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MOBILNOŒÆ 4.0, POJAZD U¯YTKOWY 4.0
ORAZ TRANSPORT 4.0 – KWESTIE DEFINICYJNE
I PRAKTYCZNE
Streszczenie: Celem tego artyku³u jest zdefiniowanie pojêæ: Transport 4.0, Mobilnoœæ
4.0 oraz Pojazd U¿ytkowy 4.0. Definiowanie to odbywa siê na podstawie analizy najnowszych zagranicznych opracowañ poœwiêconych tej kwestii, a tak¿e wniosków
w³asnych autora powsta³ych na podstawie oceny materia³ów wewnêtrznych, w tym
szkoleniowych, pochodz¹cych od firm odpowiadaj¹cych za dostawy taboru samochodowego i w efekcie bardzo blisko zwi¹zanych z wdra¿aniem zasad Mobilnoœci 4.0
w Pojazdach U¿ytkowych 4.0, dedykowanych do wykorzystania w systemach transportowych Transportu 4.0.

Wprowadzenie
TeraŸniejszoœæ coraz czêœciej mo¿na opisaæ jako tzw. rzeczywistoœæ chaosu1.
Cechuj¹ j¹ narastaj¹ce turbulencje, pojawiaj¹ siê nowe zjawiska, czynniki i procesy oraz stopniowo trac¹ znaczenie dotychczas dominuj¹ce. W takim ujêciu
przysz³oœæ – w porównaniu z chwil¹ obecn¹ i przesz³oœci¹ – ma stale rosn¹cy
nielinearny charakter. W efekcie wiele przysz³ych zjawisk nie bêdzie mia³o nic
albo niewiele wspólnego z tym, co siê dot¹d zdarzy³o. Mo¿na wskazaæ ró¿ne
przyczyny takiego stanu rzeczy. Tworz¹ one swoisty konglomerat elementów
spo³ecznych, politycznych, ekonomicznych, militarnych i kulturowych. Za najwa¿niejsze z nich trzeba uznaæ – z jednej strony nowy wymiar terroru i terroryzmu, z drugiej – obecny i przysz³y postêp techniczny. Z punktu widzenia tematyki
podjêtej w artykule postêp pe³ni kluczow¹ rolê. Rozwój technologii w zakresie
elektroniki, informatyki, mo¿liwoœci generowania, obrabiania, przesy³ania i gromadzenia potê¿nych iloœci danych wykreowa³ kompletnie now¹ rzeczywistoœæ
– rzeczywistoœæ, w której ludzie, w pierwszym rzêdzie w pañstwach wysoko
rozwiniêtych, zaczynaj¹ ¿yæ w œrodowisku mocno zelektronizowanym oraz
* Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc³awiu.
1 K. Sarnecki, Ekonomia chaosu, jak funkcjonowaæ w takim œrodowisku. WyjdŸ z paradygmatu linearnoœci,
„Transport Manager“ 2016, nr 2, s. 10–18.
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usieciowionym – sieciowo powi¹zanym, z siln¹ automatyzacj¹ i robotyzacj¹.
W efekcie skomercjalizowane nastêpstwa rozwoju technologicznego trzeba
uwa¿aæ za podstawow¹ si³ê napêdow¹ obecnych zmian. Co wiêcej, zmiany te s¹
na tyle powa¿ne, ¿e dla przybli¿enia aktualnej fazy (etapu) wzrostu i rozwoju
technologicznego ukuto termin czwarta rewolucja przemys³owa. Dotyczy ona wielu
dziedzin ¿ycia, dlatego pojawi³y siê okreœlenia typu Przemys³ 4.02 czy Media 4.03.
Procesy te nie omijaj¹ sektora TSL – Transport–Spedycja–Logistyka. Coraz
powszechniej zaczyna siê w nim u¿ywaæ takich pojêæ jak Logistyka 4.0 oraz œciœle
z ni¹ powi¹zane Transport 4.0, Mobilnoœæ 4.0 i – dla przewozów drogowych –
Pojazd U¿ytkowy 4.0. Celem tego artyku³u jest zdefiniowanie niektórych z tych
pojêæ tzn. Transport 4.0, Mobilnoœæ 4.0 oraz Pojazd U¿ytkowy 4.0. W uk³adzie
metodycznym artyku³ ten powsta³ na podstawie analizy najnowszych zagranicznych opracowañ poœwiêconych tej dziedzinie, przede wszystkim pochodz¹cych
z renomowanych europejskich instytutów i firm badawczych. Uzupe³niaj¹ j¹
wnioski w³asne autora sformu³owane na podstawie materia³ów wewnêtrznych,
w tym szkoleniowych, uzyskanych od podmiotów odpowiadaj¹cych za dostawy taboru samochodowego i tym samym niezwykle blisko zwi¹zanych z wdra¿aniem zasad Mobilnoœci 4.0 w Pojazdach U¿ytkowych 4.0 przeznaczonych do
wykorzystania w systemach transportowych Transportu 4.0.
Prezentowany artyku³ stanowi jedno z pierwszych w naszym kraju
kompleksowych opracowañ poœwiêconych temu zagadnieniu.

1. Zdefiniowanie pojêæ Mobilnoœæ 4.0 i Pojazd U¿ytkowy 4.0
Pojêcia Transport 4.0, Mobilnoœæ 4.0 i Pojazd U¿ytkowy 4.0 œciœle siê ze sob¹
wi¹¿¹. Mobilnoœæ 4.04 oznacza ruchliwoœæ zwiêkszon¹ i bardziej efektywn¹
w uk³adach czasowym, organizacyjnym i kosztowym. Wyra¿a siê ona przez
zdolnoœæ do sprawnego i elastycznego przemieszczania, a bazuje na trzech zasadniczych elementach, postêpuj¹cym zelektryfikowaniu, sieciowoœci i autonomizacji.
Tak zdefiniowana Mobilnoœæ 4.0 bezpoœrednio wp³ywa na cechy Pojazdu
U¿ytkowego 4.05. Musi byæ on mobilny w sposób 4.0, czyli zgodnie z zasadami
2
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Ch. Weiss, Wirtschaftskriminalität – Steigendes Angriffsrisiko durch Realisierung von Industrie 4.0, Fallstudien Der Schwäbischen Logistikwirtschaft, Hrsg. M. Krupp, P. Richard, F. Waibel, Hochschule
Augsburg, University of Applied Science, Augsburg 2016, s. 195, http://www.plattform-i40.de/
I40/Navigation/EN/Industrie40/WhatIsIndustrie40/what-is-industrie40.html [dostêp 5.08.2017].
K. Kupczyk, Zmiana modeli biznesowych na rynku medialnym w warunkach jego ucyfrowienia [w:] Ekonomia i miêdzynarodowe stosunki gospodarcze, seria Debiuty Studenckie, red. A. KuŸmiñska-Haberla,
K. Kupczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc³awiu, Wroc³aw 2016, s. 52–64.
Zob. http://www.ima-zlw-ifu.rwth-aachen.de/fileadmin/user_upload/INSTITUTSCLUSTER/Publikation_Medien/ Vortraege/download//Daimler_3July2014.pdf [dostêp 26.02.2017].
Driven by ideas. Commercial vehicles 2016, Verband der Automobilindustrie, Berlin 2016, s. 36–37.
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nakreœlonymi przez Mobilnoœæ 4.0. Poniewa¿ jego cechy w znacznym stopniu
wynikaj¹ z cech Mobilnoœci 4.0, pojazd ten wyró¿niaj¹ te same elementy co Mobilnoœæ 4.0, a zatem stale rosn¹ca6:
– autonomizacja, okreœlaj¹ca zwiêkszaj¹c¹ siê zdolnoœæ do samodzielnego
dzia³ania w rosn¹cej liczbie obszarów, takich jak prowadzenie lub kontrola w³asnego stanu technicznego (samokontrola, serwisowanie zapobiegawcze) itd.;
– elektronizacja, wyra¿ona przez bazowanie w uk³adzie konstrukcyjnym na
coraz wiêkszej liczbie po³¹czonych systemów sterowanych i nadzorowanych
elektronicznie, w tym z poziomu pok³adu samego pojazdu oraz zdalnie – na
odleg³oœæ;
– sieciowoœæ, wykorzystuj¹ca kompatybilne systemy i przejawiaj¹ca siê poszerzan¹ i pog³êbian¹ integracj¹ w ramach dynamicznie i elastycznie funkcjonuj¹cych oraz powi¹zanych i przenikaj¹cych siê sieci. Poszerzanie oznacza
wzrost liczby sk³adowych w³¹czonych w dane sieci oraz wzrost liczby
powi¹zanych sieci w ogóle, pog³êbianie – wzrost liczby zale¿noœci i interakcji
pomiêdzy elementami funkcjonuj¹cymi w danej sieci. Równoczeœnie tak
tworzone sieci powoduj¹, ¿e bêd¹ca ich wypadkow¹ sieciowoœæ z jednej strony wynika z w³¹czenia danego pojazdu do konkretnych, obs³ugiwanych
w danym momencie przez niego ³añcuchów spedycyjno-logistycznych, z drugiej – sta³ego jego kontaktu z otoczeniem w ramach interfejsów7: pojazd-infrastruktura (V2I – vehicle to infrastructure), pojazd-inne pojazdy (V2V – vehicle
to vehicle), pojazd-centra IT centrów kontroli (V2B – vehicle-to-IT-backend),
pojazd-cz³owiek (prowadz¹cy/V2H – vehicle to human). Generalnie wszystkie
po³¹czenia danego pojazdu z otoczeniem sieciowym – innymi odbiorcami
i u¿ytkownikami – okreœla siê jako V2-X (pojazd-inne elementy wp³ywaj¹ce
na niego i z nim w jakikolwiek sposób powi¹zane);
– elektryfikacja, powoduj¹ca, ¿e docelowa konfiguracja uk³adu napêdowego
bêdzie bazowaæ wy³¹cznie na systemach elektrycznych (silnik/silniki elektryczne, akumulatory, przy³¹cza), tzn. bez tradycyjnych spalinowych Ÿróde³ napêdu. W pe³ni elektryczne warianty spe³niaj¹ zatem wymagania tzw. ekologicznej mobilnoœci (electric ecomobility), czyli mobilnoœci obojêtnej dla przyrody.
W rezultacie Pojazd U¿ytkowy 4.0 bêdzie:
– przygotowany do autonomicznego dzia³ania oraz dzia³ania autonomicznego
w sieciach. Ten ostatni czynnik pozwala na wykorzystanie go w ramach zintegrowanych konwojów (tzw. platooning), okreœlanych te¿ mianem peletonów – transportowych peletonów;

6
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Zob. https://www.timocom.pl/Wiadomo%C5%9Bci/D.oniesienia-prasowe/Rewolucja-w-transporcie:
-Logistyka-4-0—Europejski-Platooning-Challenge [dostêp 12.02.2017]; A. Bernsmann, U. Clausen,
H. Heinrichmeyer, S. Stütz, ZF Future Study 2016, Last Mile Logistics, Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IM, Dortmund 2016, s. 16–31.
Verband der Automobilindustrie Annual Report 2016, Berlin 2016, s. 124.
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– przygotowany do wymiany w czasie rzeczywistym stale rosn¹cej liczby
informacji;
– pozwala³ na jak najwy¿sz¹ efektywnoœæ wykonywanych operacji przez maksymalne skrócenie postojów, eliminacjê zbêdnych jazd (np. d³ugie dojazdy
lub poszukiwanie wolnych miejsc na parkingach), maksymalne wykorzystanie
dostêpnych ³adownoœci i przestrzeni ³adunkowej oraz zdolnoœæ do natychmiastowej reakcji w odpowiedzi na pojawiaj¹ce siê zapotrzebowanie w ramach tzw. freight pooling/cargo pooling, truck pooling/truck sharing i trip pooling/
trip sharing. Freight pooling/cargo pooling mo¿na zdefiniowaæ jako wymianê
i obrót ³adunkami dokonywane w przestrzeni internetowej za pomoc¹ dedykowanych platform, co pozwala zainteresowanym stronom – przewoŸnikom, za³adowcom, zleceniodawcom bezpoœrednim, spedytorom, operatorom
logistycznym – koordynowaæ i wymieniaæ w czasie rzeczywistym informacje
o dostêpnej w danym momencie przestrzeni ³adunkowej. W efekcie freight
pooling – cargo pooling œciœle wi¹¿e siê z truck pooling/sharing i trip pooling/ sharing. Dostêpna przestrzeñ i ³adownoœæ znajduje siê bowiem w okreœlonych
pojazdach, wskutek czego pojawia siê mo¿liwoœæ lepszego rozporz¹dzania
nimi. Zarz¹dzanie przestrzeni¹ i ³adownoœci¹ w danym dostêpnym pojeŸdzie przez co najmniej zoptymalizowany dobór do niego ³adunku okreœla siê
jako truck pooling. Mo¿na go tak¿e zdefiniowaæ jako wspólne korzystanie,
dziêki systemowi, przez co najmniej dwóch zleceniodawców z dostêpnej
w danym pojeŸdzie ³adownoœci i przestrzeni ³adunkowej, czyli wspó³dzielenie
przez nich dostêpnej w danym pojeŸdzie ³adownoœci i przestrzeni ³adunkowej. Z kolei trip pooling dotyczy tego, i¿ konkretne pojazdy o konkretnej dostêpnej w danym momencie wolnej przestrzeni ³adunkowej i ³adownoœci
znajduj¹ siê w danych lokalizacjach i bêd¹ siê poruszaæ w zadanych – wynikaj¹cych z wykonywania konkretnych zleceñ – relacjach przewozowych.
Zainteresowani mog¹ zatem tê przestrzeñ i ³adownoœæ spo¿ytkowaæ optymalnie kosztowo, organizacyjnie, czasowo oraz masowo i/lub objêtoœciowo. Innymi s³owy, trip pooling polega na „dzieleniu siê kursem – tras¹ – danym przewozem”, w takim uk³adzie na elastycznym i efektywnym dobieraniu przez
partnerów ³adunków do tras i pojazdów. Generalnie dotyczy zoptymalizowanego czasowo, kosztowo i organizacyjnie wykorzystania dostêpnych niespo¿ytkowanych przestrzeni ³adunkowej i/lub ³adownoœci jeszcze przed wyruszeniem w trasê przez dany pojazd b¹dŸ gdy pojazd ten ju¿ znajduje siê w ruchu, a wolna przestrzeñ ³adunkowa i/czy ³adownoœæ nadal w nim wystêpuj¹
i dadz¹ siê wykorzystaæ w danej relacji przewozowej w sposób optymalny
czasowo, kosztowo i organizacyjnie zarówno dla zleceniodawcy, jak i dla
przewoŸnika (objêtoœæ, masa ³adunku do zabrania w stosunku do wolnych
przestrzeni i ³adownoœci w pojeŸdzie, odleg³oœæ, czas i koszty dodatkowego
dojazdu, za³adunku, a potem zjazdu i roz³adunku itd.);
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– mia³ ograniczon¹ czy wrêcz zerow¹ emisjê substancji szkodliwych, oznaczaj¹c¹ minimalny b¹dŸ zerowy negatywny wp³yw na przyrodê. Tym samym
wpisze siê w wymóg realizacji tzw. zielonych ³añcuchów dostaw. Ju¿ obecnie
projektowanie ³añcuchów transportowych o minimalnym œladzie wêglowym
nabiera du¿ego znaczenia8 w kontekœcie d¹¿enia do równowagi – transportu
zrównowa¿onego, spe³niaj¹cego ekonomiczne, spo³eczne i œrodowiskowe
wymogi spo³eczeñstw krajów wysoko rozwiniêtych9.
Eksploatacja Pojazdu U¿ytkowego 4.0 wi¹¿e siê z wieloma korzyœciami. Po
pierwsze, prowadzi do dalszej ekonomizacji dzia³añ. Wszelkie niezbêdne zasoby
ludzkie i rzeczowe bêd¹ wykorzystywane bardziej efektywnie. Pojazdy równie¿
bêd¹ u¿ywane bardziej efektywnie wskutek ograniczenia przestojów i zbêdnych jazd, maksymalnego spo¿ytkowania dostêpnych przestrzeni ³adunkowej
i ³adownoœci oraz uzyskania wysokiego wspó³czynnika gotowoœci technicznej.
Ten ostatni czynnik wyniknie z zapewniania przez dostawców taboru tzw. gwarancji mobilnoœci oraz ogólnie zmniejszonych wymagañ obs³ugowych. Poza tym
bardziej dok³adna informacja o planowanym przybyciu do miejsca roz³adunku/
za³adunku pozwoli na zoptymalizowanie planowania czasów – slotów przy dokach czy rampach za³adunkowych przez wczeœniejsz¹ notyfikacjê i rezerwacjê.
Pojazd 4.0 ma m.in. automatycznie informowaæ – uprzedzaæ operatora – nadzorcê
o swojej aktualnej lokalizacji w kontekœcie opóŸnieñ ju¿ notowanych b¹dŸ
takich, jakie mog¹ siê dopiero pojawiæ10. Po drugie, zdecydowanie wzroœnie tzw.
œwiadomoœæ sytuacyjna. Kierowca, dyspozytor, zleceniodawca, operator w czasie rzeczywistym bêd¹ dysponowali informacj¹ o lokalizacji pojazdu i stanie
³adunku, a wszelkie zmiany bêd¹ natychmiast odnotowywane. Ponadto kierowca z wyprzedzeniem bêdzie móg³ sprawdziæ wolne miejsca na dostêpnych parkingach i zarezerwowaæ je, a nawet zamówiæ sobie posi³ek w restauracji przy
wybranym uprzednio miejscu postoju. W dodatku posi³ek ten bêdzie mo¿na
mu dostarczyæ do kabiny natychmiast po przybyciu do zadanego, wybranego
wczeœniej punktu. Do tego precyzyjne informacje o nowych ³adunkach i ich lokalizacji bêd¹ od razu przekazywane do pojazdu, który nastêpne zadanie wykona najbardziej efektywnie w uk³adach czasowym, kosztowym, organizacyjnym
i zasobowym dziêki wykorzystaniu dostêpnych zasobów w jak najkrótszym
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U. Clausen, K-D. Holloh, M. Kadow, Visions of the Future. Transportation and Logistics 2030. Examing
the potencial for the development of road and rail transportation to 2030, Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik, IML Daimler AG DB Mobility Logistics AG, Dortmund 2014, s. 16.
A sustainable future for transport. Towards an integrated, technology-led and user-friendly system,
Publications Office of the European Union, Luxembourg 2009, s. 18, https://ec.europa.eu/transport/
sites/ transport/files/media/publications/doc/2009_future_of_transport_en.pdf [dostêp 5.02.2017].
BMVBS 2011 Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung: Lkw-Parken in einem
modernen, bedarfsgerechten Rastanlagensystem, 2011, http://www.bmvbs.de/cae/servlet/contentblob/73144/publicationFile/45249/lkw-parken-in-einem-modernen-bedarfsgerechten-rastanlagensystem.pdf [dostêp 15.02.2017].

36

Jaros³aw Brach

czasie, po jak najni¿szym koszcie i przy jak najni¿szym wydatku energetycznym. Trzecia zaleta wynika z faktu, i¿ w pe³ni usieciowiony pojazd bêdzie wykonywa³ jedynie niezbêdne ruchy, przyk³adowo bez niepotrzebnego przyspieszania i zwalniania albo kluczenia na parkingach lub w terminalach w celu
poszukiwania miejsca postojowego. Po czwarte, dojdzie do dalszej optymalizacji
wykorzystania miejsca na drogach – optymalizacji pokonywania drogi. Po³¹czone w sieci, poruszaj¹ce siê w zintegrowanych konwojach pojazdy bêd¹ potrzebowa³y mniej przestrzeni wokó³ siebie – za i przed sob¹. Po pi¹te, zwi¹zane
z czwartym, wzroœnie p³ynnoœæ i bezpieczeñstwo ruchu. Zespolenie pojazdów
w sieci prze³o¿y siê na mniejsze zat³oczenie i ograniczenie korków, co ma m.in.
umo¿liwiæ redukcjê liczby wypadków. I po szóste, dalszemu ograniczeniu ulegnie negatywne oddzia³ywanie transportu drogowego na otoczenie. Wskutek
wdra¿ania Mobilnoœci 4.0, Transportu 4.0 i Pojazdu U¿ytkowego 4.0 spadn¹ ich
koszty spo³eczne mimo prognozowanego dalszego wzrostu zapotrzebowania na
przemieszczanie. Dostêpna ju¿ infrastruktura bêdzie lepiej wykorzystana, mniej
bêdzie korków i innych utrudnieñ, ruch bêdzie siê odbywa³ p³ynniej i w sposób
bardziej przewidywalny, a iloœci emitowanych substancji szkodliwych oraz
ha³asu bêd¹ znikome czy wrêcz ¿adne. Tym samym dojdzie do tworzenia siê
nowoczesnych przysz³ych ekosystemów mobilnoœci.

2. Zdefiniowanie pojêcia Transport 4.0
W takich realiach, zdaniem autora, warunki bazowe dla funkcjonowania
Transportu 4.0, a tak¿e jego podstawowe wyró¿niki to:
– otwartoœæ – eklektyczny charakter na wyzwania przysz³oœci, w tym zdolnoœæ
do tworzenia nowej roli oraz relacji w ramach przysz³ych sieciowych ekosystemów skupiaj¹cych partnerów, dostawców, odbiorców i innych klientów;
– du¿a elastycznoœæ – intuicyjne dzia³anie oraz du¿a i sprawna zdolnoœæ adaptacyjna – do przystosowywania siê w zmieniaj¹cych siê warunkach i wymaganiach otoczenia;
– efektywna w uk³adzie czasowym, organizacyjnym i kosztowym zdolnoœæ do
obs³ugi klientów B2B i B2C;
– wysoka samokonfiguracja;
– wysoka zdolnoœæ do samokontroli;
– pe³ne ucyfrowienie;
– poprawiona dostêpnoœæ dziêki sieciowoœci;
– wspó³praca w ramach stale rozwijanych i ewaluuj¹cych sieci;
– tzw. zarz¹dzanie wielokana³owe, przejawiaj¹ce siê przez dostêp na ró¿ne
drogi – sposoby do informacji dla heterogenicznych systemów;
– innowacje w zakresie us³ug g³ównych i towarzysz¹cych tzw. oko³oproduktowych;
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– nastawienie na przysz³oœæ w myœl za³o¿enia, ¿e „dzisiaj by³o wczoraj, a jutro
jest ju¿ dzisiaj”;
– posiadanie unikatowego potencja³u do wzrostu produktywnoœci (efektywnoœci) w celu zaproponowania/wytworzenia unikatowych produktów i us³ug
oraz, na tej podstawie, nowych modeli relacji biznesowych i ogólnie nowych
modeli biznesowych;
– zdolnoœæ do wywa¿enia (zbalansowania) dostaw szybkich, elastycznych
i indywidualnych (zindywidualizowanych), a jednoczeœnie unikanie negatywnego wp³ywu na otoczenie przez redukcjê ha³asu, zanieczyszczenia
i zat³oczenia;
– zoptymalizowane – zmaksymalizowane wykorzystanie dostêpnej infrastruktury punktowej i liniowej;
– ograniczenie negatywnego wp³ywu na otoczenie i kosztów spo³ecznych –
d¹¿enie do minimalizacji emisji ha³asu oraz zerowej emisji substancji szkodliwych, a przynajmniej cechowanie siê neutralnoœci¹ w zakresie emisji takich
substancji. Kluczow¹ rolê odgrywa tu realizacja wizji zielonego transportu
dla czystej ekologicznie przysz³oœci;
– sieciowoœæ – powiêkszona komunikacja oraz kooperacja/koordynacja i w tym
kontekœcie zdolnoœæ do dzia³ania w œrodowisku wysoko ucyfrowionym;
– stopniowe przechodzenie od du¿ej iloœci informacji do tzw. celowanej informacji inteligentnej (smart data), co ma wyeliminowaæ nat³ok informacyjny
oraz tzw. œmieci informacyjne;
– przyspieszenie wielokierunkowego obiegu informacyjnego i du¿a zawartoœæ
pojedynczej informacji;
– wzrost liczby posiadanych danych oraz informacji pochodz¹cych z ró¿nych
Ÿróde³ i dostarczanych w odmiennych formatach;
– przyspieszona zdolnoœæ do zbierania, analizy i obróbki coraz bardziej z³o¿onych danych pochodz¹cych z ró¿nych Ÿróde³ – w tym uk³adzie jeszcze wiêkszego ni¿ uprzednio znaczenia nabiera zdolnoœæ do odrzucania lub eliminacji
danych niepotrzebnych (tzw. œmieci informacyjnych), zak³ócaj¹cych czy
wrêcz szkodliwych, oraz do w³¹czania danych uznanych za niezbêdne we
w³asne platformy w celu uzyskiwania dodatkowej wartoœci dodanej;
– postêpuj¹ca integracja i powi¹zanie wskutek rosn¹cego usieciowienia, w tym
silna integracja systemowa – w ramach ju¿ istniej¹cych i dopiero tworzonych
zintegrowanych, usieciowionych systemów przemieszczania wraz ze zintegrowanymi systemami kompleksowego wsparcia obs³ugowo-naprawczego
u¿ytkowanego taboru i wykorzystywanej infrastruktury;
– rosn¹ce dopasowanie lokalnej optymalizacji oraz globalnych wymagañ –
powi¹zanie mikro celów danego przewozu i przewoŸnika z globalnymi celami systemu jako takiego – powstawanie globalnych sieci d¹¿¹cych do globalnie realizowanej, centralnie zarz¹dzanej i integrowanej optymalizacji, zmierzaj¹cej do optymalizacji lokalnej, realizowanej przez synchronizacjê wszyst-
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kich w³¹czonych lub uczestnicz¹cych graczy w ramach ³añcuchów dostaw
i ich odmiennych poszczególnych us³ug. W rezultacie nast¹pi przechodzenie
z poziomu sieciowej wspó³pracy do poziomu sieciowej integracji, okreœlanej
jako synchromodalnoœæ (synchromodality). Dla transportu synchromodalnoœæ
oznacza w³¹czenie wszystkich jego ga³êzi w jedn¹ zintegrowan¹ sieæ, tzn. postêpuj¹c¹ coraz silniejsz¹ integracjê i synchronizacjê pomiêdzy poszczególnymi ga³êziami transportu w ramach tzw. transportu synchromodalnego, czyli
transportu o synchronicznie funkcjonalnie powi¹zanych sieciach. Tym samym wszystkie ga³êzie nie tylko bêdê funkcjonowaæ w ramach poszczególnych ³añcuchów dostaw, lecz utworz¹ jednolit¹ sieæ;
maksymalna eliminacja strat czasowych i rzeczowych – optymalizacja wszelkich dzia³añ oraz ich pog³êbiona i poszerzona dalsza ekonomizacja;
maksymalnie efektywne wykorzystanie wszelkich dostêpnych zasobów;
wzrastaj¹ca zdolnoœæ do autonomicznego dzia³ania;
wpisanie i harmonizacja z przewidywanymi dziennymi potokami ruchu
w celu poruszania siê na danych odcinkach w porach, gdy notuje siê mniejsze natê¿enie tego ruchu. Niepomiernie wzroœnie zatem rola optymalnego
planowania ruchu na zadanym obszarze i ogólnie w ca³ym systemie;
sta³a zdolnoœæ do samodoskonalenia i skutecznego eliminowania w³asnych
wad oraz ograniczeñ;
zdolnoœæ do optymalnego w uk³adzie czasowym i kosztowym w³¹czania siê
w ju¿ istniej¹ce i dopiero tworzone sieci zaopatrzenia, produkcji i zbytu;
funkcjonowanie w ramach tzw. inteligentnych systemów transportowych
(Inteligent Transport Systems) oraz inteligentnych narzêdzi transportowych
(Inteligent Transport Items) i tworzenie na tej podstawie sieci przemieszczania dla po³¹czonych zaopatrzeniowo i informatycznie fabryk przysz³oœci.
Bêd¹ powstawa³y mocno usieciowione ³añcuchy dostaw i globalne sieci
przemieszczania towarów w ramach inteligentnych sieci tzw. inteligentnego
tworzenia wartoœci. Podstawê stanowiæ bêdzie kompleksowa informacja
pochodz¹ca z ró¿nych heterogenicznych Ÿróde³ i nastêpnie silnie integrowana w celu otwarcia wielorakich mo¿liwoœci optymalizacji wszelkich realizowanych procesów, w tym w zakresie energii, bezpieczeñstwa, dostêpnoœci,
pewnoœci, jakoœci, kosztów i czasu;
ró¿nicowanie sposobów zaopatrzenia w energiê – gra energetyczna i maksymalnie efektywne spo¿ytkowanie dostêpnej energii – tzw. energy harvesting;
wspieranie autonomizacji logistyki w ramach istniej¹cych i tworzonych platform dla po³¹czonych sieciowo – w obrêbie istniej¹cych i budowanych ³añcuchów wartoœci dodanej w uk³adach pionowym i poziomym – fabryk
przysz³oœci oraz w³¹czonych w sieæ dostawców i odbiorców;
postêpuj¹ca indywidualizacja relacji z partnerami zewnêtrznymi w ramach
istniej¹cych i ewaluuj¹cych sieci, przejawiaj¹ca siê elastycznym dostosowywaniem – dobieraniem sk³adowych oferty do chwilowych potrzeb zg³asza-
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nych przez rynek. W tym kontekœcie pojawi siê wysoka zdolnoœæ adaptacyjna do zindywidualizowanych potrzeb, mo¿liwych do przyjêcia do realizacji
w czasie rzeczywistym;
pe³na kontrola wszelkich wykonywanych operacji w czasie rzeczywistym;
nasilenie walki o klienta i zmiana relacji z nim – nast¹pi rozwój nowych cyfrowych modeli biznesowych oraz platform dostêpu do partnerów zewnêtrznych;
jeszcze œciœlejsze powi¹zanie z otoczeniem i jak najbardziej adekwatna reakcja w czasie rzeczywistym na zewnêtrzne zdarzenia,
jeszcze wiêksze nastawienie na partnerów zewnêtrznych czy bezpoœrednich
zleceniodawców, tzw. third party, spedytorów, operatorów logistycznych, nadawców, odbiorców. Partnerzy ci bêd¹ po³¹czeni przez mobilne platformy
i mobilne urz¹dzenia oraz bêd¹ u¿ywaæ tych samych algorytmów i informacji. Powy¿sze spowoduje poszerzenie podmiotowe i zasiêgowe, czyli geograficzne dotychczasowych punktów interwencji, ingerencji i interakcji. Dojdzie
do tworzenia wielowymiarowych i wielopodmiotowych powi¹zanych struktur operuj¹cych zintegrowanie oraz reaguj¹cych bez zw³oki czasowej w sposób zorganizowany, powi¹zany i adekwatny w stosunku do konkretnych,
indywidualnych potrzeb. W tym uk³adzie wyzwanie dla przewoŸników stanowiæ bêdzie przygotowanie siê do nadchodz¹cych zjawisk w zakresie zmian
wymagañ partnerów, konkurencji oraz tworzonych modeli biznesowych;
zmiana relacji z dostawcami taboru, materia³ów eksploatacyjnych i szeroko
pojêtych us³ug wspomagaj¹cych zakup i póŸniejsz¹ eksploatacjê – zmierzanie w kierunku zakupu dostêpu do gwarantowanej mobilnoœci taboru oraz
zestawu elementów wspomagaj¹cych u¿ytkowanie, elastycznie dobieranych
i permanentnie rozwijanych;
automatyzacja ³añcuchów dostaw;
zmiana struktur, kultury organizacyjnej i relacji tworzonych z pracownikami –
uœwiadomienie w³asnym pracownikom zachodz¹cych zmian i koniecznoœci
stania siê aktywn¹ czêœci¹ sk³adow¹ nowej rzeczywistoœci biznesowej;
zdolnoœæ do wpisania siê w elastyczne zmiany wynikaj¹ce ze zmian w procesach urbanizacji, produkcji i zaopatrzenia;
wzrost znaczenia du¿ych przewoŸników, proponuj¹cych ofertê kompleksow¹
i komplementarn¹ oraz zdolnych do dzia³ania w sieciach o stale rosn¹cych
wymaganiach co do sk³adowych przedstawianych propozycji. Powy¿sze
oznaczaæ bêdzie relatywny spadek znaczenia przez podmioty ma³e, funkcjonuj¹ce w pe³ni samodzielnie – coraz czêœciej mog¹ one stawaæ przed wyborem: czy siê przy³¹czyæ do sieci, trac¹c czêœæ swojej poprzedniej niezale¿noœci,
czy te¿ funkcjonowaæ jak dawniej, co mo¿e siê jednak wi¹zaæ ze stopniowym
spadkiem znaczenia b¹dŸ nawet wypadniêciem z rynku;
silna komodalnoœæ miêdzyga³êziowa – ukierunkowanie na jeszcze lepsze
spo¿ytkowanie zalet poszczególnych ga³êzi, wzrost po³¹czeñ i operacji miêdzyga³êziowych m.in. w celu minimalizacji œladu wêglowego oraz ogólnych
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kosztów spo³ecznych spowodowanych transportem. Kwestia dotyczy dalszej
optymalizacji wykorzystania istniej¹cych zasobów sprzêtowych, ludzkich
i infrastrukturalnych oraz wszelkich innych zasobów ca³ego systemu transportowego.
Co wiêcej, sieciowoœæ w ramach Transportu 4.0 w pewien sposób zostanie
przewoŸnikom narzucona i – by funkcjonowaæ w nowych realiach – nie bêd¹
oni mogli z niej zrezygnowaæ. Od lat dostawcy pojazdów u¿ytkowych w³¹czaj¹ je
w swoje sieci nadzoru, w tym do obs³ugi serwisowo-naprawczej, a prawid³owa
i efektywna eksploatacja tych pojazdów, w przypadku tzw. obs³ugi zapobiegawczej – predykcyjnej, nie mo¿e siê odbyæ bez zdalnie realizowanej ³¹cznoœci.
Funkcjonowanie w sieciach wymuszaj¹ na przewoŸnikach tak¿e zleceniodawcy
bezpoœredni, duzi przewoŸnicy, spedytorzy czy operatorzy logistyczni. Bez
sieciowoœci przewoŸnik nie mo¿e siê bowiem z nimi komunikowaæ w czasie rzeczywistym, co jest konieczne do sprawnego wykonywania powierzonych zadañ. Towarzyszy temu jednak pewien spadek autonomii i niezale¿noœci. Z jednej strony sieæ wymusza okreœlone podporz¹dkowanie w³asnym regu³om.
Z drugiej – z sieciowoœci¹ nieod³¹cznie wi¹¿e siê permanentna kontrola taboru
i sposobu jego wykorzystania – osoby posiadaj¹ce dostêp do danych w dowolnym miejscu i momencie w czasie rzeczywistym mog¹ sprawdziæ, gdzie dok³adnie znajduje siê pojazd, jak jest eksploatowany, co dzieje siê z ³adunkiem itd.
W efekcie pojawia siê swoisty dylemat w zbalansowaniu tego, co sieæ powinna
wiedzieæ, a jakie dane i informacje przewoŸnik mimo wszystko chce zachowaæ
dla siebie.
Tak zdeterminowany i zdefiniowany Transport 4.0, oparty na PojeŸdzie U¿ytkowym 4.0 i Mobilnoœci 4.0 oraz œciœle z nimi powi¹zany, istnieje jako podsystem
– subsystem – immanentna sk³adowa systemu Logistyki 4.0, funkcjonuj¹cej
w ramach Przemys³u 4.011. Ten ostatni uformowa³ siê w wyniku czwartej rewolucji przemys³owej i cechuje siê automatyzacj¹, cyfryzacj¹, tj. digitalizacj¹
(pe³nym ucyfrowieniem) oraz sieciowoœci¹ projektowania, wytwarzania, obiegu
informacyjnego – informacji, komunikacji i zarz¹dzania procesami. Tym samym
Transport 4.0 musi spe³niaæ warunki bazowe stawiane i narzucane mu zarówno
przez Przemys³ 4.0, jak i Logistykê 4.0. W ujêciu czasowym Logistykê 4.0 da siê
rozpatrywaæ na dwóch p³aszczyznach12. W krótkim okresie oznacza ona
zarz¹dzanie informacj¹, silnie po³¹czone procesy pomiêdzy heterogenicznymi
graczami, w tym dalszy wzrost optymalizacji, efektywnoœci i przejrzystoœci pro11

12

Zob. http://www.iml.fraunhofer.de/content/dam/iml/de/documents/OE260/Themenbroschuere_FOCUSGROUP_Management_Industrie4%200.pdf [dostêp 9.02.2017]; https://www.gtai.de/GTAI/
Content/EN/Invest/_SharedDocs/Downloads/GTAI/Brochures/Industries/industrie4.0-smart-manufacturing-for-the-future-en.pdf [dostêp 3.02.2017]; http://www.mckinsey.com/business-functions/
operations/our-insights/manufacturings-next-act [dostêp 5.02.2017].
Zob. http://www.ima-zlw-ifu.rwth-aachen.de/fileadmin/user_upload/INSTITUTSCLUSTER/Publikation_Medien/ Vortraege/download//Quo_vadis_Logistik4.0_17March2016.pdf [dostêp 20.02.2017].
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cesów. Natomiast w œrednim okresie wskazuje siê na mo¿liwoœæ funkcjonowania autonomicznych systemów i samoorganizuj¹cych siê systemów systemów
(systemów w ramach systemów – self-organization of systems of systems). Jednoczeœnie wci¹¿ nie wskazano na cechy w d³ugim okresie ze wzglêdu na powa¿ne
trudnoœci w tym zakresie, m.in. brak pe³nej wiedzy na temat kszta³tu, charakteru i kierunku zachodz¹cych procesów na rynku logistycznym oraz na rynkach
silnie z nim powi¹zanych, takich jak zaopatrzeniowy, produkcyjny, dystrybucyjny i transportowy.
Transport 4.0, stanowi¹cy fundament Mobilnoœci 4.0, to w coraz wiêkszym
stopniu autonomiczny proces przemieszczania wraz z wszelkimi czynnoœciami
mu towarzysz¹cymi, funkcjonuj¹cy w œrodowisku usieciowionym i pe³nym informacji. Musi ³¹czyæ trzy zasadnicze sk³adowe:
– „inteligencjê” – „spryt” – ³atwoœæ umiejêtnego uczenia siê i samoeliminacji
ewentualnych b³êdów, wad i niedoci¹gniêæ;
– szybkoœæ – zdolnoœæ do niezw³ocznej reakcji w stosunku do zmian wymagañ
w relacji rynek–potrzeba–dzia³anie;
– prostotê – poprawiona adaptacyjnoœæ, konsumowalnoœæ oraz elastycznoœæ, co
oznacza zdolnoœæ do dzia³ania zoptymalizowanego w stosunku do ewaluuj¹cych potrzeb i wymagañ.
Transport 4.0, dzia³aj¹c jako podsystem usieciowionej Logistyki 4.0, opiera siê
na sta³ym doskonaleniu i jest ukierunkowany na permanentne, elastyczne optymalizowanie ogó³u dokonywanych operacji w uk³adzie czasowym, organizacyjnym i kosztowym. Procesy te zachodz¹ w ramach realizacji zadañ w logistycznych sieciach tworzenia wartoœci wykreowanych w obs³udze ucyfrowionego,
sieciowego Przemys³u 4.0. Tym samym Transport 4.0, przy wsparciu Mobilnoœci
4.0 i Pojazdu U¿ytkowego 4.0, stanowi jedn¹ z podstaw funkcjonowania Logistyki 4.0 dzia³aj¹cej na rzecz Przemys³u 4.013. Im bardziej w sieciach tworzenia
wartoœci w ramach Przemys³u 4.0 dochodzi do podzia³u ³añcucha tworzenia wartoœci miêdzy wiele lokalizacji w ró¿nych krajach nawet na ró¿nych kontynentach, tym bardziej roœnie rola Logistyki 4.0 i w konsekwencji Mobilnoœci 4.0, Pojazdu U¿ytkowego 4.0 oraz ogólnie Transportu 4.0. Przy czym transport ten we
wszystkich wymiarach musi siê dostosowywaæ do wymagañ stawianych mu bazowo przez Przemys³ 4.0. Powy¿sze wymusza koniecznoœæ dzia³ania elastycznego, przynajmniej suboptymalnego i nastawionego na wyzwania przysz³oœci
oraz sta³e doskonalenie. Dzia³anie to odbywa siê w inteligentnych uk³adach

13

Zob. http://www.ima-zlw-ifu.rwth-aachen.de/fileadmin/user_upload/INSTITUTSCLUSTER/Publikation_Medien/ Vortraege/download//Quo_vadis_Logistik4.0_17March2016.pdf [dostêp 22.02.2017];
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2015-44/8_huelsmann_11945.
pdf; https://www.iml.fraunhofer.de/en/fields_of_activity/transport_logistics/topics_transport_logistics/networkplanning.html [dostêp 12.02.2017]; http://www.mckinsey.com/business-functions/
operations/our-insights/manufacturings-next-act [dostêp 10.02.2017].
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i przejawia siê w optymalizowaniu energetycznym, wydatku energetycznego,
kosztowym i czasowym ogó³u dokonywanych operacji.
Nale¿y przyj¹æ, ¿e skoro Przemys³ 4.0 stale siê rozwija i ewaluuje, Transport 4.0
w ramach Logistyki 4.0 odegra wiêc znacznie wa¿niejsz¹ ni¿ dziœ rolê w zakresie
zarz¹dzania informacj¹14. Powy¿sze odnosi siê do kompletnego powi¹zania
wszelkich elementów w³¹czonych w ³añcuch transportowy. W wielu obszarach
takie w³¹czenie stanowi ju¿ rzeczywistoœæ i jest wykorzystywane w szeregu
aplikacji, jak np. wspomagane oprogramowaniem (software) zarz¹dzanie ruchem
ulicznym b¹dŸ elastyczne planowanie drogi oparte na przewidywaniu wystêpuj¹cych ograniczeñ i zak³óceñ, takich jak natê¿enie ruchu i zmiany pogody.
Postêp techniczny nie stoi w miejscu, wrêcz przeciwnie, w tych dziedzinach
cechuje siê znacznym dynamizmem. Wprowadzenie inteligentnych, autonomicznych, poruszaj¹cych siê samodzielnie pojazdów w infrastrukturze bazuj¹cej
na tzw. internecie rzeczy (Internet of Things) jawi siê jako wstêp do nowych obszarów rozwoju i postêpu oraz dostarczania znacznie bardziej zautomatyzowanych
i elastycznych rozwi¹zañ logistycznych. W tym obszarze dane oraz transport i logistyka s¹ œciœle po³¹czone – id¹ ze sob¹ w parze. Tym bardziej ¿e nowa rzeczywistoœæ Przemys³u 4.0 i Logistyki 4.0 wymaga od Transportu 4.0 tworzenia nowych
modeli biznesowych, silnie opartych na sieciowoœci i ucyfrowieniu, dygitalizacji.
Nowe rynki produktów i us³ug ró¿ni¹ siê bowiem od rynków dotychczasowych
w obszarze fundamentalnych zasad dzia³ania. Bazuj¹ na informacji, sieci, integracji, przez co konkurowanie przenosi siê na rywalizacjê o cyfrowo i sieciowo dostêpne informacje. System dostarcza informacje, które nastêpnie s¹ spo¿ytkowywane do optymalizacji procesów transportowych i logistycznych. Im bardziej
dostêpna jest kompleksowa informacja o ³adunku, ³adownoœci, pogodzie, przepustowoœci, rodzaju pojazdu, tym bardziej efektywnie da siê zarz¹dzaæ procesem
przemieszczania dokonywanym przez Transport 4.0 w ramach Logistyki 4.0.
Wa¿na jest zatem zarówno iloœæ i jakoœæ samych informacji, jak i zdolnoœæ systemu do ich sprawnego generowania, selekcji, gromadzenia, przetwarzania i emisji.
Wobec tego im wiêcej jest informacji, a przy tym s¹ one bardziej dok³adne, szczegó³owe i dostêpne w czasie rzeczywistym, tym lepiej.
Epoka Przemys³u 4.0 nierozerwalnie zwi¹zana jest ze zwiêkszaj¹c¹ siê produkcj¹, rosn¹c¹ lokalizacyjn¹ dezagregacj¹ ³añcucha tworzenia wartoœci dodanej, rosn¹cym zapotrzebowaniem na przewozy ma³ych partii ³adunku (s³owo
kluczowe: e-commerce), w po³¹czeniu ze wzrostem wymagañ jakoœciowych, oraz
poleganiem przez partnerów produkcyjnych i dystrybucyjnych na elastycznych
wirtualnych systemach zaopatrzenia i dystrybucji. Sk³adowe te wymagaj¹ wirtualnego oparcia siê na efektywnych czasowo i kosztowo oraz elastycznych logi14

Industry 4.0: Building the Digital Enterprise Transportation and logistics key findings, http://
www.pwc.com/gx/en/transportation-logistics/pdf/transportation-logistics-key-findings.pdf [dostêp
8.02.2017].
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styce i transporcie. W takim ogólnym uk³adzie wizje czwartej rewolucji przemys³owej, a w szczególnoœci koncepcja tzw. inteligentnych zak³adów/fabryk15
(smart factory) mog¹ staæ siê rzeczywistoœci¹, tym bardziej jeœli transport i logistyka zagwarantuj¹, ¿e surowce, pó³fabrykaty, materia³y, wyroby gotowe bêd¹ docieraæ z miejsc pierwotnego nadania do miejsc ostatecznego odbioru – nawet
przy wielu miejscach prze³adunku, w tym zmianie ga³êzi – we w³aœciwym czasie i przy zachowaniu wyœrubowanych norm jakoœciowych oraz po jak najni¿szym koszcie relatywnym. Przy takim za³o¿eniu nowe tzw. inteligentne technologie musz¹ byæ jednak efektywnie wykorzystywane przez wszystkie strony
w³¹czone w te procesy.

Podsumowanie
Zdefiniowane w artykule terminy Transport 4.0, Mobilnoœæ 4.0 oraz Pojazd
U¿ytkowy 4.0 s¹ pojêciami nowymi, ale kluczowymi ze wzglêdu na przechodzenie gospodarek krajów wysoko rozwiniêtych do poziomu okreœlonego jako 4.0.
Tym samym w realiach kszta³towania siê Transportu 4.0, przy wsparciu
powi¹zanych Mobilnoœci 4.0 i Pojazdu U¿ytkowego 4.0, w ramach Logistyki 4.0
i szerzej Przemys³u 4.0, dla przewoŸników pojawiaj¹ siê szanse, ale i zagro¿enia
zwi¹zane z postêpuj¹c¹ dygitalizacj¹, integracj¹ i automatyzacj¹. Stwarzaj¹ one
dla nich mo¿liwoœæ nawi¹zania unikatowej wspó³pracy zarówno wewn¹trz
w³asnej struktury, jak i wewn¹trz zewnêtrznych ³añcuchów tworzenia wartoœci
w sposób umo¿liwiaj¹cy stopniow¹ poprawê produktywnoœci po³¹czon¹ z projektowaniem i jakoœci¹. Niemniej jednak, by do takiej wspó³pracy – g³ównie
z podmiotami zewnêtrznymi – realnie dosz³o, przewoŸnicy musz¹ pozostawaæ
otwarci na nadchodz¹ce zmiany i chcieæ siê uczyæ. Musz¹ zatem stale œledziæ
otoczenie i analizowaæ zachodz¹ce w nim procesy oraz wyci¹gaæ z tego wnioski,
by podj¹æ pewne, nawet wyprzedzaj¹ce dzia³ania wp³ywaj¹ce na ich bie¿¹ce –
operacyjne i strategiczne funkcjonowanie. Dla wielu ma³ych i œrednich podmiotów powy¿sze mo¿e jednak stanowiæ nie tyle wyzwanie samo w sobie, ile przekraczaæ ich zdolnoœci oraz ograniczenia. Zdolnoœci wystêpuj¹ w zakresie mo¿liwoœci zbierania, sortowania, analizy i obróbki informacji, by podj¹æ trafne
decyzje. Ograniczenia zaœ dotycz¹ dwóch zasadniczych obszarów. Pierwszy odnosi siê do posiadania zasobów rzeczowych i ludzkich zdolnych do przezwyciê¿ania pojawiaj¹cych siê barier – jest to wiêc typowa bariera zasobowa. Drugi
nieod³¹cznie wi¹¿e siê z tzw. software – tzn. barier¹ mentalnoœciow¹ – zdolnoœci¹
do dostrzegania, g³ównie przez w³aœcicieli, zachodz¹cych zjawisk i zgod¹
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na konieczne zmiany w ramach dokonywanych posuniêæ przystosowawczych
w obrêbie w³asnej organizacji. Z tego w³aœnie mo¿e wynikaæ powa¿ny problem.
Z funkcjonowaniem w sieciach zawsze bowiem wi¹¿e siê pewna utrata w³asnej
niezale¿noœci, na co czêœæ przewoŸników mo¿e nie byæ mentalnie gotowa. Za
cenê utrzymania pe³ni w³adzy w swoich firmach mog¹ – przewa¿nie nieœwiadomie – pogorszyæ ich pozycjê konkurencyjn¹, a nawet – w skrajnych przypadkach – doprowadziæ je do upad³oœci. Dlatego wa¿na jest nie tylko chêæ samego
permanentnego uczenia siê, ale i bycia elastycznym, oraz gotowoœæ do odejœcia
od modelu i sposobu prowadzenia biznesu, jaki sprawdzi³ siê w przesz³oœci.
Rzeczywistoœæ Transportu 4.0 wymusza siln¹ poszerzon¹ i pog³êbion¹ wspó³pracê. I albo zostanie ona podjêta, albo dojdzie do stopniowej marginalizacji odrzucaj¹cych j¹ graczy, gdy¿ zwyczajnie zacznie dla nich brakowaæ miejsca do dalszego wzrostu i rozwoju na rynku o rosn¹cej sieciowej integracji i koncentracji.
Co wiêcej, gracze ci bêd¹ powoli wypychani nawet z nisz, w których dot¹d
mogli „spokojnie” funkcjonowaæ. W takim kontekœcie wa¿ne s¹ pojawiaj¹ce siê
szanse, mo¿liwoœci i wyzwania nabieraj¹ce coraz wiêkszego znaczenia dla podmiotów chc¹cych zachowaæ konkurencyjnoœæ w dobie/erze rozwoju cyfrowo
po³¹czonych sk³adowych infrastruktury oraz szeroko pojêtych partnerów.
Transport 4.0 wymaga zatem kompatybilnej kombinacji zmian technologicznych
w powi¹zaniu ze zmianami mentalnoœciowo-behawioralnymi.
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MOBILITY 4.0, COMMERCIAL VEHICLE 4.0 AND TRANSPORT 4.0 –
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS
Summary: The subject and aim of that article is defining the following terms: Transport 4.0, Mobility 4.0 and Commercial Vehicle 4.0. That article is mainly based on the
analysing of the newest foreign documents dedicated to that subject. These conclusions are completed by own author ’s conclusions, which were formulated after analysing some internal companies’ documents, including training ones. These
documents were received by the author from the companies, which are the suppliers
of the commercial vehicles. Due to that fact these companies are connected to the
subjects linked with the introduction of the rules of Mobility 4.0 in the Commercial
Vehicles 4.0, dedicated to implementation of the ideas of Transport 4.0 in transport
systems.

