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MM Magazyn Przemysłowy: Jak oce-
niają Panowie stopień automatyzacji 
polskiego przemysłu na tle najbardziej 
rozwiniętych gospodarek?

Marcin Kozłowski: Pozostajemy 
poniżej średniej światowej, jeśli 
chodzi o liczbę maszyn przypada-
jących na liczbę zatrudnionych 
w przemyśle. Polski wynik jest 
niższy w porównaniu z państwa-
mi, które są najbardziej zautoma-
tyzowane, ale plasujemy się też 
niżej niż Czesi czy Węgrzy. Wpły-
wają na to m.in. niskie koszty 
pracy. W niedługim czasie powin-
no się to zmienić, ponieważ rosną 
płace, spada bezrobocie i starzeje 
się nam społeczeństwo. To wszyst-
ko stwarza szanse dla robotyzacji 
i automatyzacji w polskich fir-
mach, które – rywalizując na 
europejskich i światowych ryn-
kach – muszą udoskonalać jakość 
i produkt. Pozytywnie na wdroże-
nia wpływają również korzystne 
zasady amortyzacji, ulgi i zwolnie-
nia podatkowe. Takie mechani-
zmy sprawdziły się na świecie 
i zaczynają sprawdzać się u nas.

Paweł Siembab: Jeśli chodzi o auto-
matyzację produkcji i Przemysł 4.0, 
Polska pozostaje w tyle za krajami 
zachodnioeuropejskimi. Potwier-
dza to również niska wartość 
wskaźnika gęstości robotów. Dane 
Międzynarodowej Federacji Robo-
tyki na 2020 r. pokazują, że Polska 
„zatrudnia” średnio 52 maszyny 
na 10 tys. pracowników (podczas 
gdy wskaźnik ten na świecie wy-
nosi 126, a w Europie – 123). Ta 
liczba plasuje nas nie tylko za wio-
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dącymi rynkami europejskimi, taki-
mi jak Niemcy, ale także za Słowacją 
czy Czechami. 

Sytuacja zaczyna się jednak zmie-
niać, ponieważ większość polskich 
przedsiębiorców wierzy w korzyści, 
jakie może przynieść automatyza-
cja i cyfryzacja procesów produk-
cyjnych. Jak wynika z badania prze-
prowadzonego na zlecenie Dassault 
Systèmes przez PMR w  2020 r., 
wśród 105 średnich i dużych firm 
produkcyjnych w Polsce aż 6 na 10 
firm jest obecnie w trakcie wdraża-
nia różnych rozwiązań z zakresu 
transformacji cyfrowej.

Mateusz Amroziński: Pod względem 
robotyzacji produkcji wciąż pozo-
stajemy na niechlubnym końcu 
rankingu. Świadczy o tym zarów-
no wskaźnik gęstości robotyzacji 
w Polsce, jak i specyfika, dynami-
ka oraz skala realizowanych pro-
jektów wdrożeniowych.

W Polsce projekty inwestycyjne 
zwykle obejmują pojedyncze roboty. 
Oznacza to, że robotyzacja jest trak-
towana jako środek zaradczy, który 
ma rozwiązać problemy w wybra-
nych miejscach linii produkcyjnych 
(np.  niedobór kadr, podniesienie 
jakości lub wydajności). W innych 
krajach europejskich robotyzację 
traktuje się jako narzędzie moderni-
zacji całych przedsiębiorstw, dlatego 
projekty wdrożeniowe obejmują 
zwykle od kilkunastu do kilkudzie-
sięciu robotów. 

W ostatnim roku w dużej mierze 
wspieraliśmy klientów, którzy już 
wcześniej inwestowali w robotyza-
cję i w obliczu nowych wyzwań ryn-
kowych postanowili zakupić kolejne 

roboty. We współpracy z nimi obser-
wowaliśmy wzrost skali zamówień 
w porównaniu z wcześniejszymi in-
westycjami. Inwestorzy decydujący się 
na zakup robota w czasie pandemii 
kierowali się przede wszystkim czyn-
nikami ludzkimi. Było to związane 
zarówno z trudnościami w pozyska-
niu i utrzymaniu stałej bazy pracow-
ników, jak i z koniecznością wprowa-
dzania izolacji i  innych obostrzeń 
(które miały ograniczać ryzyka roz-
przestrzeniania się pandemii). Robot 
był traktowany jako remedium przede 
wszystkim w strategicznych branżach 
produkcji, związanych m.in. z produk-
cją żywności i napojów, a także wy-
twarzaniem produktów związanych 
z  higieną i  ochroną zdrowia ludzi, 
gdzie tradycyjnie istnieje duża koncen-
tracja stanowisk pracy ludzi. 

W bieżącym roku spodziewamy się 
przyspieszenia inwestycji, a jednocze-
śnie wzrostów sprzedaży wskazują-
cych na postcovidowe odbicie prze-
mysłu. W ostatnim czasie obserwuje-
my wzrost zainteresowania robotyza-
cją ze strony firm z  sektora moto- 
ryzacyjnego, który dostosowuje się do 
nowych wymagań rynku w następ-
stwie upowszechniania się elektromo-
bilności. Firmy, które się do nas zgła-
szają, planują rozwój linii do produk-
cji baterii montowanych w samocho-
dach elektrycznych. Obserwujemy 
również dalsze ożywienie w przemy-
śle spożywczym i drzewnym.

Co głównie decyduje o tym, że polskie 
przedsiębiorstwa znajdują się na niższym 
poziomie automatyzacji?

Marcin Kozłowski: Głównym kryterium, 
które stoi na przeszkodzie przy wdra-

Rozmawiał: Wojciech Traczyk
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żaniu rozwiązań z zakresu Przemy- 
słu 4.0, jest brak specjalistów potra-
fiących rozsądnie poprowadzić ten 
proces. Nie jest łatwo stworzyć ze-
spół złożony ze specjalistów IT, in-
żynierów, automatyków w celu re-
alizowania inwestycji. Przedsiębior-
stwa coraz częściej są skłonne inwe-
stować w innowacje, które pozwolą 
im zapewnić przewagę konkuren-
cyjną. Dotyczy to jednak głównie 
dużych i średnich firm, natomiast 
te mniejsze wciąż miewają problem 
z podejmowaniem inwestycji dłu-
goterminowych, które wymagają 
planistycznego podejścia. 

Najczęściej wdrażaną technolo-
gią z  zakresu Przemysłu 4.0 jest 
automatyzacja produkcji, która 
w przypadku połączenia kilku ma-
szyn (również pod kątem oprogra-
mowania) umożliwia kontrolę nad 
procesem – dzięki integracji danych 
z produkcji, śledzeniu jej przebiegu 
i zbieraniu informacji na temat wy-
tworzonych produktów.
 
Paweł Siembab: Stoją za tym trzy pod-
stawowe przyczyny – trudniejszy 
dostęp do nowoczesnych zachod-
nich technologii przed 2004 r., a tak-
że deficyt kapitału i niskie koszty 
pracy, które nie zachęcają do inwe-
stowania w drogie maszyny. Mimo 
to rosnący obecnie niedobór pra-
cowników, coraz mniejsza liczba 
chętnych do wykonywania pro-
stych, powtarzalnych zadań (a co za 
tym idzie – nacisk na wzrost wyna-
grodzeń) może spowodować, że 
przedsiębiorcy chętniej będą skła-
niać się ku rozwiązaniom z zakresu 
automatyzacji i robotyzacji.

Mateusz Amroziński: W każdej branży 
spotykamy klientów otwartych na 
zmiany i inwestycje, a także takich, 
którzy chcą pozostać przy tradycyj-
nych rozwiązaniach. Niestety w Pol-
sce wciąż więcej mamy tych dru-
gich. Chęć kontynuowania tradycji 
jest tak silna, że zarządzający często 
nawet nie myślą o możliwości roz-
woju produkcji. Mimo że dynamicz-
nie zmieniające się czynniki rynko-
we sygnalizują potrzebę poszukiwa-
nia nowych, bardziej wydajnych 
i elastycznych modeli wytwarzania, 
to wiele firm od razu zakłada, że 
robotyzacja nie jest dla nich odpo-
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wiednia. W efekcie nie wykorzystu-
ją potencjału nowych technologii. 
Mierzą się też z problemami, które 
uniemożliwiają efektywną produk-
cję i osłabiają konkurencyjność firm. 

W globalnej produkcji przemysło-
wej mechanicznych pracowników 
wdraża się wszędzie tam, gdzie jest 
wymagana wysoka wydajność, ja-
kość i powtarzalność. Skutkuje to 
wzrostem produktywności i znacz-
nym obniżeniem kosztów. Co waż-
ne, nie dotyczy to już tylko tradycyj-
nych branż i dużych firm. Wzrost 
możliwości robotów, a także obni-
żający się z roku na rok koszt zaku-
pu technologii decyduje o tym, że 
roboty mają szansę odegrać dużą 
rolę także w rozwoju polskich fa-
bryk. Widzimy również niejedno-
krotnie trudności z  przygotowa-
niem zakładu pod proces robotyza-
cji, tzn. uporządkowanie samych 
procesów produkcyjnych, określe-
nie wymagań technicznych co do 
robotów i oczekiwanych od nich 
efektów.

Co mogłoby znacząco przyspieszyć wzrost 
automatyzacji polskiego przemysłu? 

Marcin Kozłowski: Wdrożeń z zakre-
su automatyzacji w polskim prze-
myśle przybywa i ta wzrostowa 
tendencja powinna się utrzymy-
wać w  ciągu najbliższych lat. 
Czynniki, które na to wpływają, to 
m.in. potencjał krajowego rynku, 
podnoszenie konkurencyjności na 
rynku europejskim i światowym, 
a także wysoka dostępność tech-
nologii i różnorodność sposobów 
jej finansowania.

Paweł Siembab:  Żyjemy w bardzo dy-
namicznych czasach. Nowe trendy – 
takie jak przejście od masowej pro-
dukcji do masowej personalizacji – 
zyskują na znaczeniu, a producenci 
coraz częściej mają do czynienia 
z zakłóceniami w łańcuchach do-
staw. Żeby pozostać konkurencyjne, 
firmy muszą zwiększyć elastyczność, 
znaleźć sposoby na obniżenie kosz-
tów, a  jednocześnie wprowadzać 
innowacje i wysokiej jakości produk-
ty szybciej niż konkurencja. 

Odpowiedzią na nowe wyzwania 
jest odpowiednie oprogramowanie, 
które umożliwia symulację całych 

linii produkcyjnych z użyciem ich cyfro-
wych reprezentacji – od wymaganych 
surowców i narzędzi, poprzez zakres 
możliwości produkcyjnych i czasowych, 
aż do poniesionych kosztów. Oznacza to, 
że firmy mogą w świecie wirtualnym 
testować i weryfikować zapotrzebowa-
nie pierwotne i wtórne, wielkości partii, 
harmonogramy i zdolności produkcyj-
ne – dzięki czemu cała produkcja staje 
się bardziej efektywna. Daje to także 
możliwość elastycznego reagowania 
wtedy, gdy pojawi się konieczność wy-
produkowania większej liczby jedno-
stek, dojdzie do zmiany w  łańcuchu 
dostaw lub jeśli zajdzie potrzeba obniże-
nia kosztów przez przedsiębiorstwo. 

Ponadto symulacja ułatwia oszacowa-
nie, w jaki sposób na całą produkcję 
wpłyną zakłócenia w procesie operacyj-
nym i jak można im zapobiec. Przykła-
dem jest Faurecia, francuski dostawca 
motoryzacyjny, który  – korzystając 
z możliwości 3DEXPERIENCE Twin od 
Dassault Systèmes – poddał symulacji 
całą linię produkcyjną, tym samym opty-
malizując kompletny proces jeszcze 
przed wyprodukowaniem pierwszej 
części. Pozwoliło to na znaczne obniże-
nie kosztów uruchomienia produkcji 
i umożliwiło szybkie reagowanie zarów-
no na nowe możliwości, jak i nieprze-
widziane sytuacje na rynku.

Mateusz Amroziński: Obecny niski poziom 
robotyzacji odzwierciedla duży poten-
cjał automatyzacji rodzimych linii pro-
dukcyjnych. Czynnikiem, który w naj-
większym stopniu może przyczynić się 
do zmiany statystyk, jest wiedza. Doty-
czy to zarówno świadomości przedsię-
biorców na temat roli robotów i korzyści 
jakie oferują, jak i doświadczenia produ-
centów stanowisk zrobotyzowanych. 

Stałe poszerzanie grona firm wdra-
żających roboty, a także wzrost zakresu 
ich wiedzy nt. poszczególnych rozwią-
zań przyczynia się do lepszego wyko-
rzystania możliwości robotów w ściśle 
wybranych branżach i obszarach pro-
dukcji. Wdrożeniom technologii z pew-
nością będzie sprzyjał wzrost na rynku 
pracy liczby ludzi młodych, lepiej wy-
edukowanych i bardziej otwartych na 
technologię (młodzi ludzie nie są zain-
teresowani pracą w tradycyjnym mo-
delu produkcji). Wdrożeniom sprzyjają 
także ulgi podatkowe, które polski rząd 
przewiduje w latach 2022–2026, uła-
twiające inwestycje w roboty.        MM


