurencyjną, a nowe technologie tylko wzmacniają ten trend 12 

(Piller, Walcher, 2018). Praktycznie każda z czterech grup technologii ((1) dane i łączność, (2) 13 

analityka i sztuczna inteligencja, (3) interakcja człowiek maszyna, (4) zautomatyzowany park 14 

maszynowy), wyróżniona w Przemyśle 4.0, wywiera bezpośredni wpływ na customizację 15 

produktów (Lee et al., 2014; Szozda, 2017; McKinsey&Company, 2015).  16 

W ramach danych i łączności wykorzystuje się takie technologie, jak: Internet rzeczy  17 

(ang. IoT, Internet of Things) oraz technologie w chmurze (ang. cloud technology). 18 

Odpowiadają one w łańcuchu dostaw m.in za: centralizację oraz wirtualizację przechowywania 19 

danych, przetwarzanie danych, łączność i przekazywanie informacji oraz danych, a także 20 

komunikację między urządzeniami. 21 

Technologie w chmurze wg National Institute of Standards and Technology (NIST) to 22 

model umożliwiający dostęp przez internet do współdzielonej puli zasobów obliczeniowych 23 

(np. sieci, serwerów, pamięci masowych, aplikacji i usług), które są konfigurowalne, dostępne 24 

„na życzenie”, mogą być szybko alokowane i zwalniane przy minimalnej interakcji 25 

użytkownika, czy dostawcy usług (Nowicka, 2012; Kale, 2014). Cloud technology wspierają 26 

customizację produktów poprzez centralizację zarządzania, która umożliwia sprawdzanie 27 

dostępności oraz wykonalności zamówień klientów. Możliwość wglądu do danych, w czasie 28 

rzeczywistym i z jednego miejsca, wszystkich ogniw danego łańcucha dostaw, w tym m.in.: 29 

fabryk i magazynów, pozwala na przyspieszenie procesu sprawdzania wykonalności 30 

indywidualnych, customizowanych zamówień konkretnych klientów.  31 

IoT to technologia z obszaru systemów informacyjnych, w której przedmioty, czy też 32 

procesy, mogą bezpośrednio lub pośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za 33 

pośrednictwem inteligentnych sieci wymiany informacji (Weber, Weber, 2009). Technologia 34 

internetu rzeczy, zastosowana w urządzeniach codziennego użytku, pozwala na cutomizację 35 
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użytkowania danych produktów. Klient może dowolnie konfigurować sieć połączonych ze sobą 1 

urządzeń, np. poprzez włączenie w jeden system samochodu, telefonu, pralki, lodówki i np. 2 

podgrzewacza wody. Zapewnia to możliwość zdalnego sterowania poszczególnymi 3 

urządzeniami, z każdego miejsca na świecie. IoT ma także zastosowanie w transporcie  4 

i produkcji, gdzie maszyny komunikują się między sobą, by efektywnie ustalać plany produkcji 5 

i transportu, a tym samym jak najszybciej dostarczać zamówiony przez klienta produkt na 6 

rynek.  7 

Kolejna grupa technologii wykorzystywanych w przemyśle 4.0 to sztuczna inteligencja 8 

(ang. artificial intelligence) i analityka, w tym m.in. tzw. eksploracja danych (ang. data mining) 9 

i inteligentne dane (ang. smart data).  10 

Idea eksploracji danych polega na wykorzystaniu szybkości komputera do znajdowania 11 

ukrytych dla człowieka prawidłowości w danych zgromadzonych w tzw. hurtowniach danych 12 

(Larose, 2006). Natomiast inteligentne dane to pojęcie wywodzące się z big data. W przypadku 13 

tych technologii możliwa jest koncentracja na mniejszych zestawach wartościowych danych, 14 

które można przekształcić m.in. w praktyczne raporty i konkretne wyniki (Spencer, 15 

16.05.2018). W customizacji produktów technologie te mogą być wykorzystywane do 16 

prognozowania i planowania popytu na produkty poprzez m.in. zbieranie danych bezpośrednio 17 

ze sprzedanych wyrobów. Jest to rozwiązanie możliwe do zastosowania np. w szczoteczkach 18 

do zębów, by sprawdzać sposób użytkowania oraz żywotność danego urządzenia. 19 

Sztuczna inteligencja to tworzenie maszyn mających zdolności przypisane ludzkiemu 20 

myśleniu m.in.: podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów, uczenia się (Bellman 21 

1978). Wpływa ona m.in. na digitalizację i automatyzację pracy opartej na wiedzy, co natomiast 22 

bezpośrednio przekłada się na elastyczność produkcji, a co za tym idzie szybszą możliwość 23 

przezbrojenia maszyn i wytwarzania produktów dostosowanych pod indywidualne zamówienie 24 

klientów.  25 

Trzecią grupę technologii stanowi interakcja człowiek maszyna. W ramach tych technologii 26 

wykorzystuje się nowej generacji GUI (graficzny interfejs użytkownika) oraz wirtualną 27 

rzeczywistość (ang. AR, Augmented Reality). Są to technologie, które czesto są jednocześnie 28 

wykorzystywane na tych samych urządzeniach.  29 

GUI to określenie sposobu prezentacji informacji oraz interakcji z użytkownikiem, 30 

polegającej na rysowaniu i obsługiwaniu widżetów (SymbOS 3.0, 20.05.2018). System 31 

rozszerzonej rzeczywistości natomiast łączy świat realny z rzeczywistością wirtualną, jest 32 

interaktywny w czasie rzeczywistym oraz umożliwia swobodę ruchów w trzech wymiarach 33 

(Azuma, 1997). Technologie te w customizacji produktów ułatwiają proces kompletacji  34 

w magazynie, dzięki czemu zamówione, różne produkty, w jednym zamówieniu, mogą szybciej 35 

trafić do odbiorcy. AR daje także możliwość przeniesienia procesu produkcyjnego w obszar 36 

dystrybucji. Poprzez instrukcje wykonania, odpowiednio przeszkoleni magazynierzy, mogą 37 

stać się częścią procesu produkcyjnego. Przeniesienie w obszar dystrybucji ostatniego etapu 38 
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produkcyjnego pozwala na szybsze dostarczenie produktów na rynek, jak również zwiększa 1 

możliwość indywidualizacji dostarczanych produktów.  2 

Ostatnią grupę technologii stanowi zautomatyzowany park maszynowy, w tym: drukarki 3 

3D oraz zaawansowana robotyka. Szczególnie szerokie zastosowanie w customizacji mają 4 

drukarki 3D. Wykorzystanie ich na produkcji pozwala na pełną customizację produktu  5 

i wykonanie wyrobu dokładnie pod zamówienia klientów. Ograniczeniem w tym przypadku są 6 

materiały z których można drukować przedmioty. Z drugiej strony zaawansowana robotyka  7 

i pełna automatyzacja na produkcji, ze względu na małą elastyczność, to wrogowie customizacji 8 

produktów.  9 

5. Przykłady customizacji prduktów w łańcuchu dostaw 10 

Przedstawione poniżej przykłady customizacji produktów w łańcuchu dostaw są 11 

rozpatrywane ze względu na zasięg customizacji w ramach wykonywanych czynności  12 

w łańcuchu dostaw, w związku z tym podzielone są na trzy kategorie: customizacja w obszarze 13 

dystrybucji, produkcji oraz projektowania.  14 

Customizacja produktów w obszarze dystrybucji 15 

Coraz częściej customizacja produktów odbywa się na styku producent – sieć handlowa  16 

i to właśnie sieć handlowa dyktuje producentowi warunki customizacji. Tak jest w przypadku 17 

firmy Procter & Gamble w Polsce, dla której obecnie aż 18% obrotu stanowią customizowane 18 

produkty. Wyróżniają oni cztery formy customizacji produktu, jest to: DRP, SRP, x-mass 19 

packs/BP i Stickering.  20 

 21 

 22 

Rysunek 2. Udział % poszczególnych strategii customizacji produktów w P&G w Polsce w całości 23 
Źródło: Materiały firmy P&G. 24 

DRP (ang. Display Ready Pallet) jest regałem tzw. display, będącym jednocześnie 25 

opakowaniem dla różnorodnych produktów. Przeważnie jest rozmiarów palety i jest 26 

wypełniany produktami w centrum logistycznym P&G. Ma to na celu ograniczenie 27 

przeprowadzanych operacji logistycznych w sklepie, gdzie jedynie zostaje zdjęte opakowanie 28 

SRP
32%

x-mass 
packs/BP

28%

DRP
22%

Stickerin
g

18%
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ochronne i regał przenośny jest gotowy do wystawienia na hali sprzedażowej. Tego typu 1 

rozwiązanie stanowi 22% customizacji odbywającej się obecnie w P&G w Polsce i dotyczy 2 

przede wszystkim dedykowanych akcji promocyjnych, które odbywają się w sieciach 3 

handlowych i dyskontach. Rozwiązanie to nie można mylić z pustymi regałami prznośnymi 4 

wysyłanymi do klienta, które są wypełniane w sklepie przez merchandiserów. 5 

Drugą formę customizacji stanowi SRP (ang. Shelfe Ready Packing). Są to pudełka,  6 

w których miksowanych jest kilka różnych wariantów danego produktu. W fabrykach,  7 

na produkcji, możliwe jest przygotowanie jednorodnych zestawów, tzw. mono. Jeżeli natomiast 8 

klient wymaga umieszczenia w pudełku zdywersyfikowanych produktów, wówczas 9 

customizacja odbywa się w centrum logistycznym. Tego typu customizację najczęściej 10 

zamawiają dyskonty, np. Biedronka, czy Lidl. Przykładowo Biedronka wymaga od 11 

producentów (w tym P&G) przygotowania składanych pudełek, które można jedną ręką 12 

rozłożyć i złożyć, co ma na celu zwiększenie efektywności operacyjnej w sklepie. SRP jest 13 

najczęściej stosowaną formą customizacji produktu i stanowi aż 32% customizacji odbywającej 14 

się obecnie w P&G w Polsce.  15 

Trzecią formą customizacji jest BP /X-mass – bundel pack. Są to paczki, mniejsze 16 

opakowania zbiorcze, przygotowywane pod akcje promocyjne danego klienta, np: świąteczny 17 

zestaw Old Spice lub szczoteczki elektryczne z pastą „gratis”. Mogą to też być dwa produkty 18 

połączone ze sobą folią, czy też owijką np. w ramach akcji weź jeden produkt, a za drugi zapłać 19 

50%.  20 

Ostatnią, czwarta formę customizacji produktu stanowi LS/S – Legal sticker/Sticker.  21 

Jest to odpowiednie dostosowanie informacji o produkcie pod dany rynek sprzedażowy.  22 

Są to tłumaczenia instrukcji obsługi oraz tagowanie, znakowanie produktu. W polskim oddziale 23 

P&G obsługiwanych jest w ten sposób 9 krajów. Najczęściej jest to naklejka na której 24 

umieszczane są informacje regulacyjne, np.: język polski, instrukcja użytkowania lub 25 

komunikat marketingowy typu „Economic pack”, „Nowość”, „Produkt Roku 2017”.  26 

W ramach procesów customizacji w P&G wszystkie operacje są wykonywane ręcznie. 27 

Firma nie stosuje do tego celu linii produkcyjnej, w tym automatyzacji, ponieważ aż ok. 700 28 

produktów jest customizowanych, a różnorodność i elastyczność ograniczają możliwość 29 

zastosowania automatyzacji. Przygotowanie produktu w procesie customizacji, od momentu 30 

złożenia zamówienia przez klienta, do momentu otrzymania przez niego gotowego produktu, 31 

trwa obecnie 10 tygodni. Docelowo firma chce skrócić ten czas do 4 tygodni, jednak Procter & 32 

Gamble nie planuje wykorzystywać w tym celu nowoczesnych technologii.  33 

Customizacja produktów w obszarze produkcji – składanie 34 

Składanie produktów pod zamówienie klientów, będące jednym z ostatnich etapów procesu 35 

produkcji danego wyrobu, jest najbardziej klasycznym przykładem wdrożenia customiazji 36 

produktów w łańcuchu dostaw. Firma Dell już w latach 90. ubiegłego wieku zaczęła dostarczać 37 

skonfigurowane pod klienta komputery osobiste. Klient na stronie Dell zamawia komputer 38 
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wybierając model oraz dostępne moduły. Dopiero w momencie złożenia zamówienia przez 1 

klienta produkt jest składany i wysyłany do nabywcy.  2 

Bardzo podobne rozwiązania wykorzystują obecnie firmy odzieżowe. Firma Levis oferuje 3 

szycie spodni „na miarę”. Cena takiego produktu jest zaledwie o 20% wyższa od ceny produktu 4 

standardowego. Nike i Adidas oferują buty, które klient może samodzielnie zaprojektować – 5 

wybiera m.in. materiał oraz kolor poszczególnych elementów obuwia. Konfiguracji dokonuje 6 

się korzystając z aplikacji na stronach internetowych danych producentów. Zamówienia 7 

składane są na prywatnych urządzeniach w dowolnym miejscu na świecie, ale także jest 8 

możliwość skorzystania z oprogramowania w wybranych sklepach. Firmy produkujące obuwie 9 

sportowe idą o krok dalej. Adidas w 2017 roku uruchomił produkcję obuwia przy 10 

wykorzystaniu drukarek 3D, które drukują podeszwy. Na razie są produkowane w standardo-11 

wych rozmiarach, jednak w przyszłości będzie możliwość dostosowania produktu do stopy 12 

kupującego. Inne posunięcie Adidasa, w kwestii wykorzystania technologii w masowej 13 

customizacji produktu, to przeniesienie produkcji obuwia z Azji do Niemiec. Ze względu na 14 

redukcję kosztów, w latach 90., została podjęta decyzja o produkcji na dużą skalę w Azji. Teraz 15 

z tych samych przyczyn produkcja jest przeniesiona do Niemiec. Na powierzchni 4600 m2 16 

powstała w pełni zautomatyzowana fabryka, w której to m.in. wykorzystywane są karbonowe 17 

drukarki 3D. Dzięki temu rozwiązaniu producent obuwia sportowego jest bliżej rynku zbytu,  18 

a tym samym skraca czas dostawy produktu na rynek.  19 

Customizowanie w obszarze produkcji/składania, dotyczy również produktów o dużo 20 

większej wartości niż odzież. Przykładem mogą być samochody, dla których możliwa jest 21 

indywidualna konfiguracja poszczególnych elementów wyrobu końcowego. Jednak wszystkie 22 

te modyfikacje dokonywane są w ramach określonych, z góry zdefiniowanych, modeli 23 

produktów. Customizacja w branży motoryzacyjnej rozpoczęła się w latach 90. Pierwszym 24 

producentem, który wdrożył tą strategię był Nissan, w roku 1991, potem w 1996 customizację 25 

wprowadzili europejscy producenci: BMW, Volvo, VW, a dopiero w 1999 roku: Toyota,  26 

GM oraz Ford. W 2010 roku klienci mogli już stworzyć u danego producenta ponad kilkaset 27 

różnych opcji jednego modelu samochodu. Jednak nie we wszystkich krajach sprzedaż 28 

customizowanych produktów kształtuje się na tym samym poziomie. Na podstawie raportu  29 

z roku 2000 w Europie sprzedaż customizowanych samochodów wynosiła zaledwie ok. 50%, 30 

pozostałe samochody były sprzedawane z magazynu. W Japonii współczynnik sprzedaży 31 

customizowanych produktów był najwyższy – ok. 60%, w USA natomiast najniższy i wynosił 32 

zaledwie 6% (Williams, 2000). W obecnych czasach, w ramach customizacji produktów, 33 

producenci samochodów bardzo dużą wagę przywiązują do rozwoju obecności w sieci,  34 

np. poprzez tworzenie konfiguratorów samochodowych, czy porównywarek różnych modeli. 35 

Za pomocą już kilku kliknięć potencjalni nabywcy samochodów mogą uzyskać dostęp do 36 

ogromnej ilości informacji. Wg badań przeprowadzonych przez McKinsey, w 2012 roku 70% 37 

kupujących uznało Internet za główne źródło informacji o branży motoryzacyjnej 38 

(McKinsey&Company, 2013). Jednak mimo to klienci odwiedzali dealerów średnio pięć razy 39 
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przed zakupem samochodu. Obecnie klient odwiedza dealera zazwyczaj raz, jak jest już 1 

zdecydowany. Fazę testów, badań i porównywania produktów najczęściej dokonuje wcześniej, 2 

poprzez strony internetowe. Customizację produktów w branży motoryzacyjnej wspierają także 3 

inne technologie, w tym przede wszystkim: automatyzacja produkcji, robotyka, technologie  4 

w chmurze, AR, czy IoT.  5 

Liderami w wykorzystaniu najnowszych technologii m.in. w customizacji produktów,  6 

są niemieccy producenci samochodów, w tym BMW. Strategia customizacji w BMW jest 7 

realizowana poprzez: COSP, narzędzia wspierające obsługę klienta, zarządzanie łańcuchem 8 

dostaw, rozwój systemów klasy ERP oraz automatyzację produkcji (Khalek et al., 20.05.2018). 9 

W 2002 roku został wdrożony proces sprzedaży i produkcji zorientowany na klienta, zwany 10 

COSP (ang. customer-oriented sales and production process). Obejmuje on wszystkie 11 

czynności wykonywane w łańcuchu dostaw, od momentu złożenia zamówienia do momentu 12 

dostarczenia produktu do klienta. Celem COSP jest integracja oraz działanie zespołowe 13 

producenta, operatorów logistycznych i dealerów, by skracać wewnętrzny czas potrzebny na 14 

realizację zlecenia. Kolejnym elementem wspomagającym customizację w BMW są narzędzia 15 

wspierające sprzedaż, dostępne dla klienta online: interaktywna strona internetowa, w tym 16 

system zamówień wraz z możliwością konfiguracji samochodu pod potrzeby danego klienta, 17 

E-broszura oraz możliwość dodawania opinii i bezpośredni kontakt z producentem. BMW dąży 18 

do tego, by każdy z samochodów był wysoce zindywidualizowany. Klient ma wpływ na coraz 19 

większą liczbę elementów, w tym m.in. model, kolor, silnik, wyposażenie wnętrza, co daje 20 

możliwość stworzenia dużej liczby wariantów, np. dla BMW serii 7 jest możliwe stworzenie 21 

100 000 000 000 000 000 wariantów samochodów, a dla wszystkich serii i modeli BMW liczba 22 

ta osiąga wartość – 100 000 000 000 000 000 000 000 000 (Adari, 2003). Kolejnym elementem 23 

wspierającym customizację są strategie wdrażane w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw. 24 

BMW nawiązuje bliską współpracę z dostawcami surowców i komponentów. Aby dokonać 25 

integracji w ramach łańcucha dostaw, z dostawcami i dealerami, BMW ciągle inwestuje  26 

w system klasy ERP, SAP. Stawia również na automatyzację produkcji oraz wykorzystanie 27 

zaawansowanej robotyki pomagającej przede wszystkim w końcowych etapach produkcji.  28 

W 2016 roku BMW wprowadziło całkowicie zautomatyzowaną linię produkcyjną  29 

w Wackersdorf (Junka, 2017). Celem jest dostarczanie samochodu w jak najkrótszym czasie 30 

(obecnie jest to 12 dni od momentu złożenia zamówienia przez klienta), redukcja czasu 31 

produkcji o 50% (z 40h na 20h). Do tego BMW zakłada zmniejszenie kosztów zużycia prądu 32 

o 50% oraz zużycia wody o 70%. Wszystkie te działania mają zredukować koszty produkcji 33 

samochodu o 5%. W strategii customizacji występuje również elastyczny proces wytwórczy, 34 

pozwalający na produkcję różnych modeli na jednej linii produkcyjnej oraz montażu na 35 

stanowiskach pracy zdywersyfikowanych części i podzespołów. Na niektórych liniach możliwe 36 

jest wyprodukowanie kilku modeli samochodów.  37 

 38 
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Customizacja produktów w obszarze projektowania 1 

Najbardziej zaawansowane technologie z obszaru Przemysłu 4.0. są wykorzystywane  2 

w customizacji produktów w obszarze projektowania. Przykładem pełnej customizacji, 3 

możliwej właśnie dzięki nowoczesnym technologiom, jest amerykańska firma Stratasys, 4 

produkująca protezy pod indywidualne zamówienie klientów (Szozda, 2017). Tradycyjna 5 

produkcja protezy obejmuje proces złożony z pięciu etapów, który zaczyna się od ściągnięcia 6 

miary i przygotowania modelu roboczego, przez model właściwy, aż do dopasowania go do 7 

pacjenta, czyli ręczne przycinanie i szlifowanie. W nowym modelu produkcji protezy 8 

wykorzystywane są drukarki 3D. Podczas pierwszego spotkania zdejmowana jest miara, która 9 

zostaje poddana obróbce w systemie komputerowym. To tam tworzony jest projekt protezy  10 

z uwzględnieniem medycznych wskazań oraz budowy ciała pacjenta. Przygotowany projekt 11 

jest podstawą do rozpoczęcia wydruku przy użyciu drukari 3D. Precyzja wydruku pozwala na 12 

przygotowanie protezy, która nie wymaga dalszego dopasowania. Produkt jest gotowy do 13 

przekazania pacjentowi. Dotychczasowa produkcja protezy to dla pacjenta oczekiwanie na 14 

gotowy produkt ponad 8 tygodni. Dzięki zastosowaniu nowych technologii czas jest skrócony 15 

do czasu projektu i wydrukowania protezy, który wynosi jeden dzień.  16 

6. Podsumowanie 17 

Customizacja produktu jest pojęciem znanym i definiowanym w wielu opracowaniach 18 

naukowych. Jednak zachodzące w ostatnich latach zmiany w sposobie zarządzania 19 

przedsiębiorstwami i całymi łańcuchami dostaw powodują, że customizacja nabiera nowego 20 

wymiaru. Oczekiwania klientów zmieniają się, w związku z czym zmienia się również 21 

dostarczany produkt, jak i sposób dostawy produktu na rynek. Przyczynia się do tego przede 22 

wszystkim postęp technologiczny w ramach czwartej rewolucji przemysłowej 23 

(McKinsey&Company, 2015), który powoduje zmiany w sposobie wytwarzania oraz 24 

dystrybucji.  25 

Celem artykułu było określenie zmian oraz tendencji zachodzącej transformacji przemysłu 26 

w obszarze customizacji produktów w łańcuchu dostaw. Przedstawione przykłady dowodzą,  27 

że nowoczesne technologie z obszaru Przemysłu 4.0 wywierają wpływ na customizację 28 

produktów, przyczyniając się do zwiększenia oferty produktowej danych łańcuchów dostaw. 29 

Prócz dywersyfikacji produktów, można określić dwie dodatkowe korzyści z customizacji 30 

produktów przy wykorzystaniu nowych technologii, są to: skrócenie czasu dostawy produktu 31 

na rynek oraz większa elastyczność produkcji. 32 

  33 
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Tabela 2. 1 
Technologie Przemysłu 4.0. w customizacji produktów 2 

Customizacja produktów Projektowania Produkcji Dystrybucji 

Technologie wspierające 

customizację produktów 

Cloud 

Smart Data  

3D 

IoT 

3D 

Cloud 

Artificial Intelligence 

Data Mining 

Smart Data 

AR i GUI 

AR i GUI 

Cloud 

IoT 

Technologie nie wspierające 

customizacji produktów 

Zaawansowana robotyka i automatyzacja procesów 

Żródło: opracowanie własne. 3 

Przedstawione przykłady pokazują, że zaawansowana technologia z Przemysłu 4.0.  4 

w najszerszym obszarze jest wykorzystana w customizacji produktów w ramach produkcji  5 

i składania na zamówienie. Praktycznie wszystkie technologie wspierające czwartą rewolucję 6 

przemysłową mają tutaj zastosowanie. W przypadku customizacji produktów w obszarze 7 

dystrybucji wykorzystanie nowych technologii zostaje ograniczone, głównie do narzędzi  8 

i technologii wspierających proces komunikacji oraz zbierania i przekazywania danych  9 

i informacji, tj.: AR, Cloud i IoT. Na ograniczenie wykorzystania nowoczesnych technologii  10 

w procesie customizacji produktu wpływa również wartość produktu oraz różnorodność 11 

dostarczanych kombinacji danego wyrobu. Im wartość jest niższa, a różnorodność większa,  12 

tym nowe technologie nie są w stanie w wystarczającym zakresie wspierać customizację 13 

produktów.  14 

 15 

Badania zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na 16 

podstawie projektu nr 2015/18/M/HS4/00388 17 
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