
 

 

   

1. Wymień 3 kluczowe produkty / usługi, które wytwarza Państwa firma: 

 …………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..………………………. 

 ………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………..……………………………………………. 

2. Określ potrzeby w zakresie wdrożenia informatycznego systemu zarządzania produkcją – ERP (zaznacz odpowiednie 
odpowiedzi – jedna odpowiedź) 

Brak 
potrzeb 

Potrzeba wdrożenia nowego systemu 
ERP 

Potrzeba wymiany systemu 
ERP 

Potrzeba rozszerzenia 
funkcjonalności  

 
   

3. Określ potrzeby w zakresie informatycznego wspomagania zarządzania produkcją w ERP (zaznacz odpowiednie odpowiedzi – 
wybór wielokrotny) 

Brak 
potrzeb 

Planowanie 
produkcji 

Sterowanie 
produkcją  

Planowanie potrzeb 
materiałowych 

Rejestracja operacji 
technologicznych 

 
    

4. Określ potrzeby w zakresie wdrożenia  systemu monitorowania przebiegu procesów produkcyjnych MES (zaznacz 
odpowiednie odpowiedzi – wybór wielokrotny) 

Brak 
potrzeb 

Rejestracja i analiza danych 
produkcyjnych z maszyn – 

Monitoring Produkcji (np. powody 
przestojów, mikroprzestoje, awarie) 

Analiza czasów realizacji 
zleceń produkcyjnych – 
Efektywność produkcji – 

wskaźniki OEE, OLE 

Utrzymanie 
Ruchu – 

planowane 
przeglądy, awarie 

Kontrola 
Jakości – 

plany 
kontroli 

Inne 
potrzeby 

 
     

5. Określ dla ilu potencjalnie stanowisk produkcyjnych planowane jest wdrożenia systemu zarządzania produkcją MES? 
(zaznacz odpowiednie odpowiedzi – jedna odpowiedź) 

Nie planuję 
wdrożenia 

Trudno 
określić 

do 20 stanowisk 
produkcyjnych 

20 -40 stanowisk 
produkcyjnych 

40-60 stanowisk 
produkcyjnych 

Ponad 60 stanowisk 
produkcyjnych 

 
     

 
6. Czy Państwa firma projektuje nowe wyroby, usługi lub technologie? (zaznacz odpowiednie odpowiedzi – wybór wielokrotny) 

Realizujemy usługi bez 
dokumentacji 

technicznej   

Wykonujemy 
produkty/usługi z 

powierzonej dokumentacji 

Planujemy 
projektować w 

przyszłości 

Tak, projektujemy  
standardowe 

produkty 

Tak, projektujemy 
innowacyjne 

produkty 

 
    

7. Określ potrzeby w zakresie wykorzystania oprogramowania CAD do projektowania wyrobów (zaznacz odpowiednie 
odpowiedzi – wybór wielokrotny) 

Brak 
potrzeb 

Planujemy wykorzystywać w 
przyszłości 

2D 3D Zaawansowane projektowanie CAD, symulacja i obliczenia 
inżynierskie 

 
    

 
 



 
 

8. Określ potrzeby w zakresie wykorzystania oprogramowania CAM w procesach wytwórczych (zaznacz odpowiednie 
odpowiedzi – wybór wielokrotny) 

Brak maszyn 
CNC 

Planujemy zakup 
maszyn CNC 

Ręczne 
programowanie CNC 

Automatyczne 
programowanie CNC 

Zaawansowana analiza i 
symulacja procesów 

wytwórczych 

 
    

9. Określ potrzeby w zakresie automatyzacji stanowisk produkcyjnych (zaznacz odpowiednie odpowiedzi – wybór wielokrotny) 

Brak 
potrzeb 

Planujemy robotyzację 
procesów 

Robotyzacja wybranych 
stanowisk/gniazd 

Robotyzacja linii 
produkcyjnych 

Pełna robotyzacja procesów 
wytwórczych 

     

10. Określ potrzeby w zakresie poprawy efektywności procesów produkcyjnych (zaznacz odpowiednie odpowiedzi – wybór 
wielokrotny) 

Brak 
potrzeb 

Zwiększenie 
wydajności  

Redukcja 
odpadów 

Redukcja 
braków  

Skrócenie czasów 
przezbrojeń 

Inne 
potrzeby 

      

11. Określ potrzeby w zakresie automatyzacji zaopatrzenia produkcji w standardowe części typu C: (śruby, podkładki, nity, 
wkładki gwintowane, końcówki kablowe, etc.) (zaznacz odpowiednie odpowiedzi – wybór wielokrotny) 

Brak 
potrzeb 

Planujemy 
wykorzystywać w 

przyszłości 

Automatyzacja dostaw 
na stanowisko montażu 

Redukcja liczby 
dostawców 

Redukcja stanów 
magazynowych 

Optymalizacja 
przepływu 
materiałów 

      

12. Określ potrzeby dotyczące wspomagania rozwoju produktu w zakresie technik montażu (zaznacz odpowiednie odpowiedzi – 
wybór wielokrotny) 

Brak 
potrzeb 

Planujemy 
wykorzystywać 
w przyszłości 

Doradztwo 
techniczne w 

zakresie 
projektowania 

złączy 

Wycena 
części CNC w 

czasie 
rzeczywistym 

Optymalizacja 
połączeń 

mechanicznych 
w wyrobach 

Optymalizacja 
procesów 
montażu 

Laboratoryjne 
testowanie 

połączeń  

Cyfrowe 
instrukcje 
montażu 

        

13. Określ potrzeby w zakresie automatyzacji intralogistyki  

Brak 
potrzeb 

Planujemy 
wykorzystywać w 

przyszłości 

Automatyzacja 
magazynów 

materiałów (blachy, 
elementy ciężkie, etc.) 

Automatyzacja 
procesów 

transportowych 

Roboty mobilne lub 
kooperacyje 

(współpracujące) 

Systemy 
autonomicznego 

transportu lub AGV 

 
     

14. PYTANIE OPCJONALNE: W jakich obszarach produkcji widzą Państwo największe wyzwania? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 



 

METRYCZKA  

15. Wymagana w projekcie identyfikacja firmy jako MŚP: 

a/ Podaj (orientacyjne) liczbę pracowników zatrudnionych w Państwa firmie w latach  

2019 ……………………….    2020 ………………………. 

b/ Podaj przychody (orientacyjne)  Państwa firmy w latach:  

2019 ……………………….    2020 ………………………. 

 Dominujący rynek klientów: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Nazwa firmy: ………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

 Adres firmy: ………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… 

 Osoba do kontaktu: …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 

 Telefon: ………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 

 E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 

         Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych przez         

MP Polskie Klastry sp. z o.o. w ramach konkursu: “Wygraj bezpłatny audyt -Przemysł 4.0 w twojej  firmie” (postaw X)  

 
25 maja 2018r. weszło w życie Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych. Jego celem jest ochrona Państwa danych osobowych, 
czyli wszystkich informacji, które mogą Państwa zidentyfikować. Kontakt z Państwem jest dla nas niezwykle cenny i doceniamy możliwość 
udostępniania Państwu przygotowanych przez nas treści związanych z konkursem “Wygraj bezpłatny audyt -Przemysł 4.0 w twojej firmie”. 
Będziecie Państwo otrzymywać informacje, ponieważ jesteście uczestnikami konkursu. Państwa dane jakie  posiadamy: imię i nazwisko, 
nazwę firmy/instytucji, Państwa służbowy adres e-mail i numer telefonu. Zgodnie z RODO potwierdzamy, że Państwa dane nie zostaną 
przekazane stronom trzecim. Nasza baza danych służy wyłącznie informowaniu o działaniach podejmowanych przez MP Polskie Klastry Sp. z 
o.o. i pozostaje ściśle poufna. Zgodnie z rozporządzeniem RODO macie Państwo prawo dostępu, poprawiania, zgłoszenia sprzeciwu i 
usunięcia danych bezpośrednio dotyczących Państwa. W celu realizacji tych praw, prosimy o powiadomienie nas e-mailem/pocztą 
tradycyjną.  

 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem naboru i uczestnictwa w bezpłatnym audycie Przemysłu 4.0. Regulamin dostępny 

na stronie www.polskieklastry.org/SMART2021/Regulamin (postaw X) 

 

WYPEŁNIONĄ ANKIETĘ  

WYŚLIJ NA ADRES 

biuro@polskieklastry.org   

 

Dziękujemy za zgłoszenie. Będziemy się wkrótce kontaktować. 

Klaster Metalowy METALIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „SMART2021. Przemysł 4.0 dla przemysłowych MŚP” jest zadaniem 
publicznym współfinansowanym ze środków budżetu Województwa 
Zachodniopomorskiego 

http://www.polskieklastry.org/SMART2021/Regulamin
mailto:biuro@polskieklastry.org

