
ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW - SUPPLY CHAIN MAGAZINE

ww
w.

eu
ro

lo
gi

st
ics

.p
l

°1 LUTY - MARZEC 2017

Index 360 988

CENA 27,00 ZŁ (W TYM 5% VAT)

PRODUKTY DLA LOGISTYKI,  
TRANSPORTU I PRODUKCJI
NASZE REKOMENDACJE



Dwa dni w centrum debaty  
o innowacjach w sieciach  
dostaw i produkcji.

Nie przegap tej okazji 
ZAPISZ SIĘ NA TRENDOWNIĘ 2017 18-19 maja, Licheń Stary Wielkopolskie Centrum Konferencyjne ATUT****

Partner strategiczny

Organizatorzy

Partnerzy



TREND wNIA
t r e n d y  w  s i e c i a c h  d o s t a w  i  p r o d u k c j i 2

0
17

18 - 19 maja 2017
Licheń Stary

www.trendownia.pl/2017

Przybliżamy  
światowe trendy

Łączymy potrzeby  
producentów i logistyków

Umożliwiamy  
skuteczny networking



W branży logistycznej rok 2016 będzie zapamię-
tany jako kolejny okres, w którym interwencjo-
nizm państwowy starej Unii się nasilił. Ochrona 
rynków przed przewoźnikami z Polski, Litwy, 
Rumunii i z innych firm operujących z centrum 
Europy stała się powszechna. Jednak administra-
cyjne problemy firm transportowych nie zwalnia-
ją ich z działań ukierunkowanych na walkę z efek-
tywnością tej części biznesu.
W grudniu zeszłego roku podsumowaliśmy wy-
niki branży logistycznej w programie „Operator 
Logistyczny Roku”, zakończyliśmy przegląd usług 
dla logistyki, transportu i produkcji oraz przed-
stawiliśmy zwycięzców programu „Supply Chain 
Designer”.

Jak można zauważyć, biznes rozwija się stabilnie, tzn. możemy mówić o dodatnim wskaź-
niku wzrostu sprzedaży usług logistycznych, choć coraz trudniej jest rozszerzać ich zakres 
dla poszczególnych klientów. Jednocześnie trzeba zauważyć, że jakość wykonywanych usług 
logistycznych jest coraz wyższa. 
Rynek magazynowy w naszym kraju w dalszym ciągu rośnie – widać nowo powstające 
obiekty magazynowe. Zainteresowanie zagranicznych inwestorów naszym rynkiem wciąż 
jest duże. Ceny najmu utrzymują się na dużo niższym poziomie niż w innych krajach i praw-
dopodobnie w najbliższym czasie to się nie zmieni. Co może mieć znamienny wpływ na 
atrakcyjność Polski na mapie Europy. 
Firmy, które zajmują się dostarczeniem nowych technologii na potrzeby łańcuchów dostaw, 
wciąż inwestują w innowacje i poszukują coraz to lepszych i szybszych rozwiązań wspoma-
gających zarządzanie łańcuchem dostaw. Widzimy w naszym konkursie „Najlepszy produkt 
dla logistyki, transportu, produkcji” coraz to nowocześniejsze rozwiązania. W tym wydaniu 
wybraliśmy i opisaliśmy wiele takich produktów.
W podsumowaniu nie można zapomnieć o naszych wspaniałych menedżerach, którzy każ-
dego roku wymyślają i wdrażają nowe projekty zmieniające zarządzanie łańcuchem dostaw. 
W roku 2016 wyróżniliśmy w publicznym sondażu aż 9 takich projektów. Niebawem zostaną 
one zaprezentowane podczas konferencji „MASTERS OF SUPPLY CHAIN - Mistrzowie logi-
styki”, na którą już dziś serdecznie zapraszam. 
Zapraszam również do obejrzenia fotorelacji z Gali Logistyki, Transportu i Produkcji! 
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Gala świętuje jubileusz

Rekordowo wysokie wyniki  
na rynku magazynów

Produkty warte rekomendacji

Grudzień powszechnie uważany jest za miesiąc wyjątkowy – i nie inaczej jest w naszym wydawnictwie. Jesteśmy jednak bardzo niecierpliwi i nie czekamy ze 
świętowaniem do ostatnich dni roku.

W 2016 r. popyt na powierzchnie magazynowo-przemysłowe w Pol-
sce osiągnął najwyższy wskaźnik – podpisano umowy najmu na 

ponad 3 miliony mkw. Rekordowa aktywność najemców i deweloperów 
pozwala rozpocząć kolejny rok z optymizmem.

Kto nie idzie na przód, ten się cofa. Zgodnie z myślą Johanna Wolfganga 
von Goethego, po ponad 10 latach organizowania konkursu „Produkt 

innowacyjny dla logistyki”, postanowiliśmy zmodyfikować nieco jego 
formułę. Formułę i przy tym nazwę na „Najlepszy produkt dla logistyki, 
transportu, produkcji”. 
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W styczniu 2017 roku firma Logwin Air + Ocean 
Poland zorganizowała po raz drugi Konferen-

cję Kolejową, której głównym tematem był trans-
port drobnicowy z Chin do Polski. W wydarzeniu 
udział wzięli przedstawiciele 45 znanych na rynku 
firm.
Podczas konferencji goście specjalni z Logwin Air + Ocean China 
szczegółowo zaprezentowali proces obsługi wysyłek w Chinach, 
a eksperci z Polski omówili dalszą drogę przesyłek do miejsca 
docelowego. Cechą wyróżniającą produkt Logwin China Express 
na rynku jest to, że cały proces od początku do końca znajduje się 
w rękach jednego operatora logistycznego - firmy Logwin. Dzięki 
temu przesyłki są obsługiwane szybko i bez żadnych opóźnień. 
Cały proces rozpoczyna się od własnych magazynów konsolida-

cyjnych firmy w Szanghaju oraz Guangzhou, a kończy w magazy-
nie dekonsolidacyjnym w Nadarzynie pod Warszawą.
Cotygodniowy serwis drobnicowy to znaczne zmniejszenie kosztów 
w stosunku do transportu lotniczego oraz idealny kompromis dla 
transportu morskiego, ponieważ oferuje znaczną redukcję cza-
su tranzytowego. Od listopada 2015 roku Logwin oferuje serwis 
z Szanghaju, z którego do tej pory do Polski dojechało około 110 
konsol. Po sukcesie, jakim było utworzenie pierwszej trasy kole-
jowej, firma podjęła decyzję o uruchomieniu nowej trasy z Guang-
zhou. Od marca 2016 roku daną trasą dojechało prawie 30 konsol. 
Jeżeli szukają Państwo alternatywy dla obecnego transportu, 
warto zastanowić się nad powyższym rozwiązaniem. Produktowi 
Logwin China Express zaufało już około 150 klientów w Polsce, 
jak i w Europie. ■

Konferencja Kolejowa „Logwin China Express”

Magazyn w Koninku pod Poznaniem to nowa inwe-
stycja Ekol Logistic w Polsce.

Nowa lokalizacja Ekol to magazyn tranzytowy, wykorzystywany 
w międzynarodowym transporcie. Obiekt położony jest niedale-
ko autostrady A2 oraz terminala kolejowego, a jego łączna po-
wierzchnia wynosi 2100 mkw. Magazyn dysponuje siedmioma 
rampami załadunkowymi i może obsługiwać różne grupy produk-
towe. W nowej lokalizacji znajduje się również magazyn logistycz-
ny z możliwością instalacji regałów wysokiego składowania.
Ekol specjalizuje się w transportach intermodalnych, a bliskość 
terminala kolejowego pozwala na oferowanie transportu kolejowe-
go. Magazyn w Koninku, to druga po Sosnowcu inwestycja Ekol 
Logistics w magazyny tranzytowe w Polsce. W roku 2017 firma 
planuje otworzyć też cross-dock we Wrocławiu. Obecnie Ekol ma 
Polsce 5 oddziałów i planuje otwarcie kolejnego – w Tychach. 
Ekol działa na polskim rynku niespełna dwa lata – szacowany 
obrót w Polsce w 2016 roku wyniósł 16 mln euro. ■

Ekol kontynuuje rozwój w Polsce
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Kolejne centrum logistyczne 
Amazon w Polsce

Dachser bada naczepy  
z panelami słonecznymi

Amazon potwierdził, że w IV kwartale 2017 r. otworzy 
nowe centrum logistyki e-commerce w Sosnowcu. 

Generalnym wykonawcą inwestycji została spółka Pa-
nattoni Europe, która już po raz piąty realizuje centrum 
logistyczne dla firmy Amazon. Obiekt o powierzchni 
135 000 mkw. jest pierwszą inwestycją Amazona na te-
renie Górnego Śląska. Planowane zakończenie budowy 
przewidziane jest na październik 2017 r.

Zadaniem nowego centrum będzie wspieranie realizacji usług w za-
kresie dostaw i logistyki na rzecz rosnącej liczby niezależnych małych 
i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż na Amazon 
korzystając z usługi Sprzedawaj na Amazon i Fulfillment by Amazon.

- Od 2014 r. zainwestowaliśmy ponad 2,5 miliarda złotych, utwo-
rzyliśmy tysiące etatowych miejsc pracy i zachęciliśmy setki 
sprzedawców z Polski, żeby rozwijali swoje firmy korzystając 
z programu Sprzedawaj na Amazon. Z wielką radością staniemy 
się częścią społeczności Sosnowca. Naszym pracownikom będzie-
my oferować konkurencyjne pensje i bardzo atrakcyjne pakiety 
świadczeń dodatkowych. Zależy nam także na budowaniu niezwy-
kłej atmosfery pracy i stwarzaniu licznych możliwości rozwoju 
kariery w naszej dynamicznej, globalnej organizacji. Będziemy 
ściśle współpracować z najlepszymi uczelniami w regionie, aby 
zachęcić najbardziej utalentowanych absolwentów do tego, by 
dołączyli do nas i w przyszłości to oni zarządzali naszą firmą” – 
mówi Steven Harman, dyrektor operacyjny Amazon.
Nowe centrum pomoże zaspokoić rosnące zapotrzebowanie 
klientów, dalszy wzrost wyboru produktów, a także obsługiwać 
większą liczbę sprzedających firm trzecich w ramach usługi 
Fulfilment by Amazon. 
Centrum realizacji zamówień Amazon położone będzie w So-
snowcu przy ulicy Innowacyjnej, w pobliżu funkcjonujących już 
kompleksów Panattoni Park Sosnowiec I i II. Obiekt będzie znaj-
dował się przy drodze ekspresowej S1 oraz nieopodal autostrady 
A4, co zapewnia połączenie z miastami południowej Polski oraz 
resztą kraju. W odległości ok. 10 km od inwestycji mieści się 
kolejowy Euroterminal Sławków łączący Europę, Rosję i Chiny. 
Górny Śląsk oferuje również szybko rozwijającą się sieć nowo-
czesnych dróg i autostrad oraz bliskość sąsiednich granic.
Amazon prowadzi obecnie 3 centra logistyki e-commerce w Pol-
sce, dwa we Wrocławiu i jedno w Poznaniu. W październiku 
2016 r. spółka ogłosiła otwarcie czwartego centrum na tere-
nie Polski w Kołbaskowie k. Szczecina. Firma prowadzi także 
Centrum Rozwoju Technologii w Gdańsku i biuro Amazon Web 
Services w Warszawie. ■

Dachy naczep to bardzo dużo niespożytkowanej 
przestrzeni. A gdyby tak zainstalować na nich 

panele fotowoltaiczne i korzystać z pozyskiwanej 
w ten sposób energii?

Dachser we współpracy z Instytutem Systemów Energii Słonecznej im. 
Fraunhofera ISE testuje takie rozwiązanie. Eksperymentalny pojazd 
z panelami słonecznymi jeździ po ulicach niemieckiego Ulm. Przez 
ostatnich kilka lat Dział Zarządzania i Organizacji Sieci w Dachser pro-
wadził badania z wykorzystaniem prototypu naczepy z instalacją foto-
woltaiczną, która jest używana przy przewozach w okolicy centrum 
logistycznego w Ulm. Zespół uzyskał w ten sposób cenne dane, które 
doprowadziły do wdrożenia wielu usprawnień. Celem współpracy z In-
stytutem Systemów Energii Słonecznej jest zbadanie, ile energii w cią-
gu roku można pozyskać z paneli fotowoltaicznych zainstalowanych na 
dachach naczep. Obecnie projekt pilotażowy obejmuje testy pojazdu 
do przewozu towarów wrażliwych na działanie niskich temperatur, 
wyposażonego w akumulator, baterie słoneczne, ogrzewanie części 
ładunkowej, czujniki temperatury i panel sterowania.
Wstępne wyniki są obiecujące – wskazują, że w zależności od stop-
nia nasłonecznienia panele mogą osiągnąć moc do 1700 W. Energia 
uzyskiwana z modułów fotowoltaicznych i akumulatora pozwala na 
utrzymanie w części towarowej stabilnej temperatury nieco ponad  
2 stopni Celsjusza. ■

GLS services Eurologist 215x285 2.indd   1 13.02.2017   10:56
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CAT SAS w Madrycie 8 lutego br. sfinalizował zakup 
Grupy Sintax. 

Sintax jest ekspertem w zakresie logistyki pojazdów w Hiszpanii, 
obecnym również we Francji, Portugalii i Maroku, rocznie transpor-
tującym ponad 1 mln pojazdów, z flotą ok. 600 ciężarówek (w tym 
200 własnych) oraz ponad 500 doświadczonymi pracownikami. Dzię-
ki przejęciu flota CAT osiągnęła stan ponad 1000 aut do przewozu 
samochodów w Europie.
- To przejęcie doskonale pasuje do strategii, którą nasza grupa podąża-
ła od lat, celem której jest wzmocnienie naszej pozycji jako lidera na 
europejskim rynku dystrybucji pojazdów. Jest to także dowód naszego 
zaufania do naszej wiedzy i naszej zdolności do inwestowania w dłu-
goterminowe projekty. Mamy przyjemność powitać pracowników SIN-
TAX w Groupe CAT oraz rozpocząć od razu współpracę przy integracji 
– komentuje Alejandro Forbes, CEO Groupe CAT. ■

CAT właścicielem Sintax

W połowie ub.r. DSV Road rozpoczęło testy 
elektrycznych ciężarówek, które wyko-

rzystano do realizacji dostaw dla dm-drogerie 
markt w Niemczech. Rozwiązanie sprawdziło się 
i zostało wdrożone na stałe.

DSV zdecydowało się wspólnie z jednym ze swoich największych 
drogowych klientów wdrożyć pojazdy elektryczne: 18-tonowe 
MAN-y typu TGM zostały przerobione, a ich dieslowskie silniki 
zastąpiono napędami elektrycznymi o mocy 200 KM. Rozwiąza-
nie to pozwala ciężarówkom pokonać dystans nawet 250 km na 
jednym ładowaniu. DSV zainstalowało stacje ładujące w swoim 
terminalu w Weilerswist, a dodatkowe ładowarki zostały umiesz-
czone przy części punktów handlowych klienta. Obecnie dostawy 
z wykorzystaniem elektrycznych ciężarówek są realizowane do 
sklepów w Kolonii, Euskirchen, Bonn i północnym Eifel.
Niskie zużycie energii w transporcie miejskim jest możliwe dzięki 
wykorzystaniu technologii, która pozwala na wykorzystanie energii 
z hamowania do ładowania baterii. Pomimo wyższej ceny zakupu 
elektrycznych ciężarówek stanowią one opłacalną inwestycję, po-
nieważ ich koszt zwraca się z czasem dzięki niższym kosztom eks-
ploatacyjnym i operacyjnym. Projekt wdrożenia zielonego transpor-
tu stanowi wspólny cel DSV i dm-drogerie w ramach prowadzonej 
przez firmy polityki społecznie odpowiedzialnego biznesu. 
Testy elektrycznych ciężarówek stały się możliwe dzięki granto-
wi przyznanemu DSV przez niemieckie Ministerstwo Transpor-
tu i Infrastruktury Cyfrowej, które wspiera projekty związane 
z elektryczną mobilnością. ■

Zielony transport DSV

Panattoni Europe poinformował o zakończeniu in-
westycji dla Sanden Manufacturing Poland. Obiekt 

liczy blisko 6500 mkw. i powstał w Polkowicach, obok 
istniejącego zakładu produkcyjnego. Uroczyste otwar-
cie Sanden Logistics Poland – pierwszego centrum lo-
gistycznego Sanden w Europie odbyło się 21 lutego br.

W magazynie znajduje się 6200 miejsc paletowych. Budynek połą-
czony jest z halą produkcyjną częściowo napowietrznym tunelem, 
który usprawni zarządzanie obrotem towarów dla największych 
producentów samochodów. Za pomocą tunelu produkty Sanden Ma-
nufacturing Poland trafiać będą do centrum, skąd następnie wysła-
ne zostaną do klientów holdingu w całej Europie. Pierwsze wysyłki 
planowane są na początek marca.
To pierwsze centrum logistyczne Sanden w Europie. Sanden Ma-
nufactuirng Poland po raz pierwszy skoncentruje w jednym cen-
trum wszystkie procesy logistyczne, aby obsługiwać wszystkich 
europejskich klientów. Nowy projekt pozwoli firmie na optymaliza-
cję i centralizację operacji w celu szybkiego reagowania na potrze-
by rynku. Nowoczesne centrum logistyczne jest kolejnym krokiem 
w procesie wzmacniania pozycji rynkowej.
Sanden Logistics Poland powstało we współpracy z Panattoni 
Europe będącego częścią Panattoni Development Company. ■

Magazyn dla Sanden  
Manufacturing Poland gotowy
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FedEx Express ogłosiła otwarcie nowego hubu na 
Europę południową, zlokalizowanego na lotnisku 

Mediolan-Malpensa. Firma stawia kolejny krok w roz-
woju na terenie Europy.

FedEx skupia się na ekspansji w regionach, które napędzają ren-
towny rozwój. Hub o powierzchni 35 000 mkw jest wyposażony 
w najnowsze rozwiązania technologiczne, zwiększające efektyw-
ność sortowania przesyłek o 25%. Nowe centrum na Europę połu-
dniową to kolejny krok w procesie budowy wiodącej europejskiej 
sieci logistycznej. W samych Włoszech w ciągu ostatnich 5 lat po-
dwoiła się liczba klientów robiących zakupy przez Internet. Prze-
widuje się, że w 2016 roku transakcji online było o 17% więcej, niż 
w roku poprzednim.
Dążenie włoskich firm do globalnej ekspansji jest teraz widoczne 
bardziej niż kiedykolwiek i przyczyniło się do zwiększenia zapo-
trzebowania na międzynarodowy transport lotniczy. W ostatnich  
12 miesiącach odnotowano dwucyfrowy wzrost liczby przesyłek 
nadawanych z Włoch i transportowanych przez FedEx na inne rynki.
FedEx Express działa we Włoszech od 1986 roku, a port lotniczy 
Malpensa stał się głównym hubem FedEx w 1992 roku. Jest on po-
łożony w Lombardii, jednym z najbardziej aktywnych ekonomicznie 
regionów we Włoszech: ponad 60% włoskich produktów przezna-
czonych na eksport wytwarzanych jest w promieniu 250 km od 
lotniska; zlokalizowanych jest tu 40% wszystkich włoskich firm, 
generujących blisko połowę włoskiego PKB. ■

Nowy hub FedEx-u w porcie lotniczym 
Mediolan-Malpensa we Włoszech

Nowa łódzka lokalizacja 
Rohlig Suus Logistics

STH Cargo zmienia nazwę na Go Logis

Centrum logistyczne ma zwiększyć ponad dwukrot-
nie możliwości przeładunkowe, zapewniając szyb-

szą oraz bardziej płyną obsługę klientów.

Zmiana lokalizacji jest efektem dynamicznego rozwoju operatora. 
Nowy oddział Rohlig Suus Logistics w Łodzi ma ponad 10 000 mkw. 
powierzchni. Przestrzeń biurowa zajmuje blisko 680 mkw budynku, 
natomiast pozostałą część przeznaczono na obsługę operacji w ramach 
logistyki kontraktowej i terminala służącego przeładunkom krajowych 
i międzynarodowych przesyłek drobnicowych. 
Oddział stanowi połączenie terminala przeładunkowego przesyłek 
drobnicowych (trzydzieści doków, zewnętrzna rampa do obsługi 
aut dystrybucyjnych) oraz magazynu wysokiego składowania klasy 
A. Operator zapewnia współpracę w ramach transportu krajowego 
(w tym obsługę kanału e-commerce) i międzynarodowego, świadcząc 
również usługi składowania, kompletacji i przeładunków.
Budynek został wyposażony w rozwiązania ekologiczne. W całym 
obiekcie zainstalowano oświetlenie LED oraz dodatkowo czujniki ru-
chu w alejkach magazynowych, obniżające zużycie energii i w efekcie 
ograniczające emisję CO

2
. Ponadto zastosowano również duże świetliki 

dachowe, dzięki którym powierzchnia terminala jest doświetlana natu-
ralnym światłem przez większą część dnia.
Podobnie jak poprzednia lokalizacja, nowo otwarte centrum logistycz-
ne znajduje się w bliskiej odległości od autostrady A1. Jednocześnie 
oddział mieści się bliżej centrum miasta, co znacząco ułatwia dystry-
bucję przesyłek do odbiorców, a także umożliwia pracownikom korzy-
stanie z komunikacji miejskiej oraz Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. ■

Polska firma spedycyjne STH Cargo zmieniając na-
zwę na Go Logis rozpoczęła jednocześnie wdrażanie 

nowej strategii rozwoju, ukierunkowanej na rozszerze-
nie zakresu usług logistycznych i wzmocnienie pozycji 
na polskim i międzynarodowym rynku spedycyjno-
-transportowym.
Nowa nazwa firmy - Go Logis i hasło „Zawsze na dobrej dro-
dze“, którego autorami są jej pracownicy, ma podkreślać spe-
cjalizację, sposób działania i kierunek rozwoju. - Będziemy 
rozszerzać ofertę, szczególnie w zakresie drogowego trans-
portu drobnicowego, wzmocnimy spedycję lotniczą i morską. 
Nastawiamy się także na transport kombinowany – powiedział 
Grzegorz Szenejko, założyciel i właściciel Go Logis.

Wyróżnikiem Go Logis na rynku spedycyjno-transportowym ma 
być obsługa tzw. trudnych kierunków, czyli rynków wschodnich, 
byłych krajów WNP i bliskowschodnich. Firma planuje rozszerzać 
zasięg geograficzny o kolejne kraje w Europie, Azji i na świecie. ■ 





Ś
więto logistyki przypada bowiem zawsze na pierwszą dekadę grudnia. Wtedy to całe środowisko spotyka 
się podczas Gali Logistyki, Transportu i Produkcji. Sztandarowe wydarzenie w portfolio naszego wydaw-
nictwa doczekało się jubileuszu. 8 grudnia 2016 roku fetowaliśmy bowiem 15-lecie Gali.
Z dumą i nostalgią mogliśmy wspominać półtorej dekady naszego wkładu w rozwój polskiej branży TSL. 

Logistyka, transport i produkcja są klejnotami w koronie polskiej gospodarki. Nie brakowało ciężkich chwil, 
jednak dobre humory, jakie corocznie dopisują naszym gościom, dowodzą, że ciężka praca, kreatywność i zaan-
gażowanie menedżerów pozwalają uporać się z każdym problemem.   
Jubileusz był okazją do przekazania podziękowań osobom, które przez te wszystkie lata inspirowały i wspierały 
nas w pracy. W najściślejszym gronie przyjaciół Gali wymienić musimy Katarzynę Nowakowską, Wojciecha 
Gąsiorowskiego, Marka Jędrę, Bognę Błasiak i Teresę Kunę-Rams. Grono to jest jednak znacznie szersze – do 
wszystkich kierujemy serdeczne podziękowania i przepraszamy, iż nie jesteśmy w stanie wszystkich wymienić.
O pozycji Gali Logistyki, Transportu i Produkcji decyduje jej kluczowa część, czyli wręczenie nagród laureatom 
programów badawczych i konkursów, organizowanych przez Wydawnictwo Eurologistics i Data Group Consul-
ting. Goście wieczoru poznali laureatów programów Operator Logistyczny Roku, Supply Chain Designer oraz 
konkursu Najlepszy Produkt dla Logistyki, Transportu, Produkcji. Prowadzone badania są unikatowe na rynku, 
co podnosi prestiż wręczanych nagród. Specjalnym gościem wieczoru był Ambasador Królestwa Niderlandów 
w Polsce, pan Ron van Dartel. Dostojny gość wręczał nagrody w programie Supply Chain Designer oraz rozma-
wiał z naszymi gośćmi na temat współpracy gospodarczej Polski i Holandii. Jego obecność była nieprzypadkowa 
– Holandia jest jednym z największych partnerów logistycznych Polski.    
Tradycyjnie już podczas części artystycznej pojawili się młodzi i utalentowani artyści. Oklaskiwaliśmy Olgę 
Barej – finalistkę Voice of Poland – wraz z zespołem. Zaś o dobrą atmosferę zadbał niezastąpiony gospodarz 
wieczoru, Tomasz Kammel.
Piętnaście lat to kawał czasu. Jubileusz ma swoje prawa i chcemy przy tej okazji zaprezentować obszerną fotore-
lację z wyjątkowej Gali. Zobaczcie, jak świętowaliśmy. ■

Gala świętuje jubileusz
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Grudzień powszechnie uważany jest za miesiąc wyjątkowy – i nie inaczej jest w naszym wydawnictwie. Jesteśmy jednak 
bardzo niecierpliwi i nie czekamy ze świętowaniem do ostatnich dni roku. 

LAUREACI PROGRAMU  
BADAWCZEGO OPERATOR  
LOGISTYCZNY ROKU 2016

Złote Godło
 ID LOGISTICS  

 POLSKA

Srebrne Godło
 DHL EXPRESS

Brązowe Godło
 TNT

Laureaci programu badawczego
NAGRODA LIDER LOGISTYKI

O p e r a t O r  l O g i s t y c z n y  r O k u  2 0 1 6
Usługi kurierskie GENERAL LOGISTICS SYSTEMS POLAND

Zakres i jakość usług PANALPINA POLSKA
Lojalność klientów MASZOŃSKI LOGISTIC

Standard realizacji dostaw i elastyczność GEODIS POLSKA
Pozycja rynkowa RABEN LOGISTICS POLSKA

WYRÓŻNIENIA JUBILEUSZOWE W PROGRAMIE BADAWCZYM  
FIRMY BIORĄCE UDZIAŁ W PROGRAMIE OD JEGO POCZĄTKU  

W 2002 ROKU
O p e r a t O r  l O g i s t y c z n y  r O k u  2 0 1 6

Szybkość dostaw DIERA
Tempo wzrostu pozycji rynkowej DPD POLSKA

Spedycja drogowa DSV ROAD
Kompleksowość usług DSV SOLUTIONS

Elastyczność dostaw SPEDIMEX

WYRÓŻNIENIA HONOROWE W PROGRAMIE BADAWCZYM
O p e r a t O r  l O g i s t y c z n y  r O k u  2 0 1 6

Najlepsza firma logistyczna wśród nowych partnerów programu VIVE TRANSPORT
Wyróżniające wykonanie założonych norm usług logistycznych TSLOGISTIC

Najlepszy przewoźnik ładunków całopojazdowych LINK
Najlepszy przewoźnik w ruchu krajowym FARMADA TRANSPORT

WYRÓŻNIENIA SPECJALNE: PERSPEKTYWICZNA FIRMA LOGISTYCZNA 
NOWE FIRMY WSKAZANE JAKO KONKURENCYJNE PRZEZ KLIENTÓW 

CZOŁOWYCH OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH, UCZESTNIKÓW PROGRAMU
O p e r a t O r  l O g i s t y c z n y  r O k u  2 0 1 6

Rok założenia 2010 DTW LOGISTICS
Rok założenia 2012 NORTHGATE LOGISTICS
Rok założenia 2015 OMNIPACK
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ID Logistics świętuje pierwszy 
triumf w programie Operator 

Logistyczny Roku.



Marcin Dudek z DTW Logistics, odbiera 
wyróżnienie w kategorii perspektywiczna 
firma logistyczna. Nagrody wręczała 
Agnieszka Kozakiewicz, członek zarządu 
Millenium Leasing.

Za najlepszą firmę logistyczną wśród nowych 
partnerów programu została uznana VIVE 
Transport. Wyróżnienie odebrał prezes zarządu, 
Grzegorz Woelke.

Laureaci wyróżnień specjalnych programu 
Operator Logistyczny Roku.

Anna Krzyśko-Vaskovič, właściciel 
Northgate Logistics, z wyróżnieniem 
w kategorii perspektywiczna firma 
logistyczna.

Omnipack został wyróźniony jako 
perspektywiczna firma logistyczna.  
Dyplom odebrał dyrektor zarządzający,  
Rafał Szcześniewski.

Wyróżnienie w kategorii najlepszy 
przewoźnik w ruchu krajowym trafiło do 
firmy Farmada Transport. Dyplom odebrała 
dyrektor biura operacji transportu krajowego, 
Violetta Wojciechowska.

LINK został uznany za najlepszego 
przewoźnika ładunków całopojazdowych. 
Wyróżnienie odebrała Anna Ważny, kie-
rownik rozwoju biznesu.

Tomasz Sawicki, dyrektor zarządzający 
TSLogistic, odbiera wyróżnienie za wy-
różniające wykonanie założonych norm 
usług logistycznych.
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Laureaci wyróżnień honorowych i specjalnych programu Operator Logistyczny Roku.



Wyróżnienie jubileuszowe w kategorii 
szybkość dostaw trafiło do firmy Diera. 
Nagrodę odebrał Krzysztof Trześniewski, 
właściciel firmy.

Grono laureatów wyróżnień jubileuszowych programu Operator Logistyczny Roku.

Firma DSV Solutions została 
laureatem wyróżnienia jubileuszowego 
w kategorii kompleksowość usług. 
Dyplom odebrał prezes zarządu, 
Maciej Walenda.

Firma Spedimex została laureatem 
wyróżnienia jubileuszowego w kategorii 
elastyczność dostaw. Dyplom odebrał 
prezes zarządu, Marcin Bąk.

Wyróżnienie jubileuszowe w kategorii tempo 
wzrostu pozycji rynkowej trafiło do firmy 
DPD Polska. Nagrodę odebrał dyrektor  
ds. sprzedaży i marketingu, Łukasz Zembowicz.

Nasz niezastapiony gospodarz wieczoru - 
Tomasz Kammel.

Wyróżnienie jubileuszowe w kategorii spedycja 
drogowa trafiło do firmy DSV Road. Nagrodę 
odebrał prezes zarządu, Filip Czerwiński.

EURO LOGISTICS 17GALA LOGISTYKI, TRANSPORTU I PRODUKCJI



Grono zdobywców nagrody Lider Logistyki. General Logistics Systems Poland, Panalpina 
Polska, Geodis Polska, Raben Logistics Polska, Maszoński Logistic.

Bob Fast, CEO TIP 
Trailer Services, 
wręczał nagrody 

Lider Logistyki.

Gość honorowy wieczoru - Ron van Dartel, 
Ambasador Królestwa Niderlandów w Polsce.

Ostatnie chwile przed oblężeniem baru 
lodowego.

Każdy chciał wygrać weekend z wybranym 
modelem Audi.

Olga Barej zachwyciła śpiewem 
i osobowością.
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Nie zabrakło okazji 
do wspólnego 

zdjecia z naszymi 
partnerami 

Gali. Jeszcze 
raz kłaniamy 

się wszystkim 
partnerom 

wydarzenia.

Laureatem Złotego Godła programu Operator 
Logistyczny Roku 2016 została firma ID 

Logistics. Nagrodę odebrał dyrektor generalny, 
Yann Belgy.

Laureatem Srebrnego Godła programu 
Operator Logistyczny Roku 2016 została 

firma DHL EXPRESS. Nagrodę odebrał 
dyrektor ds. sprzedaży, Mariusz Najda.

Laureatem Brązowego Godła programu 
Operator Logistyczny Roku 2016 została 

firma TNT. Nagrodę odebrał dyrektor 
generalny, Piotr Buczkowski.
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C
ałkiem nowa formuła progra-
mu Supply Chain Designer 
obejmowała trzy etapy. Pierw-
szy z nich obejmował szeroko 

zakrojone badanie operacji prowadzo-
nych przez firmy i gromadzenie projek-
tów poprawiających efektywność sze-
roko rozumianych łańcuchów dostaw. 
Do tegorocznej edycji programu Supply 
Chain Designer zakwalifikowane zosta-
ło ponad 80 pozycji, tworzących Bank 
Projektów.
Zespół redakcyjny Wydawnictwa Eu-
rologistics nominował 14 projektów do 
głównej nagrody. W procesie decyzyj-
nym szczególną uwagę zwracano na 
daleko idący poziom operacyjnej inno-
wacyjności projektu oraz towarzyszące 
tworzeniu projektu uwolnienie myślenia 
zespołowego i twórczej pracy. Nie bez 
znaczenia pozostawały też mierzalne 
rezultaty, które przyniosła realizacja 
projektu, jak też poziom zaangażowania 
struktur  organizacyjnych firmy na eta-
pie przygotowania i wdrożenia.
O ostatecznych wynikach zdecydowało 
internetowe głosowanie, prowadzone 
w gronie menedżerów i specjalistów 
łańcucha dostaw. W sumie oddano po-
nad 16 tysięcy głosów. Opierając się na 
wynikach głosowania, organizatorzy za-
decydowali o przyznaniu trzech nagród 
głównych oraz dodatkowych wyróżnień.
Laureaci badania Supply Chain Designer 
2016 odbierali nagrody z rąk gościa ho-
norowego Gali Logistyki, Transportu 
i Produkcji – Ambasadora Królestwa 
Niderlandów w Polsce, pana Rona van 
Dartela. ■

Supply Chain Designer   w nowej odsłonie

Jubileuszowa, 15. edycja Gali Logistyki, 
Transportu i Produkcji była dobrą okazją 
do debiutu nowej formuły programu ba-
dawczego Supply Chain Designer. Wydaw-
nictwo Eurologistics postanowiło postawić 
w nim na promowanie twórczości operacyj-
nej menedżerów firm produkcyjnych i han-
dlowych, działających w Polsce.

Laureaci programu  
Supply Chain Designer 2016 
w komplecie.
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Supply Chain Designer   w nowej odsłonie



Marek Huzarewicz, 
Prezes Zarządu,  

Dyrektor Generalny, 
Philips Lightning Poland.

Marek Sobieraj, prezes 
zarządu, Lumileds.

Krzysztof Bobiński,  
Head of Supply Chain CEEG,  
Panasonic Marketing Europe.

Katarzyna Milewska,  
Head of Customer Excellence,  

Carlsberg.

Paweł Łaszczak, Supply Chain 
Optimization Analyst, Delphi.

Dawid Majchrzak, 
Project Manager, Hilding 

Anders Polska.

Katarzyna 
Piątkowska, 
Country 
Supply Chain 
Services 
Manager,
Coca-Cola 
HBC Polska.

Joanna Czarnecka, Innovation Supervisor; Grzegorz Kiedrzyn, 
Supply Chain and Innovation Director, Członek Zarządu.
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TRZY NAGRODY GŁÓWNE W PROGRAMIE  
SUPPLY CHAIN DESIGNER 2016

Knauf ZA PROjEKT „IDEABOOK – PORTAL DO ZARZąDZANIA INNOWACjAMI”

Coca-Cola HBC Polska ZA PROjEKT „BUDOWANIE WARTOśCI Z KLIENTAMI (jOINT VALUE CREATION)”

Hilding Anders Polska ZA PROjEKT „GENERALNY REMONT FABRYKI”

WYRÓŻNIENIA W PROGRAMIE SUPPLY CHAIN DESIGNER 2016

Lumileds ZA PROjEKT „E2E QUALITY IMPROVEMENT 2016”

Panasonic ZA PROjEKT „S&OP jAKO KRęGOSłUP BUDżETU LOGISTYCZNEGO”

Coca-Cola HBC Polska 

„DOjRZAłY łAŃCUCH DOSTAW COCA-COLA HBC POLSKA ZORIENTOWANY 
NA PARTNERSTWO I PRZYWóDZTWO” 
„IMPLANT TO SZYTE NA MIARę ROZWIąZANIE DLA KLIENTA” 
„CIężARóWKI W RUCHU CIąGłYM”.

Philips Lightning Poland ZA PROjEKT „MODEL CIąGłEGO DOSKONALENIA”

Delphi ZA PROjEKT „KREACjA – SIEć TERMINALI X-DOCKOWYCH”

Mahle Polska ZA PROjEKT „jAK OżYWIć POMYSłY PRACOWNIKóW”

Carlsberg Polska ZA PROjEKT „ZWIęKSZONA EFEKTYWNOść WSPółPRACY Z KONSUMENTEM”
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Nowa nazwa w pełni oddaje zakres produktów rozpatrywa-
nych przez naszych ekspertów. Do konkursu zakwalifiko-

wano zgłoszenia 25 firm, które nadesłały drogą elektroniczną 
swoje najlepsze rozwiązania dla logistyki, transportu i produkcji. 
W przeszłości wśród propozycji dominowały produkty i usługi 
przeznaczone dla transportu. Tym razem ta dziedzina, mimo że 
przecież polscy przewoźnicy dominują na tle swoich zagranicz-
nych konkurentów, pozostała nieco w tyle, jeśli chodzi o liczbę 
rozwiązań - więcej otrzymaliśmy innowacji, które mogą udosko-
nalić łańcuch dostaw. 

Promujemy innowacyjność
Można wysnuć wniosek, że po okresie innowacyjnych rozwiązań, 
które były wynikiem cyfryzacji, firmy zaczęły poszukiwać prze-
wagi konkurencyjnej nie w samych produktach, lecz w procesach 
optymalizujących ich łańcuch dostaw. Przy ocenie nadesłanych 
pomysłów kapituła brała pod uwagę technologiczną i rynkową in-
nowacyjność oraz korzyści dla klienta. Dodatkowe punkty można 
było zdobyć za referencje, opinie, patenty, a także aspekty środo-
wiskowe. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie było przesła-
nie zgodnego z regulaminem zgłoszenia do redakcji Eurologistics. 
Podkategorie produktów i usług to: systemy informatyczne, trans-
port, intralogistyka, zarządzanie flotą, systemy optymalizujące 
zarządzanie łańcuchem dostaw, obiekty magazynowe, mobilne 
urządzenia dla logistyki, strategie, procesy i systemy do zarzą-
dzania produkcją. 

Produkty warte rekomendacji
Kto nie idzie na przód, ten się cofa. Zgodnie z myślą Johanna Wolfganga von Goethego, po ponad 10 latach organizowania 
konkursu „Produkt innowacyjny dla logistyki”, postanowiliśmy zmodyfikować nieco jego formułę. Formułę i przy tym nazwę 
na „Najlepszy produkt dla logistyki, transportu, produkcji”.  

Kapituła 
• dr Mirosław Antonowicz (Akademia Leona 

Koźmińskiego w Warszawie), 
• prof. dr hab. Aleksandra Laskowska-Rutkowska 

(dyrektor Centrum Logistyki i Innowacji Uczelni 
Łazarskiego w Warszawie), 

• dr hab. Jana Pieriegud (profesor nadzwyczajny 
w Katedrze Transportu Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie), 

• Alicja Kostecka (Eurologistics), 
• Maciej Szymczak (dziekan Wydziału Gospodarki 

Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu), 

• Grzegorz Urban (wicedyrektor w dziale doradztwa 
biznesowego PwC), 

• Andrzej Zybert (niezależny konsultant ds. logistyki). 

Nagrody główne
Cempel Consulting za FlexSim. KATEGORIA: systemy do zarzadzania produkcją.

Still Polska za Still iGo neo CX20. KATEGORIA: intralogistyka. 
Luca za system Pick-by-Hololens. KATEGORIA: intralogistyka.

Wyróżnienia
CHEP Polska za produkt plastikowa paleta. KATEGORIA: systemy optymalizacji 

łańcucha dostaw.
DataConsult za produkt „EkspertAR”. KATEGORIA: mobilne urządzenia.
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Konkurs ma swoją historię i renomę, bowiem w 2016 roku odbyła 
się już jego 12. edycja. Nad prawidłowym przebiegiem czuwali re-
daktorzy i wydawca Eurologistics, naturalnie w pełni akceptując 
wyniki jury, złożonego z wybitnych ekspertów branży TSL. Celem 
naszych działań jest promocja idei innowacyjności w logistyce, 
transporcie, produkcji - nowych oraz istniejących produktów 
i usług, mogących pomóc klientom w codziennej pracy. Punkt 
odniesienia dla oceny stanowi między innymi nowość rozwiąza-
nia u konkretnego uczestnika w stosunku do stanu poprzedniego, 
porównanie go z innymi zgłoszeniami oraz do podobnych produk-
tów/usług istniejących na rynku.

Produkty szyte na miarę
Przypomnijmy, że w 2015 roku nagrody otrzymali: Wamech za 
e-liner, system transportu intralogistycznego; Slimstock (w Pol-
sce: Logi-Solve) za Slim4 - kompletne rozwiązanie do planowania 
zapasów; m/d/r/k trusted adviser za klin do zabezpieczania po-
jazdów z systemem ostrzegania.
Na kolejnych stronach naszego czasopisma postanowiliśmy za-
prezentować opisy rekomendowanych produktów, które zdaniem 
ekspertów branży logistycznej mogą usprawnić działanie niejed-
nej firmy. Część z nich zostało już wdrożonych w przedsiębior-
stwach i efekty ich funkcjonowania można prześledzić na żywych 
przykładach. Inne mają szanse stać się niezwykle istotnym na-
rzędziem wspierającym działania przedsiębiorstw. Warto prze-
analizować cechy produktów, pamiętając, że wiele z nich można 
dopasować do konkretnych wymagań. Tego rodzaju rozwiązań nie 
kupimy przecież tak po prostu, jak chleba w sklepie. Potrzeby są 
znacznie bardziej złożone i wybór trudniejszy niż podjęcie decy-
zji czy lepszy jest chleb z pszenicy, żyta, razowy czy orkiszowy.

■ Tomasz Czarnecki 

Cempel Consulting za FlexSim. 
KATEGORIA: systemy do zarzadzania produkcją.

Still Polska za Still iGo neo CX20. KATEGORIA: intralogistyka. 
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DataConsult za produkt „EkspertAR”. KATEGORIA: mobilne urządzenia.

CHEP Polska za produkt plastikowa paleta.  
KATEGORIA: systemy optymalizacji łańcucha dostaw.

LUCA za system Pick-by-HoloLens. KATEGORIA: intralogistyka.



Oprogramowanie 3D
FlexSim to oprogramowanie służące do trójwymiarowego odwzorowania istniejących procesów pro-
dukcyjnych oraz logistycznych. Pozwala na pełną wizualizację procesu w 3D wraz z odzwierciedleniem 
logiki działania, zmienności zachodzących procesów oraz zaawansowaną analizą matematyczną.

Produkt po raz pierwszy w Polsce został wdrożony w 2013 roku 
w środowiskach akademickich (Politechnika Poznańska, Wyższa 

Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej). Obecnie działa na 13 uczel-
niach, które uczą studentów innowacyjnego podejścia do usprawnia-
nia procesów produkcyjnych i logistycznych. Z rozwiązania korzysta-
ją także między innymi Fiat Chrysler Automotive i Raben.
Dzięki zastosowaniu FlexSim, możliwe jest efektywniejsze opty-
malizowanie logistyki i produkcji. Przykładowe efekty osiągnięte 
w wybranych projektach:
 ❚ skrócenie tras w magazynie Cross-Dock o 24 procent,
 ❚ zwiększenie wydajności linii produkcyjnej o 25 procent (zmia-
na czasu oczekiwania na wózek widłowy),
 ❚ bezinwestycyjne zwiększenie wydajności linii produkcyjnej  
o 5 procent (optymalizacja podziału zadań),
 ❚ wzrost produktywności o 38,34 procent - bez ponoszenia kosztów,
 ❚ ograniczenie transportu wewnętrznego względem projektu 
wyjściowego w nowej hali produkcyjnej (zmiana z 3400 km na 
2500 km w ciągu roku).

Oprogramowanie pozwala również na szybkie testy planowanych 
zmian w obszarze produkcji oraz logistyki i znalezienie odpo-
wiedzi na pytanie „Co jeśli… ?”, a zarazem łatwiejsze wdrażanie 
zaplanowanych zmian poprzez wsparcie procesu zmiany wizuali-
zacją 3D. Firma także ma szanse zmienić podejście do tworzenia 
procesów oraz ich optymalizacji – dochodząc do tzw. prototypo-
wania procesów, które są już wstępnie zoptymalizowane. 
Użytkownik może modelować procesy w 3D wraz z odzwiercie-
dleniem ich logiki. Zaawansowane mechanizmy matematyczne 
pozwalają na zoptymalizowanie złożonych problemów obliczenio-
wych. W przypadku FlexSim mamy także do czynienia z połą-
czeniem podejścia procesowego (Process Flow) z wizualizacyjną 
warstwą optymalizacji. Do tego dochodzi intuicyjna metoda budo-
wania modeli dzięki technologii drag&drop. 
FlexSim zdobył wraz z dwoma innymi projektami nagrodę główną 
w konkursie „Najlepszy Produkt dla Logistyki, Transportu, Pro-
dukcji 2016” organizowanym przez wydawnictwo Eurologistics. 
Ponadto produkt wyróżniono nagrodą ProInventio (podczas Mię-
dzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych 
INTARG). Z kolei firmę Cempel Consulting nagrodzono Innowa-
torem 2016 podczas III Międzynarodowej Konferencji Naukowej 
„Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka”. 

Przykłady zastosowań

Dane wstępne Efekty modelowania FlexSim

Zwiększanie wydajności linii:

- rodzinna firma produkcyjna,
- 9 pracowników,
- 60 wanien na zmianę roboczą.

- wzrost produktywności o 38,34 pro-
cent bez ponoszenia kosztów,

- utrzymanie kadry 9 pracowników, ale 
zmiana organizacji pracy,

- 83 wanny na zmianę roboczą.

Optymalizacja dostaw:

- linia w fazie planowania inwestycji,
- planowane użycie wózków AGV.

- uzyskanie zgody na budowę linii,
- pełna optymalizacja na etapie 

projektowania.

Rozmieszczenie maszyn na nowej hali:

- nowa hala produkcyjna,
- ponad 17 000 zleceń rocznie,
- 90 pracowników.

- uzyskanie rozmieszczenia zaakcepto-
wanego przez wszystkich uczestników 
procesu,

- ograniczenie transportu wewnętrzne-
go względem projektu wyjściowego 
(zmiana z 3400 km na 2500 projektu 
wyjściowego w ciągu roku).

Minimalizowanie tras wózków:

- magazyn cross-dock,
- 23 doki magazynowe,
- 25 852 016 738 885 000 możliwo-

ści przypisania doków.

- znalezienie optymalnego rozwiązania 
w mniej niż 15 minut,

- skrócenie tras wózków o 24 procent 
(z 82 do 62,5 km).

 ❚ Produkcja: 
- prototypowanie linii produkcyjnych,
- optymalizacja linii,
- bezpieczne testowanie usprawnień,
- analiza scenariuszowa,
- harmonogramowanie produkcji,
- podział prac pomiędzy operatorów.

 ❚ Logistyka:
- optymalizacja tras,
- efektywna organizacja magazynów, 
- relokacja magazynów, 
- analiza scenariuszowa. 
 ❚ Zarządzanie procesami: 

- odwzorowanie działań uczestników procesu,
- elementy procesu widoczne w modelu 3D,
- analiza zmian operacji w procesach,
- analiza scenariuszowa.

Zastosowanie 
FlexSim
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Cempel Consulting – FlexSim/systemy do zarządzania produkcją
NAGRODA GŁÓWNA

W KONKURSIE 

NAJLEPSZY PRODUKT  
DLA LOGISTYKI, TRANSPORTU, PRODUKCJI  

2016
DLA FIRMY

KONKW KONW EURSIE KUR

Warszawa, 8 grudnia 2016 r.
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Cempel Consulting 
za 

OPROGRAMOWANIE  

FlexSim



Still Polska – Still iGo neo CX 20/intralogistyka 
NAGRODA GŁÓWNA

W KONKURSIE 

NAJLEPSZY PRODUKT  
DLA LOGISTYKI, TRANSPORTU, PRODUKCJI  

2016
DLA FIRMY
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Warszawa, 8 grudnia 2015 r.

STILL Polska 
za 

STILL iGo neo CX 20

Still iGo neo to system autonomizacji pracy, zainstalowany 
w Still CX 20 – pojeździe do kompletacji poziomej o mak-

symalnym udźwigu sięgającym dwóch ton. Wózek wyposażono 
w oprogramowanie, laserowe skanery i czujniki, dzięki którym 
samodzielnie rozpoznaje operatora i podąża za nim, gwarantując 
bezpieczeństwo procesów i zwiększając wydajność kompletacji, 
nawet o 30 procent.
Rozwiązanie pozwala na analizowanie w czasie rzeczywistym 
topografii magazynu, usytuowania regałów, lokalizację użytkow-
nika i innych uczestników ruchu. Skaner rejestruje położenie 
obiektów wokół wózka 84 000 razy na sekundę, umożliwiając 
z wyprzedzeniem identyfikowanie przeszkody. Dzięki temu 
wózek ma szansę wykonywania płynnej jazdy, wyeliminowane 
zostają sytuacje wymagające nagłego hamowania, grożące uszko-
dzeniem przewożonego ładunku. 

Krótszy czas pracy
Pojazd dysponuje pamięcią operacyjną. To właśnie w niej zapisuje 
informacje, które przeszkody już ominął, a na podstawie zmian 
wzajemnego położenia, odróżnia obiekty statyczne od dynamicz-
nych. Bazując na tych danych, planuje optymalne trasy przejazdu 
i realizuje najbezpieczniejsze zachowania.
Obecnie wózek jest testowany przez dwóch operatorów logistycz-
nych w Polsce. Dotychczasowe sprawdziany wykazały, że wyeli-
minowanie konieczności kontroli wózka, pozwalające w pełni 
poświęcić się zadaniom związanym z kompletacją, skraca czas 
pracy o około 30 procent, a w niektórych przypadkach nawet o 60 
procent. Do tego dochodzi zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa 
pracy. Jednym z powodów takich opinii jest możliwość wykonania 
większej liczby operacji w tym samym czasie – operator nie musi 
wchodzić i schodzić z wózka. Nie można zapominać o malejących 
kosztach, związanych między innymi z tym, że wózek optymalnie 
dobiera prędkość pracy. Jeśli w korytarzu znajduje się inny wózek, 
następuje automatyczne dostosowanie do niego szybkości jazdy 
naszego pojazdu, który w tym momencie porusza się w konwoju. 

95 procent materiałów do recyklingu
Wózek precyzyjne pokonuje przeszkody, samodzielnie je omija-
jąc. Pojazd odpowiednio wcześnie rozpoznaje poprzeczne kory-
tarze i przejeżdża przez nie autonomicznie dopiero po uzyskaniu 
zezwolenia od operatora. Pięciostopniowa koncepcja bezpieczeń-
stwa zapewnia ochronę dla ludzi, wyposażenia magazynu i towa-
rów. Wspomnijmy jeszcze o cechach prośrodowiskowych - auto-
nomiczny asystent roboczy zapewnia maksymalną efektywność 
energetyczną przy minimalnym zużyciu. Poza tym następuje przy 
każdym hamowaniu odzysk energii, a ponad 95 procent materia-
łów nadaje się do recyklingu.

Korzystając ze Still iGo neo CX 20, przedsiębiorstwo ma szansę 
odejść od skomplikowanej automatyzacji, wymagającej żmudne-
go planowania i programowania tras przejazdu, na rzecz intuicyj-
nej, elastycznej współpracy autonomicznych partnerów. I to bez 
jakichkolwiek wstępnych ustawień lub zewnętrznych systemów 
zdalnego sterowania. System otrzymał nagrodę główną w konkur-
sie „Najlepszy produkt dla logistyki, transportu, produkcji 2016”. 

Wózek „bez kontroli”
84 000 czynności w ciągu sekundy – liczba trudna do wyobrażenia nawet przez największych geniuszy. 
A właśnie tyle razy skaner rejestruje położenie obiektów wokół wózka Still CX 20. To oczywiście nie 
jedyna ciekawa cecha produktu Still iGo neo, który otrzymał nagrodę główną „Najlepszy produkt dla 
logistyki, transportu, produkcji 2016”.

Wózek precyzyjne pokonuje 
przeszkody, samodzielnie je omijając.
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Wyobraźmy sobie taką oto sytuację. Nasz pracownik chodzi mię-
dzy regałami w magazynie, bez żadnej kartki czy terminala. 

Szybko i bezbłędnie znajduje produkty, jak gdyby były one specjalnie 
oznaczone. Ale w magazynie nie widać nic nadzwyczajnego. Inni lu-
dzie, wykonując swoje codzienne działania, widzą tylko produkty na 
regałach wykonując swoje codzienne działania, lecz oczy pracownika 
dostrzegają przed właściwym miejscem na regale wyraźny, świecący 
trójwymiarowy znak. Może nim być strzałka, kolorowa kurtyna. 

Trójwymiarowe hologramy
Pracownik widzi również cyfry oznaczające ilość towaru wraz z inny-
mi niezbędnymi informacjami, dane o miejscu odłożenia, zdjęcie pro-
duktu itp. Pobranie kwitowane jest gestem ręki (tzw. air click), głosem 
lub skanem kodu produktu za pomocą wbudowanej w okulary kamery 
albo też innym urządzeniem zewnętrznym dołączonym do systemu ta-
kim jak skaner 1D, 2D, RFID, waga, przycisk bezprzewodowy. 
Spojrzenie w tę dodatkową, rozszerzoną rzeczywistość (AR) umoż-
liwiają okulary Microsoft HoloLens, które pracownik ma na głowie. 
Urządzenia komunikują się z serwerem LucaCom za pomocą sieci 
Wi-Fi - jej stabilny zasięg stanowi bardzo ważny element prawidło-
wego działania okularów. Informacje o produktach i ich lokacjach po-
bierane są bezprzewodowo. W HoloLens pracownik wciąż postrzega 
świat zewnętrzny, ale sterowane przy wykorzystaniu wewnętrznego 
komputera okulary rozszerzają go o trójwymiarowe hologramy.

Wi-Fi i to wszystko
W zależności od potrzeb możliwa jest integracja z innymi urządze-
niami wskazującymi miejsce poboru (pick) lub odłożenia (put) - na 
światło i głos oraz urządzeniami kwitującymi: podczerwień (IR), głos, 
przyciski stacjonarne i radiowe (remote control), głos, wagi itp. 
Do uruchomienia systemu potrzebna jest jedynie sieć Wi-Fi. Dostawca 
produktu podkreśla wśród jego zalet także niskie koszty wdrożenia  

i eksploatacji, elastyczność zmian konfiguracji a nawet lokalizacji 
magazynu, łatwość reorganizacji i przenoszenia stref w inne miejsce. 
Do obsługi okularów nie potrzeba specjalistycznych szkoleń – moż-
na więc je przekazać nawet pracownikom słabo wykwalifikowanym 
oraz sezonowym. System pozwala na zwiększenie szybkości i jakości 
pracy. Warto podkreślić, że na działaniu systemu zyskuje również 
ochrona środowiska - poprzez „bezpapierowe” komisjonowanie. Za-
miast wydruku z produktami do zebrania, pracownik w okularach ma 
informację pozwalającą na intuicyjne zbieranie produktów. 

To nie bajka…
Brzmi jak futurystyczne marzenie? Wróćmy więc do rzeczywisto-
ści, choć właściwie możemy w niej pozostać. Opracowano bowiem 
już działający prototyp. System jest przygotowany do wdrożenia 
w fabryce Skoda Auto w Kvasiny w Czechach i możliwe, że wkrót-
ce pojawi się już w ofercie w Polsce jako realny produkt. Wypada 
więc trochę poczekać i potem zainwestować, by zgodnie z ideą 
Adama Mickiewicza sięgać, gdzie wzrok nie sięga. 
System otrzymał nagrodę główną w konkursie „Najlepszy pro-
dukt dla logistyki, transportu, produkcji 2016”.
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 ❚ 2 wyświetlacze HD, 16:9 o rozdzielczości 2,3 miliona punktów,
 ❚ czujniki:

- 4 kamery analizujące otoczenie,
- kamera głębokości,
- kamera HD/ 2MP,
- czujnik światła,
- 4 mikrofony,
- czujniki ruchu,
 ❚ wbudowane głośniki i mikrofon, procesor Intel Atom z częstotliwością 
taktowania 1,04 GHz, 2 GB RAM, 64 GB pamięci wewnętrznej,

 ❚ system operacyjny MS Windows 10,
 ❚ Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) 2,4GHz i 5GHz, WPA2 support,
 ❚ akumulator Lithium-Polymer 2100 mAh,
 ❚ czas ładowania akumulatora: 5h (przy pomocy złącza mikro USB), 
 ❚ wymiary (wysokość, szerokość, grubość): 155mmx124mmx11mm,
 ❚ waga - 579g.

Specyfikacja techniczna HoloLens 
(prototyp):

W HoloLens pracownik postrzega świat 
zewnętrzny, ale sterowane przy wykorzystaniu 
wewnętrznego komputera okulary rozszerzają 
go o trójwymiarowe hologramy.

Sięgać, gdzie wzrok nie sięga
O systemie Pick-by-HoloLens wspomagającym kompletację dzięki użyciu okularów interaktywnych 
najlepiej opowiedzieć w formie opowiastki. Brzmi ona trochę bajkowo, a jednak ma wiele wspólnego 
z rzeczywistością. 

LUCA – System Pick-by-HoloLens/intralogistyka
NAGRODA GŁÓWNA

W KONKURSIE 

NAJLEPSZY PRODUKT  
DLA LOGISTYKI, TRANSPORTU, PRODUKCJI  

2016
DLA FIRMY

KONKW KONW EURSIE KUR

Warszawa, 8 grudnia 2016 r.
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LUCA Logistic Solusions
za 

SYSTEM  

Pick-by-Hololens
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CHEP Polska – Plastikowa paleta/systemy optymalizacji łańcucha dostaw

Warszawa, 8 grudnia 2015 r.

2 0 1 6

CHEP Polska 
za 

PLASTIKOWĄ ĆWIERĆPALETĘ 
CHEP P0604B

WYRÓŻNIENIE 
W KONKURSIE 

NAJLEPSZY PRODUKT  
DLA LOGISTYKI, TRANSPORTU, PRODUKCJI  

2016
DLA FIRMY

Ćwierćpaleta po nowemu
CHEP wprowadził 20 lat temu do obrotu nowatorską ćwierćpaletę wystawową. Po niespełna ćwier-
ćwieczu firma unowocześniła produkt, wyposażając go w ulepszenia i innowacje, obniżające koszty 
w łańcuchu dostaw. Podstawą do zmian stało się badanie CHEP-a, w którym poproszono klientów 
i partnerów biznesowych o opinię dotyczącą użytkowania tego nośnika. Konsultacje przeprowadzono 
z 34 podmiotami łańcucha dostaw z 7 krajów.

Nowa ćwierćpaleta została wdrożona do użytku w Polsce we wrze-
śniu 2015 roku. Wykorzystywana jest do promocji produktów 

sezonowych, szybko rotujących, jak i będących w stałej ofercie dys-
trybutora. Stanowi nośnik transportowy, a także na etapie dystrybucji 
integralną część ekspozytora towarów. Użytkownikami palety w łań-
cuchu dostaw są: producenci, co-pakerzy, sieci handlowe. Co bardzo 
ważne, pozostaje kompatybilna z dotychczasowymi ekspozytorami.

Ważne testy 
Proces konsultacyjny prowadzony był ze znaczącym udziałem głów-
nych interesariuszy produktu – użytkowników. Prace nad nową pale-
tą wystawową rozpoczęto od przeprowadzenia konsultacji z firmami 
z łańcuchów  dostaw – producentami, przewoźnikami oraz dystry-
butorami, u których paleta była używana w procesie logistycznym. 
Uzyskane opinie zostały wykorzystane w pracach nad ulepszeniami 
i zmianami produktu, który w konsekwencji miał stać się przyjazny 
użytkownikom, bezpieczniejszy i bardziej ekologiczny. 
Badania i wdrażanie ulepszeń trwało kilka lat. W centrum inno-
wacji CHEP w Orlando zespół ekspertów pracował nad produktem, 
dostosowując go do potrzeb klientów i opracowując niezbędne ulep-
szania w procesie eksperymentów i testów. Jakość i funkcjonalność 
nowej palety o podstawie ¼ euro została sprawdzona w szeregu te-
stów zewnętrznych i wewnętrznych, które potwierdzają funkcjonal-
ność i ekologiczny charakter produktu. Ostatecznym sprawdzianem 
dla nowego produktu było przekazanie prototypowych egzemplarzy 
palety do testów praktycznych u użytkowników. 

Certyfikaty i wyróżnienie
Paleta otrzymała wyróżnienie w konkursie na „Najlepszy produkt 
dla logistyki, transportu, produkcji 2016”. Ponadto posiada wiele 
certyfikatów: TUV (badania techniczne produktu w zakresie jego 
wykorzystania oraz bezpieczeństwa użytkowania), REFA (badania 
wydajności względem czasu potrzebnego do montażu i demontażu 
i display’u w porównaniu do wcześniejszej palety), RDC Environment 
(analiza emisji dwutlenku węgla w trakcie użytkowania palety w nie-
mieckim łańcuchu dostaw), Fraunhofer IML (testy stabilności palety), 
Blaue Engel (produkt ma pozytywny wpływ na środowisko), GS (pro-
dukt, którego wyposażenie spełnia wymogi bezpieczeństwa).

Użytkownikami palety w łańcuchu 
dostaw są: producenci, co-pakerzy, 
sieci handlowe.

 ❚ Niższy koszt produkcji ekspozytora oraz jego montażu/demontażu. Opatento-
wano wewnętrzny i zewnętrzny system mocowania Blue Click®. Do 50 procent 
mniej czasu potrzeba na montaż oraz co równie ważne, demontaż ekspozycji 
(co zostało potwierdzone przez REFA GmbH).

 ❚ Zmiana wymiarów - o 20 procent więcej palet mieści się w stosie. Dzięki temu 
zmniejszeniu ulegają koszty transportu i magazynowania nośników, więcej 
palet można przewieźć w naczepie. Ponadto - mniejsze zapotrzebowanie na 
powierzchnię magazynową przy przechowywaniu pustych ćwierćpalet. 

 ❚ Nowe gniazda mocujące dają możliwość zamontowania ekspozytora o pod-
stawie 1/8 palety. Dostosowano je na potrzeby promocji na ograniczonej po-
wierzchni sprzedażowej. 

 ❚ Zwiększenie stabilności – nowy kształt nóżek poprawia bezpieczeństwo ludzi 
oraz produktu.

 ❚ Zwiększenie udziału materiałów pochodzących z recyclingu z 42 do 50 procent.
 ❚ Ergonomiczny uchwyt.
 ❚ Otwory na pasy PP i mocowania do folii, co podobnie jak lepszy uchwyt uła-
twiają obsługę palety. Oprócz tego maja wpływ na działania co-pakerów, którzy 
mogą bezpiecznie pakować towary.

 ❚ Mocowania do profili kątowych jeszcze skuteczniej utrzymują ekspozytor na 
palecie.

 ❚ Ograniczenie emisji CO
2
 dzięki obniżonej masie całkowitej, bardziej kompakto-

wemu kształtowi palety, zwiększeniu udziału materiału z recyclingu.
 ❚ Do 10 procent mniejsze zużycie materiału do przygotowania kartonowych eks-
pozytorów.

 ❚ Poprawa bezpieczeństwa produktu na palecie poprzez zwiększenie stabilności 
(Fraunhofer IML).

 ❚ Uniknięcie marnotrawstwa materiałów. Ochrona zasobów (korzyści wynikające 
z materiałów wziętych do produkcji oraz wielokrotnego użytkowania produktu 
w łańcuchu dostaw).

Zmiany i ulepszenia w produkcie

 ❚ Wykorzystanie nowego systemu „Blue-Click” znacząco oszczędziło czas w trak-
cie składania (od 47,9 do 56,5 procent szybciej niż starszy produkt) i rozkłada-
nia (od 24,1 do 72,9 procent szybciej) platformy.

 ❚ Zauważono zmniejszenie emisji dwutlenku węgla przy użytkowaniu o 10 pro-
cent względem wcześniejszej palety P0604B, ponadto przy procesie jej produk-
cji zredukowano 65 procent emisji CO

2
. 

 ❚ Na podstawie badań składających się z 30 powtórzeń, zauważono, że zmiana 
projektu stopy poprawiła stabilności palety o 11 procent.

 ❚ Optymalizacja transportu dzięki zmianom gabarytowym palety. Modyfikacje 
sprawiły, że na jeden samochód dostawczy mieści się około 700 nośników więcej, 
a transport jest o 10 procent lżejszy. Realnie więc przekłada się to na zmniejsze-
nie zanieczyszczenia środowiska w skutek optymalizacji przestrzeni ładunkowej. 

Ciekawostki
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Ekspert w okularach
ExpertAR – tak właśnie nazywa się system automatyzujący zarządzanie logistyką magazynową. 
Ma on wszelkie cechy, by w niedalekiej przyszłości przyczynić się do znacznych oszczędności 
finansowych firm produkcyjnych.

DataConsult – EkspertAR/mobilne urządzenia

Warszawa, 8 grudnia 2015 r.
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DataConsult 
ZA 

SYSTEM  
ExpertAR

WYRÓŻNIENIE 
W KONKURSIE 

NAJLEPSZY PRODUKT  
DLA LOGISTYKI, TRANSPORTU, PRODUKCJI  

2016
DLA FIRMY

Automatyzacja procesów logistycznych będzie odbywała się 
z wykorzystaniem urządzeń handsfree: okularów rozsze-

rzonej rzeczywistości, za pomocą których operator magazynowy 
zoptymalizuje procesy przyjęcia i wydania towaru, przesunięć 
magazynowych. System zostanie wyposażony w inteligentny 
mechanizm wewnętrznej geolokacji, co oznacza, że na okularach 
AR zobaczymy informacje dotyczące lokalizacji poszczególnych 
zamówień/towarów. 
W efekcie dojdzie do wyeliminowania dokumentów papierowych 
w procesach magazynowych, a także uwolnienia rąk operatora. 
Zastosowanie okularów AR znacznie uprości wyszukiwanie towa-
rów w magazynie oraz zoptymalizuje operacje magazynowe po-
przez mechanizmy sztucznej inteligencji, które wybiorą najlepszą 
trasę do danego zamówienia. Ponadto system poprzez śledzenie 
zdarzeń zarejestruje odchylenia od zaplanowanych procesów: bra-
ki magazynowe, niekompletne dostawy itd. Expert AR otrzymał 
wyróżnienie w konkursie na „Najlepszy produkt dla logistyki, 
transportu, produkcji 2016”.

Produkt jeszcze nie jest dostępny na rynku, obecnie trwają prace 
badawczo-rozwojowe mające na celu wprowadzenie go do dystry-
bucji. Już dziś jednak można określić potencjalne korzyści z za-
stosowania systemu ExpertAR, a są one niemałe:
- obniżenie kosztów funkcjonowania magazynu i produkcji przez 

skrócenie czasu szkolenia pracowników o 75 procent i optyma-
lizację procesów magazynowych,

- obniżenie kosztów związanych z logistyką wewnętrzną, produk-
cją i magazynowaniem: o około 20-30 procent,

- wprowadzenie zarządzania pracą operatorów w magazynie 
w czasie rzeczywistym,

- dostęp do informacji na temat położenia zasobów w magazynie, 
pozycji operatorów, warunków pracy operatorów,

- dostęp online do procedur bezpieczeństwa/szkoleń/procesów in-
formacyjnych, obsługi magazynów, co pozwoli zmniejszyć ilość 
popełnianych błędów o 50 procent,

- zaawansowane zarządzanie ruchem operatorów z systemem 
ostrzegania przed zagrożeniami, które z kolei da szansę na 
zmniejszenie wskaźnika wypadków poniżej 2 na 1000 pracow-
ników i liczby dni niezdolności do pracy w przeliczeniu na jed-
nego poszkodowanego,

- znaczące zmniejszenie wypadkowości na stanowiskach pracy na 
produkcji i w magazynach,

- eliminacja papierowego obiegu dokumentów magazynowych, 
zastosowanie rozwiązań Green IT.

Zastosowanie okularów AR znacznie 
uprości wyszukiwanie towarów 
w magazynie oraz zoptymalizuje 
operacje magazynowe.

Przeprowadzono badanie opłacalności wdrożenia produktu w oparciu o rze-
czywiste dane obecnego klienta. To taka symulacja obrazująca ile przedsię-
biorstwo ma szansę zaoszczędzić. Zakładamy, że firma produkcyjna dysponuje 
powierzchnią magazynową wynoszącą 10 000 m2 i posiada 20 magazynierów, 
pracujących na dwie zmiany. Dzięki zastosowaniu ExpertAR podmiot gospodar-
czy zajmujący się produkcją zautomatyzuje procesy i polepszy ich wydajność. 

Przeprowadzona analiza dla potencjalnego klienta wykazała następujące korzyści:
 ❚ Optymalizacja wykorzystania powierzchni magazynowej – 18 procent.
 ❚ Zwiększenie wydajności ruchów systemowych i obsługi zleceń logistycznych  
- o 25 procent.

 ❚ Eliminacja błędów – 50 procent. 
 ❚ Skrócenie czasu szkoleń - 75 procent.
 ❚ Skrócenie czasu kompletacji – 80 procent. 
 ❚ Eliminacja dokumentów papierowych – 90 procent.
 ❚ Korzyści dla firmy produkcyjnej: 180 000 zł.

Analiza oszczędności w liczbach
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m/d/r/k Trusted Advisers Group – Siatka do zabezpieczenia węży/transport

Zazwyczaj w ciągu roku dochodzi do kilku lub kilkunastu 
uszkodzeń węża. Ze względu na niemożliwość stosowania 

ochron stałych (lub ich niepraktyczność) często jedynym środ-
kiem prewencji jest informowanie pracowników o ryzyku. Gdy 
dojdzie do zerwania węża z gazem, porusza się on w sposób 
niekontrolowany, z dużą prędkością i siłą. Jeżeli w pobliżu 
będzie przebywał człowiek, grożą mu poważne konsekwencje 
zdrowotne, nawet śmierć. Aby zamknąć zawór, trzeba podejść 
do zbiornika. Im później to zostanie zrobione, tym więcej gazów 
dostaje się do atmosfery, mogą one też ulec zapaleniu. 

Elastyczny materiał
Istota produktu polega na zabezpieczeniu końcówek węża i sa-
mego węża rozładunkowego gazów skroplonych przed niekontro-
lowanym przemieszczaniem się w przypadku zerwania oraz ska-
nalizowaniem kierunku, w którym wydostaje się gaz. Ze względu 
na brak możliwości lub niepraktyczność zastosowania ochron sta-
łych (np. krat, barier) opracowano rozwiązanie lekkie, odporne na 
różnice temperatur, łatwe w zastosowaniu i wytrzymujące duże 
siły. Jest nim siatka w formie owijki, która po nałożeniu na wąż 
elastyczny pełni rolę ochronną i zabezpieczającą. 
Poprzez powiązanie poszczególnych taśm uzyskuje się zwielokrot-
nienie wytrzymałości taśmy. Siatka wytrzymuje zerwanie węża 
z gazem skroplonym o ciśnieniu 16 barów przez czas niezbędny 
do wyłączenia instalacji (powyżej 60 sekund od momentu zerwa-
nia). W przypadku oddziaływania siły, wzdłuż włókien dochodzi 
do wyciągnięcia materiału i zaciśnięcia się ogniw na wężu. Mate-
riał użyty do konstrukcji jest elastyczny i nie zawiera elementów 
powodujących powstanie iskry krzesanej, i może być on używany 

w atmosferze wybuchowej. Dzięki zastosowaniu go na elementy 
metalowe zarówno instalacji, jak i cysterny, następuje automatycz-
ne zrównanie potencjału, który powstaje w przypadku ocierania się 
zerwanego węża o podłoże. Ukierunkowując strumień gazu (zatrzy-
manie ruchu węża), można bezpiecznie wyłączyć instalację.

Eliminacja zagrożeń
Nawet w przypadku zerwania jednego mocowania, poruszają-
ca się końcówka węża jest zaciskana i utrzymywana w pozy-
cji wyznaczonej przez drugi punkt zaczepu. W czerwcu 2016 
roku dokonano próbnego zastosowania siatki w rozlewni 
gazu firmy Messer Polska w Kędzierzynie Koźlu. Rozwiąza-
nie sprawdziło się w testach i zostało zgłoszone do Urzędu 
Patentowego jako wzór użytkowy. Siatka praktycznie eliminu-
je w całości zagrożenia mechaniczne związane z zerwaniem 
węża z gazami skroplonymi. Poprzez organicznie ruchu węża 
kanalizuje kierunek wydostawania się gazu.
Dzięki jego zastosowaniu unika się:
- urazów mechanicznych (rany, zranienia, złamania),
- zatrucia (poprzez narażenie inhalacyjne),
- poparzenia (poprzez oblanie strumieniem gazu),
- zagrożenia pożarowego (powstanie iskier na skutek uderzania 

węża o podłoże).
Rozwiązanie może być zastosowane w każdym zakładzie, nie 
stwarza zagrożeń dla środowiska. Zgodnie z danymi o osobach 
posiadających uprawnienia do obsługi urządzeń NO w zakresie 
gazów, ma szanse zminimalizować ryzyko zawodowe dla przeszło 
40 000 osób w Polsce. Główne cele, jak już wspomniano, to ogra-
niczenie strat towaru (gazu) i redukcja zagrożenia wypadkiem. 

40 000 osób może pracować bezpieczniej
Dla potrzeb gospodarczych używa się dużej ilości gazów skroplonych, które dostarczane są w cysternach i przetankowywane 
do/z instalacji lub zbiorników stacjonarnych. Podczas wykonywania operacji rozładunkowych i załadunkowych stosowane są węże 
elastyczne, służące do przelewania gazu pod wysokim ciśnieniem. Ze względu na duże różnice temperatur oraz wysokie ciśnienie, 
materiał, z którego wykonano wąż, jest poddawany olbrzymim naprężeniom. Często dochodzi do jego osłabienia i uszkodzenia. 

Siatka w formie owijki, która po 
nałożeniu na wąż elastyczny pełni rolę 

ochronną i zabezpieczającą.
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Panalpina stworzyła nowy model, aby odpowiedzieć na wyra-
żaną przez klientów potrzebę obniżania poziomu zapasów 

w łańcuchu dostaw. Zastosowanie aplikacji D2ID pozwala na ana-
lizę kompleksowych danych obrazujących szczegółowo łańcuch 
przepływów materiałowych. Można zbadać obecne poziomy zapa-
sów i znaleźć okazje do ich obniżenia, a tym samym uwolnienia 
gotówki. To z kolei daje szansę na dodatkowe inwestycje wspie-
rające bieżącą działalność przedsiębiorstwa. Istnieje także moż-
liwość, by przekierować zapasy do innych kanałów. D2ID wpływa 
na poprawę poziomu obsługi oraz wspiera rozwój biznesu firm.
Pamiętajmy, że mniejszy zapas to redukcja kosztów składowania. 
Nie mamy tutaj do czynienia z marnotrawstwem, co wpływa na 
zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa oraz na ekologię poprzez 

mniejszą eksploatację zasobów. Analizy mogą być replikowane wie-
lokrotnie i służyć do bieżącego planowania. Produkt funkcjonuje 
jako stały element kompleksowych ofert logistycznych. W Polsce 
zrealizowano jeden taki projekt w roku 2016.

W 2013 roku z pomocą środków z Unii Europejskiej firma Sen-
te opracowała i wprowadziła do użytkowania Neos - autor-

ską technologię tworzenia oprogramowania biznesowego.
Platforma pozwala uzyskać wszystkie korzyści związane z wyko-
rzystaniem zaawansowanych rozwiązań IT (takich jak ERP, CRM, 
WMS itp.), a jednocześnie umożliwia szybkie zmiany i dostosowa-
nie do zmieniającego się sposobu funkcjonowania firmy. 
Neos pozwala na przystosowanie aplikacji do specyfiki danego 
przedsiębiorstwa przez dokonywanie w oprogramowaniu wielu 
modyfikacji indywidualnych, polegających zarówno na zmianach 
w standardowej wersji, jak i na tworzeniu zupełnie nowych modułów.  

Modyfikacje indywidualne tworzą technicznie i wizualnie jedną 
całość ze standardowymi modułami Sente S4. Dla użytkownika 
końcowego jest więc nie do odróżnienia, który formularz lub pola 
formularza są częścią standardowego modułu, a które zostały do-
dane. Zyskuje na tym ergonomia rozwiązań.
Dzięki realizacji projektu konsultanci Sente otrzymali nowe na-
rzędzie do szybkiej implementacji funkcjonalności w aplikacjach, 
jakie do tej pory były realizowane przez firmę dla klientów. Te same 
rezultaty prac (oprogramowanie biznesowe) mogą być dostarczane 
szybciej i przy niższych kosztach. Wdrożono interakcyjny model 
oprogramowania, ponieważ wprowadzanie zmian w aplikacji jest 

dużo szybsze, bezpieczniejsze i mniej kosz-
towne. Klienci otrzymują jakościowo lepiej 
dopasowane aplikacje do swoich rzeczywi-
stych potrzeb biznesowych. 
To autorski pomysł Sente, wynikający 
z obserwacji pracy konsultantów firmy i chęć 
zwiększenia jej efektywności. Projekt był re-
alizowany we współpracy z pracownikami na-
ukowymi Politechniki Wrocławskiej. Produkt 
został wdrożony w takich firmach jak: Novo-
term, Lobos, Mennica Wrocławska, Raw-Pol, 
Rotopino.pl, PBH S.A., Konwektor. 

Zakwestionowanie tradycyjnego podejścia do logistyki przez operatorów 3PL – taki cel stawiali sobie twórcy aplikacji D2ID 
(Demand Driven Inventory Dispositioning). Panalpina we współpracy z Cardiff University opracowała aplikację przeznaczoną 
do optymalizacji zapasów poprzez poprawę prognozowania zakupów. Tradycyjne podejście koncentruje się na wypełnieniu 
powierzchni magazynowej, w nowym rozumieniu jest to odwrotność tego, czego potrzebuje klient.

Ostatnie lata to czas, gdy firmy często i szybko zmieniają modele biznesowe, by dostosować się do rynku i wymagań klien-
tów. Aby umożliwić im wykorzystanie narzędzi informatycznych, jednocześnie nie ograniczając szans na modyfikację działań, 
stworzono platformę, na której można wykonywać rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie.

Optymalizacja zapasów 

Tworzenie oprogramowania biznesowego

Zastosowanie aplikacji D2ID pozwala na analizę kompleksowych danych 
obrazujących szczegółowo łańcuch przepływów materiałowych.

Panalpina – Demand Driven Inventory Disposal/systemy optymalizacji 

Sente – Platforma Neos/IT



Innowacyjność systemu polega na wykorzystaniu najmocniej-
szych elementów kontenera – słupków narożnych i użyciu 

gotowych komponentów typu plug and play, specjalnie przycię-
tych i dopasowanych do długości kontenera. Produkt jest właśnie 
wprowadzany na rynek polski, na rynku międzynarodowym zo-
stał wdrożony w firmie DOW w Stanach Zjednoczonych.
Użycie systemu CornerLash zajmuje jedynie 10 minut, a dzięki ta-
śmom przyciętym do odpowiedniej długości, użytkownik oszczędza 
czas potrzebny na uporządkowanie i przygotowanie zabezpiecze-
nia. Rozwiązanie posiada aprobatę AAR i certyfikację zgodności 
z Lloyds i Kodeksem CTU. Inspektorom oraz osobom odpowiedzial-
nym za zabezpieczenie ładunku pomaga to w sprawnym i szybkim 
„przeprowadzaniu” ładunku przez kontrole portowe.
System pozwala zabezpieczyć więcej kontenerów, zaoszczędzając 
czas i pieniądze na ubytkach materiałów w standardowych rozwią-
zaniach wymagających przycinania taśm. Korzyść długoterminową 
stanowi między innymi szybkie zabezpieczenie ładunków do 30 
ton. Rozwiązanie można dopasowywać do konkretnych potrzeb ła-
dunkowych, w czym oczywiście pomagają eksperci firmy. 

Jak deklaruje usługodawca, naprawa zniszczonego słupa trwa do 30 
minut, a po naprawie odzyskuje on swoją pierwotną nośność i jest 

zgodny z normą PN-EN 15635. Metoda ROS działa na całym świecie  
– naprawiono już ponad 2 000 000 słupów regałowych. Dzięki temu 
rozwiązaniu praktycznie nie ma przestojów pracy w magazynie, bo-
wiem regał może mieć pełne obciążenie. Wielu Czytelników zastana-
wia się zapewne nad kosztem skorzystania z takiej usługi. Otóż zda-
niem przedstawicieli ROS Polska, oszczędność może wynieść nawet 80 
procent kosztów w porównaniu z metodą tradycyjną, którą najczęściej 
była wymiana regału. Do tego dochodzi oszczędność środowiska – do 
50 procent mniej emisji CO

2
 oraz oszczędność czasu. 

Naprawa jednego słupa, w porównaniu do metody tradycyjnej, gdy za-
chodziła konieczność opróżnienia minimum 6 pól regałowych, wyma-

ga odstawienia 2 palet z poziomu posadzki. Usługa objęta jest dwulet-
nią gwarancją. Nie ma także konieczności złomowania uszkodzonego 
regału oraz transportu nowego. Firma wykonuje więc znacznie mniej 
czynności, co pozwala pracownikom zająć się innymi zadaniami. 
Naprawa systemem ROS została sprawdzona w zakresie bezpieczeń-
stwa przez niezależne jednostki certyfikujące między innymi DEKRA 
i Instytut Dr Moll w Niemczech, Uniwersytet Techniczny w Oxfordzie 
(Wielka Brytania) oraz Packer Engineering w USA.

Zabezpieczenie ciężkich ładunków

Naprawa zamiast wymiany regału

Jeśli ktoś użytkuje lub szuka rozwiązania do zabezpieczania ciężkich ładunków, do 30 ton w kontenerach 20‘ i 40‘, powi-
nien koniecznie przeczytać poniższy tekst. Wśród rekomendowanych produktów postanowiliśmy bowiem również umieścić  
System CornerLash. 

Usługa została w Polsce wdrożona w 2014 roku. W swoim portfolio ROS Polska ma takie firmy jak: Piotr i Paweł, Farutex, 
Sonoco, Philips, Kuehne+Nagel, Decora, Cermag i wiele innych. Rozwiązanie, o którym piszemy, to opatentowany system ROS 
– naprawa słupów regałowych bez zdejmowania palet.

Użycie systemu CornerLash zajmuje 
10 minut, a dzięki taśmom przyciętym 
do odpowiedniej długości, użytkownik 

oszczędza czas potrzebny na 
przygotowanie zabezpieczenia.

 ❚ 2 palety regałowe zamiast minimum 6 
pól regałowych, które trzeba odstawić 
przed naprawą,

 ❚ 30 minut trwa naprawa słupa,

 ❚ 50 procent mniej emisji CO
2
 podczas 

naprawy słupa,
 ❚ 80 procent – tyle kosztów można unik-
nąć, korzystając z usługi – w porówna-
niu do działań tradycyjną metodą,

 ❚ 2 000 000 – tyle słupów regałowych już 
naprawiono opisywaną metodą. 

System ROS 
w liczbach

przed naprawą po naprawie✖ ✔
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Cordstrap Polska – System CornerLash/system optymalizacji łańcucha dostaw

ROS Polska – System ROS/intralogistyka



Aplikacja ułatwia działanie osobom odpowiedzialnym za projek-
towanie regałów w przestrzeni magazynowej i podejmowanie 

decyzji dotyczących wyposażenia magazynów w regały automa-
tyczne. Zdaniem usługodawcy wciąż nie brakuje ludzi niezdających 
sobie sprawy z istnienia rozwiązań typu regał automatyczny. Nie-
którzy o nich słyszeli, lecz nie potrafią do końca sobie wyobrazić lub 
zrozumieć zasady działania produktu. Tymczasem przed podjęciem 
decyzji o kupnie czy wyposażeniu nowej powierzchni magazynowej 
lub reorganizacji dotychczasowej warto wziąć pod uwagę regały au-
tomatyczne, bo mogą one przynieść wiele korzyści. 

Dowolny projekt
Aby ułatwić zrozumienie i wyobrażenie sobie rozwiązań rega-
łów automatycznych wprowadzono do sklepów Google Play oraz 
AppStore właśnie aplikację ARisl.com. Przy pomocy technologii 
rozszerzonej rzeczywistości AR (Augmented Reality) każdy może 
sam zaprojektować w dowolnie wybranym miejscu w firmie czte-
ry rodzaje modeli, w wersji 3D, w jego rzeczywistych wymiarach:
- regału Lean-Lift typu winda, do składowania towarów o różno-
rodnych gabarytach i wadze do 1000 kg na półkę, 
- regału Rotomat typu karuzela dla towarów w standardowych 
opakowaniach czy podobnych wymiarach,
- regału LogiTower do składowania blach i dłużyc oraz towarów do 
6 ton na półkę i nawet 8 metrów długości,
- regału Rotomat w wersji biurowej do działów administracyjnych.

To działa!
Dodatkowo zmieniając kolor, wymiary, rodzaj składowanych towa-
rów można szybko i w prosty sposób dopasować regał do swojego 
wnętrza. Animacja wszystkich typów regałów pozwala jeszcze le-
piej zrozumieć zasadę działania systemów automatycznych. Aplika-
cja została udostępniona w 2016 roku, a jej pobranie nie wiąże się 
z żadnymi opłatami. Próbując ściągnąć ją z Google Play, znaleźliśmy 
informację, że podobną czynność dokonało około 100 osób (należy 

wziąć pod uwagę nieprecyzyjność danych). Za to jej ocena to aż 4,9 
(11 maksymalnych pięciogwiazdkowych ocen, jedna czterogwiazdko-
wa), a w komentarzach możemy przeczytać:

Wykorzystanie bezpłatnej mobilnej aplikacji ARisl pozwala więc 
na szybkie i bezproblemowe zaprojektowanie, wizualizację i po-
znanie sposobu działania automatycznych systemów magazyno-
wych w wybranym pomieszczeniu, dziale, hali magazynowej itd. 
Dzięki niej dużo łatwiej osobom decyzyjnym podjąć stosowne 
kroki w celu optymalizacji przestrzeni magazynowej i procesów 
intralogistycznych.

Projekt regałów z aplikacją
Era smartfonów i tabletów spowodowała, że powstaje niezliczona ilość aplikacji. Wiele z nich adresowanych jest do prywatnego użytku, 
ale twórcy nie zapominają o profesjonalistach, także w szeroko pojętej logistyce. Właśnie taki produkt stanowi ARisl.com - stworzona 
z myślą o potrzebach kierowników magazynów, produkcji lub osób stających przed decyzją o reorganizacji magazynu i optymalizacji 
miejsca składowania oraz procesów. 

Aplikacja ułatwia działanie 
osobom odpowiedzialnym 

za projektowanie 
regałów w przestrzeni 

magazynowej 
i podejmowanie decyzji 

dotyczących wyposażenia 
magazynów w regały 

automatyczne.

 ❚ zaoszczędzenie powierzchni składowania, nawet do 80 procent, co znacząco przekła-
da się na obniżenie kosztów wynajmowania powierzchni lub budowy magazynów,

 ❚ zaoszczędzenie czasu przeznaczonego np. na kompletację zamówień (do 1000 ope-
racji/h/operator przy użyciu Rotomatu HSP),

 ❚ kontrola dostępu do składowanych towarów pozwala zminimalizować straty i uszko-
dzenia towaru oraz określić osoby odpowiedzialne za magazynowanie,
 ❚ przechowywanie towarów możliwe jest także w określonych warunkach,  
np. klimatyzowanych,

 ❚ szybki zwrot z inwestycji w stosunku do innych rozwiązań automatyki magazyno-
wej typu układnica.

Wybrane korzyści płynące z wdrożenia  
w zakładzie produkcyjnym/firmie dystrybucyjnej
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ISL – Aplikacja mobilna ARisl.com/intralogistyka

„Bardzo pomocna aplikacja pozwalająca poznać produkty. Dzięki 
ARisl można zobaczyć regał automatyczny w swojej firmie a nawet 
w domu”.

„Doskonała aplikacja do projektowania innowacyjnych rozwiązań”.

„Można zaprojektować regał w dowolnym miejscu i od razu spraw-
dzić jak będzie pasował do otoczenia. (…) Dzięki animacji łatwo zro-
zumieć zasady działania tych regałów”.



„Przedstawiciel zagraniczny” to bowiem także nazwa webowej 
aplikacji informatycznej. Służy przedsiębiorcom transporto-

wym do przechowywania (w formacie pdf) w poszczególnych krajach 
członkowskich UE, specjalistycznej dokumentacji potwierdzającej 
prawidłowe wyliczenie płacy minimalnej kierowców delegowanych 
do pracy na ich terenie. Są to takie dokumenty jak: zaświadczenie 
o delegowaniu, umowa z przedstawicielem zagranicznym, ewidencja 
czasu pracy w danym kraju UE, amplituda pracy we Francji, lista płac 
i/lub karty wynagrodzeń, potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia za 
pracę w państwie, do którego delegowany jest pracownik.

Bezpieczeństwo danych
Dokumenty można wprowadzać za pomocą dowolnego kom-
putera, urządzenia mobilnego, z każdego miejsca na świecie, 
a także nadzorować zdalnie poprawność informacji. „Przedsta-
wiciel zagraniczny” umożliwia także okazanie i udostępnienie 
danych zagranicznemu organowi kontrolnemu - bezpośrednio 
w jego siedzibie - bez konieczności dostarczania dokumentów 
w formie papierowej. 
Dane przechowywane są na serwerach zewnętrznych z szyfrowa-
nymi kanałami transmisji danych co gwarantuje znacznie wyższy 
poziom bezpieczeństwa niż jakiekolwiek rozwiązanie wewnątrz 
firmowe. Możliwe jest zdalne i bieżące nadzorowanie operatora 
dokonującego weryfikacji zgromadzonych przez przewoźnika 
informacji. Nie potrzeba instalować programu, bowiem działa na 
stronie internetowej. 

Szybkość dostarczenia informacji
Dużą zaletą „Przedstawiciela zagranicznego” jest pełna konsolidacja 
z aplikacją VTS (Program firmy VTS Project – grupa kapitałowa KPV) 
służącą do wyliczenia wynagrodzenia pracowników (kierowców) de-
legowanych do pracy w UE. Dzięki temu, wygenerowane raporty wy-
nagrodzeń oraz ewidencji krajowych i zagranicznych automatycznie 
„publikują się” na serwerach przedstawicieli we Francji, Niemczech, 
czy Włoszech, co stanowi źródło oszczędności czasu potrzebnego na 
umieszczenie bardzo wielu dokumentów w każdym kolejnym miesiącu.
Przewoźnik zgodnie z przepisami obowiązującymi we Francji ma 

zaledwie 48 godzin od wezwania go przez stosowny organ na udo-
wodnienie, że wypłacił płacę minimalną własnym kierowcom - pod 
rygorem zerwania kontraktu z francuskim kontrahentem. Dlatego 
zdolność szybkiego udowodnienia wypłaty płacy minimalnej jest 
kwestią priorytetową. Kluczowe jest także, aby dokumentacja zo-
stała usystematyzowana w odpowiedni i czytelny sposób według 
firmy, kierowcy, miesiąca i typu. To pozwoli na szybkie wykazanie 
prawidłowego rozliczenia się za pracę w krajach UE i pozwoli na 
kontynuację jazdy na terenie państw obcych.

Ponad 110 przewoźników
Program jest elastycznie dostosowany do uregulowań prawnych 
obowiązujących w poszczególnych krajach i sam sugeruje dostar-
czenie odpowiednich typów dokumentacji. W przypadku pobie-
rania dokumentów bezpośrednio z systemu VTS – samoczynnie 
dokonuje logicznego wyboru dokumentów odpowiednich dla 
wymogów obowiązujących w danym kraju UE. Dzięki możliwości 
transferu tysięcy dokumentów rocznie bez potrzeby ich drukowa-
nia i przewiezienia do Francji, nie ma konieczności utylizacji wielu 
ton papieru, firma także nie musi go kupować, nabywać elementów 
eksploatacyjnych drukarek itp. 
Obecnie z oprogramowania korzysta ponad 110 przedsiębiorstw 
transportowych przechowujących dokumentację dotyczącą wyna-
grodzenia minimalnego kierowców delegowanych w Niemczech 
i Francji. Są to między innymi: Brinkman, Dettendorfer, Lebopoll,  
Elmex, Międzynarodowy Transport Ciężarowy Spedycja Włady-
sław Gapiński, Usługi Transportowe MITrans, Intertruck. Produkt 
jest dostępny w Polsce za pośrednictwem firmy VTS Project lub 
za pośrednictwem dystrybutora usługi rozliczeniowej, którym 
jest Kancelaria Prawna Viggen.

Wyższość elektroniki nad papierem
Globalizacja zmusza przedsiębiorstwa z wielu branż do posiadania przedstawicieli zagranicznych. Od niedawna to wręcz obo-
wiązek dla firm transportowych, których działalność związana jest z Francją. Tym razem jednak nie napiszemy o człowieku, 
tylko aplikacji internetowej.

 ❚ wysoki poziom bezpieczeństwa,
 ❚ wsparcie techniczne 24/7,

 ❚ chat z konsultantem,
 ❚ prosta i intuicyjna obsługa aplikacji,
 ❚ gwarancja poufności danych SSL,
 ❚ różne przestrzenie dyskowe,
 ❚ ochrona firewall,
 ❚ bazy danych PostageSQL.

O produkcie

Oszczędność czasu pracy

Pracodawca delegujący kierowcę do Francji po dokonaniu rozlicze-
nia ewidencji, amplitudy i wynagrodzeń musi w każdym miesiącu 
dostarczyć do tzw. „przedstawiciela zagranicznego” minimum cztery 
dokumenty. W przypadku pracodawcy zatrudniającego 100 kierowców 
należy dostarczyć więc łącznie 400 dokumentów posegregowanych 
logicznie. Jeśli „Przedstawiciel zagraniczny” automatyczne zaciągnie 
dane z programu VTS bezpośrednio na serwer we Francji, zaoszczędzi-
my w przedsiębiorstwie około 17 roboczogodzin w każdym miesiącu, 
czyli koszt 2 dni pracy pracownika.
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Invent Software – Przedstawiciel zagraniczny/IT



Prostota, elastyczność, mobilność
Prostota, elastyczność, mobilność - w myśl tej idei zaprojektowano rozwiązanie Novacura Flow. To system do zarządzania procesami 
w istniejących systemach ERP/WMS/CRM dedykowany firmom produkcyjno-logistycznym. 
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Novacura Poland – Novacura Flow/system do zarządzania produkcją

Rozwiązanie wspiera także optymalizację krytycznych procesów. 
Platforma korzysta z danych zgromadzonych w systemach biz-

nesowych, ale pozwala szybko i skutecznie modyfikować przebieg 
działań. Jak zachwala usługodawca, system jest bardzo prosty w ob-
słudze, nie wymaga specjalnych umiejętności lub wielogodzinnych 
szkoleń. Łatwy dla użytkownika interfejs sprawia, że pracownik po 
kilkugodzinnym przeszkoleniu będzie umiał pracować samodziel-
nie, z wydajnością podobną do osoby z dużym doświadczeniem. 
Novacura Flow pozwala na elastyczne działania, dopasowanie do 
procesów opracowanych w organizacji - nie wymaga tzw. „sztucz-
nych zmian”, nie musi opierać się na utartych na rynku rozwiąza-
niach. Dzięki temu pracownicy nie muszą nagle zmieniać swoich 
przyzwyczajeń. Drugim znaczącym plusem elastyczności jest 
możliwość wprowadzania zmian w procesach wynikających z ak-
tualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Narzędzie umożliwia tworze-
nie inteligentnych aplikacji w trzech prostych krokach: projekto-
wanie, konfigurowanie i uruchamianie. Mobilność dająca dostęp 
do potrzebnych informacji z każdego miejsca zarówno offline, jak 
i online, znacząco usprawnia pracę działu logistyki i produkcji.

Korzyści ekonomiczne
Praktycznie każda firma zwraca uwagę na ekonomiczne ko-
rzyści. W przypadku Novacura Flow wynikają one przede 
wszystkim ze zminimalizowania błędów podczas kompletowa-
nia przesyłek oraz przechowywania bardzo dokładnych danych 
magazynowych. Powoduje to wzrost zadowolenia i zaufania 
klientów obecnych, ale także możliwość wejścia na nowe rynki 
zbytu. Kolejną istotną kwestią jest bardzo szybkie wdrażanie 
nowo zatrudnionych pracowników w obowiązki służbowe – to 
ważne podczas zatrudniania pracowników tymczasowych np. do 
konkretnego projektu. 

Innym istotnym czynnikiem wpływającym na zyski ekonomiczne 
w przedsiębiorstwie jest możliwość łatwego dostosowywania pro-
cesów do aktualnych potrzeb, bez konieczności zmiany systemu. 
Dodajmy do tego szansę na uporządkowanie procesów i ich łatwą 
kontrolę. Przypisanie pracownikom odpowiednich zadań i dostę-
pu do koniecznych informacji z poziomu urządzenia mobilnego 
eliminuje niepotrzebne przestoje lub pomyłki. 

Mobilność króluje
Platforma zwiększa wydajność oraz szybkość przeprowadzanych 
na co dzień procesów i operacji dzięki usprawnieniu systemu ERP, 
EAM czy CRM (offline i online). Umożliwia także włączenie do sys-

temu procesów, które 
wcześniej obsługiwane 
były ręcznie, za pomocą 
papieru lub dokumen-
tów Excel. Nic nie stoi na 
przeszkodzie, by pracę 
wykonywać na urządze-
niach mobilnych, takich 
jak tablet, skaner kodów 
kreskowych, telefon. To 
sprzyja wygodzie, szyb-
kości przepływu infor-
macji i podejmowania 
decyzji, niezawodności. 
Konfiguracja aplikacji 
typu B2B pozwala tak-
że tworzyć rozwiązania 
do zarządzania proce-
sami współdzielonymi 
z dostawcami, klientami, 
spedytorami czy podwy-
konawcami.

Produkt został wdrożony w ponad 100 firmach na świecie, po-
siada 15 000 użytkowników na naszym globie, 1000 w Polsce. 
W kraju nad Wisłą rozwiązanie działa w takich przedsiębior-
stwach jak: PESA Bydgoszcz, Com40, Tri Poland, Aunde, Arma-
tura czy Nowy Styl. 

 ❚ możliwość wprowadzania szybkich i łatwych zmian w procesach w zależności od 
aktualnych potrzeb organizacji,

 ❚ konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku wynikająca z minimalizacji błędów 
podczas kompletowania wysyłek,

 ❚ możliwość wejścia przedsiębiorstwa na nowe rynki jako skutek sprawnie działają-
cego działu logistyki i produkcji, co daje szanse na obsługę większej liczby zleceń,

 ❚ korzyści finansowe wynikające z braku pomyłek oraz przechowywania dokład-
nych danych magazynowych,

 ❚ możliwość szybkiego wdrożenia w obowiązki pracowników tymczasowych,
 ❚ podniesienie jakości świadczonych usług – wzrost zadowolenia i zaufania klientów.

Korzyści długoterminowe

 ❚ szybkie uporządkowanie wszystkich procesów zachodzących w obszarze logi-
styki i produkcji,

 ❚ szybkie wdrożenie pracowników (platforma jest intuicyjna),
 ❚ szybki zwrot inwestycji (przeciętnie wynosi 1 rok),
 ❚ możliwość kontroli wszystkich procesów.

Korzyści krótkoterminowe



Jak mówi Jolanta Kubatek z OCRK, rozwiązanie stanowi połącze-
nie usługi i technologii – wykorzystanie w usłudze dostępnej 

technologii telematycznej. Może być zastosowane w każdej firmie 
transportowej posiadającej system telematyczny. 

Porównywanie danych
Zgodnie z polskim prawem, podstawą do obliczania czasu pracy 
kierowców są dane z tachografów. Mogą one podlegać manipula-
cjom między innymi poprzez nieprawidłowe operowanie selekto-
rem tachografu (np. kierowca zaznacza inne prace zamiast odpo-
czynku). Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku delegowania 
kierowców do państw UE, które wprowadziły płacę minimalną. 
Zdarza się, że prowadzący pojazd zaznacza informacje niemające 
pokrycia w faktycznych zdarzeniach, co skutkuje nieprawidło-
wym naliczeniem wyższego wynagrodzenia. 
Przez takie działania przedsiębiorstwo transportowe jest nara-
żone na dodatkowe koszty takie jak ryczałty i diety, wypłata za 
nadgodziny, płaca minimalna we Francji, Niemczech i innych 
krajach europejskich. Dzięki porównaniu danych tachografów 
z danymi z systemów telematycznych będących w użytkowaniu 
firmy transportowej, może ona w czasie rzeczywistym wychwy-
cić naruszenia i nieprawidłowości, a także rozliczyć czas pracy 
kierowców zgodnie z rzeczywistymi danymi. Dodajmy, że tego ro-
dzaju analizy są zgodne z prawem, również państw europejskich, 
co potwierdzają liczne kontrole np. związane z płacą minimalną 
w Niemczech (Ustawa MiLoG).  

Efekt natychmiastowy
Dzięki kontroli nie dochodzi do naliczania „nadprogramowego” 
wynagrodzenia, co przy wielu kierowcach w dłuższym okresie 
daje szansę na setki tysięcy złotych oszczędności lub też pew-
ność, a nie tylko przekonanie o uczciwej kadrze pracowniczej.  

Osoba zarządzająca transportem w firmie lub jej właściciel mają 
realny podgląd na rzeczywistą pracę użytkowników ciągników sio-
dłowych. Warto również wspomnieć o walorze społecznym - uczciwi 
kierowcy zarabiają tyle, ile powinni, zgodnie ze stanem faktycz-
nym. Poza tym przedsiębiorca jest mniej narażony na kary admi-
nistracyjne w konfrontacji z prawem polskim oraz innych państw.

Połączenie usługi i systemów telematycznych daje efekty niemal-
że natychmiast, pozwala firmie transportowej na bardzo szybką 
reakcję w przypadku wykrycia nieprawidłowości. To pierwsza 
taka usługa w Polsce, wdrożona w marcu 2014 roku. Początko-
wo była testowana w Dartomie, obecnie korzysta z niej 11 firm, 
w tym wspomniany Dartom i Alcopper-Trans. Oba przedsiębior-
stwa w swoich rekomendacjach otrzymanych przez naszą redak-
cję podkreślają, że rozwiązanie pozwala na optymalizację kosz-
tów i działań, a OCRK to profesjonalny partner biznesowy. 

Optymalizacja kosztów dla przewoźnika
„Rozliczanie czasu pracy kierowców połączone z systemami telematycznymi” – usługa firmy OCRK była nominowana do otrzymania na-
grody w konkursie Najlepszy Produkt dla Logistyki, Transportu, Produkcji 2016. To jedne z najbardziej prestiżowych wyróżnień w branży. 
Na łamach Eurologistics staramy się obiektywnie opisywać produkty i jeśli są naszym zdaniem oraz w opinii klientów dobre, nie szczę-
dzimy pochwał. 

Przykładowe oszczędności 
w firmie transportowej sięgają 
2800 – 9000 zł miesięcznie.
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OCRK – System do rozliczania kierowców/transport



Certyfikat ISO 28000 stanowi potwierdzenie, że przewoźnik 
spełnia międzynarodowe standardy w zakresie bezpieczeństwa 

łańcucha dostaw oraz ochrony przewożonych towarów. Trans28000.
eu weryfikuje sposoby działania przewoźnika oraz wskazuje w jaki 
sposób sprostać wymaganiom. Gwarantuje prostą ścieżkę do uzyska-
nia certyfikatu (przeciętny czas wdrożenia to 2-3 miesiące), komplek-
sowo wspiera podczas wdrożenia oraz w procesie certyfikacji przez 
niezależną jednostkę certyfikacyjną.

Blisko 100 klientów
Po certyfikacji klient otrzymuje wsparcie w prawidłowym i wymaga-
nym utrzymaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu 
dostaw, z zachowaniem dbałości o jego aktualność. ISO 28000 wdrożo-
ny we współpracy z Trans28000.eu posiadają między innymi Xantos, 
Gigi Cargo, Gospo-Trans, w sumie blisko 100 podmiotów. Każda certy-
fikacja zakończyła się powodzeniem. Przystępny model rozliczeniowy 
(uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa) pozwala potwierdzić ja-
kość świadczonych usług nawet małym firmom transportowym.

Korzyści z certyfikacji ISO 28000:
 ❚ potwierdza, że przewoźnik spełnia wymagania w zakresie bez-
pieczeństwa w łańcuchu dostaw, ze szczególnym uwzględnie-
niem ochrony przewożonych towarów,
 ❚ potwierdza, że przewoźnik spełnia wymagania załadowców posia-
dających ISO 9001 oraz AEO (standardy bezpieczeństwa i ochrony),
 ❚ dostęp do wymagających załadowców,
 ❚ zwiększa szanse na pozyskanie nowych kontrahentów i lepsze stawki,
 ❚ wzmacnia pozycję przewoźnika jako uczestnika łańcucha dostaw 
oraz buduje przewagę konkurencyjną,
 ❚ certyfikat jest rozpoznawany i uznawany międzynarodowo - wprowa-
dza światowe standardy pracy,
 ❚ minimalizuje ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych, takich jak 
opóźnienie dostawy, zniszczenie ładunku lub pojazdu, kradzież itp.

Efekty zmian
- Rezultaty zauważyliśmy zaraz po otrzymaniu standardu certyfi-
kacji. Odczuliśmy większe zainteresowanie ze strony załadowców 
i dzięki temu odnotowaliśmy wzrost zleconych ładunków. Otrzy-
maliśmy także szereg wartościowych i użytecznych wskazówek 
w zakresie zarządzania firmą, co ma odzwierciedlenie w oszczęd-
nościach – powiedział Jacek Wojtyr, właściciel firmy Jatex.
- Staliśmy się bardziej atrakcyjną i wiarygodną firmą dla potencjal-
nych współpracowników oraz wzmocniliśmy relację z obecnymi 
kontrahentami. Niewiele firm w naszym regionie może poszczy-
cić się certyfikatem, więc bardzo się wyróżniamy. Specjaliści 
z Trans28000.eu nadzorowali wszystkie etapy wdrażania systemu. 
Otrzymane instrukcje pozwoliły nam sprawnie i wzorowo przygoto-
wać się do audytu i otrzymania certyfikatu – dodał Marek Zychie-
wicz, właściciel firmy Maxan.

Poszukiwana prosta ścieżka do transportowego certyfikatu ISO 28000 – systemu zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw? Za-
praszamy Czytelników do skierowania swojego wzroku na poniższy artykuł, bo może być pomocny w wybraniu właściwej drogi działania.

Certyfikat dla przewoźnika

Case study – Gospo-Trans

Firma Gospo-Trans w lipcu 2016 roku potwierdziła jakość świadczonych 
przez siebie usług międzynarodową normą ISO 28000. - Mimo wieloletnie-
go doświadczenia, właścicielka i pracownicy firmy zdecydowali się przy 
pomocy wykwalifikowanego zespołu wdrożeniowego wprowadzić u sie-
bie międzynarodowe standardy działań firm transportowych. Głównie po 
to, by zadbać o bezpieczeństwo na każdym etapie łańcucha dostaw oraz 
ujednolicić pracę całej załogi. Podstawą do podjęcia takiej współpracy były 
bardzo poważne plany rozwojowe – chęć rozszerzenia przedsiębiorstwa 
o przewozy towarów samochodami ciężarowymi w transporcie międzyna-
rodowym, a także stworzenie własnej bazy transportowej i powierzchni 
biurowej. Ułożenie procesów, przeanalizowanie ryzyka i zastosowanie 
rozwiązań minimalizujących ich wystąpienie daje duże poczcie komfor-
tu w prowadzeniu działalności. Wdrożenie normy ułatwia pozyskiwanie 
ładunków, nawiązywanie relacji z dobrymi klientami oraz uporządkowa-
nie dokumentacji firmowej - dzięki temu będę lepiej kontrolował sytuację 
w przedsiębiorstwie – mówi pełnomocnik właścicielki Łukasz Gospodarek, 
zarządzający przedsiębiorstwem Gospo-Trans.
- Certyfikat ISO 28000 ułatwia pozyskiwanie klientów doceniających ja-
kość świadczonych usług, oczekujących profesjonalizmu, za który są w sta-
nie dobrze zapłacić - dodaje właścicielka firmy – Katarzyna Pankowska. 
Zdaniem przedsiębiorców innowacje wspomagające organizację w firmie 
są niezwykle istotnie, a ich korzyści można odczuć w momencie zwięk-
szania floty i zatrudniania nowych pracowników – ustalenie standardów 
zarządzania sprawia, że nadzór nad pojazdami jest łatwy i przyjemny, a co 
najważniejsze nie pochłania dużo czasu.

Certyfikat ISO 28000 ułatwia 
pozyskiwanie klientów doceniających 
jakość świadczonych usług, 
oczekujących profesjonalizmu, za 
który są w stanie dobrze zapłacić.

EURO LOGISTICS38 PRZEGLĄD RYNKU PRODUKTÓW DLA LOGISTYKI I PRODUKCJI

Trams – Trans 28000/transport



Automatycznie prowadzony wózek do zestawienia z alumi-
niowymi wagonikami przeznaczony jest do przewozu ła-

dunków do 500 kg. Dzięki sterowaniu przy pomocy bardzo trwa-
łej taśmy magnetycznej, niezwykle łatwo go konfigurować oraz 
przekazywać informacje o stacjach wyładunku bądź załadunku, 
szybkości poruszania się, czy potrzeby postoju. W przypadku 
konieczności stworzenia bardziej skomplikowanych tras, do 
programowania wózka można użyć programu Microsoft Excel.
Wózek wyposażono w laserowy skaner w celu uniknięcia ko-
lizji lub potrąceń. Istnieje możliwość zastosowania dowolnego 
sygnału dźwiękowego, by zwrócić uwagę innych użytkowników 
magazynu na pojazd. Posiada baterie XFC, stwarza szerokie 
pole na adaptację do różnych ładunków. Producent podkreśla 
szczególnie szansę na redukcję kosztów działania i wzrost pro-
duktywności. 

Produkt został wprowadzony do użytku w fabryce Toyota Mate-
rial Handling Manufacturing Sweden, znajduje się też w ofercie 
Toyota Material Handling Polska.

Wzrost  
produktywności,  
obniżka kosztów
Optymalizacja zatrudnienia, przyśpieszenie dowozu 
komponentów w procesie produkcyjnym, łatwy sys-
tem instalacji dzięki taśmie magnetycznej, lepsze 
wykorzystanie czasu pracowników oraz efektywne 
wykorzystanie wózka. W powyższym zdaniu wymie-
niliśmy główne korzyści związane z wykorzystaniem 
produktu o nazwie TAE050 Autopilot.

Wózek wyposażono w laserowy 
skaner w celu uniknięcia kolizji 
lub potrąceń.

TMH – TAE 050 Autopilot/intralogistyka
Wszystko, co musisz  
wiedzieć o logistyce

NOWE WYDANIE EUROLOGISTICS
na tablety i smartfony

pobierz wersję mobilną e-magazynu na

www.log24.pl



Rozwiązanie umożliwia w sposób szybki i uporządkowany ma-
gazynowanie, kompletowanie oraz organizowanie zleconych 

wysyłek. Zintegrowana konstrukcja antresoli i przenośników 
zwiększa pojemność i wydajność magazynu (około 1250 szt. 
wieszaków/h), obniżając koszty oraz ryzyko uszkodzeń trans-
portowanego towaru. Stanowi moduł do składowania i transpor-
tu w jednym. Przenośnik podwieszany OCA służy do transportu 
odzieży pomiędzy różnymi kondygnacjami magazynu, buforowa-
nia towaru (magazynowanie odzieży na wieszakach), pozwala na 
dostęp do każdej jednostki odzieży w dowolnym momencie.

W drugiej połowie 2015 roku rozwiązanie zostało wdrożone w fir-
mie Lancerto - to polski producent garniturów i odzieży formalnej.  
Dostosowano magazyn do wymagań sprzedaży e-commerce i wy-
syłek do sieci 34 salonów sprzedaży.
Podczas współpracy z Lancerto specjalnie zaprojektowano 
antresolę opartą na regałach MRK z oferty WDX, umożliwia-
jącą zmagazynowanie dwukrotnie większej liczby produktów 
w stosunku do tradycyjnych rozwiązań logistycznych opartych 
na pojedynczym-zerowym poziomie. Ponadto przygotowano 
i wdrożono strefę kompletacji przyjęć i wysyłek, która dodat-
kowo usprawni pracę i pozwoli istotnie zaoszczędzić pozostałą 
przestrzeń.
W przypadku Lancerto znaczna część półek została zastąpiona 
specjalnymi poprzeczkami na wieszaki, co w połączeniu ze spe-
cjalnie przygotowanymi opakowaniami jednostkowymi powoduje, 
że cała podróż zamówionego garnituru od produkcji do klienta 
końcowego odbywa się na wieszaku. Dwupoziomowa antresola po-
zwala na podwojenie powierzchni magazynowej oraz bezpośredni 
dostęp do każdego wieszaka. Główną osią projektu w Lancerto 
jest specjalny system przenośników, który pozwala na transport 
500-1000 szt. wieszaków garniturowych w ciągu godziny. Dzięki 
niemu pracownicy mogą samodzielnie, z pominięciem schodów, 
transportować produkty w dowolne miejsce magazynu. Obecnie 
klient, chcąc wykonać tego typu instalację, musiałby zatrudnić co 
najmniej dwie firmy.

Optymalizacja pracy z garniturami i inną odzieżą
Opisany poniżej produkt firmy WDX nie znajdzie uznania w każdej branży, ale specjaliści docenią jego wiele zalet. „System transportu 
i magazynowania odzieży” służy do automatycznego transportu odzieży na wieszakach pomiędzy wieloma kondygnacjami magazynu. 
Transport z parteru na piętro, z piętra na parter odbywa się jednocześnie - niezależnie.
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WDX – System transportu i magazynowania odzieży/intralogistyka

Od 2015 roku produkt został wdrożony już w ponad 80 fir-
mach, takich jak Schenker, Swiss Krono Group, Wix-Filtron, 

Stelmet, Alnor, czy Winkelmann. Oszczędności energii sięgają 
(w niektórych obszarach) 80-90 procent. Poza tym rozwiązanie 
przyczynia się do znacznej poprawy bezpieczeństwa pracy. Zwrot 
z inwestycji może nastąpić bardzo szybko, nawet po upływie 1,5 
roku od wydania pierwszego grosza. LED Prometheus wpływa 
także na ograniczenie zapotrzebowania na moc oraz emisji CO

2
.

Produkt dostępny jest w Polsce. Ważną rolę odgrywa elastyczność ze 
strony dostawcy – istnieje możliwość skorzystania z dedykowanych 
pod konkretne zamówienie systemów optycznych. Wszystkie projek-
ty naturalnie uwzględniają wymagania norm oświetleniowych. Do 
tego niezawodny i prosty w obsłudze system sterowania automatyką. 

System oświetlenia przemysłowego LED Prometheus wykorzystuje energooszczędne źródła światła – diody LED w zoptymali-
zowanych oprawach oraz automatykę przemysłową.

LED Prometheus
Oszczędności energii sięgają (w niektórych obszarach) 80-90 procent.

TheusLED – LED Prometheus/obiekty magazynowe



Poniżej prezentujemy analizę zaoszczędzonego czasu oraz wyli-
czone korzyści finansowe z wdrożenia FireTMS na przykładzie 

współpracy z firmą Logistore. Na początek prosimy zwrócić uwagę, 
ile czasu zajmują poszczególne operacje „bez” oraz „z” rozwiązaniem.

Zarobić w zyskanym czasie
Spedytor realizuje średnio 3-5 zleceń dziennie (dane na podstawie 
większej ilości klientów firmy Fire TMS), co oznacza od 52,5 do 87,5 
minut dziennie oszczędności na „papierkowej robocie". W skali mie-
siąca to 1050-1750 minut, czyli - zakładając 7 godzin produktywnej 
pracy dziennie - od 2,5 do ponad 4 dni w ciągu miesiąca zaoszczę-
dzonego czasu dla jednego spedytora. Do tego dochodzą oszczędności 
czasowe za każdym razem, kiedy trzeba uzyskać szybki dostęp do 
danych, gdy dzwoni kierowca lub klient, zadając pytania dotyczące 
zlecenia. System umożliwia błyskawiczne odszukanie potrzebnych 
informacji (tutaj zysk nie został jeszcze zmierzony).
W zaoszczędzonym czasie można zrealizować dodatkowe zlecenia. 
Klient zyskuje od 7 (2,5 zaoszczędzone dni przemnożone przez 3 zle-
cenia na dzień) do nawet 20 dodatkowych zleceń miesięcznie (4 za-
oszczędzone dni razy 5 zleceń dziennie). Średnia marża na zleceniu 
na podstawie klientów usługodawcy wynosi 160 zł. Zatem w zaosz-

czędzonym czasie każdy spedytor może zarobić dla firmy dodatkowo 
od 1120 do 3200 zł.
Marża spedytora na miesiąc jest bardzo różna, zależy od tego jakich 
firma spedycyjna ma klientów (jak dobrze mu płacą), jak efektywnie 
pracują spedytorzy. Wśród klientów Fire TMS waha się od 6000 do  
27 000 zł, średnio 12 750 zł. Na tej podstawie można też wyliczyć 
klientowi jego konkretne możliwości zwiększenia zysku, jeśli mówi, 
że jego spedytor wykonuje dziennie np. 2 zlecenia.

Alternatywna kalkulacja
Alternatywnym do powyższego spojrzeniem jest: „ile kosztuje mnie 
praca pracowników, która może zostać zastąpiona przez program?”. 
Zakładamy, że spedytor zarabia 3800 zł brutto, czyli 2700 zł netto 
(źródło: http://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-specjalista-
-ds-spedycji-spedytor). Koszt pracodawcy wynosi w takiej sytuacji 
4600 zł, zatem „cena” jednej godziny pracy spedytora to 27 zł (za-
kładając 168 godzin pracy w miesiącu). Wdrażając oprogramowanie 
do automatycznego tworzenia zleceń i fakturowania, oszczędzamy od 
472,5 do 787 zł miesięcznie na jednym pracowniku, który w tym cza-
sie może zająć się poszukiwaniem nowych zleceń lub podniesieniem 
standardu obsługi klienta.
System dedykowany jest przedsiębiorstwom niemającym swojego 
TMS-a. Z oprogramowania korzysta około 100 klientów. FireTMS po-
zwala na szybką obsługę wielu zleceń w jednym czasie. Nie trzeba 
korzystać z arkuszy kalkulacyjnych, użytkownik unika papierkowej 
roboty, brakuje czasochłonnych wdrożeń. Wszystkie niezbędne infor-
macje pozostają „pod ręką”. Wystarczy zalogować się do FireTMS za 
pomocą zwykłej przeglądarki internetowej i być w zasięgu Internetu. 
Dane przechowywane są na serwerach spełniających bankowe stan-
dardy bezpieczeństwa i niezawodności, podlegają szyfrowaniu, archi-
wizacji. Integracja z partnerami telematycznymi pozwala na kontrolę 
lokalizacji pojazdów, zużycia paliwa i czasu pracy kierowców.

Intuicyjność i zautomatyzowanie działania
Użytkownik oszczędza czas, ma możliwość redukcji kosztów, kontroli 
cashflow, zwiększenia przychodu, łatwo mu łączyć organizację pracy 
wielu oddziałów i pracowników. Program dostępny jest od ręki. Model 
abonamentowy nie naraża na poniesienie dużych kosztów, pozwalając 
na zachowanie płynności finansowej. Umożliwia przejrzystą dokumen-
tację, jeden system działa dla całej firmy (nawet dla kilku oddziałów).
Z punktu widzenia ekonomicznego, usługodawca deklaruje brak 
kosztów wdrożenia oraz bezpłatne wsparcie techniczne. Do tego, 
według informacji otrzymanych od Fire TMS, użytkowanie jest intu-
icyjne, wiele działań podlega zautomatyzowaniu, istnieje możliwość 
integracji z telematykami GPS, giełdami ładunków. Dystrybutorzy 
posiadają wyłączność na odświeżanie ofert klientów w ramach 
współpracy z giełdą Trans.eu.

 ❚ zgłoszenie ładunku w giełdzie Trans,
 ❚ stworzenie zlecenia w starym programie,
 ❚ awizacja u klienta,
 ❚ wysłanie zlecenia do przewoźnika,
 ❚ wprowadzenie danych do własnej bazy danych. 
Czas: około 13 minut - przy powtórzonej trasie i przewoźniku i danych kierowcy  
i pojazdu. Przy stworzeniu nowego kontrahenta, kierowcy i pojazdu – około 15 minut.

 ❚ przyjęcie dokumentów przewozowych wraz ze skanowaniem - 5 minut,
 ❚ stworzenie faktury w programie subiekt - 5 minut,
 ❚ wydruk etykiet,
 ❚ zapakowanie i wysyłka faktury do klienta - 2 minuty. 
Łączny czas od przyjęcia ładunku do wystawienia faktury bez użycia FireTMS 
wynosi około 30 minut.

Przed wdrożeniem FireTMS

 ❚ przyjęcie ładunku w FireTMS - 2 minuty (powielenie istniejącego ładunku) lub zgło-
szenie ładunku w FireTMS - 4 minuty (dodanie nowych danych),

 ❚ stworzenie zlecenia dla przewoźnika - 2 min (dla istniejącego przewoźnika) lub stwo-
rzenie zlecenia dla przewoźnika - 3 min (dodanie nowych danych),

 ❚ awizacja u klienta - 3 min,
 ❚ wysłanie wydruku zlecenia - 1 min,
 ❚ przyjęcie dokumentów przewozowych wraz ze skanowaniem - 5 min,
 ❚ wydruk faktury w FireTMS - 1 min,
 ❚ zapakowanie i wysyłka faktury do klienta - 2 min.  
Łączny czas od przyjęcia ładunku do wystawienia faktury z użyciem FireTMS 
wynosi około 16-19 minut - średnio 17,5 minuty, czyli 42 procent krócej.

Po wdrożeniu FireTMS
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FireTMS to zarówno nazwa rozwiązania, jak i firmy, która 
je dystrybuuje. Zanim przedstawimy na czym polega dzia-
łanie systemu, zajmiemy się przybliżeniem korzyści z jego 
wprowadzenia na przykładzie case study. To z pewnością 
pomoże zadecydować, czy warto sięgnąć po usługę.

Czas to pieniądz
Fire – FireTMS/IT



Wdrożenie VMI w trybie Early 
Supplier Involvment oznacza 

zaangażowanie wybranego operatora 
logistycznego w ocenę potrzeb i pla-
nowanie łańcucha dostaw od pod-
staw. Pracownicy Philips Lighting 
nie musieli precyzyjnie określać 
warunków przetargowych dla każdej 
z usług osobno (fracht morski, lotni-
czy, drogowy, magazynowanie, od-
prawy celne), ale mieli szansę uzy-
skania kompetentnego doradztwa od 
operatora, by rozwiązanie było jak 
najlepsze dla całości procesu.

Jeden operator rządzi
Zastosowano tzw. kontraktację złożoną, opartą na kompetencji opera-
tora logistycznego i jego możliwościach kompleksowej obsługi całego 
procesu logistycznego. Zawarto umowy precyzujące obowiązki trzech 
stron: operatora, klienta oraz jego dostawców pozaeuropejskich.
Kolejny etap to przejęcie w ręce jednego operatora logistycznego 
zarządzania całościowym łańcuchem dostaw, który uprzednio był 
rozdrobiony na wiele mniejszych procesów realizowanych przez kil-
ka podmiotów. VMI wprowadzono w trzech obszarach przepływu: 
towarów, dokumentów oraz informacji. Komunikacja EDI pozwoliła 
na pełen dostęp do informacji o dostępności produktów na każdym 
etapie łańcucha dostaw – zarówno dla klienta, jak i dostawców 
w Azji. Cel? Zapewnienie bezpieczeństwa produkcji oraz szansa na 
natychmiastową reakcję na zmiany w planach produkcyjnych.

Kompleksowa odprawa
Dedykowana platforma internetowa to aktualne, wiarygodne infor-
macje dla wszystkich uczestników łańcucha dostaw na poziomie za-
pasów oraz towarów w drodze. Zmieniono miejsce lokalizacji skła-
dowania komponentów - z Hamburga na magazyn Rohlig Suus koło 
Poznania. W efekcie znacznie skrócił się czas dostaw do fabryki 
i można było organizować dostawy z wykorzystaniem metody Just 
In Time. Kompleksowa odprawa celna następuje w dedykowanym 
składzie podatkowym w magazynie pod Poznaniem. Faktury han-
dlowe za towar, będące podstawą do odprawy celnej, wystawiane są 
w imieniu dostawców komponentów przez operatora logistycznego 
w momencie wydania towaru.

Zarządzanie zapasami i towarami przedprodukcyjnymi
VMI. Te trzy literki w rozwinięciu oznaczają Vendor Managed Inventory. Rozwijając bardziej, jest to system zarządzania zapasami 
i towarami przedprodukcyjnymi, optymalizujący łańcuch logistyczny oraz usprawniający dostawy komponentów na produkcję. Został 
wdrożony w Philips Lighting cztery lata temu i nadal funkcjonuje.
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Rohlig Suus – VMI Vendor Managed Inventory/systemy optymalizacji

Ważną rolę wdrożenia VMI 
w firmie Philips Lighting było 
przejęcie w ręce jednego operatora 
logistycznego zarządzania 
całościowym łańcuchem dostaw.

 ❚ usprawnienie oraz zoptymalizowanie procesów zakupowych w globalnym łań-
cuchu dostaw, który obejmuje dostawę do fabryki w Pile, komponentów z Azji  
i Europy za pomocą różnych środków transportu (morskiego, lotniczego, kolejo-
wego czy drogowego),

 ❚ aktualny i sprawny przepływ informacji pomiędzy wszystkimi stronami łańcucha 
logistycznego – dostawcy (vendora), klienta i operatora, 

 ❚ obniżenie kosztów całego procesu, 
 ❚ dostawy Just In Time z magazynu położonego w niedalekiej odległości 
od fabryki, 

 ❚ umożliwienie sprawnego reagowania na zmiany produkcyjne, 
 ❚ dzięki wystawianiu faktur handlowych za pośrednictwem operatora logistycznego, 
uniknięto wpływu różnicy czasu między Chinami a Europą, a co za tym idzie – 
osiągnięto skrócenie czasu realizacji dostawy, 

 ❚ skrócenie lead time z 10 tygodni do 1 dnia,
 ❚ redukcja stoku o 20 procent,
 ❚ 0 procent braków w komponentach do produkcji,
 ❚ redukcja magazynu przyprodukcyjnego o 22 procent,
 ❚ wykorzystanie know-how operatora logistycznego na etapie planowania łańcucha 
dostaw,

 ❚ bezpieczeństwo rozwiązania, dzięki kontraktacji złożonej,
 ❚ podatność na zmiany = duża elastyczność łańcucha dostaw, szybkość wdra-
żania zmian, 

 ❚ optymalne zarządzanie własną powierzchnią magazynową.

Korzyści wprowadzenia innowacji

 ❚ niższe koszty za fracht dzięki wysyłaniu większych partii towaru,
 ❚ kontrola zapasu do momentu wyprowadzenia ze składu,
 ❚ zapewnienie wyższego standardu obsługi klienta,
 ❚ zapewnienie wyższej elastyczności w leadtime dostawy komponentów,
 ❚ minimalizacja błędów prognozowania. 

Korzyści dla dostawców  
pozaeuropejskich
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Koordynacja dzięki tekstom 
W poszukiwaniach systemu dostosowującego typowe oprogramowanie wspierające zarządzanie flotą do specyficznych wymagań ni-
szowego rynku przewozu materiałów niebezpiecznych, w tym obsługi kontraktów paliwowych warto dowiedzieć się więcej o Fahrel 
Fuel. System spełnia standardy nowoczesnych technologii, jest oferowany w technologii SaaS, a jednocześnie pozwala na użytkowanie 
przez kierowców, którzy posiadają nawet stare modele telefonów. 

Systemy Informatyczne Set(h) - Fahrel Fuel/systemy informatyczne

Fahrel Fuel pozwala na koordynację pracy dyspozytorów, kie-
rowców, handlowców i menedżerów. Podstawowa funkcjonal-

ność dotyczy zarządzania poszczególnymi dostawami paliw po-
przez aplikację mobilną dla kierowców. Działa ona pod systemem 
Android, jednak, jeżeli kierowca posiada telefon, a nie smartfon, 
wykorzystywana jest Java ME. Dodatkowo system ma rozbudowa-
ny dział handlowy, umożliwiający handlowcom zdalne dodawanie 
zamówień oraz ich stały monitoring. Działa dwustronnie – aplika-
cja mobilna przeobraża telefon kierowcy w mini komputer pokła-
dowy, zaś aplikacja webowa służy dyspozytorowi do zarządzania 
flotą. Komunikacja następuje w czasie rzeczywistym, wszędzie 
tam, gdzie dociera zasięg GSM lub Wi-Fi. 

System w abonamencie
Pierwotna wersja Fahrel Fuel została stworzona na zamówienie 
firmy Paul Klacska. Wdrożono ją również w Orlen Transport Płock 
(obecnie włączoną w Trans Polonia Group). W ostatnich dwóch 
latach produkt został udoskonalony. Między innymi wydzielono 
dwa pokrewne systemy. Fahrel Monitoring służy do monitoringu 
zachowań kierowców w celu redukcji kradzieży paliwa. Z kolei 
Fahrel Planning wspiera podmioty przewożące materiały nieza-
liczane do niebezpiecznych w aspekcie planowania grafiku pra-
cy kierowców i rezerwacji poszczególnych pojazdów. Systemy 
początkowo były dedykowane, lecz obecnie mogą je nabyć inne 
firmy – w systemie abonamentowym. Z najnowszej wersji Fahrel 
Fuel korzystają LPG Polonia i MKAJ Skorupa.
Jak wygląda działanie systemu w praktyce? Zamiast setek roz-
mów telefonicznych, które generują koszty, pomyłki i przeinacze-
nia, komunikaty przesyłane są w formie wiadomości tekstowych. 
Występują dwa rodzaje komunikatów: gotowe (wybierane z listy) 
oraz indywidualne (wpisywane za pomocą klawiatury). Funkcja 
„Karta Paliwowa” daje wgląd w rejestrowane w czasie rzeczywi-
stym dane o zużyciu paliwa oraz o jego cenie. Aplikacja posia-
da moduł obowiązkowego zgłaszania przez kierowcę informacji 
o stanie technicznym pojazdu - o usterkach, wypadkach, zjazdach 
do serwisu. Wpływa to na zwiększenie bezpieczeństwa i minima-
lizację negatywnych zdarzeń na drodze, których efektem mogłoby 
być np. przedostanie się zawartości cystern do gleby. Ponadto sys-
tem ogranicza kradzieże kierowców.

Ponad 1000 pojazdów
Fahrel działa jako usługa Software as a Service (SaaS). Usługa 
dostępna jest poprzez Internet, więc można korzystać z niej na-
tychmiast po zalogowaniu. Płaci się za hosting i liczbę faktycz-
nych wywołań serwisu, koszty nie dotyczą oprogramowania, 
serwerów, szkoleń. Trzeba mieć jedynie komputer z przeglądarką 
internetową dla dyspozytora i telefony komórkowe dla kierowców. 
Korzystanie z systemu pozwala w krótkim okresie ograniczyć 
duże koszty związane z koordynacją pracy dużej floty. Poza tym 
firma ma wgląd we wszystkie zagregowane informacje dotyczące 

parku maszyn, załadunków, efektywności pracy handlowców, co 
wpływa na planowanie i generowanie dodatkowych przychodów. 
Mimo niewielkie liczby klientów, z Fahrel System łącznie korzy-
sta ponad tysiąc pojazdów. 

 ❚ Dyspozytor:
- przygotowywanie tras dla kierowców,
- wysyłanie komunikatów tekstowych do kierowców (indywidualnych lub gru-

powych) np. „Jutro wolne”, „Proszę zaktualizować aplikację”,
- monitorowanie usterek zgłaszanych przez kierowców,
- zarządzanie zleceniami, importowanie i eksportowanie danych zleceń z/do 

pliku xls,
- możliwość śledzenia statusu zlecenia przez stronę internetową,
- przesyłanie plików (w tym zdjęć) w obie strony (spedytor <=> kierowca) np. 

zdjęcia usterek, mapę parkingu.
 ❚ Kierowca:

- zgłaszanie rozpoczęcia/zakończenia pracy, stanu licznika, przerw,
- prowadzenie karty paliwowej: gdzie, ile i za jaką kwotę kierowca wykonał 

tankowanie, stan licznika przy tankowaniu,
- wczytywanie trasy bezpośrednio ze zlecenia w Google Maps,
- stały dostęp do harmonogramu zleceń,
- zgłaszanie procesu realizacji zlecenia i jego statusu (start, realizacja, zakoń-

czenie, dodawanie komentarza, zgłaszanie problemów w trakcie realizacji),
- wysyłanie komunikatów tekstowych do dyspozytorów,
- zgłaszanie usterek i wypadków dyspozytorowi,
- przesyłanie plików.
 ❚ Menedżer:

- zarządzanie kontami użytkowników i poziomami dostępu,
- raporty z wykonanych zleceń wszystkich kierowców,
- monitorowanie godzin pracy kierowców: rozpoczęcie i zakończenie pracy 

kierowcy (licznik sumujący czas pracy danego kierowcy w danym okresie), 
weryfikacja stanu pojazdu przed i po zakończeniu pracy.
 ❚ Handlowiec:

- możliwość zdalnego składania zamówienia, ciągły wgląd w stan realizacji 
zleceń.

Funkcjonalności systemu Fahrel
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Dokładniejsze planowanie kosztów
Usługa Emapa Web Router to narzędzie do wytyczania i liczenia kosztów tras dostępne z poziomu przeglądarki WWW.

EMAPA SA – EMAPA Web Router / System optymalizacji łańcucha dostaw

Korzystanie z usługi ma usprawnić pracę 
osób zaangażowanych w planowanie, 
organizację i nadzór nad procesem 
zarządzania flotą pojazdów.

System, ze względu na ulepszone algorytmy wytyczania tras, re-
strykcje i utrudnienia dla pojazdów ciężarowych oraz koszty opłat 

dla pojazdów ciężarowych w Polsce, jeszcze precyzyjniej niż jego de-
sktopowy poprzednik (Emapa Transport+) wytycza optymalne trasy 
przejazdów do 50 punktów via. Via umożliwia doprowadzenie do celu, 
przejeżdżając po drodze konkretne miejsce. Poza tym Emapa Web 
Router oszacowuje dokładne koszty planowanych tras z uwzględnie-
niem kosztów opłat drogowych (w tym Viatoll), wydatków związanych 
z gabarytami pojazdu, pracą kierowcy, paliwem, itp.
W zależności od preferencji wytyczona trasa może być najszyb-
sza, najtańsza, najkrótsza. Dzięki możliwości definiowania śred-
nich prędkości oraz spalania dla każdego z pojazdów, indywidu-
alnie wyliczone przez program koszty i czasy dla poszczególnych 
tras będą bardziej zbliżone do rzeczywistych.

Korzystanie z usługi ma usprawnić codzienną pracę wszystkich 
osób zaangażowanych w planowanie, organizację i nadzór nad pro-
cesem zarządzania flotą pojazdów, skracając czas poświęcony na 
poszczególne te czynności. Firma może zaimportować własną bazę 
obiektów (punktów do odwiedzenia), ustalić indywidualne parame-
try aut i pracy kierowcy. Produkt nie wymaga kosztownych i skom-
plikowanych wdrożeń, wystarczy dostęp do Internetu. Korzystają 
z niego między innymi Grupa Żywiec, Radpol Alfa-Sped. 

Składowanie odbywa się na terenie Wolnego Obszaru Celnego, 
wraz z obsługą kontenerów na terminalu kontenerowym. Trans-

port multimodalny obejmuje transport drogowy, kolejowy i wodny 
śródlądowy. Zagłębiając się nieco w historię… W 2007 roku otwarto 
magazyn „Bezpieczny ADR” i wybudowano terminal kontenerowy 
(rozbudowany w latach 2015/2016). Pięć lat później powstał ma-
gazyn „Eko.Log.Stal”, także w 2012 roku zakupiono 18 zestawów 
ciągników i naczep. Z kolei w minionym, 2016 roku otwarto maga-
zyn bimodalny. 
Klient ma możliwość skorzystania z kilku środków transportu podczas 
przewożenia towarów, wykorzystując jeden dokument przewozowy. Ko-
rzystanie z usług hubu przyczynia się do ochrony środowiska dzięki 
zmniejszonej emisji spalin w tym gazów cieplarnianych CO

2
. Innowa-

cyjność magazynu dedykowanego dla wyrobów chemicznych „Bez-
pieczny ADR” umożliwia składowanie towarów niebezpiecznych zgod-
nie z wymogami prawa polskiego i przepisami UE w sposób bezpieczny. 
Innowacja prowadzi do rozwoju sieci transportu intermodalnego, wspie-
rania lokalnych inicjatyw biznesowych, rozwiązywania problemów  
i wyzwań firm produkcyjnych. Warto podkreślić również rozwój 
gospodarczy regionu Górnego Śląska. Z usług logistycznych multi-
modalnego hubu można skorzystać na terenie Śląskiego Centrum 
Logistyki w Gliwicach przy ul. Portowej 28.

Połączenie transportu multimodalnego z możliwością składowania towarów w magazynach dedykowanych dla wyrobów stalowych 
(Eko.Log.Stal) i materiałów niebezpiecznych (Bezpieczny ADR) to pomysł na innowację Śląskiego Centrum Logistyki. 

 ❚ obniżenie kosztów eksploatacji pojazdów, 
 ❚ redukcja zużycia paliw płynnych, 
 ❚ elastyczność dostaw, 
 ❚ zmniejszenie efektów kongestii, 
 ❚ redukcja emisji spalin w tym CO

2
, 

 ❚ zmniejszenie ilości wypadków, redukcja hałasu, 
 ❚ zmniejszenie zużycia nawierzchni dróg, 
 ❚ optymalne wykorzystanie środków transportu, 
 ❚ możliwość przeładunków i transportu elementów ponadgabarytowych, 
 ❚ niższe koszty procesu transportowego. 

Przewidywalne korzyści wdrożenia

Śląskie Centrum Logistyczne – Hub multimodalny/strategie

Multimodalny hub
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Wykorzystanie systemu Limur  
w celu zapobiegania stratom i kradzieżom

Celem zarządzania łańcuchem dostaw jest dostarczenie najwyższej 
wartości dla klienta, przy optymalnych kosztach, poprzez zarzą-

dzanie stosunkami pomiędzy dostawcami, klientami oraz odbiorcami1. 
Podstawowymi czynnikami mającymi wpływ na działania łańcucha 
dostaw są: popyt na określone towary oraz ich podaż przez kolejne 
ogniwa łańcucha zgodnie z zasadami 7 R (siedem zasad logistyki)2.
Niepewność dostaw nabiera szczególnego znaczenia w sektorze 
dóbr szybko rotujących, m.in. ze względu na fakt, iż charaktery-
zuje się on dużą złożonością przepływu produktów.

Wyzwania dla handlu
Przemieszczanie ogromnej ilości towarów (sieci handlowe oferują 
do 250 000 SKU) pomiędzy producentami, centrami dystrybucji 
oraz placówkami handlowymi wymaga zorganizowanej (na bazie 
profesjonalnej i bieżącej wymiany informacji oraz przeciwdziała-
nia ryzyku) współpracy wszystkich ogniw łańcucha3. Zapewnie-
nie podaży (dostępności) towarów w łańcuchach dostaw determi-
nowane jest wieloma czynnikami, w tym właściwą organizacją 
oraz egzekucją procesów transportowych.
Badania z obszaru występowania ryzyka w łańcuchach dostaw 
wykazały, iż 82% respondentów odnotowało zakłócenia w działal-
ności operacyjnej, których głównymi przyczynami były4:
 ❚ zła jakość towarów lub ich zniszczenie (uszkodzenie) – 50%,
 ❚ opóźnione dostawy – 49%,
 ❚ niespodziewany wzrost koszów dostawy – 47%,
 ❚ długi czas przygotowania zamówienia – 33%.

Dodatkowym czynnikiem ryzyka w łańcuchach dostaw są oszustwa 
dostawców (kradzieże w transporcie). Udział oraz dynamika oszustw 
dostawców w sieciach handlowych w Polsce, w okresie poprzedzającym 
działania opisane są w dalszej części niniejszego artykułu (Rys. 1) 5.

Charakterystyka systemu Limur
Mając powyższe na uwadze (tendencję wzrostową strat, uszko-
dzenia towarowe, jak również opóźnienia dostawach), Polska Or-
ganizacja Handlu i Dystrybucji podjęła inicjatywę opracowania 
systemu zapobiegania stratom w transporcie, który mógłby mieć 
zastosowanie zarówno w logistyce zaopatrzenia, jak i dystrybucji. 
Efektem prac zespołu ekspertów POHiD było stworzenie Zintegro-
wanego Systemu Bezpieczeństwa Transportu Limur.

Rozwiązanie to zostało opracowane na bazie analizy ryzyka 
kluczowych obszarów transportu (osób, miejsc, procesów oraz 
towarów6), czego konsekwencją było objęcie ich ciągłym nadzo-
rem, jak również raportowanie (w realnym czasie) wystąpienia 
uprzednio zdefiniowanych czynników ryzyka.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż do czasu rozpoczęcia dysku-
towanego projektu, członkowie POHiD podejmowali różnorodne 
inicjatywy mające na celu redukcję strat w logistyce dystrybucji, 
które nie przynosiły jednak oczekiwanych rezultatów. Opracowu-
jąc założenia dla opracowania Zintegrowanego Systemu Bezpie-
czeństwa Transportu Limur, uwzględniono wnioski i uwagi z po-
przednio podejmowanych inicjatyw z tego obszaru.
Jak zauważono, ograniczenie się wyłącznie do „uszczelniania” 

procesów w centrach dys-
trybucyjnych i sklepach nie 
wykazało znacznego wpływu 
na ograniczanie strat w całym 
łańcuchu dostaw. „Herme-
tyczny” charakter środowiska 
kierowców i ich przeświadcze-
nie o bezkarności powodują 
niewielką skuteczność wy-
korzystania grup mobilnych 
do nadzoru transportów wy-
sokiego ryzyka, czego efekty 
widać na Fot 1.

Poprawa bezpieczeństwa  
dostaw w Tesco Polska
Rozpoczynamy cykl artykułów poświęcony problematyce bezpieczeństwa w łańcuchach dostaw. Za jego pomocą chcemy przy-
bliżyć naszym Czytelnikom praktyczne aspekty zapobiegania uszkodzeniom, oszustwom i kradzieżom w procesach transportu 
i magazynowania. 

1M. Christopher. Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Strategie obniżki kosztów i poprawy poziomu usług, Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, 2002, s. 17.
2J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley Jr. Zarządzanie Logistyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 52.
3J. Liber. Zapobieganie stratom w łańcuchach dostaw branży FMCG, Logistyka nr 3, 2007.
4D. Waters. Supply Chain Risk Management: Vulnerability and Resilience in Logistics, Kogan Page Publishers, 2007, s. 49.
5Dane z Global Retail Theft Barometer (2007 – 2011).
6Dane empiryczne uzyskane od członków POHiD, jak również innych podmiotów sektora FMCG.

Fot. 1. „Nieotwieralna” plomba 
zabezpieczająca przestrzeń 
ładunkową (wykorzystywana 
na zachodzie Europy), którą 
w Polsce „obezwładniono” po kilku 
miesiącach użytkowania.

 Rys. 1. Porównanie dynamiki oszustw dostawców w sieciach 
handlowych w Polsce (2007 – 2011) ▼ 
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Dużym problemem był brak standardów zabezpieczenia floty naczep 
realizującej usługi transportowe na rzecz sieci handlowych. Niesku-
teczny nadzór nad operacjami transportowymi umożliwia z kolei 
„przenoszenie” strat z jednego elementu łańcucha dostaw na kolejny 
(Fot. 2-4). Niezwykle często pomijany był ponadto problem logistyki 
zwrotnej (różnice w ilości i jakości europalet), co skutkowało zwrotami 
palet o niskiej jakości lub jednorazowych.

Projekt dla Tesco
Firma Tesco Polska, jedna z czołowych sieci handlowych na ryn-
ku, zdecydowała się na wykorzystanie Zintegrowanego Systemu 
Bezpieczeństwa Transportu Limur w zapobieganiu stratom w łań-
cuchu dostaw.

Główne założenia projektu były następujące:
 ❚ flota spoza Tesco przed „dopuszczeniem” do realizacji dostaw 
jest kontrolowana i certyfikowana;
 ❚ wszystkie procesy transportowe można zdefiniować, wyznacza-
jąc kierowcy określony korytarz do przemieszczania się z cen-
trum dystrybucyjnego do miejsca przeznaczenia;
 ❚ pojazdy mogą zatrzymywać się wyłącznie w miejscach uprzed-
nio uznanych za bezpieczne;
 ❚ otwarcie przestrzeni ładunkowej jest monitorowane w czasie 
rzeczywistym;
 ❚ wszystkie dostawy są automatycznie awizowane;
 ❚ wszystkie działania związane ze zmianą trasy, postojem w nie-
dozwolonej lokalizacji, otwarcie przestrzeni ładunkowej poza 
obiektami Tesco traktowane są jako alert o określonym stopniu 
ważności i automatycznie oraz natychmiastowo zostają o nich 
poinformowani wyznaczeni menedżerowie Tesco oraz firmy 
transportowej.

 Fot. 2. Braki w dostawach batonów Kit Kat wykryte 
w placówce handlowej. ▼  „Hermetyczny” charakter środowiska 

kierowców i ich przeświadczenie 
o bezkarności powodują niewielką 
skuteczność wykorzystania grup mobilnych 
do nadzoru transportów wysokiego ryzyka.
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Realizacja projektu
Pierwszym krokiem na drodze do wprowadzenia w życie pro-
jektu było wprowadzenie zmian w umowie transportowej Tesco 
pozwalających m.in. na certyfikowanie floty wykorzystywanej do 
realizacji dostaw, jak również przeliczanie dostawy na koszt prze-
woźnika w przypadku stwierdzenia otwarcia przestrzeni ładunko-
wej w niewłaściwym miejscu lub czasie. Sam proces certyfikacji 
(standaryzacji) naczep wykazał, że wymogi narzucone przez pro-
jekt spełnia tylko 76% floty dostawcy usług transportowych.

W ramach realizacji projektu zastosowano odpowiednie zabezpie-
czenie przestrzeni ładunkowej, w postaci kłódki z GPS. Kolejnym 
etapem było opracowanie systemu informatycznego odpowiada-
jącego za nadzór nad zdefiniowanymi czynnikami ryzyka oraz 
automatyczne powiadamianie o zdarzeniach. Za realizację pro-
jektu w znacznym stopniu odpowiedzialni byli kierowcy, dlatego 
przeprowadzono szkolenia dotyczące bezpieczeństwa w transpo-
rcie dla sześciuset kierowców realizujących dostawy w ramach 
logistyki dystrybucji. Kolejni kierowcy pojawiający się w firmie 
przeszkalani byli na bieżąco.

Wyniki wdrożenia
W okresie pięciu miesięcy funkcjonowania zanotowano następu-
jące rezultaty wdrożenia Zintegrowanego Systemu Bezpieczeń-
stwa Limur w Tesco:
 ❚ wykorzystano 320 zabezpieczeń przestrzeni ładunkowej (kłódki 
z GPS);
 ❚ inwentaryzacja palet zaowocowała stratami na poziomie 0%;
 ❚ zanotowano tylko 4 przypadki nieuzasadnionego otwarcia prze-
strzeni ładunkowej;
 ❚ spadek postojów w miejscach niebezpiecznych wyniósł 79%;
 ❚ zmniejszenie zużycia plomb jednorazowych wyniosło 
około 50%;
 ❚ monitorowanie i analiza zjazdów z ustalonego korytarza logi-
stycznego przyczyniła się do obniżenia kosztów w transporcie 
o około 6% w ciągu roku.

Podsumowanie
Mając na uwadze zakładane cele projektu, należy stwierdzić,  
że zostały one w pełni osiągnięte. Przedstawione powyżej (koń-
cowe) rezultaty zostały utrzymane we wszystkich transportach 
nadzorowanych przez Zintegrowany System Bezpieczeństwa 
Transporty Limur.
Zaprezentowane efekty wykorzystania systemu Limur w prze-
ciwdziałaniu stratom w logistyce dystrybucji Tesco należy rozu-
mieć jako redukcję możliwości dokonywania kradzieży (oszustw) 
w transporcie poprzez wykrywanie określonych czynników ryzy-
ka w realnym czasie, co przekłada się na całkowite wyeliminowa-
nie realnych strat w transporcie nadzorowanym przez ww. system 
w Tesco Polska.
Uzyskane rezultaty (ograniczenie strat w transporcie Tesco 
do poziomu 0%) zasługują na szczególne uznanie w kontekście 
gwałtownego wzrostu udziału tego typu negatywnych zjawisk 
w transporcie w Polsce od 2011 roku (6,8%). W latach 2013-2014 
oszustwa dostawców stanowiły 14,4% wolumenu strat, natomiast 
w latach 2014-2015 wynosiły odpowiednio 11%7.
Warto nadmienić, iż rozwiązania proponowane przez system Li-
mur wspierają również operacyjne obszary zarządzania w łańcu-
chach dostaw, m.in. planowanie transportu, zarządzanie oknami 
dostaw itp. Powyższe rozwiązania oraz efekty ich wdrożenia zo-
staną przybliżone Czytelnikom w kolejnym artykule poświęcone-
mu dyskutowanej tematyce.

 ■ Sławomir Murawski, Limur

Rys. 2. Dynamika negatywnych zdarzeń w transporcie 
w okresie wdrażania projektu. ▼ 

7Dane z Global Retail Theft Barometer (2013 – 2014, 2014-2015).

 Fot. 3. Braki kawy na palecie. ▼  

Fot. 4. Wykryte braki płynu do prania 
w opakowaniach zbiorczych. ▼  
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Zwroty wyzwaniem dla e-sklepu
Dziś e-sprzedawca, myśląc o zwrotach, 
widzi przede wszystkim problemy 
i koszty z nimi związane. Wyzwaniem 
jest dla niego:

Sprawna i efektywna organizacja poszczególnych etapów zwrotu 
jest procesem złożonym, który wymaga infrastruktury, systemów 
informatycznych, zaprojektowania procesów i zbudowania kom-
petencji wśród pracowników. Wiąże się to wszystko z wysokimi 
kosztami. Zwroty często przyprawiają e-sprzedawców o ból głowy, 
starają się oni unikać ich jak ognia. Czy jednak taka strategia ma 
sens? Czy sprzedaż w Internecie, szczególnie w niektórych bran-
żach jak np. w branży modowej (m.in. odzież, obuwie, akcesoria), 
bez sprawnie i efektywnie zorganizowanej logistyki zwrotnej 
będzie w przyszłości w ogóle możliwa? Czy przyjazna polityka 
zwrotów nie stanie się wkrótce must have e-commerce?

Satysfakcja e-klienta
Zakup produktu przez Internet dokonywany jest na odległość 
i wiąże się z wyższym ryzykiem niż zakupy w handlu tradycyj-
nym. Jasna i przejrzysta polityka zwrotów odgrywa więc duże 
znaczenie na kolejnych etapach jego realizacji: przed transakcją, 
podczas jej zawierania i po transakcji. Badania UPS i comScore 
prowadzone wśród europejskich e-klientów pokazują, że przy-
jazna polityka zwrotów, obok dokładnej informacji o produkcie, 
reputacji detalisty, szerokiej oferty produktów, szybkiej dostawy 
i ocen klientów, jest istotnym elementem branym pod uwagę 
podczas e-zakupów. Obserwacje te potwierdzają badania europej-
skie PostNord z 2015 roku czy badania Gemius dla e-Commerce 
Polska prowadzone w 2016 roku, w których blisko 40% polskich 
e-klientów wskazało „zwrot zakupionego towaru w ciągu 14 dni 
bez podania przyczyny” jako istotny powód motywujący ich do 
zakupów w Internecie.
Jasna, dostępna na stronach sklepu internetowego informacja 
o polityce zwrotów, pomaga budować wiarygodność e-sprzedawcy 
przed transakcją. Według badań UPS i comScore aż 91% euro-
pejskich klientów sprawdza politykę zwrotów, z tego 63% robi to 
przed zakupem. Z kolei możliwość zwrotu, zwłaszcza darmowego, 
redukuje ryzyko porzucenia koszyka i zachęca do sfinalizowania 
zakupu. Według wspomnianych badań 88% e-klientów porzuci-
ło koszyk zakupowy - 81% z nich zadeklarowało, że dokonaliby 
zakupów, gdyby dostali możliwość darmowego, bez podawania 
powodu, prostego i wygodnego zwrócenia produktów. Przykłady 
e-sklepów takich jak Zalando (europejski detalista w branży mo-
dowej) dowodzą, że mając możliwość darmowego, prostego i wy-
godnego zwrotu, konsumenci kupują więcej i częściej. Ponadto 
uzyskany w ten sposób wzrost sprzedaży, w dłuższym okresie 
pokrywa wzrost kosztów zwrotów. Może też pomóc w uzyskaniu 
przewagi konkurencyjnej, zadowolenia e-klienta, a w konsekwen-
cji buduje także jego lojalność.
Sprawnie zorganizowany zwrot – bez zbędnych pytań, z opcją 
odbioru towarów różnymi kanałami i automatycznym zwrotem 
płatności, pomaga w budowaniu satysfakcji i lojalności klienta. 
E-klient bardzo wysoko ceni sobie wygodę i elastyczność, dlatego 
chce mieć możliwość zrealizowania „pierwszej mili” zwrotu na 
różne sposoby. Najpopularniejszymi opcjami są: odbiór przez ku-
riera, który odwiedza go w domu lub pracy, nadanie przesyłki na 
poczcie bądź w punkcie własnym lub partnerskim operatora KEP 
albo dostarczenie jej osobiście przez klienta do sklepu stacjonar-
nego, jeśli e-sklep ma sieć tradycyjnych placówek. W ostatnim 
okresie katalog opcji zwrotu poszerzył się. Przesyłkę zwrotną 
można nadać w punktach obsługi, które najogólniej dzieli się na 
te, gdzie proces obsługi zwrotu jest realizowany przez człowieka, 
oraz na te, w których zrobi to urządzenie nadawczo-odbiorcze, np. 
paczkomat.

Zwroty w e-commerce

Jak dbać o satysfakcję e-klienta i e-sklepu?
Czy e-sprzedawca, działając legalnie i etycznie, może skutecznie unikać zwrotów? A może w e-handlu zwrot się opłaca? Czy i jakie 
korzyści mogą osiągnąć e-sklepy z oferowania klientom darmowego zwrotu? Jak zorganizować działalność, aby e-handel ze zwrotami 
był efektywny?

■ dr Aneta Pluta-Zaremba
Katedra Logistyki SGH

■ dr Marzenna Cichosz
Katedra Logistyki SGH

 ❚ oszacowanie kiedy i gdzie wystąpią 
zwroty oraz ile ich będzie – to determinu-
je zapewnienie zasobów dedykowanych 
do obsługi zwrotów, ale również utrudnia 
zarządzanie zapasami produktów, w tym 
ich dostępnością;

 ❚ przygotowanie dokumentów związanych 
ze zwrotem;

 ❚ zebranie produktów z rynku i wysłanie 
ich w górę łańcucha dostaw, co się wiąże 
czasami z pokonywaniem granic państw;

 ❚ ocena zwróconych towarów i ponowne ich zagospodarowanie;
 ❚ obsługa procesów magazynowych;
 ❚ zwrot należności, rozliczenie VAT-u, określenie różnic kurso-

wych w handlu transgranicznym itp.
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Satysfakcja e-detalisty
E-detaliści stają przed dylematem jak dostarczyć najlepsze 
rozwiązania klientowi w zakresie polityki zwrotów, jedno-
cześnie budując własne zadowolenie. Praktyka gospodarcza 
pokazuje, że kluczowa dla osiągnięcia satysfakcji detalisty 
jest sprawna i efektywna organizacja procesu zwrotu towaru, 
tj. zarówno działań widocznych dla klienta (front-office), jak 
i zaplecza (back-office).
W ramach działań widocznych dla klienta są: przygotowanie poli-
tyki zwrotów, której opis powinien być łatwo dostępny, poznanie 
przyczyn rezygnacji z zakupów, opracowanie procesu przygoto-
wania dokumentacji dla przesyłki zwrotnej oraz kanałów odbioru 
towaru od klientów.
Po stronie firmy kluczowe dla satysfakcji e-detalisty jest skon-
centrowanie się na ograniczeniu kosztów zwrotów dzięki spraw-
nemu procesowi ich oceny, przywracaniu wartości zwróconym 
produktom poprzez ich przepakowywanie, naprawę i ponowne 
wprowadzenie do sprzedaży w stacjonarnych i elektronicznych 
kanałach sprzedaży wykorzystywanych przez e-sprzedawcę lub 
przekierowanie niepełnowartościowych produktów do outletów. 
Zwrócone towary, które nie kwalifikują się do ponownej sprze-
daży, są wycofywane i kierowane do recyklingu lub utylizacji.

Przyczyny zwrotów
Warto podkreślić, że istotne dla sprawnej obsługi procesu lo-
gistyki zwrotnej jest poznanie przyczyn oddawania towarów 
przez e-klientów. Prostą i bardzo efektywną formą zebrania in-
formacji jest wprowadzenie standardowego formularza zwrotu 

i zachęcenie klienta do jego wypełnienia. Wymaga to od niego 
wysiłku, jednak warto go do tego nakłonić. Przykładem firmy, 
która zbiera i analizuje informacje z formularzy zwrotu jest 
Tchibo – firma, która handluje kawą oraz szeroką gamą różnych 
produktów sprzedawanych w systemie tygodniowych kampanii 
w sklepach stacjonarnych i e-sklepie. Wraz z produktem i fak-
turą Tchibo wysyła swoim e-klientom regulamin z formularzem 
zwrotu towarów. Głównym celem nie jest jedynie przyspiesze-
nie etapu oceny zwróconych towarów w magazynie e-detalisty 
lub jego centrum zwrotów, ale poznanie i klasyfikacja przyczyn 
rezygnacji z zakupów, co w przyszłości może pomóc w zmniej-
szeniu odsetka zwracanych towarów.
E-klienci zwracają produkty z różnych powodów: błędu w zamó-
wieniu lub zakupu dla porównania, niespełnienia przez towar 
oczekiwań pod względem wyglądu (kształtu, koloru, wzoru, 
materiału, jakości produktu czy rozbieżności ze zdjęciem lub 
opisem na stronie internetowej) lub niedopasowania rozmiaru, 
wady fabrycznej i uszkodzenia / zabrudzenia towaru oraz pro-
blemów z dostawą. Za dostarczenie produktu innego niż zamó-
wiony (niewłaściwego rozmiaru lub asortymentu), opóźnienie 
w dostawie, realizację niepełnego zamówienia lub doręczenie 
uszkodzonej przesyłki i jej zawartości odpowiada logistyka. 

Szacuje się, że nawet 68% zwrotów w USA jest efektem błę-
dów popełnianych na etapie e-fulfillmentu czy „ostatniej mili”. 
E-detaliści powinni więc zwrócić szczególną uwagę na jakość 
działań logistycznych bez względu na to, czy realizują je we 
własnym zakresie czy zlecają firmom logistycznym.

Europa  
(n=3 376)

Francja 
(n=555)

Niemcy 
(n=762)

Włochy 
(n=360)

Holandia 
(n=690)

Hiszpania 
(n=441)

Wielka Brytania 
(n=568)

Możliwość darmowego zwrotu produktu 58% 57% 67% 43% 54% 54% 63%

Możliwość zwrotu produktu bez podania przyczyny 43% 40% 40% 25% 52% 32% 57%

Automatyczny zwrot środków na kartę w momencie zwrotu do 
sprzedawcy

39% 40% 38% 28% 44% 33% 47%

Przedpłacona  etykieta zwrotna dla ew. zwrotu dostarczona z produktem 34% 34% 39% 17% 38% 16% 45%

Łatwa do wydruku etykieta zwrotna 30% 39% 36% 21% 23% 21% 36%

Pełen zwrot kosztów przesyłki (w tym cła i podatki) 29% 29% 31% 24% 23% 32% 35%

Łatwa procedura zwrotu (bez formularza lub telefonu) 28% 29% 31% 14% 32% 26% 30%

Szybka wymiana produktu 27% 30% 20% 23% 33% 26% 29%

Elementy kreujące najlepsze doświadczenia  
e-klientów w kwestii zwrotu towaru
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Logistyka „pierwszej mili”

Satysfakcja klientów Satysfakcja firmy

Odzyskiwanie wartości

Polityka zwrotów 
i przygotowanie 

przesyłki zwrotnej
Odbiór towarów Weryfikacja 

przyczyny zwrotu
Ocena i sortowanie 

zwrotów

Wprowadzenie produktów 
do sprzedaży

Przepakowywanie 
i ponowna sprzedaż

Naprawa i sprzedaż na 
rynkach wtórnych

Zwrot produktów do 
dostawcy

Wycofanie z obrotu, 
recykling i utylizacja

Wymiana produktu Zwrot środków

 Proces logistyki zwrotnej w e-commerce ▼ 

Możliwość wyboru wszystkich odpowiedzi.
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Make-or-buy w obsłudze zwrotów
Przystępując do organizacji zwrotów, e-sklepy mają zasadniczo dwie 
opcje: mogą zorganizować je same lub zlecić wykonanie całości pro-
cesu, czy poszczególnych jego etapów wyspecjalizowanym firmom 
zewnętrznym. Decydując się na stworzenie własnego systemu zwro-
tów, e-sklepy powinny pamiętać, że, obsługując więcej niż tylko poje-
dyncze zwroty w miesiącu, trzeba przygotować infrastrukturę wraz 
z systemem informatycznym, zaprojektować procesy oraz zatrudnić 
pracowników i zbudować kompetencje w obszarze logistyki zwrotnej. 
Wiąże się to z dużymi nakładami inwestycyjnymi, które mogą być dla 
firmy opłacalne tylko w sytuacji wysokiego wolumenu operacji. Dlate-
go coraz częściej e-sklepy, zwłaszcza w branży modowej, decydują się 
na korzystanie z oferty specjalistów od logistyki zwrotnej.
Usługi związane z obsługą „pierwszej mili” logistyki zwrotnej dla e-com-
merce oferują: operatorzy KEP, poczty oraz operatorzy logistyczni. Bada-
nia pokazują, że ponad 60% przesyłek waży od 1-5 kg i ma wartość ok. 
100 PLN, a dla ubrań i obuwia średnia wartość paczki to ok. 180 PLN. 
Takie parametry paczek w e-handlu sprawiają, że operatorzy KEP są 
szczególnie predystynowanymi do ich obsługi w systemie drzwi-drzwi 
z osobistą opieką kuriera. Usługi w ramach zagospodarowania zwrotów 
i odzyskiwania ich wartości są świadczone przez operatorów logistycz-
nych obsługujących magazyny e-detalistów oraz przez wyspecjalizowa-
ne centra zwrotów, które obsługują klientów o różnej skali działania.

Sprawna logistyka kluczem 
do efektywnego zarządzania zwrotami
Szeroka paleta usług magazynowych oraz sprawność i wydajność 
operatora logistycznego wspiera e-detalistów na różnych etapach 
procesu realizacji zamówień i logistyki zwrotnej oraz wpływa na 
zadowolenie kupujących online, którzy otrzymują zamówione towary 
w odpowiedniej ilości, profesjonalnie zapakowane z niezbędnymi do-
kumentami (np. fakturą, formularzem zwrotu czy etykietą zwrotną). 
Już na etapie e-fulfillmentu minimalizuje się więc liczbę zwrotów kon-
sumenckich z powodu błędów w kompletacji zamówień, a jest to, jak 
wiemy, kluczowy powód odstąpienia od umowy.
Gwarancja zwrotu kupionych online towarów wiąże się z dodatkowymi 
operacjami logistycznymi, które powinny przebiegać szybko i dokład-
nie, tak aby nie zniechęcić e-klienta do kolejnych zakupów. Sklepowi 
internetowemu proces logistyki zwrotnej powinien zapewnić moż-
liwość szybkiego wprowadzenia pełnowartościowych produktów do 
ponownej sprzedaży w sklepie lub outlecie, zaś w przypadku uszko-
dzonych dóbr podjęcia decyzji o ich odesłaniu do producenta bądź wy-
cofaniu z obrotu i utylizacji. Operatorzy logistyczni i centra zwrotów 
świadczą także dodatkowe usługi dla zwracanych i wprowadzanych do 
sprzedaży towarów obejmujące wymianę uszkodzonego opakowania, 
etykietowanie, prasowanie, odświeżanie czy drobne naprawy.
Jak sprawnie przeprowadzić ten proces logistyczny pokażemy na 
przykładzie współpracy operatora logistycznego Rhenus Logistics 
z jednym z klientów reprezentujących branżę modową.

Limango jest internetowym klubem zakupowym kierującym swo-
ją ofertę głównie dla kobiet i młodych rodzin. Klub oferuje e-klien-
tom produkty w ramach 3-5-dniowych kampanii sprzedażowych, 
w trakcie których zbiera zamówienia na produkty z dostawą 
za kilka dni lub tygodni. Niektóre zamówienia są realizowane 
od ręki w ciągu 2-3 dni z produktów dostępnych w magazynie, 
w tym z oferty outlet. Warto podkreślić, że klienci klubu zakupo-
wego mogą łączyć zamówienia na produkty z różnych kampanii 
– dostarczane są one w jednej przesyłce. Zadaniem operatora lo-

gistycznego jest sprostanie wyzwaniu obsługi tysięcy produktów 
przyjmowanych w każdym miesiącu do magazynu, a następnie 
kompletowanych według indywidualnych zamówień e-klientów.
Cały proces zaczyna się od przyjęcia towarów do magazynu i ich dokład-
nego sprawdzenia pod względem ilościowym, jakościowym; opisania 
i zważenia (jeśli producent nie dostarczył specyfikacji lub produkt różni 
się od tego w katalogu) oraz nadania unikatowego numeru pozwalają-
cego na każdym etapie procesu logistycznego identyfikować jednostkę/
sztukę towaru. Kolejny etap to rozmieszczenie produktów w magazynie 
i składowane z zastosowaniem różnej infrastruktury. Źródłem sukce-
su jest wprowadzenie zasad i procedur składowania towarów, które 
minimalizują możliwość pomyłki pracownika kompletującego zlecenie 
– określony asortyment ubrań jest składowany w różnych miejscach, 
na różnych wieszakach w zależności od rozmiaru. Pracownicy komple-
tują jednocześnie kilka zamówień na wózkach, poruszając się zgodnie 
z wyznaczoną optymalną ścieżką zbiórki towarów. Po pobraniu skanują 
kody EAN wszystkich produktów z zamówienia klienta.
Pojemniki z zamówieniami przemieszczają się za pomocą systemu 
przenośników i taśmociągów do stref pakowania w ramach standar-
dowego kompletowania lub do strefy fast pickingu, gdzie wstępnie 
skompletowana paczka może czekać w specjalnie wydzielonej strefie 
na resztę produktów dostarczanych w ramach kolejnych kampanii. 
Dzięki temu, zaraz po przyjęciu nowych dostaw, towary są dołącza-
ne do oczekujących przesyłek w systemie cross-dockingu, pakowane 
i natychmiast wysyłane do klientów.
Podwójna kontrola na wyjściu towarów z magazynu daje możliwość 
wychwycenia ewentualnych pomyłek przed wydaniem paczek i za-
pewnia blisko stuprocentową kompletność zamówień. To wraz z od-
powiednim zapakowaniem produktów minimalizuje główne przy-
czyny zwrotów, czyli dostarczenie niewłaściwych lub uszkodzonych 
towarów. E-klient jest na bieżąco informowany o postępach w reali-
zacji zamówienia, a dzięki współpracy Rhenusa z dostawcami usług 
kurierskich ma możliwość śledzenia dostawy online.
Zwracane przez konsumentów produkty poddawane są ocenie. 
Kontrolę jakości, klasyfikację i sortowanie towarów usprawniają 
informacje o przyczynie zwrotów przekazywane operatorowi logi-
stycznemu przez internetowy klub zakupowy.
Efektywne zarządzanie zapasami magazynowymi, zwrotami i pro-
cesami logistycznymi jest możliwe dzięki zastosowaniu wyspecjali-
zowanego, autorskiego systemu zarządzania magazynem (Rhenus 
WMS). Optymalizacja operacji logistycznych, ich automatyzacja, 
jasne procedury i doświadczenie pracowników są kluczowe dla za-
rządzania dużymi wolumenami zróżnicowanego, unikatowego asor-
tymentu sprzedawanego w ramach krótkich kampanii. Ponadto mają 
znaczący wpływ na ostateczny koszt obsługi każdego zlecenia i na 
minimalizację liczby ewentualnych pomyłek a tym samym zwrotów.

Zwroty są nieodłącznym elementem zakupów robionych na odległość, 
zaś przyjazna polityka zwrotów w przyszłości będzie nie tyle elemen-
tem wyróżniającym sprzedawcę internetowego, co koniecznym do 
konkurowania na globalizującym się rynku e-commerce. Warto, aby 
detaliści gromadzili dane i analizowali najczęstsze powody zwrotów. 
Dzięki temu mogą ograniczać przyczyny, zwłaszcza te wiązane z lo-
gistyką, a tym samym skutecznie przeciwdziałać zwrotom. Sprawnie 
zorganizowana logistyka i zagospodarowanie zwrotów są istotnym 
obszarem budowania satysfakcji zarówno e-sklepu, jak i kupujących 
online klientów. Doświadczenia liderów e-handlu, zwłaszcza w bran-
żach odznaczających się dużym odsetkiem zwrotów (np. modowym), 
pokazują, że biznes ze zwrotami może być rentowny. ■
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Jedwabny Szlak to dawna droga 
handlowa łącząca Chiny z Europą 

i Bliskim Wschodem. Pierwszy tej 
nazwy użył niemiecki podróżnik 
i geograf Ferdinand von Richthofen 
w 1877 roku. Jedwabny Szlak miał  
12 tysięcy kilometrów długości i pro-
wadził z Xi’an, dawnej stolicy Chin, 

przez Hindukusz, Bagdad, Damaszek do Konstantynopola, który był 
bramą do Europy dla produktów chińskich. Jedwabnym Szlakiem 
sprowadzano do Europy żelazo, papier i… jedwab. Z Europy kupcy 
wywozili złoto, wyroby jubilerskie i perfumy. Jedwabny Szlak powstał 
w III wieku i przetrwał do wieku XVII, kiedy to odkryto drogę morską 
do Chin. Nowa droga okazała się szybsza i bezpieczniejsza, a Jedwab-
ny Szlak przeszedł do historii i awanturniczych opowieści.
W 2013 roku Chiny rozpoczęły realizację programu „One Belt, One 
Road”, czyli otworzyły Nowy Jedwabny Szlak. Ma stać się on alterna-
tywą dla dostaw towarów drogą morską. Chiny deklarują, że pokryją 
w całości koszt wszystkich inwestycji związanych z tym projektem, 
a mają one wynieść nawet 500 mld USD. Inwestycje obejmą m.in. 
budowę szybkiej kolei i sieci połączeń drogowych. Projekt ma cha-
rakter inkluzywny, czyli może do niego przystąpić każde z państw 
leżących na szlaku z Chin do Europy Zachodniej. Droga kolejowa pro-
wadzi z Chin przez Kazachstan, Rosję, Białoruś i Polskę do Europy Za-
chodniej. Nowy Jedwabny Szlak wydłuża się coraz bardziej na zachód 
Europy. Przystępują do niego Niemcy, Holandia, Austria. Ale nie tylko 
Europa Zachodnia jest zainteresowana chińskim projektem. Coraz 
więcej państw Dalekiego Wschodu również zgłasza chęć uczestnicze-
nia w „One Belt One Road”. Już teraz oferowany jest transport kolejo-
wy w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku z Korei i z Japonii.

Przez Polskę
Pociągi dostają się na teren Unii Europejskiej przez Małaszewicze, 
gdzie następuje przeładunek wagonów z powodu zmiany szerokości 
rozstawu torów z rosyjskiego (1520 mm) na europejski (1435 mm). 
Polska, przystępując do projektu Nowego Jedwabnego Szlaku, może 
wreszcie wykorzystać swoje strategiczne położenie na szlaku handlo-
wym łączącym wschód z zachodem. W czerwcu 2016 roku przewodni-
czący Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) Xi Jinping złożył w Polsce 

wizytę. Na terminalu kontenerowym PKP Cargo Connect w Warsza-
wie w towarzystwie prezydenta RP Andrzeja Dudy przywitał pociąg 
opatrzony nowym logo: China Railway Express, który zaledwie 11 dni 
wcześniej wyjechał z Chengdu, stolicy prowincji Syczuan w Chinach.
Od otwarcia Nowego Jedwabnego Szlaku w 2013 roku do czerwca 
2016 roku z Chengdu wyjechało do Polski 300 pociągów, przewo-
żąc 24 600 standardowych kontenerów. W samym 2016 roku China 
Railway Express planował wysłać 400 pociągów z Chin do Europy, 
a w 2017 roku chce zwiększyć ich liczbę do 1000. Obecnie z Chin do 
Małaszewicz dociera ponad 20 pociągów tygodniowo, a każdy przy-
wozi około 50 kontenerów 40-stopowych.

Kluczowe dwa tygodnie
Niewątpliwą przewagą transportu kolejowego Nowym Jedwabnym 
Szlakiem jest czas. Pociąg z Chin do Małaszewicz dociera w cią-
gu 11-14 dni – to około 30 dni krócej niż transport drogą morską. 
Niestety jest on również sporo droższy, ale czy na pewno… Koszt 
transportu kontenera Nowym Jedwabnym Szlakiem jest wyższy niż 
tradycyjną drogą. Jednak czy dla logistyka czas nie ma znaczenia? 
Warto zastanowić się nad tym, ile dla przedsiębiorcy wart jest jeden 
miesiąc i świadomie dokonać wyboru rodzaju transportu.

Zarządzanie zapasami
Czas, a właściwie wartość czasu wyrażoną w pieniądzach, możemy 
znaleźć w magazynie, czyli w zarządzaniu zapasami przedsiębior-
stwa. Od czasu dostawy uzależnione są minimalne stany magazyno-
we, a także minimalna wielkość dostawy. Istnieje kilka metod zarzą-
dzania zapasami. W artykule pominiemy metodę ABC, która zajmuje 
się przyporządkowaniem zapasów do różnych grup pod względem ich 
wartości i ważności. Pominiemy również metodę Just-in-time z uwa-
gi na to, że wymaga ona zdyscyplinowanych dostawców i preferuje 

Nowy Jedwabny Szlak…

Czy czas kosztuje?
Nowy Jedwabny Szlak skraca o około 30 dni czas dostawy towarów pomiędzy Chinami a Europą. Wartość czasu możemy określić, 
przyglądając się zarządzaniu zapasami w przedsiębiorstwie.

Przewagą transportu kolejowego Nowym 
Jedwabnym Szlakiem jest czas. Pociąg 

z Chin do Małaszewicz dociera w ciągu 
11-14 dni – to około 30 dni krócej niż 

transport drogą morską.

■ Marek Pomian-Biesiekierski
PKP Cargo Connect
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blisko zlokalizowanych dostawców. Na potrzeby naszych rozważań 
przeanalizujemy model Harrisa, który pozwala sterować zapasami 
w warunkach pewności, czyli wtedy, kiedy przedsiębiorca ma pełną 
informację co do sprzedaży i zużycia określonych towarów, a także 
ma pewność co do czasu i solidności dostaw i dostawców. Model Har-
risa pozwala określić ekonomiczną wartość zamówienia (EOQ – eco-
nomic order quantity), która ma zapewnić minimalizację całkowitych 
kosztów związanych z gospodarką zapasami. Składają się na nie kosz-
ty utrzymania zapasów w magazynie i koszty realizacji zamówień.

Utrzymanie zapasów
Koszty utrzymania zapasów to, zgodnie z rachunkiem logistycznym, 
koszty kapitałowe, czyli koszty utraconych korzyści z kapitału lub koszty 
zamrożonego kapitału. Mówią one o stratach, jakie ponosi firma w wyni-
ku zamrożenia kapitału w zapasach. Najczęściej szacuje się je w oparciu 
o lokaty bankowe lub inwestycje na giełdzie. Kolejną grupą kosztów utrzy-
mania zapasów są koszty składowania. Obejmują one wydatki związane 
z utrzymaniem magazynów (własnych bądź obcych) oraz zabezpiecze-
niem przechowywanych zapasów. Trzecią grupą kosztów są koszty obsłu-
gi zapasów, które obejmują wydatki związane z ubezpieczeniem zapasów 
od zdarzeń losowych oraz wydatki wynikające z podatków od wartości 
przechowywanych zapasów. Ostatnią grupą kosztów utrzymania zapasów 
są koszty ryzyka, czyli koszty związane ze spadkiem wartości zapasów 
z przyczyn pozostających poza kontrolą firmy, niezależnych od przedsię-
biorstwa np. z powodu starzenia się ekonomicznego bądź zmiany mody.

Realizacja zamówień
Koszty realizacji zamówień to koszty związane z realizacją zamó-
wień na surowce, materiały i towary w ciągu roku. Mówiąc o nich, 
należy wspomnieć również o kosztach związanych z nieterminową 
realizacją zamówień, czyli o kosztach wyczerpania zapasów. Ponosi 
je firma w wyniku braku zapasu odpowiednich towarów w chwili, 
kiedy klient składa zamówienie. Są mierzone wielkością zysku, któ-
rego firma nie zrealizowała z powodu braku towaru w magazynie. Te 
koszty nazywane są również kosztami niskiej obsługi klienta. Mówi-
my tu o dwóch rodzajach kosztów: o kosztach utraconej sprzedaży 
bieżącej i przyszłej (występują kiedy klient wycofuje zamówienie 
i odchodzi z firmy) oraz o kosztach realizacji opóźnionych dostaw 
(kiedy klient zgadza się poczekać na dostawę i firma go nie traci).
Powyższe grupy kosztów są względem siebie alternatywne, wza-
jemnie od siebie uzależnione, współzależnie. Oznacza to, że spadek 
jednej pozycji kosztów oznacza wzrost innej. Dlatego, aby podjąć 
najkorzystniejszą decyzję, przedsiębiorca musi optymalizować całą 
sumę, a nie każdy z tych kosztów z osobna.

Wartość zamówienia a czas dostawy
Wróćmy zatem do wartości EOQ i czasu dostawy. Koszt całkowity to 
suma kosztów realizacji zamówień (koszt zakupu + koszt zamówienia) 

i kosztów utrzymania zapasów. Zatem matematyczny zapis ekono-
micznej wartości zamówienia będzie wyglądał następująco:

Gdzie: 
TC(Q) – koszt całkowity 
P – koszt zakupu jednostki 
R – roczny popyt na produkt 
C – koszt zamówienia produktu
Q – optymalna wielkość zamówienia 
F – współczynnik magazynowania produktu
Po wykonaniu różniczkowania obu stron równania i przyrównania 
wyniku do zera możemy wyliczyć optymalną wielkość zamówienia.

Optymalna wielkość zamówienia jest wprost proporcjonalna do 
kosztu zamówień realizujących roczny popyt na produkt i odwrot-
nie proporcjonalna do kosztów magazynowania produktu.
Metoda Harrisa pozwala nam na obliczenie tzw. punktu składania 
zamówienia (ROP), czyli pozwala określić taki poziom zapasów, po 
osiągnięciu którego należy zgłosić kolejne zamówienie.
ROP = y*LT
Gdzie:
y – prognoza popytu w danym okresie
LT – czas dostawy
Należy pamiętać, że w tym przykładzie czas dostawy to czas od złoże-
nia zamówienia na produkt do dostawy produktu do magazynu. Obej-
muje on czas wyprodukowania produktu i czas realizacji dostawy.
Korzystając z modelu Harrisa w metodzie stałego cyklu zamó-
wień, możemy określić maksymalny zapas. Metoda ta pozwala na 
odejście od bieżącej kontroli zapasów na rzecz cyklicznej kontroli 
zapasów – stan zapasów kontroluje się w regularnych odstępach 
czasu. W tej metodzie należy obliczyć dwie normy. Cykl zamawia-
nia „R” oraz zapas maksymalny „Zmax”.

Gdzie: 
N – liczba okresów jednostkowych
n – liczba dostaw w ciągu roku
D – popyt roczny 
oraz
Zmax = y*(R+LT)
Jak widać czas dostawy ma wpływ zarówno na wielkość zamówie-
nia, jak i na stany magazynowe. To, czy skrócenie go będzie atrak-
cyjne dla polskich logistyków, zależeć będzie zapewne od wyliczeń. 
Im wyższa wartość towaru, tym długi czas dostawy jest kosztow-
niejszy. Utrudnia on również prognozowanie popytu.
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Czy Nowy Jedwabny Szlak będzie zatem interesującą alternatywą 
dla dotychczasowego transportu morskiego z Chin i Dalekiego 
Wschodu? Na pewno warto przygotować odpowiednie obliczenia. 
Na uwagę zasługuje również fakt, że droga kolejowa z Chin nie 
oznacza już konieczności zamawiania całych wagonów bądź całych 
kontenerów towarów. Coraz więcej operatorów obsługujących Nowy 
Jedwabny Szlak oferuje drobnicę kontenerową w oparciu o swoje 
terminale w Małaszewiczach bądź wewnątrz kraju.
■ Autor jest specjalistą ds. międzynarodowej i krajowej spedycji drobni-
cowej, odpowiada za drobnicę kolejową z i do Chin w PKP Cargo Connect.
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J.M.: W Europie od lat spada udział kolei w transporcie. Czy po-
wiodą się działania Unii Europejskiej mające zatrzymać ten trend?
T.P.: Tempo zmian w zakresie udziału kolei w transporcie nie 
jest zadowalające. Działania Brukseli od kilku lat skierowane 
są nie tylko na wzmocnienie sektora kolejowego, ale przede 
wszystkim na budowę jednolitego, europejskiego obszaru kole-
jowego. Unia podjęła też działania, aby poprawić interoperacyj-
ność i bezpieczeństwo sieci krajowych oraz promować rozwój 
zintegrowanego systemu przewozów kolejowych. W 2007 roku 
otwarto rynek towarowych przewozów kolejowych, co świetnie 
wykorzystało PKP Cargo, stając się drugim w Unii operatorem 
kolejowych przewozów towarowych. Dzisiaj UE priorytetowo 
współfinansuje lub wspiera projekty inwestycji kolejowych za 
pośrednictwem Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, instrumentu „Łącząc Europę”, Euro-
pejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Funduszu 
na rzecz Inwestycji Strategicznych. W obecnych ramach finan-
sowych (2014–2020) na inwestycje kolejowe przydzielono już 
dotacje w wysokości ponad 33 mld EUR. Przyjęty ostatnio przez 
Parlament Europejski IV Pakiet Kolejowy jest kolejnym krokiem 
wprowadzania zmian strukturalnych. Realizacja ambitnych ce-
lów UE nie może się jednak odbywać bez ochrony interesów 
narodowych przedsiębiorstw kolejowych. We wspomnianym 
Pakiecie Kolejowym udało się nam zawrzeć kluczowe dla Pol-
ski sprawy, jak: wyłączenia z zakresu regulacji PKP LHS i PKP 
SKM, brak przepisów wymagających wprowadzenia zmian 
strukturalnych na rynku kolejowym w Polsce, nieobligatoryj-
ność przepisów w zakresie dostępu do taboru czy utrzymanie 
obecnej definicji kompetentnych władz lokalnych i możliwość 
bezpośredniego udzielania zamówień w wyjątkowych przypad-
kach. Unia Europejska może osiągnąć swoje cele tylko wtedy, 
gdy zapewni państwom członkowskim wystarczającą elastycz-
ność w wyborze najefektywniejszych rozwiązań dostosowanych 
do specyfiki krajowych rynków.
J.M.: Europejskie koleje towarowe głośno sprzeciwiają się wprowa-
dzeniu tzw. cichych hamulców w wagonach towarowych ze względu 
na wysokie koszty. Pojawił się pomysł, by Unia Europejska w nich 
partycypowała.
T.P.: Komisja Europejska przewiduje bardzo niskie dofinansowa-
nie przezbrojenia wagonów w ramach funduszu „Łącząc Europę”. 
Przewoźnicy mogą otrzymać środki finansowe jedynie na wymianę 
wstawek hamulcowych, ale już nie na przezbrojenie kół wagonów. 

W Polsce ze względu na specyfikę eksploatowanego taboru wyci-
szenie wykracza poza prostą wymianę wstawek hamulcowych, czyli 
zastąpienie wstawek żeliwnych, cichszymi wstawkami kompozy-
towymi. Należy przezbroić osie wagonów z kół obręczowanych na 
koła monoblokowe, co znacząco podwyższa koszt operacji. Co więcej, 
wysokość dofinansowania jest ograniczona do 20% kosztów zakupu 
wstawek, a koszt ich wymiany to ok. 12% całkowitych kosztów, które 
będą musieli ponieść przewoźnicy. Pozostałe 88% to koszt zakupu kół 
monoblokowych, który nie podlega dofinansowywaniu z CEF. Polskie 
koleje będą zatem musiały ponieść te koszty w całości. Słusznie więc 
wychodzą z założenia, że lepiej inwestować w nowy tabor, a nie w mo-
dernizację starych, 30-letnich wagonów. KE dąży do wprowadzenia 
obowiązkowych limitów hałasu dla wszystkich wagonów towarowych, 
również w ruchu krajowym. Nie zgadzam się z tym. KE nie powinna 
regulować kwestii, które przekraczają zakres jej kompetencji. Poziom 
hałasu jest kwestią lokalną, więc zgodnie z zasadą subsydiarności 
jakiekolwiek określanie jego limitów na poziomie UE jest absolutnie 
niewłaściwe. Hałas jest problemem w regionach o wysokiej gęstości 
zaludnienia m.in. w Niemczech, Holandii, Francji czy północnych 
Włoszech. Polska potrzebuje zdecydowanie więcej czasu na dostoso-
wanie się do nowych wymogów.
J.M.: Czy polskie pociągi po wykorzystaniu obecnych dużych 
środków unijnych mają szansę jeździć z taką prędkością, jak na 
zachodzie Europy?
T.P.: Prędkość rozwijana przez pociągi zależy nie tylko od para-
metrów taboru, ale przede wszystkim od stanu infrastruktury 
i stanu torowiska. Inwestycje kolejowe w Polsce przeprowadzane 
były często w sposób lekkomyślny i nieskoordynowany. Wystarczy 
przypomnieć zakup Pendolino, który przez samą KE uznany był za 
pociąg niedostosowany do polskich torów, a wręcz niebezpieczny 
przy tym stanie infrastruktury. Komisja Europejska potwierdziła, 
że ani polskie spółki, ani organy nadzorujące nie były przygotowa-
ne do realizacji projektów i absorbcji funduszy europejskich. Nie 
przygotowano dokumentacji technicznej dla przetargów w ramach 
perspektywy budżetowej 2014-2020. Polskie koleje potrzebują dłu-
gofalowej, zintegrowanej strategii rozwoju nakierowanej na moder-
nizację i rozwój połączeń zarówno w ruchu pasażerskim, jak i to-
warowym. Poprawa stanu infrastruktury, budowa nowych połączeń 
oraz podniesienie jakości świadczonych usług uczyni je bardziej 
atrakcyjnymi i dostępnymi. Ministerstwo infrastruktury pracuje 
już nad projektem kolei dużych prędkości i wkrótce powinien zo-
stać zaprezentowany program ich rozwoju.

Płaca minimalna dla zagranicznych 
przewoźników to próba ograniczenia 
konkurencji w UE
Z Tomaszem Porębą, europosłem, wiceprzewodniczącym Komisji 
Transportu w Parlamencie Europejskim, rozmawia Janusz Mincewicz.
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J.M.: Polska w ciągu ostatnich kilku lat stała się europejskim po-
tentatem w samochodowym transporcie towarowym. Czy wprowa-
dzanie minimalnej płacy w krajach starej UE nie zahamuje naszej 
ekspansji?
T.P.: Udział Polski w europejskim rynku przewozów kabotażo-
wych to ponad 20%. Niemcy ustawą MiLoG od 1 stycznia 2015 
roku, a Francuzi ustawą Macrona oraz dekretem wykonawczym 
od 1 lipca 2016 roku wprowadzili przepisy nakładające obowią-
zek stosowania właściwych dla nich stawek płacy minimalnej 
wobec zagranicznych przewoźników transportu drogowego. 
Ostatecznie Niemcy zawiesiły stosowanie przepisów ustawy 
MiLoG w stosunku do przewozów tranzytowych, a Francja nie 
objęła ich przepisami ustawy Macrona. Komisja Europejska 
bardzo opornie prowadzi działania zmierzające do wyjaśnienia 
zgodności wprowadzonych we Francji i Niemczech przepisów 
z prawem europejskim. Zastosowanie ustawy o płacy minimal-
nej do operacji transportu międzynarodowego stoi w sprzecz-
ności z zasadą swobody świadczenia usług i swobodnego 
przepływu towarów oraz z dyrektywą dotyczącą pracowników 
delegowanych. To przede wszystkim próba ograniczenia konku-
rencji, czy wręcz pogorszenia konkurencyjności innych firm, 
ale również łamanie unijnych zasad wspólnego rynku. Praktyki 
podyktowane są przewagą konkurencyjną państw Europy Środ-
kowo-Wschodniej, która wynika z różnic w poziomach rozwoju 
gospodarczego, w systemach zabezpieczenia społecznego, ale 
także z wysokości składek, niższych kosztów pracy i sprawno-
ści organizacyjnej. Nowe przepisy to ogromne obciążenie admi-
nistracyjne i finansowe dla przedsiębiorców, które może dopro-
wadzić do wyeliminowania niektórych przewoźników z rynku. 
Polskie firmy świadczące usługi kabotażowe narażone będą na 
cały pakiet obciążeń administracyjno-biurokratycznych, takich 
jak m.in. obowiązek przedkładania dokumentów potwierdzają-
cych spełnienie warunków niemieckiej ustawy. Ich niewłaściwe 
lub niepełne wykonanie w zakresie kabotażu czy niesprecyzo-
wanych przewozów międzynarodowych może skutkować nało-
żeniem sankcji. Nie możemy się zgodzić na to, aby jeden kraj 
członkowski narzucał swoje warunki płacowe.
J.M.: Czy przyznane Polsce środki w obecnej perspektywie 
finansowej pozwolą zrealizować wszystkie drogowe plany 
inwestycyjne i zbliżyć się do poziomu krajów zachodnioeu-
ropejskich?
T.P.: Fundusze europejskie to niewątpliwie ogromna szansa dla 
polskich inwestycji transportowych, tym bardziej, że może to 
już być ostatnia perspektywa finansowa z szerokim zastoso-
waniem systemu dotacyjnego, od którego chce odejść wiele 
państw członkowskich. Wyraźne 
widać przyspieszenie i mobilizację 
w celu efektywnej realizacji klu-
czowych inwestycji. Wystarczy 
wspomnieć ostatnią de-
cyzję rządu o przyznaniu 
dużego wsparcia finanso-
wego na proces przygoto-
wawczy budowy drogi S19 
na odcinku Rzeszów Połu-
dnie - Barwinek ze szcze-
gólnym uwzględnieniem 
prac hydrologiczno-geolo-
gicznych. Zresztą ubiegły 

rok był wyjątkowo dobry dla S19: zostały rozpisane przetargi na 
budowę w kierunku Lublina, otwarto przebiegającą w jej ciągu 
część obwodnicy Lublina, ruszył II etap przetargu na obwodnicę 
Stalowej Woli i Niska oraz na odcinek Lasy Janowskie - Nisko. 
Jednocześnie udało się zagwarantować środki na S19 do Babicy, 
otrzymaliśmy też pozytywną decyzję środowiskową na budowę 
całego odcinka Rzeszów – Barwinek, a rząd przyznał środki na 
prace przygotowawcze na tej trasie. To realny start budowy S19 
z Rzeszowa na południe Europy.
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Dalej realizacja trasy Rail Baltica, na budowę której PKP PLK pod-
pisały właśnie umowę kredytową z Europejskim Bankiem Inwesty-
cyjnym – to dwa odcinki linii Sadowne – Czyżew i Czyżew – Bia-
łystok zatwierdzone do realizacji w ramach instrumentu „Łącząc 
Europę”. Łączna wartość inwestycji wynosi ponad 2,7 mld zł. Warto 
też wspomnieć o budowie drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiec-
ka - Szczuczyn, czyli części trasy Via Baltica, na realizację której 
rząd podpisał umowę. Każda z tych inwestycji zbliża nas do pozio-
mu infrastruktury państw zachodnioeuropejskich, każda zwiększa 
konkurencyjność polskiej gospodarki i poziomu życia Polaków.
J.M.: Czy rzeczywiście Polska najdrożej w Europie buduje autostrady?
T.P.: Z lektury raportu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 
z 2013 roku wyraźnie wynika, że koszty realizacji inwestycji drogo-
wych w Polsce przekraczały koszty budowy w Niemczech. Audyt no-
wego rządu i wyliczenia PwC potwierdziły, że budowaliśmy drożej niż 
w Niemczech czy na Słowenii. Na koniec 2012 roku budowa jednego 
kilometra dróg krajowych i autostrad kosztowała ok. 10 mln euro, pod-
czas gdy w Niemczech ok. 8,2 mln euro, a na Słowenii 7,3 mln euro.
J.M.: Coraz więcej latamy samolotami, polskie lotniska się rozwijają, 
ale kiedy będziemy latać tak często, jak mieszkańcy krajów starej UE?
T.P.: Problem dostępności lotniczej i połączeń to problem nie tylko 
Polski, ale całego regionu. Obserwujemy duże dysproporcje w do-
stępie do transportu lotniczego między państwami „starej piętnast-
ki”, a państwami Europy Środkowej i Wschodniej. Nasz region dys-
ponuje mniejszą liczbą i gorszą jakością połączeń, co wynika m.in. 
z sytuacji przewoźników lotniczych. Przypomnijmy np. węgierskie-
go Malev, który zakończył działalność w 2012 roku oraz innych, 
którzy zmuszeni byli korzystać z programów pomocowych, jak cze-
ski przewoźnik Czech Airlines oraz polski PLL LOT. Siatka połączeń 
przewoźników niskokosztowych jest u nas również niższej jakości, 
zarówno jeśli chodzi o klasyfikację lotnisk docelowych, jak i często-
tliwość rejsów. Podobnie u przewoźników sieciowych częstotliwość 
rejsów jest zdecydowanie niższa niż w krajach starej UE. Fundusze 
unijne z pewnością pomogą w rozwoju infrastruktury oraz w roz-
woju regionalnych i lokalnych portów lotniczych, co przyspieszy 
wzrost gospodarczy, handel, podniesie konkurencyjność, poprawi 
atrakcyjność regionów i zwiększy zainteresowanie przewoźników 
niskokosztowych. Rząd planuje intensywne wzmocnienie bazy 
lotnisk pasażerskich m.in. przez budowę centralnego portu lotni-
czego oraz szuka inwestora dla LOT-u. Polski przewoźnik podpisał 
w listopadzie 2016 roku umowę o strategicznej współpracy z Nordi-
cą - narodowym przewoźnikiem Estonii oraz umowę o objęciu 49% 
udziałów w spółce córce – Regional Jet. We wrześniu 2016 roku 
PLL LOT ogłosiły również nową strategię, której głównym celem jest 
zwiększenie liczby pasażerów do ponad 10 mln rocznie (wobec 4,3 
mln w 2015 roku) i osiągnięcie trwałej rentowności do 2020 roku.
J.M.: Jak Brexit wpłynie na rozwój transportu w UE?
T.P.: Na obecnym etapie trudno to oszacować. Nie znamy jeszcze wa-
runków wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE, ani przyszłego modelu 
wzajemnych relacji. Jeżeli będą one oparte na modelu zastosowanym 
np. przez Norwegię, czyli członkostwie w Europejskim Stowarzysze-
niu Wolnego Handlu (EFTA), kraj ten mógłby pozostać w Europejskim 
Obszarze Gospodarczym (EOG). To by oznaczało, że Wielka Brytania 
będzie nadal zobowiązana do stosowania zdecydowanej większości 
przepisów prawodawstwa unijnego w dziedzinie transportu. Wów-
czas skutki Brexitu będą mało znaczące i niezauważalne z perspek-
tywy pasażera. W przypadku zastosowania innego modelu, skutki 
mogą być bardziej dotkliwe. Brexit może wiązać się z utratą prawa 
dostępu do jednolitego rynku transportowego UE. Konieczne będzie 

wówczas uregulowanie aspektów handlowych i ekonomicznych usług 
transportowych na podstawie bilateralnej lub multilateralnej umo-
wy, aby zachować prawo do prowadzenia komercyjnych przewozów 
pasażerskich między państwami członkowskimi UE a Wielką Bryta-
nią. Brexit to duże wyzwanie szczególnie dla tzw. niskokosztowych 
przewoźników lotniczych (tj. EasyJet czy Ryanair), gdyż potencjalnie 
może uniemożliwić realizowanie przewozów w oparciu o obecnie sto-
sowany model biznesowy. Zaprzestanie świadczenia usług przez tych 
przewoźników może mieć szczególnie negatywne konsekwencje dla 
regionalnych portów lotniczych i korzystających z nich pasażerów. 
Brexit może wpłynąć na zmniejszenie liczby pasażerów w związku 
z ograniczeniem popytu, który może wynikać z ograniczenia swobo-
dy przepływu osób i zatrudnienia. Wolumen przewożonych towarów 
również może się zmniejszyć w wyniku ewentualnego ograniczenia 
swobodnego przepływu towarów, nałożenia ceł oraz zwiększenia 
kontroli przewożonych towarów. To może negatywnie wpłynąć np. na 
działalność polskich przewoźników drogowych. Prawodawstwo unijne 
ustala minimalny standard ochrony praw pasażerów, np. w przypad-
ku opóźnienia lub odwołania połączenia lotniczego czy kolejowego, 
oraz umożliwia skuteczne dochodzenie przysługujących praw. Niesto-
sowanie się Wielkiej Brytanii do unijnych przepisów oznaczać będzie, 
że pasażerowie nie będą korzystać z wysokiego standardu ochrony, 
a brytyjscy przewoźnicy zyskają uprzywilejowaną pozycję, ponieważ 
nie będą ponosić kosztów związanych m.in. z wypłacaniem odszkodo-
wań pasażerom, których lot się opóźnił lub został odwołany.
J.M.: Czy transport unijny zmierza we właściwym kierunku?
T.P.: Idea utworzenia jednolitego i zintegrowanego systemu trans-
portowego Europy to dobra koncepcja, która musi być jednak 
rozwijana w pełnym poszanowaniu interesów, gospodarki i przed-
siębiorstw narodowych. Utworzenie do 2030 roku sieci transeuro-
pejskich korytarzy transportowych to bardzo ambitny projekt UE, 
z którego w Polsce korzystają już m.in. odcinki drogi Via Baltica 
i szlaku kolejowego Rail Baltica. Wkrótce rozpocznie się przegląd 
map TEN-TS, który będzie szansą na utworzenie nowego, europej-
skiego korytarza transportowego Via Carpathia. Niektóre działania 
Brukseli nie idą jednak w parze z interesami gospodarek państw 
członkowskich. Podporządkowanie europejskiej polityki transpor-
towej nadrzędnemu celowi ograniczenia emisji gazów cieplarnia-
nych, z pewnością nie przyczyni się do stworzenia jednolitego i zin-
tegrowanego systemu transportowego, a może doprowadzić wręcz 
do spadku konkurencyjności gospodarek krajów UE.
Podobnie z propagowaniem pojęcia „dumpingu socjalnego” we 
wszystkich środkach transportu, a zwłaszcza w transporcie dro-
gowym. To ostatnio bardzo popularne hasło, które przypisuje się 
głównie przedsiębiorstwom z Europy Środkowo-Wschodniej. Stano-
wi jeden z pretekstów do podejmowania przez państwa członkow-
skie z Europy Zachodniej działań mających na celu ograniczenie 
dostępu do rynku bardziej konkurencyjnym firmom m.in. z Polski. 
Komisja Europejska zapowiedziała publikację w 2017 roku tzw. pa-
kietu drogowego, który ma powstać w wyniku przeglądu przez KE 
wszystkich obowiązujących aktów prawnych w obszarze transportu 
drogowego. Szczególnie wrażliwy, z perspektywy interesów gospo-
darczych Polski, jest planowany przegląd przepisów socjalnych. 
Dyskusja na ten temat rozpoczęła się już w 2012 roku. Polska, jako 
lider na rynku przewozów kabotażowych w UE, musi zabezpieczyć 
interesy przewoźników i kierowców, aby utrzymać dotychczasowy 
udział w rynku. Kierunki rozwoju europejskiej polityki transporto-
wej wyznaczają same państwa członkowskie i to od ich umiejętno-
ści negocjacyjnych zależy powodzenie całego projektu. ■
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Rekordowo wysokie wyniki 
na rynku magazynów
W 2016 r. popyt na powierzchnie magazynowo-przemysłowe w Polsce osiągnął najwyższy wskaźnik – podpisano 
umowy najmu na ponad 3 miliony mkw. Rekordowa aktywność najemców i deweloperów pozwala rozpocząć kolejny 
rok z optymizmem.

Z podsumowania rynku nieruchomości magazynowo-prze-
mysłowych w Polsce w 2016 roku, przygotowanego przez 

JLL. wynika wiele pozytywnych dla rozwoju logistyki i polskiej  
gospodarki wniosków. Czynnikiem stymulującym popyt na 
rynku magazynów w Polsce jest zarówno wzrost PKB, jak 
i rozwój obsługi firm branży e-commerce na potrzeby krajów 
Europy Zachodniej. O atrakcyjności Polski pod względem lo-
kalizacji decydują również niskie stawki czynszowe oraz ni-
skie stopy procentowe.
Najwyższy popyt zanotowano w okolicach Warszawy (745 000 
mkw.), ale Szczecin uzyskał znaczący wzrost popytu dzięki 
transakcjom podpisanym przez Amazon i Zalando. Operatorzy 
logistyczni i sieci handlowe nadal wykazują na rynku najwyższą 
aktywność (59% popytu netto).

Powierzchnia niewykorzystana
Wzrost liczby projektów realizowanych w formule buil-to-suit jest 
jednym z czynników wpływających na stopień wykorzystania po-
wierzchni magazynowej. Wskaźnik pustostanów na polskim ryn-
ku magazynowym w ubiegłym roku ustabilizował się na poziomie 
6,1%. Rynek jest nadal chłonny i oddawanie do użytku nowych 
powierzchni nie wpływa na ogólny wskaźnik. Spadek wskaźnika 
pustostanów zanotowano w okolicach Warszawy, zaś znaczący 
wzrost nastąpił w okolicach Poznania.

Najemca Region Park
Powierzchnia 

(mkw.)

Amazon Szczecin Panattoni BTS Amazon Szczecin 161 000

Zalando Szczecin Goodman BTS Zalando 130 000

Kaufland Kujawy Panattoni Park Bydgoszcz 45 000

Agata Meble Polska Centralna Prologis Park Piotrków I 42 900

Raben okolice Warszawy Panattoni Park Grodzisk III 42 500

Carrefour Kujawy Panattoni BTS Bydgoszcz II 38 200

H&M okolice Warszawy Panattoni Park Grodzisk III 35 000

IFA Powertrain Opole Panattoni BTS IFA 34 000

Trio Line Poznań Panattoni Park Poznań V 32 300

 Wybrane największe transakcje najmu w 2016 r. ▼ 

Źródło: JLL, magazyny.pl, IV kw. 2016
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Wzrost aktywności deweloperów
W ubiegłym roku zasoby powierzchni magazynowej i przemy-
słowej wzrosły o 1,2 mln mkw. – dzięki wysokiej aktywności 
budowlanej osiągnęły już 11,2 mln mkw. Najwięcej powierzchni 
użytkowej oddano na Górnym Śląsku – 0,24 mln mkw. i kolejno: 
w okolicach Warszawy – 0,21 mln mkw., w centrum Polski – 0,19 
mln mkw. i w Poznaniu – 0,18 mln mkw. Liderem wśród dewelo-
perów był Panattoni – wzbogacił rynek aż o 775 000 mkw. nowej 
powierzchni.

Niskie i stabilne czynsze
Wśród czynników decydujących o atrakcyjności lokalizacyjnej 
Polski bardzo często wskazywany jest poziom czynszu. Stawki 
czynszów bazowych i efektywnych na głównych rynkach wła-
ściwie nie zmieniły się w ciągu ostatnich pięciu lat. Czynsze 
bazowe wyniosły w 2016 r.: w okolicach Warszawy – 2,7-3,6 
euro/mkw./miesiąc, na Górnym Śląsku – 2,7-3,5 euro /mkw./
miesiąc, w Poznaniu – 2,8-3,5 euro/mkw./miesiąc, w Polsce 
Centralnej – 2,6–3,2 euro/mkw./miesiąc oraz w Trójmieście 
– 3,0-3,3 euro/mkw./miesiąc. Pod względem czynszów efek-
tywnych najbardziej konkurencyjnymi regionami były Górny 
Śląsk -1,9-3,1 euro/mkw./miesiąc, okolice Warszawy - 2,0-2,8 
euro/mkw./miesiąc, Polska Centralna - 2,0-2,8 euro/mkw./
miesiąc oraz Poznań - 2,1-3,0 euro/mkw./miesiąc.

Infrastruktura drogowa
Z podsumowania wynika, że rozwój infrastruktury drogowej 
w znaczącym stopniu przyczynił się do zwiększenia zaintere-
sowania nowymi działkami pod zabudowę magazynowo-prze-
mysłową właśnie w regionach i miastach, w których ukończo-
no projekty drogowe.
„Otwarcie centralnego odcinka autostrady A1 (Stryków – Tu-
szyn) wzmocniło zainteresowanie gruntami przemysłowymi 
zlokalizowanymi po wschodniej stronie Łodzi. Stopniowa 
rozbudowa drogi ekspresowej S8 w południowo-zachodnich 
przedmieściach aglomeracji warszawskiej wpłynęła na aktyw-
ność deweloperów w tym rejonie. Pojawiają się również coraz 
to nowsze, interesujące lokalizacje położone wzdłuż stopniowo 
przedłużanej drogi ekspresowej S3 w zachodniej Polsce. Kory-
tarz transportowy biegnący od Szczecina do granicy z Czecha-
mi stworzy tym samym szereg możliwości inwestycyjnych na 
nowych podstrefach, takich jak Zielona Góra, Nowa Sól czy 
Świebodzin. Warto jednak zwrócić uwagę na wyzwania zwią-
zane z rynkiem pracy. Tak kluczowe rynki magazynowe jak Po-
znań czy Wrocław notują obecnie bardzo niski poziom bezro-
bocia, co może ograniczyć dalsze inwestycje w tym miastach.  

Park
Powierzchnia 

(mkw.)
Lokalizacja Deweloper

Panattoni Park Stryków II 85 200 Polska Centralna Panattoni

Panattoni Park Warszawa-Konotopa 46 700 okolice Warszawy Panattoni

Panattoni Park Sosnowiec III 41 400 Górny Śląsk Panattoni

Panattoni Park Sosnowiec II 41 400 Górny Śląsk Panattoni

Panattoni Park Grodzisk 41 000 okolice Warszawy Panattoni

 Największe projekty oddane do użytku w 2016 r. ▼ 

Źródło: JLL, magazyny.pl, IV kw. 2016

Park
Powierzch-
nia (mkw.)

Lokalizacja Deweloper

Panattoni BTS Szczecin Amazon 161 000 Szczecin Panattoni

Goodman BTS Szczecin Zalando 130 000 Szczecin Goodman

Panattoni Park Grodzisk III 66 100 okolice Warszawy Panattoni

P3 Błonie 47 500 okolice Warszawy
Menard 
Doswell

Panattoni Park Poznań VIII 47 300 Poznań Panattoni

 Największe projekty w budowie w IV kw. 2016 r. ▼ 

Źródło: JLL, magazyny.pl, IV kw. 2016
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Dlatego też inwestorzy zaczynają coraz odważniej spoglądać na 
kilka mniejszych lokalizacji” – skomentowała Agata Zając, dyrek-
tor w Dziale Powierzchni Magazynowo–Przemysłowych, JLL.

770 mln euro – rekord transakcji inwestycyjnych
Największymi transakcjami inwestycyjnymi ubiegłego roku, któ-
re przyczyniły się znacząco do osiągnięcia najlepszego w historii 
rynku magazynowego rezultatu, był zakup portfolio logistyczne-
go P3 przez GIC, portfolio Hillwood przez CBRE GI, przejęcie port-
fela NBGI przez Hines REIT i kupno przez GLL centrum obsługi 
zamówień Amazon w Poznaniu. Ponad połowa powierzchni maga-
zynowych w Polsce (56%) kontrolowana jest przez kilku potenta-
tów – Prologis & JV Partnerzy, SEGRO & JV Partnerzy, Panattoni & 
JV Partnerzy, Blackstone/Logicor, Goodman.

Prognozy
Jak prognozuje JLL, ubiegłoroczna rekordowa aktywność ryn-
kowa zarówno po stronie najemców, jak i deweloperów po-
zwala z ostrożnym optymizmem spoglądać w 2017 rok. Choć 
planowana nowa podaż w I połowie roku będzie znacząca, nie 
powinna wpłynąć na wskaźnik pustostanów, ponieważ już pod 
koniec ubiegłego roku realizowana powierzchnia była zabez-
pieczona umowami najmu w 75%. Prawie 300 000 mkw. po-
wstaje w ramach dwóch projektów BTS w Gryfinie pod Szcze-
cinem – na potrzeby Amazona i Zalando.

■ Opracowanie na postawie materiałów przygotowanych przez JLL.

Region Cena (PLN / mkw.)

Warszawa Miasto 350 - 550

okolice Warszawy 50 - 300

Polska Centralna 65 - 180

Poznań 140 - 200

Wrocław 120 - 220

Górny Śląsk 80 - 200

Kraków 80 - 300

Trójmiasto 120 - 240

 Ceny gruntów pod inwestycje magazynowo-przemysłowe w 2016 r. ▼ 

Źródło: JLL, magazyny.pl, IV kw. 2016
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Prologis przygotował analizę trendów, które kształtować 
będą rynek w 2017 roku. Raport wskazuje pięć czynników, 

które znacząco wpłyną na rynek powierzchni magazynowych 
w Europie i w Polsce w bieżącym roku. A są nimi: wyższe od 
oczekiwanych wyniki sektora nieruchomości logistycznych, dy-
namiczny wzrost gospodarczy w Europie, solidne fundamenty 
operacyjne, stopniowy wzrost czynszów i normalizacja sytuacji 
na rynkach kapitałowych. Przyjrzyjmy się dokładniej tegorocz-
nym trendom.

I Wyniki wyższe od oczekiwanych
Na lepsze od prognozowanych wyniki, które odnotował rynek 
nieruchomości logistycznych, wpłynęły, według raportu, czyn-
niki strukturalne. Modernizacja łańcuchów dostaw powoduje 
wzrost inwestycji w nowe budynki, a znaczenie efektywnych 
łańcuchów dostaw wzrosło wraz z rozwojem branży e-commer-
ce. Sprzedawcy detaliczni i spedytorzy zwiększają nakłady in-
westycyjne na obsługę zamówień, co przekłada się na popyt. 

Pozycję handlu elektronicznego odzwierciedla odsetek nowych 
umów najmu, który w 2016 roku wynosił ok. 20% w porówna-
niu do niespełna 5% pięć lat temu. Według danych eMarketer, 
w 2017 roku sprzedaż detaliczna w ramach handlu elektronicz-
nego będzie się rozwijać w tempie 10% w Europie Zachodniej 
i niemal 20% w Europie Środkowej i Wschodniej.

II Prężny wzrost gospodarczy w Europie
Przedstawiciele branży wskazali globalne spowolnienie gospo-
darcze (53%) jako największe potencjalne zagrożenie dla sektora 
nieruchomości logistycznych w 2017 r. Ich obawy wiążą się także 
z innymi geopolitycznymi czynnikami, jak np. Brexit. Europejska 
gospodarka nie raz udowodniła jednak odporność na różne nega-
tywne tendencje. A istotną rolę w procesie wzrostu gospodarczego 
i budowania odporności gospodarki odegrali konsumenci.
Szacunki Consensus Economics wskazują, że w 2017 roku w więk-
szości krajów europejskich wzrost gospodarczy będzie nieznacznie 
mniejszy, ale dla Polski prognozy wzrostu wynoszą 3%. Perspekty-
wy gospodarcze Europy mogą się wydawać zachowawcze, jednak 
wśród powodów skłaniających do optymizmu znalazły się: spadek 

Trendy na rynku  
magazynowym w 2017 roku
Podsumowania minionego roku, który obfitował w rekordowe wyniki polskiego rynku powierzchni magazynowo-przemysło-
wych, skłaniają do optymistycznego spojrzenia w przyszłość. W kształtowaniu prognoz nie wystarczy jednak wspierać się 
jedynie pozytywnym nastrojem i atmosferą sukcesu.

2017 W PERSPEKTYWIE
Wielkie wyzwania to wielkie możliwości

2.  Prężny wzrost gospodarczy
Wzrost PKB na tle długoterminowej średniej  (EU, %)

5. Normalizacja sytuacji na rynkach kapitałowych
Aktywność inwestycyjna pozostaje wysoka, jednak niższa  
niż w 2016
(nieruchomosci przemysłowe UE, bln €)
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Źródło: Consensus Economics, Prologis Research

Źródło: Prologis Research, w oparciu o Consensus Economics
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Wyższe tempo wzrostu gospodarczego w porównaniu do pozostałych 
krajów UE, czterokrotnie większe porfolio niż 10 lat temu

Większy wzrost PKB spodziewany w 2017,  co roku przewyższające  
średnie PKB krajów UE

Wzrost wolnej powierzchni (rok do roku) do 6.3%, spadek nowych 
inwestycji spekulacyjnych (rok do roku) do 23% w 2016

Średni efektywny czynsz netto: €30.2,  tylko =6% powyżej ostatniego 
minimum

 Rekordowa wartość inwestycji ponad €750 milionów 
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stopy bezrobocia, dodatnie wskaźniki nastrojów gospodarczych 
i aktywności gospodarczej w sektorze produkcyjnym.

III Solidne fundamenty operacyjne
Nastroje konsumentów w sektorze nieruchomości logistycznych 
są w całej Europie pozytywne, pomimo niestabilności rynków 
finansowych oraz nacisków politycznych. Dostępność wolnej po-

wierzchni spada, a klienci szybciej podejmują decyzje. Wskaźnik 
wolnej powierzchni w Europie z roku na rok się obniża, a w 2017 
roku ma spaść do rekordowo niskiego poziomu 5,5%.
Zachowawcze podejście do inwestycji spekulacyjnych przyczyniło 
się do utrzymania lepszego tempa wzrostu nowej podaży, która 
jest łatwiej absorbowana przez popyt. Deweloperzy unikają podej-
mowania ryzyka. W ciągu ostatnich kilku lat dostępna powierzch-
nia została maksymalnie wykorzystana i konieczny jest rozwój.
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IV Dalszy stopniowy wzrost czynszów
Podczas globalnego kryzysu deweloperzy, aby obniżyć poziom pu-
stostanów, stosowali znaczne upusty dla najemców. Zmniejszanie się 
zasobów wolnej powierzchni magazynowej w Europie doprowadziło 
do umiarkowanego wzrostu czynszów. Odnotowano go w Wielkiej 
Brytanii, a kolejna fala wzrostów będzie napędzana przede wszystkim 
przez Niemcy i Holandię.
W Europie Środkowej i Wschodniej duży popyt wpływa na dal-
sze obniżanie poziomu ulg na Węgrzech i w Czechach. Pod tym 
względem Polska wyraźnie odstaje – tu aktywność deweloperska, 
mimo braku wzrostu czynszów, jest duża.
Brak przejrzystości i wysokie poziomy upustów doprowadziły do roz-
dźwięku między wartościami transakcyjnymi i ekonomicznymi (czyli 
między stawkami kontraktowymi, a tymi faktycznie płaconymi przez 
najemcę). Na potencjalny wzrost poziomu czynszów mogą jednak 
wpłynąć działania zmierzające ku większej przejrzystości rynków.

V Normalizacja sytuacji na rynkach kapitałowych
Rynek logistyczny nadal przyciąga kapitał, jednak inwestorzy mu-
szą mierzyć się z brakiem możliwości inwestycyjnych, zwłaszcza 
w przypadku kluczowych produktów (budynków). Dowodem jest 
spadek ogólnego wolumenu transakcji na kluczowych budynkach/
parkach logistycznych. Brak możliwości na rynkach kapitałowych 
w połączeniu z ograniczoną podażą i spadającymi wskaźnikami wol-
nej powierzchni doprowadzi w 2017 r. do dalszego odpływu kapitału 
w stronę inwestycji typu forward funding oraz przedsięwzięć inwe-
stycyjnych (inwestycje w budowę nieruchomości logistycznych).

Z prognoz wynika, że czynsze w Europie jeszcze nieco wzrosną 
i będą się stawać coraz ważniejszym czynnikiem wpływającym na 
wzrost wartości. Ankietowani przedstawiciele branży jako główny 
czynnik wpływający na wzrost wartości nieruchomości w 2017 
roku wskazywali właśnie wzrost czynszów (37%), a w drugiej  
kolejności równomierny wpływ spadku stopy kapitalizacji i wzra-
stających czynszów (20%).
■ Opracowanie na podstawie raportu Prologis Research „Wielkie wyzwania 

to wielkie możliwości. Pięć czynników kształtujących rynek w 2017 roku”.
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średnie PKB krajów UE

Wzrost wolnej powierzchni (rok do roku) do 6.3%, spadek nowych 
inwestycji spekulacyjnych (rok do roku) do 23% w 2016

Średni efektywny czynsz netto: €30.2,  tylko =6% powyżej ostatniego 
minimum

 Rekordowa wartość inwestycji ponad €750 milionów 
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Zapytaliśmy czołowe firmy na rynku o opinię na temat lokalizowania magazynów na ścianie wschod-
niej oraz o ocenę pozycji Polski w stosunku do jej południowych sąsiadów z regionu – Czech i Sło-
wacji. Rynek magazynów nieustanie się rozwija. Jakie rozwiązania planują wprowadzać firmy w no-
wych obiektach, co jest impulsem dla zmian w specyfikacjach technicznych? Jak będzie wyglądał 
magazyn przyszłości?

W naszych magazynach oferujemy najemcom 
ponadstandardowe rozwiązania, jak np. dostoso-
wanie powierzchni pod względem zabezpieczeń 

przeciwpożarowych do specjalnych potrzeb klienta, tzn. przechowywania 
dokumentów. W magazynie tym został zainstalowany system wczesnego 
ostrzegania przed pożarem, zwiększono odporność ogniową budynku 
znacznie powyżej 4000 MJ/mkw. Kolejne ponadstandardowe rozwiąza-
nie techniczne wymagało zastosowania specjalnej stolarki przemysłowej, 

energooszczędnych rozwiązań w zakresie ogrzewania i wentylacji obiek-
tu, przystosowania go pod zabudowę wielopoziomową z automatyką 
magazynową. Klienci chcą korzystać z coraz bardziej zaawansowanych 
rozwiązań technicznych, w związku z tym deweloperzy w przyszłości 
będą musieli na stałe wpisać je do specyfikacji technicznej. 
Wybiegając w przyszłość… możemy przypuszczać, że magazyny po-
dwoją lub potroją swoją wysokość. Z pewnością będą wzbogacone 
o wiele udogodnień technicznych, które maksymalnie zoptymalizują 
procesy łańcucha logistycznego, oraz o rozwiązania energooszczędne, 
proekologiczne, a także te związane z wirtualną rzeczywistością oraz 
robotyką. ■

Olga Brusik
Senior Leasing Manager
7R Logistics 

Inwestorzy zainteresowani zrealizowaniem pro-
jektu magazynowego w Czechach lub na Słowacji 

muszą liczyć się z utrudnieniami w pozyskaniu pracowników i mniejszą 
aktywnością deweloperską wynikającą z ograniczonej dostępności od-
powiednio przygotowanych.
Polska jest najbardziej rozwiniętym i najbardziej aktywnym rynkiem 
w porównaniu do Czech i Słowacji. Na koniec 2016 roku popyt osiągnął 
u nas prawie 3,1 mln mkw, w Czechach ok. 1,4 mln mkw, a na Słowacji ok. 

330 000 mkw. W porównaniu do Czech oraz Słowacji jesteśmy najwięk-
szym rynkiem – w 2016 roku odnotowano wzrost całkowitych zasobów 
istniejącej A-klasowej powierzchni magazynowej do poziomu 11,1 mln 
mkw. Czeski rynek oferuje ok. 6,3 mln mkw., a słowacki ok. 1,4 mln mkw. 
W Czechach oraz na Słowacji podaż w ostatnim roku wyniosła ok. 0,6 
mln mkw. (z czego na Słowacji tylko 73 000 mkw.), w Polsce osiągnęła 
poziom prawie 1,2 mln mkw. nowej powierzchni magazynowej. Między 
porównywanymi krajami występują znaczne różnice w poziomie pusto-
stanów oraz w stawce czynszów za mkw. W Polsce wskaźnik pustostanów 
wynosi ok. 6,7%, w Czechach 4,8%, a na Słowacji 4%. Czynsze nominalne 
za powierzchnie najwyższej klasy są u nas niższe (ok. 3,55 EUR/mkw.) 
niż w Czechach (3,90 EUR/mkw.) i na Słowacji (3,60 EUR/mkw.). ■

Wojciech Dachniewski
Starszy Negocjator w Dziale Powierzchni 
Przemysłowych i Logistycznych
Cushman & Wakefield

Usytuowanie pierwszych, dużych centrów logi-
stycznych w pobliżu naszej wschodniej granicy 

wskazuje na zainteresowanie tym kierunkiem. Dobrym przykładem jest 
park logistyczny w Korczowej, zlokalizowany praktycznie przy samej 
granicy z Ukrainą. Dla całego południowo-wschodniego regionu najważ-
niejszym ośrodkiem jest Rzeszów oddalony wprawdzie o ok. 100 km od 
granicy z Ukrainą, ale skomunikowany połączeniem autostradowym A4. 

W Polsce północno-wschodniej rozwijają się z kolei nowe centra logi-
styczne w Białymstoku, w odległości ok. 60 km do granicy z Białorusią, 
w Kuźnicy Białostockiej i Bobrownikach. Na dzień dzisiejszy przewoźnicy 
i operatorzy logistyczni preferują lokalizacje po stronie polskiej. Wynika 
to zarówno z samej dostępności powierzchni, jak i procedur administra-
cyjno-prawnych związanych z prowadzeniem działalności operacyjnej.
W porównaniu zaś do naszych południowych sąsiadów, Polska oferuje 
ciągle jeszcze dużo tańsze wynajęcie powierzchni biurowo-magazynowej, 
przy zbliżonych kosztach zatrudnienia. Poza tym położenie Polski i naj-
większy w Europie Środkowej rynek zbytu często decydują o lokalizacji 
dużych centrów logistycznych właśnie u nas. ■

Paweł Nosal
Dyrektor w Dziale Powierzchni  
Logistycznych i Przemysłowych
Colliers International

Polska Wschodnia jest obiecującym rynkiem, 
jednak perspektywa jego rozwoju to kilka lat. 

Kluczowe obecnie lokalizacje położone w centrum, na północy, po-
łudniu i zachodzie kraju wciąż dynamicznie się rozwijają. Klienci 
wybierają je m.in. ze względu na lokalizację w pobliżu rozwiniętej in-
frastruktury transportowej, różnorodność powierzchni logistycznych, 
a także relatywną bliskość rynków zbytu na południu i zachodzie Eu-
ropy. W przyszłości, wraz z rozbudową sieci transportowej na wscho-

dzie (np. w okolicach Lublina czy Białegostoku) i wyczerpywaniem się 
dostępnych zasobów wykwalifikowanych pracowników w pozostałych 
regionach kraju, na znaczeniu zaczną zyskiwać lokalizacje na tzw. 
ścianie wschodniej. Usytuowanie magazynów po polskiej stronie gra-
nicy wiąże się z korzyściami wynikającymi z członkostwa w UE i obec-
nością w strefie Schengen. 
Magazyny przyszłości będą budowane w oparciu o filozofię zrównoważo-
nego rozwoju. Poszanowanie środowiska zarówno w procesie inwestycyj-
nym, jak i w czasie użytkowania obiektów będzie kluczowe.  Powszechne 
będą rozwiązania proekologiczne, jak energooszczędne oświetlenie LED, 
doświetlanie wnętrz naturalnym światłem, czy zbiorniki retencyjne na 
wodę deszczową i nasadzenia roślinnością lokalną. ■

Błażej Ciesielczak
Dyrektor regionalny  
na Europę Środkowo-Wschodnią
Goodman
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Lokalizowanie magazynów w Polsce wschod-
niej, poza obsługą lokalnego rynku, daje 
świetną ekspozycję na rynek ukraiński i bia-

łoruski, pozwalając jednocześnie na korzystanie ze znacznie lepszej, 
polskiej infrastruktury drogowej, dostępu do technologii i wykwa-
lifikowanej siły roboczej. W stosunku do Czech i Słowacji Polska 
jest znacznie większym rynkiem zbytu. To istotna przewaga, także 
w kontekście nadal bardzo konkurencyjnych cen najmu powierzchni  

magazynowych oraz łącznych kosztów prowadzenia działalności. 
Każdy nowy obiekt realizowany w systemie BTS wymaga wprowadzania 
innowacji w specyfikacji technicznej. Zmiany wiążą się też z nowymi 
technologiami wpływającymi na bezpieczeństwo czy ochronę przeciw-
pożarową. Znaczenia nabiera ekologia. Wprowadzenie ekologicznych 
rozwiązań wiąże się z korzyściami finansowymi, ale klienci dbają też 
po prostu o lokalne środowisko. Wykorzystanie energii odnawialnej 
do oświetlenia, ogrzania i chłodzenia obiektu, czy też stworzenie we-
wnętrznego obiegu wykorzystania wody są coraz powszechniej stoso-
wane. Rozwiązania eko to obecnie jeden z głównych kierunków rozwoju 
branży magazynowej. ■

Radosław T. Krochta
Prezes Zarządu
MLP Group S.A.

W naszych obiektach stosujemy niestandardowe 
rozwiązania techniczne, które pozwalają najem-
com obniżyć koszty mediów. Głównymi rozwiąza-

niami, które wdrażamy, są: ściany wykonane z płyt warstwowych o pod-
wyższonej izolacyjności, ogrzewanie wody bytowej za pomocą baterii 
solarnych, krany z perlatorami oraz oświetlenie LED. 

Ważne, aby w podczas przygotowywania inwestycji, dokładnie i jak naj-
lepiej rozplanować wszystkie stosowane w pomieszczeniach systemy, do-
pasowując je do działań, które będą w obiekcie prowadzone. Dzięki temu 
możliwe jest zaplanowanie oświetlenia – oprócz odpowiedniego doświetle-
nia ścieżek logistycznych można wyznaczyć miejsca, których oświetlanie 
będzie włączane poprzez czujki ruchu, co wygeneruje dalsze oszczędności. 
Istotne jest też, aby w trakcie procesu przygotowania inwestycji ustalić, jak 
będzie wyglądał sam dostęp do obiektu, czyli m.in. liczba i rozmieszczenie 
doków, bram kurierskich, a także wielkość i umiejscowienie parkingów. ■

Piotr Bzowski
Leasing & Development Director  
P3 w Polsce

Myślimy o zastosowaniu proekologicznych źródeł 
energii, o energooszczędnych źródłach światła, 
poszukujemy rozwiązań, które jeszcze bardziej 

zwiększą izolacyjność cieplną budynków. Wdrażamy systemy umożliwia-
jące inteligentne zarządzanie budynkiem (BMS), które polegają na pro-
gramowaniu systemów ogrzewania, wentylacji, oświetlenia, wilgotności 
powietrza w zależności od potrzeb konkretnego najemcy. Pozwala to na ob-
niżenie kosztów eksploatacyjnych. Nasze magazyny projektujemy tak, aby 

budynki przygotowane do wprowadzenia mobilnych systemów regałowa-
nia, zwiększały „pojemność” magazynu bez zwiększania jego powierzchni.
Coraz więcej firm budujących hale magazynowe zwraca uwagę na 
aspekt ekologiczny. Najemcy również oczekują rozwiązań proekologicz-
nych, lecz są one drogie i zwracają się wraz z dłuższym użytkowaniem 
obiektu. Nie zawsze udaje się więc wprowadzić wszystkie dostępne pro-
ekologiczne rozwiązania.
W przyszłości będziemy starali się zwiększać automatykę w budyn-
kach, poszerzać energooszczędne rozwiązania, wdrażać systemy, które 
będą pozwalać na przyśpieszenie wznoszenia i wykańczania obiektów 
magazynowo-produkcyjnych. ■

Andrzej Rosiński
Prezes Zarządu  
Waimea Holding S.A.

Nasze doświadczenie pozwala zdecydowanie 
wskazać na Polskę i ścianę wschodnią, jako lo-
kalizację wybieraną przez firmy logistyczne. 

Po pierwsze, mamy zdecydowanie lepiej rozwiniętą infrastrukturę, 
a jej ewentualny brak za chwilę zostanie uzupełniony. Ściana wschod-
nia zyskuje na znaczeniu. Wschodnie kierunki, jak Rzeszów, Lublin czy 
Białystok są bardzo dobrze postrzegane przez najemców zarówno pod 
względem dostępnej kadry pracowniczej, jak i infrastruktury. Po drugie, 

jako kraj mamy praktykę i dysponujemy know-how w realizacji i uspraw-
nianiu procesów logistycznych w łańcuchu dostaw. A po trzecie, jesteśmy 
postrzegani, jako stabilny politycznie kraj i jeden z najbardziej perspek-
tywicznych, również idealny do inwestowania kapitału. 
Branża magazynowa od dawna swój rozwój realizuje pod hasłem szeroko 
rozumianej optymalizacji, więc chętnie zwraca się właśnie w kierunku 
automatyzacji, robotyki, ale i wykorzystania rozszerzonej rzeczywisto-
ści. Coraz częściej zmienia się i będzie ulegać zmianie struktura budyn-
ków: będą wyższe, z wbudowanymi antresolami. Ze względu na rosnącą 
świadomość klientów w zakresie ekologii, inwestycje coraz częściej po-
wstawać będą zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. ■

Robert Dobrzycki
Chief Executive Officer Europe
Panattoni Europe

Wprowadzanie zmian w specyfikacji technicznej 
budynków magazynowych wynika z uregulowań 
prawnych, np. przepisów przeciwpożarowych, 

czy norm związanych z izolacją termiczną ścian i okien. Ale coraz czę-
ściej wprowadzamy modyfikacje wpływające na poprawę warunków 
pracy m.in.: doświetlanie hal, dodatkowa wentylacja, klimatyzacja 
dla pomieszczeń przeznaczanych na kuchnie, czy miejsca wypoczyn-
ku. Oczekuje się od nas elastyczności w aranżowaniu i optymalizacji 

przestrzeni magazynowej – dotyczy to często dodatkowej powierzchni 
powstałej po dobudowaniu antresoli i pomostów. Takie budynki są wyż-
sze o dwa metry od standardowych i posiadają specjalnie instalacje 
wewnętrzne. 
Ważna jest też trwałość i zastosowanie technologii, które pozwolą ob-
niżać koszty eksploatacji. Stąd np. tendencja do zmian w specyfikacji 
posadzek, instalowania trwalszych platform dokowych czy wykonywa-
nia nawierzchni asfaltowych na drogach dojazdowych. W budynkach 
Prologis standardem jest już oświetlenie ledowe, badania termowizyj-
ne i testy szczelności obiektu. Każdy nowo wybudowany obiekt podda-
wany jest akredytacji BREEAM. ■

Tomasz Oktaba
Project Management Director 
Prologis w Polsce
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Jak usprawnić logistykę między Polską a Niemcami 

Logistyka made in Germany

7 grudnia kilkudziesięciu menedżerów firm produkcyjnych i logistycznych zebrało się w warszawskim Hotelu Bristol na niezwykle 
ciekawym wydarzeniu. Organizowane przez Logistics Alliance Germany, Hafen Hamburg Marketing oraz Wydawnictwo Eurologi-
stics seminarium „Logistyka made in Germany” miało za zadanie przybliżyć rozwiązania i innowacje funkcjonujące w niemieckiej 
logistyce firmom zainteresowanym rozwijaniem wymiany handlowej z naszym zachodnim sąsiadem.

Było to naprawdę wyjątkowe spotkanie. Logistics Alliance Germa-
ny (LAG) to organizacja współpracująca z Federalnym Minister-

stwem Transportu i Infrastruktury Cyfrowej,  pomagająca firmom 
spoza Niemiec w odnajdywaniu kompetentnych partnerów bizne-
sowych. Do tej pory działalność LAG skupiała się poza Europą. Gdy 
stowarzyszenie postanowiło, że rozpocznie swoje operacje także na 
naszym kontynencie, Polska została wskazana jako pierwsza loka-
lizacja. Nie był to przypadek – wymiana handlowa między Polską 
a Niemcami nieustannie rośnie, a co za tym idzie, niezbędne jest 
poszukiwanie kolejnych usprawnień w transgranicznej logistyce.

Trendy w logistyce
Otwarcia seminarium dokonał Peter Lüttjohann, Head of Divi-
sion, Freight Transport and Logistics z Federalnego Ministerstwa 
Transportu i Infrastruktury Cyfrowej. Wyraził on nadzieję, że sto-
sunki między Polską a Niemcami, już bardzo dobre, w przyszło-
ści jeszcze się zacieśnią. Moderacją spotkania, które obejmowało 
kilka prelekcji oraz panel dyskusyjny, zajął się Stefan Schröder, 
główny doradca w Logistics Alliance Germany.
Pan Schröder był także autorem pierwszego wystąpienia, pod-
czas którego przybliżył aktualne trendy w logistyce, zaznaczając,  
że myśląc o rozwoju relacji między Polską a Niemcami, trzeba 
patrzeć na globalną gospodarkę. Jego zdaniem logistyka powinna 
skupiać się obecnie na skracaniu czasu dostawy, nie zapominając 
jednakże o ograniczeniach związanych z kosztami. Logistyka to 
trzeci, największy sektor gospodarki w Niemczech - przy czym 
trzeba podkreślić, że wiodące prym sektory: motoryzacyjny i ma-
szynowy, bez logistyki nie miałby racji bytu.
Główny doradca w Logistics Alliance Germany przedstawił też 
jego genezę i zakres działalności. W stowarzyszeniu działa kil-
kadziesiąt firm, nie tylko z Niemiec - wśród członków jest np. 

chińskie Huawei. LAG ma zadanie kojarzyć partnerów bizne-
sowych, aby ułatwiać eksporterom transport, magazynowanie 
i dystrybucję na terenie Niemiec. Oczywiście LAG angażuje się 
również w rozwój całej branży logistycznej i chce doprowadzić 
do wdrożenie modelu dostaw door-to-door w miejsce hub-to-hub.

Osiągnięcia i bariery
Po filmie prezentującym LAG głos zabrał Andrzej Łyko, prezes 
zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Importerów Eksporterów i Ko-
operacji. Podczas wystąpienia opowiadał o polsko-niemieckich rela-
cjach gospodarczych i zaznaczył, że można je uznać za znakomite. 
Eksport jest jedną z lokomotyw rozwoju polskiej gospodarki, zaś 
eksport naszych wyrobów do Niemiec rośnie szybciej niż import 
z tego kraju. Trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że w wymianie han-
dlowej z Niemcami niemal w ogóle nie występują surowce. Ogrom-
ne inwestycje produkcyjne, realizowane w Polsce przez Niemców, 
to kolejny dowód znakomitych stosunków gospodarczych.
Pan Łyka przyznał jednak, że nadal istnieje kilka barier, utrudniają-
cych nowym, polskim producentom wchodzenie na rynek niemiec-
ki. Aby wprowadzić swoje wyroby, trzeba uzyskać szereg atestów 
i certyfikatów. Trudno jest też przebić się przez formalne i niefor-
malne struktury, stworzone przez producentów rodem z Niemiec. 
Jednak podstawową barierą pozostaje konserwatyzm niemieckich 
konsumentów, uważających rodzime produkty za najlepsze.

Inteligentny port
Maciej Brzozowski, reprezentujący Port of Hamburg Marketing, na 
przykładzie najnowocześniejszego i największego portu w Niem-
czech, zaprezentował innowacje występujące w logistyce. Ponieważ 
w dzisiejszych czasach zamiast robić więcej, warto pomyśleć o ro-
bieniu czegoś nowego, powstała Koncepcja Smart Port Hamburg. 
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Dzięki wykorzystaniu nowych technologii pozwoli ona zrewolucjo-
nizować sposób, w jaki operatorzy transportu korzystają z portów, 
które w nowoczesnej logistyce będą zmieniać swoje funkcje.
Działania Portu Hamburg napotykają obecnie na wiele problemów, 
związanych w położeniem w centrum miasta. Zwiększająca się wy-
kładniczo ilość przeładunków skutkuje coraz większymi korkami 
oraz brakiem miejsc parkingowych. Ponadto rośnie ilość rejsów 
superkontenerowców, przez co piki przeładunkowe są jeszcze bar-
dziej odczuwalne. Koncepcja Smart Port Hamburg, oparta na dwóch 
filarach - Energy i Logistics - ma poprawić wydajność obiektu, wy-
dobyć maksymalną efektywność z istniejących powierzchni oraz 
ograniczyć negatywny wpływ portu na środowisko naturalne. 

Jak w praktyce będzie wyglądać rozwiązanie problemów? Port 
Hamburg chce korzystać z bezemisyjnych pojazdów elektrycz-
nych, a energię do ich zasilania czerpać z elektrowni wiatrowych 
oraz ogniw fotowoltanicznych. W przyszłości planowanie ruchem 
wszystkich pojazdów na terenie portu - ciężarówek, pojazdów 
i statków - oparte będzie o inteligentną infrastrukturę. Kluczem 
do tego stanie się zintegrowanie aplikacji mobilnych oferowanych 
przez port - teraz działają trzy oddzielne, dla przewoźników kole-
jowych, morskich i drogowych. Zaś naprawdę dalekosiężne plany 
to zarządzanie pojedynczymi przesyłkami, a nie pojazdami, dzię-
ki stworzeniu aplikacji łączącej sieć portów na całym świece.  

Rozwijać intermodal
Reiner Mertel, Prezes Zarządu KombiConsult GmbH, zastanawiał 
się nad tym, co do idei Logistyki 4.0 może wnieść transport kombi-
nowany. Jak zaznaczył, jego zdaniem w Niemczech przewozy kole-
jowe utrzymają duży udział w rynku, a Polska, ze względu na duży 
udział ładunków masowych w realizowanych zadaniach transporto-
wych, powinna zainteresować się rozwojem intermodalu.

Prelegent przyznał, że istnieją poważne bariery w rozwoju transportu 
kombinowanego. Przewozy kolejowe są mało punktualne, a co gorsza 
ładunek na pociągu znajduje się w „czarnej dziurze”. Przede wszyst-
kim jednak komunikacja z operatorami przewozów kolejowych jest 
bardzo trudna. Nadawcy powinni mieć możliwość kontaktowania się 
z przewoźnikami kolejowymi za pomocą jednej platformy. Nie jest to 
niewykonalne, gdyż centralny system komunikacji w portach mor-
skich funkcjonuje już od lat 70. minionego wieku. 
Tymczasem pan Mertel zdradził, że już w 1981 roku brał udział 
w próbach zbudowania podobnego systemu dla branży kolejowej 
i choć zadanie wydawało się proste, zakończyło się fiaskiem. 
Aktualnie przy wsparciu LAG realizowane jest kolejne podejście 
i wszyscy mają nadzieję, że nareszcie uda się stworzyć użyteczne 
rozwiązanie.

Spotkania w cztery oczy
Po części plenarnej prelegenci wzięli udział w panelu dyskusyj-
nym. Goście seminarium zadawali wiele pytań na temat możliwo-
ści, jakie daje polskim producentom współpraca z LAG, metod ko-
operacji LAG z globalnymi korporacjami oraz wyzwań stojących 
przed niemiecką i polską gospodarką.
Końcowa część seminarium odbyła się już w kameralnej atmos-
ferze. Goście seminarium mogli w cztery oczy porozmawiać z re-
prezentantami LAG i omówić potencjał współpracy, a także umó-
wić się na kolejne spotkania. Można zatem śmiało powiedzieć, że 
grudniowe wydarzenie stanowiło duży krok na drodze do rozwoju 
polsko-niemieckich stosunków handlowych.

■ Witold Zygmunt

Podstawową barierą w rozwoju 
eksportu pozostaje konserwatyzm 

konsumentów z Niemiec, uważających 
rodzime produkty za najlepsze.

Podczas debaty zastanawiano się nad wpływem logistyki 
na wymianę handlową. ▼  

 Maciej Brzozowski przedstawiał innowacje w Porcie Hamburg. ▼  
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Informacja niskiej jakości przypomina 
jedzenie, któremu nasz mózg nie jest 

w stanie się oprzeć: cukier i tłuszcz. Roz-
proszenie uwagi może być przyrównane 
do otyłości, gdzie w jednym i drugim 
przypadku nadmiarowe bodźce wykorzy-
stują stare plejstoceńskie okablowanie 

neuronalne w naszym mózgu. Wszyscy jemy podobnie, oglądamy 
podobne reklamy i śledzimy losy bohaterów tych samych seriali.
Konsekwencją jest homogenizacja społeczeństwa: poznawcza, emo-
cjonalna i aksjologiczna. Zamiast czytać Dostojewskiego wolimy 
obejrzeć wieczorny sobotni film lub przeczytać książkę wytypo-
waną przez sieć księgarń jako bestseller. Pozwala nam to znaleźć 
wspólny język z innymi i orientować się w towarzyskiej rozmowie. 
Niezależność poglądów jest psychologicznie kruchym stanem, nik-
nącym w obliczu napierającego społecznego średniactwa.
Wszechogarniająca nijakość jest następstwem poznawczego 
upraszczania rzeczywistości, towarzyszącego wysokiemu tempu 
miejskiego życia. Zupełnie jak wielobarwne koło wyglądające na 
białe podczas bardzo szybkiego ruchu obrotowego. Presja czasowa 
wytwarza potrzebę pracy zadaniowej zawsze redukującej układ do 
prostych elementów składowych i ich właściwości. Ludzie zabiegani 
plasują się w standardowym przedziale wieku, wzrostu i wagi, są 
najczęściej białymi trzydziestoletnimi mężczyznami, niecierpią-
cymi na artretyzm i krótkowzroczność, niestarzejącymi się i bez-
dzietnymi. W świecie zawrotnego tempa nie ma miejsca na matki 
z dziećmi, osoby niepełnosprawne i przyjezdnych z ciężkimi baga-
żami, którzy skazani są na projektowe wykluczenie i traktowani 
jako „przypadki specjalne”.
Gdy zwalniamy tempo pojawia się różnorodność. Wolniejsze 
tempo miejskiego życia pozwala uświadomić sobie, że złożo-
ności otaczającego nas świata nie da się wyeliminować i eli-
minować nie ma potrzeby. Zamiast ją upraszczać, jak robi to 
praca zadaniowa w warunkach presji czasowej, lepiej poddać 
ją refleksji ujawniającej zróżnicowane poznawcze i aksjologicz-
ne ludzi oraz ich potencjał do kreatywnego myślenia. Zróżni-
cowanie poznawcze może dotyczyć perspektyw, pokazujących, 
że ludzie widzą świat odmiennie, interpretacji, dzięki którym 
mieszkańcy używają odmiennych mentalnych kategorii, heu-
rystyk, pozwalającym wykorzystywać odmienne narzędzia do 
rozwiązywania problemów, i modeli predyktywnych, uchwytu-
jących w odmienny sposób związki przyczynowe między zdarze-

niami. Perspektywy ucieleśniają wiedzę („Na ulicy Ratajczaka” 
vs. „Naprzeciwko Starego Browaru”), a heurystyki uwzględnia-
ją perspektywę decydenta („jeśli drogo, nie kupuj” vs. wartość 
oczekiwana w mikroekonomii). Interpretacje pozwalają klasy-
fikować świat według różnych kategorii (poseł lewicy vs. poseł 
z Wielkopolski), a modele predyktywne pozwalają odwzorować 
jedne kategorie na inne („z Warszawy” to pewnie „przyjezdny”). 
Różnorodność może, ale nie musi być zaletą, co uchwytują nawet 
tak zwane mądrości życiowe („Co dwie głowy, to nie jedna” vs. 
„Gdzie kucharek sześć …”). Różnorodność nie sprawdza się w zada-
niach algorytmicznych, takich jak operacja na otwartym sercu, czy 
przyrządzanie hotelowych potraw. Zadania tego typu mają charak-
ter łączny: wkład każdej osoby jest krytyczny dla końcowego sukce-
su zespołu. Domeną różnorodności są zadania heurystyczne, takie 
jak zaprojektowanie eksperymentu fizycznego, złamanie szyfru czy 
opracowanie polityki społecznej. Wszystkie powyższe działania są 
przykładami zadań rozłącznych, w przypadku których wystarczy, 
by jedna osoba w zespole odniosła sukces, a cały zespół wygrywa.
Wydaje się, że zadania społeczne i biznesowe powinny być tak 
projektowane, by zmieniać ich formę z łącznych w rozłączne, czyli 
– w wymiarze społecznym i biznesowym – zastąpić własność defi-
niowaną przez wykluczenie, własnością opartą na dystrybucji. Ta 
pierwsza nie dopuszcza metody odwrotnej inżynierii: pijąc Coca-co-
lę, nie jesteśmy w stanie odtworzyć jej składu, pilnie strzeżonej od 
lat tajemnicy firmy. Przykładem tej drugiej są chociażby projekty 
otwartego oprogramowania, pozwalające każdemu włączyć się do 
twórczej pracy zespołowej.
Moduły tworzące sumienie człowieka – opieki, sprawiedliwości, au-
torytetu, lojalności, świętości i wolności - zlokalizowane w bocznym 
biegunie czołowym mózgu, są przystosowaniem do wyzwań życia 
społecznego sprzed kilkuset tysięcy lat. Mimo że realia współcze-
snego świata zmieniły się, wartości adaptacyjne ucieleśnione 
w tych modułach są nadal wyzwalane przez rozszerzoną i zmodyfi-
kowaną klasę bodźców, których rozpoznanie i ocena są niezbędne 
dla przeżycia jednostki w dzisiejszym społeczeństwie. Przewaga 
treści modułów moralnych nad kompetencjami inteligencji ogólnej 
przejawia się w szybkości reakcji człowieka na podstawie ich treści 
i jej intuicyjnej oczywistości, ulepszającej jakość procesu decyzyj-
nego. Możemy nie wiedzieć, dlaczego zdarzenie jest zniesmaczają-
ce, niemniej na pewno wiemy, że jest.

■ Autor jest doktorem habilitowanym, kognitywistą, pracownikiem 
naukowym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Różnorodność jest siłą

■ Maciej Błaszak

Rys. Wymiar czasowy procesów poznawczych 
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zadaniowe

Upraszczanie rzeczywistości

Wolne tempo  
zadaniowe

Zmiana perspektyw, 
interpretacji, heurystyk,  
modeli predyktywnych

Bardzo wolne tempo 
refleksyjne

Zmiana wartości





IDEALNE DO OŚWIETLENIA HAL PRZEMYSŁOWYCH 
OPRAWY LED PROMETHEUS

TheusLED „TNC INVESTMETS” sp. z o.o. sp. k., ul. Wałowicka 19 A, 02-451 Warszawa
e-mail: office@theusled.com, tel: 71 757 50 67, www.theusled.com

• Dedykowane rozwiązania dla przemysłu i logistyki

• Pełna obsługa - od analizy potrzeb do montażu

• Obniżenie zużycie energii od 50 do 90%

• Wydajne diody LED i zaawansowana automatyka

• Niska masa i gabaryty opraw - konstrukcja aluminiowa

• Temperatura pracy od  -25
o
C do +55

o
C

• Pozytywne wyniki badań fotobiologicznych

• Nietłukące oprawy, atest PZH

• Długoletnia gwarancja

• Ponad 40 dużych realizacji w 2015 roku

Firma TheusLED jest polskim producentem wysokiej jakości systemów 
oświetlenia przemysłowego, składającego się z opraw LED  

oraz zaawansowanej automatyki.
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