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Nowy rok wyznacza nowe trendy. Pierwszy 
kwartał pozwala na ich wstępną weryfikację  
– wyniki finansowe branży logistycznej za 
2016 rok wskazały na rosnącą dynamikę 
sprzedaży usług. Prognozy podane w raporcie 
Operator Logistyczny Roku zapowiadały usta-
bilizowanie się tempa wzrostu na poziomie 
9-10%. Poprawę efektywności firm logistycz-
nych zapewnić miały coraz bardziej rentow-
ne przedsięwzięcia. Prognozy przewidywały 
wzrost udziału logistyki kontraktowej oraz 
pogłębianie się specjalizacji usług. Wypowie-
dzi czołowych operatorów logistycznych, pod-

sumowujące pierwsze miesiące 2017 roku, potwierdzają prognozy.
 
Rynek zapowiada się dynamicznie – coraz więcej przedsiębiorstw z Europy Za-
chodniej planuje przenieść do Polski i naszego regionu swoją działalność, a wiele 
firm obecnych już na naszym rynku zdecydowało się na reorganizację łańcuchów 
dostaw, biorąc pod uwagę zmianę infrastruktury drogowej i wymagania klientów 
dotyczące m.in. czasu realizacji zamówień.

Wiele razy pisaliśmy o rynku magazynów, o rekordowych wynikach, zmianach, 
trendach. Ale o tym, jak wygląda z perspektywy menedżera logistyki budowa ma-
gazynu szytego na miarę, piszemy po raz pierwszy. Analiza potrzeb i możliwości, 
precyzyjne planowanie, wielopoziomowa koordynacja to najważniejsze, ale nie 
jedyne zadania, z jakimi muszą się zmierzyć budujący magazyn logistycy.

Zapraszamy w tym numerze również na spotkanie z Mistrzami Logistyki– wyróż-
nionymi w programie Supply Chain Designer twórcami projektów mających na 
celu usprawnianie zarządzania łańcuchami dostaw. Inspirowali oni uczestników 
naszej kwietniowej konferencji Masters of Supply Chain i zainspirują z pewnością 
Państwa – zachęcamy do lektury!
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Spotkanie z mistrzami

Budowa magazynu  
z perspektywy menedżera logistyki

Dynamika na rynku  
pracy w logistyce i zakupach

Masters of Supply Chain, nowa konferencja w portfolio wydarzeń Wydawnictwa Eurologistics, z miejsca okazała się hitem. Trudno się dziwić, 
bowiem program wydarzenia, będący pokłosiem badania Supply Chain Designer, był wyjątkowo bogaty. Goście konferencji mogli zapoznać się 

z nagrodzonymi najlepszymi projektami usprawnień w łańcuchach dostaw oraz co najważniejsze poznać stojące za nimi osoby – czyli Mistrzów Logistyki.

Za nami pierwszy kwartał 2017 r., który przyniósł dynamiczny 
rozwój rynku pracy w obszarze logistyki oraz zakupów. 

W firmach rośnie zatrudnienie, co przy niewystarczającej liczbie 
wykwalifikowanych pracowników zwiększa konkurencję wśród 
pracodawców. Jakie tendencje się utrzymały i co przyniesie 
najbliższa przyszłość?

Zbudowanie efektywnego modelu logistycznego jest kluczowym 
czynnikiem decydującym o sukcesie sieci handlowej. Jako 

centralny magazyn dystrybucyjny sieci Intermarche i Bricomarche 
zajmujemy się łańcuchem dostaw, który łączy dostawców, magazyn, 
sklepy i klienta (najtrudniejszego audytora). To od jego satysfakcji 
zależy pozycja i rozwój sieci.
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Zarząd European Pallet Association e.V. (EPAL) 
1 marca 2017 r. jednogłośnie podjął decyzję 

o zakończeniu obowiązywania umowy o wymie-
nialności między EPAL i Rail Cargo Austria AG 
(RCA) z dniem 1 maja 2017 r.
W październiku 2014 r. EPAL zawarł z RCA, jako kolejami 
przewodniczącymi grupie roboczej „Paletyzacja”, umowę 
mówiącą o tym, że europalety EPAL i palety UIC/EUR mogą 
być między sobą wymieniane. Teraz EPAL zaleca zaprze-
stanie wymiany; dla wymiany palet UIC/EUR wyproduko-
wanych do końca lutego 2017 r. obowiązują odpowiednie 
okresy przejściowe.
EPAL zarzuca UIC, że od zawarcia umowy o wymienialno-
ści w październiku 2014 r., nie podjęło żadnych działań 
porównywalnych z krokami podjętymi przez EPAL w celu 
ochrony jakości i bezpieczeństwa swoich palet, a w wielu 
krajach brakuje organizacji poolu wymiany przez UIC. 
Równocześnie UIC po trwających 2,5 roku negocjacjach 
odrzuciło ofertę EPAL dotyczącą przejęcia przez EPAL or-
ganizacji zabezpieczenia jakości oraz ochrony marki dla 
palet UIC/EUR. ■

Nowy magazyn wyrobów gotowych Mieszko 
otwarto w Gliwicach.

Magazynem zarządza ID Logistics Polska. Do zadań operato-
ra należy efektywne zarządzanie procesami magazynowymi, 
w tym co-packing, kompletowanie zamówień i zarządzanie 
zapasami. Operator odpowiada także za transport półpro-
duktów bezpośrednio z zakładów produkcyjnych Mieszko 
do gliwickiego centrum dystrybucji. Magazyn typu BTS zo-
stał w pełni dostosowany do przechowywania i dystrybucji 
artykułów czekoladowych, wrażliwych na wpływ czynników 
zewnętrznych, takich jak temperatura czy wilgoć. Magazy-
nowanie odbywa się w ściśle kontrolowanej temperaturze 
dodatniej +16°C, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu 
wilgotności powietrza. ID Logistics zarządza procesami ma-
gazynowymi w oparciu o system informatyczny WMS Qguar.
Nowe centrum dystrybucji Mieszko w Gliwicach skonsoli-
dowało pracę dwóch magazynów firmy. Jego powierzchnia 
wynosi 6 800 m², w tym 6 400 m² stanowi powierzchnia 
magazynowa, a 400 m² część biurowa. Składowanych jest 
tu ponad 800 typów (SKU) produktów czekoladowych, m.in. 
praliny, cukierki ekstrudowane, trufle, cukierki karmelkowe 
oraz wafle. W magazynie wydzielona została również strefa 
do składowania opakowań. ■

EPAL kończy umowę  
o wymienialności z UIC

Mieszko otworzył  
magazyn wyrobów gotowych 

Rozwój transportu na Jedwabnym Szlaku

PEKAES intensywnie rozwija współpracę w za-
kresie drobnicy na trasie Chiny-Europa-Chiny. 

Jeszcze 3 lata temu terminal Spedcont w Łodzi, 
spółki należącej do Grupy PEKAES, obsługiwał 
jeden taki transport kolejowy tygodniowo. Dziś 
pociągi do i z chińskiego Chengdu wyjeżdżają co-
dziennie i wszystko wskazuje na to, że ich liczba 
będzie rosła.
Chińscy partnerzy doceniają zalety terminala Spedcont, który 
dzięki lokalizacji w Łodzi na skrzyżowaniu autostrad stanowi 
idealnie skomunikowany punkt na mapie Europy. Terminal 
w Łodzi, jeden z największych tego typu obiektów w Polsce, za-
pewnia odpowiednią sprawność operacyjną, umożliwiając ob-
sługę dużego wolumenu kontenerów. Ważnym jego atutem jest 
również odpowiednio duża powierzchnia, dzięki czemu możli-
we jest składowanie dużej liczby kontenerów po rozładunku.

– Współpraca PEKAES z Chinami rozpoczęła się 3 lata temu. 
Pierwsze transporty kolejowe z Chengdu odbywały się raz 
w tygodniu i obejmowały wyłącznie import. Obecnie terminal 
spółki Spedcont w Łodzi obsługuje około 35 pociągów mie-
sięcznie, z czego aż jedna trzecia to połączenia eksportowe 
– stwierdza Arkadiusz Filipowski, członek zarządu, dyrektor 
handlowy PEKAES.
Transport kontenerów z terminala Spedcont do Chin obejmuje 
coraz większy wolumen towarów, wśród których największą 
część stanowią maszyny przemysłowe oraz drobnica. ■



Mieszko otworzył  
magazyn wyrobów gotowych 

Grupa DSV jest globalnym dostawcą usług transportowych i logistycznych posiadającym biura oraz oddziały w ponad 
80 krajach na 6 kontynentach, świadczącym każdego dnia usługi dla tysięcy klientów. DSV posiada globalny zasięg, 
ale w codziennej pracy koncentruje się na tym, aby lokalnie być zawsze blisko potrzeb i oczekiwań swoich klientów.
 
- ponad 1 000 oddziałów, terminali i magazynów
- 20 000 ciężarówek dedykowanych do transportu drogowego
- 1 300 000 TEU frachtu morskiego rocznie
- 600 000 ton frachtu lotniczego rocznie
- blisko 5 000 000 m2 powierzchni logistycznej

DSV Road: +48 22 739 23 00, office.road@pl.dsv.com
DSV Air&Sea:  +48 22 244 76 00, warszawa.air@pl.dsv.com
DSV Solutions: +48 22 752 36 01, experts.solutions@pl.dsv.com
 

www.pl.dsv.com

Blisko potrzeb Klientów
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Po rozszerzeniu swojej działalności na Holan-
dię, Wielką Brytanię i kraje nadbałtyckie Jet-

pak wchodzi do Polski. Nowa usługa transportu 
„od drzwi do drzwi” z i do Polski to część strategii 
mającej na celu umocnienie pozycji firmy nie tylko 
w krajach skandynawskich, lecz także w Europie.
Jetpak zapewni Polsce dostęp do ponad 140 lotnisk w krajach 
skandynawskich i innych krajach europejskich, co pozwoli za-
oferować klientom szybkie i niezawodne usługi transportu „od 
drzwi do drzwi” pomiędzy Polską, krajami skandynawskimi 
i resztą Europy. Dzięki wyłącznej obsłudze lotnisk w krajach 
skandynawskich oraz możliwości korzystania z połączeń ko-
mercyjnych z Warszawą, Gdańskiem, Poznaniem i Wrocławiem 
może zaoferować najszybsze dostawy przesyłek priorytetowych.
Aby zaznaczyć swoją obecność na lokalnym rynku, Jetpak wy-
brał Sawa Logistics jako swojego wyłącznego agenta na Polskę. 
Firma jest znana z dużego zaangażowania i specjalistycznej wie-
dzy w zakresie organizowania transportu w sytuacjach awaryj-
nych, co pozwoli zapewnić najlepszą możliwą obsługę klienta.
Nowe centrum dystrybucji Mieszko w Gliwicach skonsolidowa-
ło pracę dwóch magazynów firmy. Jego powierzchnia wynosi  
6 800 m², w tym 6 400 m² stanowi powierzchnia magazynowa, 
a 400 m² część biurowa. Składowanych jest tu ponad 800 typów 
(SKU) produktów czekoladowych, m.in. praliny, cukierki ekstru-
dowane, trufle, cukierki karmelkowe oraz wafle. W magazynie 
wydzielona została również strefa do składowania opakowań. ■

W ramach optymalizacji działalności ope-
racyjnej Amica inwestuje około 50 mln 

PLN w magazyn wysokiego składowania dużego 
AGD, który ma przynieść kilkanaście milionów 
złotych oszczędności rocznie. Planowane uru-
chomienie obiektu w III kwartale br.
47 m wysokości i blisko 6,5 tys. m2 powierzchni – to najnowsza in-
westycja Amiki we Wronkach. Magazyn wysokiego składowania 
(MWS) dla dużego sprzętu AGD będzie najwyższą konstrukcją 
tego typu w Polsce i jednym z najnowocześniejszych magazynów 
w Europie. Będzie można w nim zmieścić aż 26 tys. miejsc pale-
towych na 230 tys. sztuk urządzeń dużego AGD. Dzięki w pełni 
zautomatyzowanemu sterowaniu wydajność magazynu wynosić 
będzie ok. 1,6 tys. sztuk układanego sprzętu na godzinę. Wyjąt-
kowa konstrukcja i wysokość budynku pozwolą w pełni wykorzy-
stać powierzchnię, na której będzie przechowywany sprzęt.
Do budowy MWS zostały zaangażowane jedne z najlepszych 
firm w tej dziedzinie, jak np. Voestalpine z Austrii (wykonaw-
ca konstrukcji stalowej), Kardex Mlog z Niemiec (dostawca 
technologii i software), DeWaal (wykonawca palowania) oraz 
AWBUD (wykonawca branży budowlanej). W ramach realizacji 
całej inwestycji Amica współpracuje także z lokalnymi firma-
mi, które będą miały znaczny wkład w ostateczny kształt MWS.
Budowa MWS to kolejny krok do powstania we Wronkach du-
żego Centrum Logistycznego Amica w ramach realizacji Stra-
tegii HIT2023. Nowy budynek w znacznym stopniu umożliwi 
firmie zarówno ograniczenie kosztów przewozu towarów, jak 
i ich magazynowania. Dodatkowo znacznemu skróceniu ule-
gnie czas dostawy towaru do klientów. ■

Jetpak wchodzi do Polski Najwyższy magazyn za pół roku

Magazyn BTS zostanie wybudowany dla fir-
my Antalis, wiodącego, europejskiego 

dystrybutora papieru, systemów pakowania 
i tworzyw sztucznych służących komunikacji 
wizualnej. Obiekt o powierzchni 26 000 m2 po-
wstaje w parku logistycznym P3 Błonie obok 
Warszawy.
Projekt jest jednym z kluczowych elementów strategii 
P3 zakładającej przyśpieszenie zabudowy banku ziemi 
w Europie pozwalającego na wybudowanie 1,8 mln m2. 
Jednocześnie firma poszukuje nowych terenów inwe-
stycyjnych zarówno w dziewięciu europejskich krajach, 
w których jest już obecna, jak i na nowych rynkach.

P3 podpisał umowę z Antalis w P3 Błonie 

Nowy magazyn w parku P3 Błonie jest zaprojektowany 
zgodnie z wymaganiami najemcy. W budynku zostaną za-
stosowane rozwiązania ekologiczne w postaci paneli izo-
lacyjnych, paneli słonecznych do ogrzewania wody użyt-
kowej, a także oświetlenia LED. Przekazanie powierzchni 
zaplanowane jest na połowę 2017 r. W transakcji z An-
talisem pośredniczyła agencja Colliers International. ■





EURO LOGISTICS10 NEWSY 

Panattoni Europe wybuduje kolejny obiekt 
dla firmy DSV Solutions specjalizującej się 

w kompleksowych rozwiązaniach dla logisty-
ki magazynowej. Obiekt o powierzchni 25 000 
m2 powstanie w Pęcicach, w ramach Panattoni 
Park Janki II.
– To kolejny nasz projekt, zatem zmierzamy w dobrym kie-
runku. Nowy obiekt zajmie 25 000 m2, w tym 1100 m2 część 
biurowa. Centrum logistyczne zagwarantuje nam możliwość 
prowadzenia wszystkich procesów logistycznych: od plano-
wania i operacji magazynowych po zarządzanie zapasami 
i dystrybucję. Wśród ciekawszych elementów mogę wy-
mienić dużą, murowaną antresolę, która pozwoli na obsłu-
gę mniejszych zadań. Przeniesiemy tutaj główną siedzibę, 
dotychczas rozproszoną po różnych obiektach. Stawiamy też 
na energooszczędność i oświetlenie LED – powiedział Maciej 
Walenda, prezes DSV Solutions.
– Z DSV Solutions współpracujemy już ponad 10 lat, zatem 
dobrze znamy oczekiwania klienta. Jest wymagający, bo dzia-
łania w branży logistycznej mają charakter niskomarżowy – 
przedsiębiorstwa takie jak DSV zmuszone są przez swoich 
odbiorców do efektywności kosztowej – musimy mieć tego 
świadomość i właściwie reagować na potrzeby – dodał Marek 
Dobrzycki, Managing Director z Panattoni Europe.
Obiekt w Pęcicach jest kolejną wspólną transakcją najmu Pa-
nattoni Europe i Grupy DSV, a po jego finalizacji powierzch-
nia wszystkich transakcji wyniesie w sumie 127 000 m2. ■

Panattoni Europe dla DSV Solutions

Firma Fiege, otrzymując tytuł „Gazeli Biznesu 
2016”, znalazła się gronie najdynamiczniej 

rozwijających się przedsiębiorstw w Polsce. 
Tytuł „Gazela Biznesu” to prestiżowe wyróżnienie przyzna-
wane przez redakcję Pulsu Biznesu co roku firmom, które 
charakteryzują się intensywnym rozwojem. 
- Rok 2017 jest szczególnie ważny dla naszej firmy – Fiege 
świętuje 20 lat istnienia na polskim rynku. Jest to czas pod-
sumowań oraz wyznaczania celów na przyszłość. Jesteśmy 
dumni, że przez te lata udało nam się zdobyć zaufanie klien-
tów, stać się wiarygodnym partnerem biznesowym dla licz-
nych kontrahentów i partnerów. Staramy się być innowacyjni 
i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów. Staliśmy się 
ważnym pracodawcą na polskim rynku – dzisiaj w Fiege 
pracuje ponad 1000 osób, a nowe osoby wciąż dołączają do 
naszej firmy. Nasz zespół tworzą profesjonaliści – ludzie peł-
ni pasji i zaangażowania, i każdemu z nich należą się słowa 
uznania za przyczynienie się do sukcesu firmy – powiedział 
Piotr Kohmann, prezes Zarządu Fiege Sp. z o.o.
Fiege w Polsce co roku zwiększa obroty i wciąż się rozbu-
dowuje. Firma stała się integralną częścią gospodarki, 
tworząc kolejne miejsca pracy, oferując międzynarodowe  
know-how swoim klientom na rodzimym rynku oraz anga-
żując się w projekty społeczne, edukacyjne i kulturowe. 
W ubiegłym roku do grona klientów dołączyły kluczowe fir-
my z branży oponiarskiej, produkcyjnej oraz e-commerce. ■

Fiege „Gazelą Biznesu 2016”

Co łączy Monako i stocznię w Gdyni?

Odpowiedzią na to pytanie jest pływający dok 
o tajemniczej nazwie NB56, który zwiększy 

powierzchnię Monako o 6 hektarów. Obiekt ten zo-
stał określony mianem flagowego projektu Gdyń-
skiej Stoczni CRIST.
Unikalna konstrukcja będzie miała za zadanie powiększyć 
linię brzegową księstwa, zmieniając cześć zatoki Monako 
w ląd. Miejsce to wypełnią luksusowe apartamenty, parki, 
promenada i liczne uliczne uliczki.
- Specjalistyczny dok umożliwi budowę kesonów betonowych 
(skrzynie posiadające otwarte dno – przyp. red.). Masa jednego 
z nich to nawet 10 tys. ton. Będą one wykorzystywane podczas 
prac hydrotechnicznych, szczególnie podczas budowy filarów, 

mostów czy nadbrzeży portowych – powiedział Zdzisław Bahy-
rycz, pełnomocnik Zarządu Crist S.A.
Główne parametry jednostki NB56:
 ❚długość: 56,4 m
 ❚szerokość: 49,3 m
 ❚wysokość: 25,5 m do górnego pokładu
 ❚powierzchnia robocza pokładu głównego: 56,4x34,72
 ❚masa netto jednostki: ponad 3000 ton



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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Anthony Gunn posiada ponad 
25 lat doświadczenia w bran-
ży logistycznej. Odpowiadał za 
opracowanie i wdrożenie du-
żych projektów transformacyj-

nych w tym obszarze w Europie, Stanach Zjednoczonych oraz 
Azji. Wśród nich były m.in. uruchomienie i obsługa centrów 
zwrotów dla wiodących na świecie firm z branży e-commerce, 
zarządzanie dystrybucją dla laboratoriów naukowych w Sta-
nach Zjednoczonych, a także spedycja dla firm działających na 
rynku części zamiennych i handlu detalicznego w Azji.

Głównym celem Anthony’ego Gunna jest rozwój w obszarze 
transportu morskiego i lotniczego, a także wzmocnienie po-
zycji GEFCO jako globalnego gracza na rynku logistyki dla 
przemysłu.
Przed dołączeniem do zespołu GEFCO Anthony Gunn był dyrek-
torem zarządzającym XPO Logistics (wcześniej Menlo). Karierę 
zawodową rozpoczynał od branży zbrojeniowej, w działach za-
kupów i dostaw. Następnie pracował dla wiodącej firmy z rynku 
półprzewodników, gdzie odpowiadał za zarządzanie łańcuchem 
dostaw na Stany Zjednoczone i Europę. Posiada dyplom MBA 
Uniwersytetu Napier w Edynburgu. ■

Ewa Daszkowska, która dołą-
czyła do firmy przed rokiem 
jako Property Manager, teraz 
podejmie rolę Head of Property 

Management w Polsce. Oprócz kierowania zespołem zarządców 
nieruchomości logistycznych jest również odpowiedzialna za 
największy z parków P3 w Polsce, P3 Błonie park w pobliżu 
Warszawy. Ewa Daszkowska ma ponad dziesięcioletnie do-
świadczenie w zarządzaniu nieruchomościami. Posiada dyplom 
magistra uzyskany na kierunku stosunki międzynarodowe na 
uczelni Collegium Civitas w Warszawie, ze specjalizacją w dy-
plomacji. Ukończyła także studia podyplomowe zarządzania 

nieruchomościami w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieru-
chomościami w Warszawie i posiada licencję zawodową zarząd-
cy nieruchomości.
Do zespołu property dołączyły: Kamila Kiersikowska – jako 
Property Manager odpowiada za parki P3 Piotrków i P3 Mszczo-
nów oraz Martyna Latawiec, która na nowym stanowisku jako 
Property Management Specialist odpowiada za park P3 Poznań. 
Oprócz Działu Property, P3 zdecydowało się na poszerzenie 
zespołu leasingowego. Do zespołu dołączył Radosław Ignasiak 
– Manager Development, Magda Twarowska – Senior Leasing 
Manager oraz Anna Brym – asystentka działu. Magda Kilijań-
ska awansowała na stanowisko Senior Leasing Managera. ■

Piotr Merta dotychczas pełnił 
funkcję naczelnika Biura Ob-

sługi Inwestorów w Urzędzie Miasta Opola, będąc odpowie-
dzialnym za promocję gospodarczą miasta zarówno w kraju, 
jak i za granicą, sprzedaż i promocję terenów inwestycyj-
nych, a także obsługę inwestorów oraz prowadzenie pro-
jektów inwestycyjnych – również z branży nieruchomości 
komercyjnych – na każdym etapie ich realizacji. Piotr Merta 

jest absolwentem Politechniki Opolskiej, Wydziału Ekono-
mii i Zarządzania, na kierunku Europeistyka, a także ma-
gistrantem University of Highlands and Islands Inverness 
College w Wielkiej Brytanii.
W Panattoni Europe odpowiedzialny będzie za pozyskanie i ob-
sługę nowych projektów magazynowych i produkcyjnych typu 
build-to-suit oraz dopasowanie usług dewelopera do wymagań 
potencjalnych klientów. ■

Nowy wiceprezes GEFCO ds. transportu morskiego i lotniczego

Zmiany personalne w P3

Panattoni Europe wzmacnia zespół BTS

Anthony Gunn został mianowany szefem Działu Transportu Morskiego i Lotnicze-
go Grupy GEFCO. Jest on również członkiem Komitetu Wykonawczego.

P3 wzmocniło działy property i leasingu o nowych pracowników – poza tym Ewa 
Daszkowska została szefem działu Property Management, Magda Kilijańska 

awansowała na stanowisko Senior Leasing Managera.

Do struktur dedykowanych realizacji obiektów „sztych na miarę” o charakterze 
produkcyjnym BTS Group dołączył Piotr Merta. Objął on stanowisko Business 

Development Senior Managera i będzie odpowiedzialny za pozyskiwanie, a także 
obsługę nowych projektów produkcyjnych (w tym magazynowych) oraz dopasowa-
nie usług Panattoni Europe do wymagań potencjalnych klientów



Więcej na stronie: www.truck-business.pl

Partnerzy konferencji

8 czerwca 2017  
Warszawa, Hotel Novotel Airport

NAJWIĘKSZE  
SPOTKANIE 
HANDLOWE  

W BRANŻY 
TRANSPORTOWEJ

ZAPEWNIAMY:
Bogaty program merytoryczny 

Możliwość uczestniczenia w szkoleniu "Nowoczesna sprzedaż i negocjacje w trudnych realiach rynku TSL" 
Awords: Wybieramy liderów wśród dostawców produktów i usług dla transportu 

Prezentacja zapotrzebowania na usługi transportowe firm produkcyjnych i handlowych  

Sesja handlowa z menedżerami firm handlowych, produkcyjnych oraz dostawców usług i produktów dla transportu 
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Spotkanie z mistrzami
Masters of Supply Chain, nowa konferencja w portfolio wydarzeń Wydawnictwa Eurologistics, 
z miejsca okazała się hitem. Trudno się dziwić, bowiem program wydarzenia, będący pokło-
siem badania Supply Chain Designer, był wyjątkowo bogaty. Goście konferencji mogli zapo-
znać się z nagrodzonymi najlepszymi projektami usprawnień w łańcuchach dostaw oraz co 
najważniejsze poznać stojące za nimi osoby – czyli Mistrzów Logistyki.

Pomysł eksportowy
Po przedstawieniu przez or-
ganizatorów genezy konfe-
rencji, głos zabrał Grzegorz 
Kiedrzyn, Supply Chain and 
Innovation Director i Czło-
nek Zarządu w firmie Kna-
uf. Pan Grzegorz opowiadał 
o procesie poszukiwania 
i wdrażania innowacji w swo-
jej firmie oraz o platformie 

Ideabook, która jest jego kręgosłupem. Powstanie programu 
opartego na kreatywności pracowników i zespołów w Knauf 
było efektem chęci wykorzystania naturalnej tendencji pra-
cowników do narzekania.
Programy sugestii pracowniczych funkcjonują w wielu fir-
mach, lecz Knauf wyróżnia się tutaj dzięki zastosowaniu 
platformy Ideabook. Za jej pomocą pracownicy mogą zgłosić 
swój pomysł, ale też ocenić i skomentować inne pomysły. 
Właśnie powszechność i dostępność platformy – z myślą 
o niej w obszarze produkcyjnym postawiono dostępne dla 
wszystkich pracowników infokioski – decydują o jej sile. 
Ideabook, pomysł polskiego oddziału Knauf, jest doceniany 
i eksportowany do kolejnych krajów.

Delphi modeluje sieć
Paweł Łaszczak, Supply 
Chain Optimization Su-
pervisor EMEA i Tomasz 
Kalemba, Advanced Logi-
stics Engineer, reprezento-
wali firmę Delphi. Przedsta-
wili projekt modelowania 
sieci dystrybucji części 
zamiennych w Europie 
Centralnej i Wschodniej, 

który zaowocował przeniesieniem centralnego magazynu 
firmy z Warszawy do Wrocławia. Polska jest kluczowa dla 
Delphi z punktu widzenia logistyki i głównie o tym mówili-
śmy podczas konferencji.
Projektując sieć dystrybucji sieci części zamiennych, jako 
priorytet traktowano skrócenie czasu przesyłki do klienta, 
lecz pamiętano przy tym o trzymaniu kosztów w ryzach. 
Podstawową metodą wykorzystywaną w symulowaniu i wy-
borze nowej lokalizacji było modelowanie oparte na wy-
ważonym środku ciężkości. W wyniku ścisłej współpracy 
z dostawcami usług logistycznych opracowane zostało roz-
wiązanie pozwalające wymagającym niemieckim klientom 
otrzymywać części zamienne w ciągu 24 godzin od złożenia 
zamówienia przy zachowaniu kosztów na poziomie pozwa-
lającym uzyskać przewagę konkurencyjną.

Nowe technologie w zasięgu ręki
Robert Goncerz z firmy SKK 
podczas Masters of Supply 
Chain podjął się przeglądu 
nowych technologii w zarzą-
dzaniu łańcuchami dostaw 
i zastanawiał się, czy inwe-
stycje w tego typu rozwiąza-
nia mogą się szybko zwrócić. 
Prelegent zwrócił uwagę na 
coraz większy poziom za-
awansowania nowych produktów i wynikające z tego wyzwania.
Szczególnie dużą rolę w gronie innowacyjnych technologii 
grają rozwiązania mobilne, oparte o system Andorid. Dzięki 
powszechności smartfonów pozwalają na automatyzację czy 
śledzenie procesów przy niskim progu wejścia. Jeden stan-
dard działania aplikacji ułatwia pracę deweloperom i gwaran-
tuje zgodność wielu rozwiązań. Warto także zwrócić uwagę 
na rozwój systemów wymiany danych opartych o EDI czy też 
coraz bardziej zaawansowane i powszechne systemy wizyjne.

 ■ Witold Zygmunt
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Sposób Coca-Coli
Katarzyna Piątkowska, 
Country Supply Cha-
in Services Manager 
w Coca-Cola HBC Polska, 
przybliżyła gościom kon-
ferencji tajniki strategii 
rozwoju łańcucha do-
staw opartej na budowa-
niu wartości razem ze 
swoimi klientami. Jak 

podkreśliła prelegentka, siła marki Coca-Cola daje jej moż-
liwość budowania dojrzałego łańcucha dostaw. Dojrzałość to 
dla firmy przede wszystkim dialog z klientami, dzięki któ-
remu obie strony zyskują wartość dodaną, zaś u podwalin 
kooperacji stoją partnerstwo i przywództwo.
Działania partnerskie obejmują wspólne planowanie dzia-
łań, dzielenie się innowacyjnością i najlepszymi praktyka-
mi, indywidualne podejście do potrzeb klienta w ramach 
programu Implant oraz dbałość o najwyższą jakość współ-
pracy i doskonałość operacyjną. Działania na rzecz przy-
wództwa to z kolei zapewnienie przez Coca-Colę wiarygod-

ności działań, wpieranie odwagi do wprowadzenia zmian, 
inspirowanie klientów i zachęcanie do budowy kultury 
organizacyjnej.

Tajniki budżetu logistycznego
Krzysztof Bobiński, Head of 
Supply Chain CEEG w firmie 
Panasonic, pokazał w jaki 
sposób można wykorzystać 
Sales&Operational Planning 
w procesie tworzenia bu-
dżetu logistycznego. Proces 
projektowania budżetu logi-
stycznego w Panasonicu za-
kłada, iż zadaniem logistyki 
jest wsparcie sprzedaży, zaś sam budżet powinien być związa-
ny ze strategią całej firmy, elastyczny i transparentny.
Prelegent przyznał, że istnieje droga na skróty – budżet 
można obliczyć, opierając się na wartości zeszłorocznych 
obrotów. Jednak oparcie się na zaawansowanym S&OP 
daje znacznie lepsze rezultaty. Pan Krzysztof pokazał, jak 
od planu sprzedaży należy przejść do kosztów logistyki,  
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a następnie ocenić realność zaplanowanego budżetu. Na ko-
niec prelegent wskazał pięć punktów kluczowych dla suk-
cesu wdrożenia S&OP.

Od planu do wykonania
Dawid Majchrzak, Project 
Manager w Hilding Anders 
Polska, zaprezentował z de-
talami imponujący projekt 
generalnego remontu fa-
bryki materacy w Murowa-
nej Goślinie. Konieczność 
jego wykonania wynikała 
z planu strategicznego 
Hilding Anders. Rozwią-

zaniem był re-inżyniering layoutu całej firmy. Pan Dawid 
zaprezentował wprowadzone zmiany, obejmujące reorgani-
zację i zmniejszenie liczby centrów produkcyjnych, przebu-
dowę magazynów i stworzenie nowej drogi transportowej.
Na etapie przygotowania projektu opracowano trzy sce-
nariusze działań, co zapewniło bezproblemowy przebieg 
etapu realizacji. Prelegent podkreślił jak dużą rolę odegrał 
w sukcesie przedsięwzięcia czynnik ludzki. Zarząd Hilding 
Andres pozwolił oddelegować pracowników w całości do 
prac nad projektem. Zapewniło to ich pełne zaangażowanie, 
zaś ich umiejętności okazały się kluczowe przy przygotowa-
niu i realizacji przebudowy.

Jakość przede wszystkim
Michał Gębicz, Customs 
and Distribution Project 
Manager w firmie Lumileds 
Poland S.A., zaprezentował 
projekt poprawy jakości do-
staw, realizowany przez jego 
firmę. Strategia firmy zakła-
da maksymalny nacisk na 
jakość wyrobów i usług do-
starczanych klientom. Z tego 

powodu Lumileds nie tylko rygorystycznie kontroluje proces 
produkcji, ale też wymaga od przewoźników, aby zagwaranto-
wali maksymalne bezpieczeństwo ładunków podczas transpor-
tu oraz realizowali dostawy w wymaganym czasie.
Drogą do spełniania polityki jakościowej był projekt 
jakości dostaw E2E, do współpracy w którym zaproszo-
no przewoźników. Prelegent na przykładzie znakomitej 
współpracy z firmą Dachser pokazał, jak duże zaangażo-
wanie operatora logistycznego może wpłynąć na szyb-
ką poprawę jakości dostaw. Goście konferencji mogli 
się przekonać, jakie problemy najczęściej występowały 
i w jaki sposób można je wyeliminować, wprowadzając 
standardy postępowania.

Korzyści dla wszystkich
Dariusz Krasoń, Logi-
stics Manager w firmie 
Carlsberg, mówił podczas 
Masters of Supply Chain 
o tym, jak Carlsberg rozu-
mie proces Customer Col-
laboration i jak współpraca 
z klientami wpływa na pro-
cesy logistyczne w samej 
firmie.
Czym jest Customer Collaboration dla Carlsberga?  
To przejście od nieregularnych lub regularnych interak-
cji – ale nie zawartych w biznesplanie obu firm – do 
zestawu wspólnych inicjatyw, które wykraczają poza 
standardową działalność operacyjną i cechują się ra-
chunkowością i celami wspólnymi dla obu firm. Prele-
gent zaznaczył, że możliwe korzyści z tego procesu w po-
dejściu długoterminowym są ogromne.
Prelegent zaprezentował metody i narzędzia jakich warto 
użyć na każdym z tych etapów budowy Customer Colla-
baration. Wskazał też kilka obowiązkowych jego zdaniem 
elementów, jak transparentność operacji czy weryfikacja 
i analiza danych.

 ■Witold Zygmunt

Partnerzy konferencji:Partnerzy konferencji:

Patroni medialni:

Dariusz Krasoń, Carlsberg

Dawid Majchrzak, Hilding Anders Polska

Michał Gębicz, Lumileds Poland S.A.
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Zaangażowanie pracowników w proces poprawy organi-
zacji to dla każdej firmy wielka szansa, trzeba jednak 

wiedzieć, jak stworzyć właściwy klimat do jej zaistnienia. In-
nowacje w organizacji nie muszą być wielkie, każda zmiana 
która coś ulepsza, poprawia jakość lub skutkuje tworzeniem 
nowego produktu to cenna, twórcza idea. Proces obejmuje 
zgłoszenie pomysłu do Ideabook’u, wdrożenie go oraz ocenę 
efektów. Całemu przedsięwzięciu przyświeca chęć przekucia 
frustracji pracowników, wynikających z problemów napoty-
kanych, w pracy w pomysły na eliminowanie tych trudności.
Sam Ideabook to autorski portal, służący do zarządzenia 
innowacjami. Jedną z jego najważniejszych cech jest po-
wszechność – Ideabook jest dostępny dla wszystkich pra-
cowników. Ułatwia to zainstalowanie na terenie zakładów 
infokiosków. Dzięki nim pracownicy nie pracujący przy 
komputerze mogą zalogować się do platformy.

Każde zgłoszenie innowacje otrzymuje komentarz. Mogą go 
dodać nie tylko osoby odpowiedzialne za wdrażanie innowacji, 
ale też wszyscy pracownicy. Grupa liderów zajmuje się prze-
dyskutowaniem każdego pomysłu. Wyróżnione pomysły i ich 
autorzy są uroczyście nagradzani podczas corocznej Gali. Kna-
uf ceni również niewykorzystane pomysły, które mogą okazać 
się przydatne w przyszłości. Trafiają one do banku wiedzy 
umieszczonego w portalu. W ciągu dwóch lat działania progra-
mu Knauf zgromadził 369 pomysłów, głownie dotyczących ryn-
ku, produktów i technologii. Firma dokładnie oblicza korzyści 
finansowe wynikające z wdrażanych innowacji i prognozuje,  
że w 2016 roku będą one dwukrotnie wyższe niż w 2014.
Gdy ludzie biorą sprawy w swoje ręce, ewentualna frustracja 
zostaje zamieniona w zaangażowanie na rzecz pracodawcy. 
I tutaj należy poszukiwać źródeł sukcesu projektu Knaufa.

 ■Oprac. WZ

Platforma innowacji
Platforma Ideabook została stworzona przez firmę Knauf. To doskonały sposób na zachęcenie pracowników do 
włączenia się w poprawę działania przedsiębiorstwa – stanowi rozwiązanie z obszaru twórczości operacyjnej.

KNAUF Ideabook - portal do zarządzania innowacjamiFirma: Projekt:
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Przykładem takiego podejścia jest projekt Ciężarówki 
w Ruchu Ciągłym zrealizowany dzięki współpracy 

działów Logistyki, Planowania, Produkcji oraz naszych 
przewoźników. Pomysł polega na takim zaplanowaniu 
tras, by ciężarówka wioząca towar z zakładu produkcyj-
nego do magazynu dystrybucyjnego, w drodze powrotnej 
zabierała puste opakowania szklane. Projekt zrealizowa-
ny został przez Coca-Cola HBC w Polsce oraz na Litwie, 
Łotwie i w Estonii.
Siatka produkcyjna w tej geografii składa się m.in. z za-
kładów produkcyjnych w Radzyminie (produkcja napojów 
w butelkach PET) i Staniątkach (produkcja napojów m.in. 
w butelkach szklanych zwrotnych). Oba zakłady produkują 
na potrzeby rynku polskiego i krajów bałtyckich; puste opa-

kowania zwrotne wracają z rynku tylko do zakładu produk-
cyjnego w Staniątkach.
Projekt polega na znalezieniu synergii w transporcie napo-
jów z Radzymina i Staniątek do magazynów dystrybucyj-
nych (również w krajach bałtyckich) oraz zwrotu pustych 
butelek do Staniątek.
Korzyści wynikające z wdrożenia nowego procesu to eli-
minacja tzw. „pustych” przebiegów (ciężarówka porusza 
się w ruchu ciągłym), brak potrzeby szukania zleceń 
w transporcie powrotnym do Polski, redukcja spalania, 
a w konsekwencji mniejsza emisja CO

2
, wzrost satysfak-

cji przewoźników ze współpracy z Coca-Cola HBC oraz 
redukcja kosztów.

 ■Oprac. WZ

Synergia w transporcie
Strategia Działu Łańcucha Dostaw w firmie Coca-Cola HBC opiera się m. in. na optymalizacji przepływów 
i maksymalizacji wykorzystywanych zasobów. Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników oraz partnerów 
biznesowych w sposób ciągły usprawniamy procesy biznesowe.

Ciężarówki w Ruchu Ciągłym

Radzymin

Staniątki

Kowno

Ryga

Tallin

Ruch ciągły:

Trasa jednej ciężarówki między zakładami produkcyjnymi i magazynami dystrybucyjnymi

Korzyści z wdrożenia rozwiązania:

 Eliminacja tzw. „pustych” przebiegów - ciężarówka porusza się w ruchu 
ciągłym

 Brak potrzeby szukania zleceń w transporcie powrotnym do Polski

 Redukcja spalania, a w konsekwencji mniejsza emisja CO2

 Wzrost satysfakcji przewoźników ze współpracy z Coca-Cola HBC

 Redukcja kosztów

Zakład Produkcyjny

Magazyn Dystrybucyjny

Coca-Cola HBC Polska Ciężarówki w Ruchu CiągłymFirma: Projekt:
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Coca-Cola HBC Polska Implant to szyte na miarę rozwiązanie dla klientaFirma: Projekt:

Coca-Cola HBC Polska dedykuje wybraną osobę do 
współpracy z klientem w jego środowisku.  Implant 

pracując w zespołach x-funkcyjnych zarówno w środowi-
sku klienta jak i wewnątrz organizacji jest łącznikiem 
i źródłem informacji, wiedzy oraz rozwiązań dla naszych 
działów handlowych i całościowego łańcucha dostaw. De-
dykowana osoba bazując na analizie procesów logistycz-
nych i danych pozyskiwanych od klienta zgłębia wiedzę 
na temat parametrów sprzedaży produktów Coca-Cola. 
W efekcie wypracowuje rozwiązania optymalizujące kosz-
ty z poziomu punktu sprzedaży.
Przykładowy przebieg realizacji programu Implant 
z klientem obejmuje podstawowe procesy, jak analiza 
zapasów i cen u klienta; serie wizyt w sklepie; zawanso-
wane procesy, jak optymalizację przepływu produktu czy 
sprawdzanie dokładności prognoz. Finałem jest wejście 
na kolejny poziom relacji, w których Coca-Cola i klient 
tworzą wspólny biznesplan, wspólne procesy planowania 
i prognozowania oparte na centralizacji zamówień czy 
plany poprawy i dostępności produktu na półce (OSA – On 
Shelf Availability OSA).
Implant, postrzegany przez klientów jako ambasador, wy-
chodzi ponad standardowy schemat działań, wskazując na 
źródłowe przyczyny i kreując rozwiązania „szyte na mia-
rę”. Podstawowe obszary pracy Implanta to ciągła popra-
wa poziomu obsługi (Service Level) i dostępności produk-
tu na półce przy jednoczesnym budowaniu zaangażowania 
x-funkcyjnych zespołów Coca-ColaC HBC i klienta. Wszel-

kie podejmowane działania oraz inicjatywy opierają się na 
zaufaniu i wspólnym dążeniu do wyznaczonego celu, co 
jest w tym przypadku kluczem do sukcesu w budowaniu 
wartości dodanej w biznesie.

 ■Oprac. WZ

Ambasador dla klienta
Coca-Cola HBC Polska traktuje program Implant jako najbardziej zaawansowane podejście zapewniające 
długotrwałe i strategiczne relacje z klientami w procesie budowania wartości dodanej (JVC) w biznesie z na-
ciskiem na obszary łańcucha dostaw i działu handlowego. Program oparty jest na indywidualnym podejściu 
do klienta oraz realizacji konkretnych, wspólnie ustalonych celów.

2 2
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Customer Logistics Processes Analysis
• Service Level & Out Of Stock Improvement
• Cost Optimization: eg. via Backhauling, truck utilisation
• Cross-functional projects Implementation (Supply Chain & Commercial): eg. via store 

alerts & shelf management

Point Of Sale & Customer Data Analysis
• System Parameters 
• Promo & Novelties Management

Physical Presence At Customer
• Loss reduction within entire Customer Chain: root causes, win – win – win actions 
• Drive quick wins & long term actions for excellence 

Implant Ensuring Individual Approach Per Customer And
Linkage Between CC HBC & Customer 

5 5

IMPLANT
Out-of-Stock

Service Level

Store Stock

OSA

Implant Program Main Activities With Customer Y
(example)
Added Value For CCHBC As Well As For Customers

• Listing Management

• Stock Management

• Promo Forecasting

• Orders Management

• Shelf parameters revision 
(minimum on the shelf)

• Special actions by 
product by Store (based 
on Customer data)

• Non Active stock
reduction

• Real listing in each stores 

• Analysis of bottom stores 
and product

• Collaboration with 
customer to improve
availability

• Daily close collaboration
Sales Force & Customer

• Phantom Stocks
elimination

• Analysis data by bottom 
stores and product

• Reactiv ordering
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Łańcuch dostaw z działem logistyki klienckiej jest nieod-
łączną częścią biznesu Coca-Cola HBC Polska i poprzez 

x-funkcyjną współpracę wewnątrz firmy oraz z naszymi 
klientami realizuje program zawarty w Joint Business Pla-
nie. Takie podejście gwarantuje osiąganie efektywności 
operacyjnej w całościowym procesie zarówno u dostawcy 
jak i u klienta (End to End). Z każdym partnerem bizne-
sowym wytyczamy indywidualną drogę realizacji naszych 
wspólnych celów.
Skupiamy się na jakości i dostarczaniu celów klienta nie 
zapominając o strategii firmy Coca-Cola HBC. Poprzez po-
prawę Service Level, obniżanie kosztów logistycznych czy 

pracę nad CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and 
Replenishment) stajemy się partnerem strategicznym dla 
naszego klienta. Jednocześnie dbamy o poprawę satysfakcji 
konsumenta poprzez ciągły wzrost dostępności produktów 
na półce (OSA) oraz odpowiadamy na potrzeby klienta do-
starczając innowacyjne rozwiązania operacyjne.
Każda aktywność buduje wartość z klientem niosąc za sobą 
efekt finansowy, który pozwala na większą konkurencyj-
ność zarówno dla Coca-Cola HBC jaki i klienta. Dzięki temu 
skupiamy się na finalnym konsumencie, stawiając go w cen-
trum naszej uwagi.

 ■Oprac. WZ

Skupienie uwagi na konsumencie
Coca-Cola HBC Polska Budowanie wartości z klientami (Joint Value Creation)Firma: Projekt:

Joint Business Plan 
Base Of Cooperation

JBP 2016:
 Agreed 8 KBI`s for common tracking
Monthly meetings to review performance
 20 activities 
 4 people from CC HBC and 6 from Customer SC involved
 „Implant” plays a key role for operational contact and Joint Business Plan execution

Customer  X

Joint Business Plan With Individually Aligned Key Priorities
(example)

2016
Customer-Centric Thinking  

Organization

2017 201820152014

Joint Value Creation Ensured by 
Cross-Functional and Cross-Company Cooperation

We Are Focused On The Customer Needs, While Delivering Our Strategies As Well 

Key Account Manager
Trade Marketing

Category Management
Demand Planning

Commercial Finance
Customer Logistics

Joint Value 
Creation

Buyer
Marketing

Category Management
Masterdata

Supply Chain

Finance

C
U

ST
O

M
ER

Długotrwałe i strategiczne relacje z klientami są kluczowym elementem budującym wartość dodaną (JVC) 
w biznesie. Wszystkim graczom na rynku zależy na zadowoleniu finalnego konsumenta, a efektem takiego 
podejścia jest trójstronna satysfakcja, dostawca-klient-konsument.
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Jak budujemy partnerstwo?

KLIENT 
W CENTRUM 

UWAGI  
ŁAŃCUCHA 

DOSTAW

END TO END
(COCA-COLA + KLIENT) 

RTM
(OPTYMALNA DROGA 

DO KLIENTA)

OUTSOURCING
(USŁUGI 

OPERATORÓW 
LOGISTYCZNYCH)

Coca-Cola HBC Polska Dojrzały łańcuch dostaw zorientowany na partnerstwo i przywództwoFirma: Projekt:

Kultura organizacyjna  
tworzona z myślą o partnerach
Jak tworzyć przewagę konkurencyjną? Jak wygrywać na rynku? Jak stawać się kontrybutorem sukcesu na 
rynkach poprzez kreację dojrzałego Łańcucha dostaw? Odpowiedzi na te i inne pytania zawarte są w definicji 
„Dojrzałego łańcucha dostaw zorientowanego na partnerstwo i przywództwo”

W ostatnich latach rynek specjalizował się w modelach 
procesowych, pomiarowych, gwarantując najwyższy 

poziom dojrzałości procesowej. Celem naszego projektu 
jest uświadomienie roli kluczowych aspektów – przywódz-
twa i partnerstwa w tworzeniu dojrzałego łańcucha dostaw. 
Równoległym celem projektu jest zainspirowanie osób 
mających udział w tworzeniu łańcucha dostaw w kreacji 
nowych zachowań, nowych postaw opartych na nowych 
kompetencjach. Przy okazji określenia nowych kompeten-
cji definiujemy klucz w doborze pracowników dzisiejszego 
łańcucha dostaw.
Dzięki temu możemy budować zaangażowanie oraz kultu-
rę organizacyjną. Kulturę opartą nie tylko na swoim ”ja”, 
ale również na środowisku, z którym jesteśmy związani. 

Rozumiejąc potrzeby klientów oraz naszych partnerów 
biznesowych, możemy wspólnie osiągnąć korzyści. To jest 
klucz w budowaniu układu partnerskiego w biznesie, a tym 
samym klucz do dojrzałego łańcucha dostaw.
Właściwa kultura organizacyjna buduje skuteczne przy-
wództwo. Oparta powinna być na takich aspektach jak wia-
rygodność (uczciwe działania, oparte na przekonaniu o ich 
słuszności), nauka i rozwój (słuchanie innych), wspólnie 
działanie (przekonanie o sile zespołu), doskonałość (nacisk 
na jakość i szybkość działania), troskę o pracowników (wia-
ra w ludzi i inwestycje w ich rozwój) oraz przede wszystkim 
stawianie klientów w centrum działań i odnoszenie wspól-
nych sukcesów.

 ■Oprac. WZ
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Konieczność dokonana remontu wynikała z planu stra-
tegicznego firmy Hilding Anders. Fabryka pomimo 

przejścia na system czterozmianowy była już na granicy 
swoich możliwości produkcyjnych, tymczasem zamówienia 
nieustannie rosły i według prognoz w 2015 roku zakład nie 
byłby w byłby już w stanie zaspokoić zapotrzebowania. Ko-
lejnym wyzwaniem, przed którym stanęli autorzy projektu 
było rozwiązanie problemu przeciążenia głównych dróg 
transportowych.
Cele było zwiększenie zdolności produkcyjnych aż o 100%, 
skrócenie długości dług transportowych o 15-25% i zwięk-
szenie pojemności magazynu surowców o 10-15%. Tak 
znaczący wzrost wydajności wymagał oczywiście zakupu 
nowej linii produkcyjnej, ale oczywiście pojawił się pro-
blem – gdzie znaleźć na nią miejsce w sytuacji, gdy projekt 
nie zakłada rozbudowy zakładu? Największym wyzwaniem 
było jednak uniknięcie ograniczenia zdolności produkcyj-

nych podczas trwania projektu.
Klucz stanowił re-inżyniering layoutu całej firmy. Zmiany 
objęły reorganizację i zmniejszenie ilości centrów produk-
cyjnych, przebudowę magazynów i stworzenie nowej drogi 
transportowej. Przy okazji tego projektu postanowiono zau-
tomatyzować systemy transportowe materacy i palet.
Dzięki kompetencjom kierownika projektu i starannie do-
branym członkom zespołu, rozwiązano wszystkie problemy, 
które ujawniały się na etapie projektowania. Zarząd firmy 
zdawał sobie sprawę z tego, że duże zaangażowanie na 
etapie przygotowania skutkować będzie uniknięciem pośli-
zgów i dużych problemów w późniejszym terminie. Dlatego 
wyrażono zgodę na całkowite oddelegowanie członków ze-
społu projektowego od codziennych zadań. W efekcie cały 
remont zakończył w praktyce trzy miesiące przed termi-
nem, zaś zdolności produkcyjne zakładu podwoiły się.

 ■Oprac. WZ

Wzorcowa modernizacja
Generalny remont fabryki materacy Hilding Anders Polska w Murowanej Goślinie to wzorcowy przykład pro-
jektu, w którym duże zaangażowanie kierownictwa oraz drobiazgowo przygotowany plan przełożyły się na 
gładki przebieg etapu realizacji. Udało się sprostać wyjątkowemu wyzwaniu – zmiany nie mogły zaburzyć 
ciągłości produkcji w zakładzie. 

Hilding Anders Polska Generalny remont fabrykiFirma: Projekt:

Zakres 

20 

Zakres został rozbity na 113 elementów niezbędnych do 
dostarczenia przez 38 dostawców w projekcie. 

Modyfikacje 
budynku 

Rozbiórka istniejących 
pomieszczeń i ścian 

Budowa nowych bram 
i przejść 

Budowa nowych 
pomieszczeń 

Przebudowa systemu 
tryskaczy 

Realokacja 
maszyn 

Realokacja 
istniejących maszyn 

Przebudowa 
infrastruktury 
elektrycznej 

Przebudowa 
infrastruktury 

sprężonego powietrza 

Instalacja 
nowych 
maszyn 

Przenośniki palet z 
wyrobem gotowym 

Automatyczne 
streczowanie i 
bandowanie 

Przenośniki materacy 
– część masowa 

Przenośniki materacy 
– część jednostkowa 

Przebudowa 
systemu 

regałowego 

Realokacja 
istniejących regałów 

Przebudowa 
istniejących regałów 

Instalacja nowych 
regałów 
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Carlsberg, jeden z liderów na rynku piwa, postawił na bliską współpracę z klientami i relacje win-win. Pro-
gram Customer Colaboration ma celu dopasowanie się do specyficznych potrzeb i wymagań każdego klienta, 
co sprzyja tworzeniu długoterminowych więzi.

Carlsberg Zwiększona efektywność współpracy z konsumentemFirma: Projekt:

Rocznie Carlsberg warzy w Polsce około 8 milionów 
hektolitrów piwa, co oznacza ponad 1,7 mln palet do-

starczanych do klientów rocznie. Jest to wymagająca i reali-
zowana na ogromną skalę operacja logistyczna. W szczyto-
wym sezonie, w ciągu jednego dnia ponad 700 ciężarówek 
wozi piwo lub opakowania należące do Carlsberg.
Duża skala działania wymaga zaawansowanych rozwiązań 
w zarządzaniu łańcuchem dostaw i ciągłej zmiany proce-
sów. A ponieważ oczekiwania klientów cały czas rosną 
dlatego Carlsberg Polska wprowadził już kilka lat temu 
i z powodzeniem rozwija program współpracy z klientami. 
Budowanie łańcucha wartości we współpracy z klientem 
zwiększyło efektywność procesów logistycznych. W ra-
mach Customer Collaboration zdefiniowany został dokładny 
zakres działań i aktywności, które mogą być realizowane 
w zależności od specyfiki danego partnera. Program stano-

wi drogę od przysłowiowego „gaszenia pożarów” we współ-
pracy do proaktywnego budowania długoterminowych rela-
cji biznesowych, gdzie jednym z kluczowych elementów jest 
efektywny ETE (End to End) Supply Chain. 
Inwestycja ta opłaca się dla obu stron i przynosi wymierne 
efekty. Customer Collaboration otwiera nowe kanały przepły-
wu informacji i włącza klienta w proces planowania. Prowa-
dzony jest we wszystkich działach a nie tylko w działach han-
dlowych. Skupia się na wyszukiwaniu obszarów, w których 
istnieje największa możliwość podnoszenia jakości usług, 
a następnie systematycznym usprawnianiu działań. To ozna-
cza wyjście z pewnych „informacyjnych silosów”, często two-
rzonych we współpracy między firmami. Pozytywne efekty 
organizacyjne i finansowe, wynikające z daleko idącej współ-
pracy odczuwa sieć logistyczna Carlsberga, jak i klientów.

 ■Oprac. WZ

Bliżej klienta
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Mahle należy do 30 największych dostawców części silni-
kowych na świecie. Posiada ponad 170 zakładów produk-

cyjnych oraz 16 centrów rozwojowych położonych na pięciu 
kontynentach i zatrudnia około 75 000 pracowników. Produkty 
firmy można znaleźć w połowie wszystkich produkowanych 
na świecie pojazdów. Działająca w Krotoszynie fabryka ma po-
wierzchnię 322 tys m2 i zatrudnia blisko 3300 osób. Produkuje 
zawory i prowadnice zaworów, tłoki i tuleje cylindrowe.
Jak wygląda droga od pomysłu pracownika do jego realiza-
cji w Krotoszynie? Pracownik wypełnia formularz, który na-
stępnie przekazuje bezpośredniemu przełożonemu. Pomysł 
jest wprowadzany do systemu komputerowego, następuje 
ocena finansowych korzyści wynikających z jego wdroże-
nia, zaś zatwierdzenia zgłoszenia do realizacji dokonuje 
gremium decyzyjne, obradujące raz w tygodniu.
Dział Controlingu wyliczy wartość pomysłu i wypłaci pra-
cownikowi nagrodę. Wystarczy wypełnić formularz, przeka-
zać go do odpowiedniego koordynatora, który go uzupełni. 
Jeśli zostanie zatwierdzony do realizacji zyskuje i przedsię-

biorstwo i pracownik. Założenie jest takie, że musi to być 
innowacja – coś zupełnie nowe, lub modernizacja – kolejną 
wersją istniejącego rozwiązania, poprawą czegoś co już jest. 
Zmiana powinna dotyczyć procesów produkcyjnych i wspie-
rających i nie mieścić w zakresie obowiązków pracownika.
Całość działa pod hasłem PCP-Sugestia. Co ważne, PCP Suge-
stia to nie jest naprawa usterki, awarii, usprawnienie zagra-
żające bezpieczeństwu lub zwiększającego ryzyko wystąpie-
nia wypadku ani też zmiana wynikająca z norm jakościowych 
oraz przepisów prawnych. Nieprzyjęte do realizacji zostaną 
także propozycje związane z zaleceniami po wizycie, audycie, 
kontroli, inspekcji, a także pomysły nieprecyzyjnie omówio-
ne np. „Coś w tym temacie powinniśmy zrobić…”
Aktualnie przyjmowane jest około 80% zgłaszanych po-
mysłów, zaś aktywnie w programie udziela się około 1/3 
załogi. Celem na najbliższy okres jest zwiększenie zainte-
resowania pracowników, aby już połowa z nich zgłaszała 
pomysły.

 ■Oprac. WZ

Budowa zaangażowania
Mahle Polska Jak ożywić pomysły pracowników?Firma: Projekt:

Duże sukcesy odnosi działający w Mahle Polska program mający na celu zachęcenie pracowników do zgła-
szania sugestii poprawy funkcjonowania procesów oraz oszczędzania. Odpowiednio skonstruowane standar-
dy zgłaszania i oceniania pomysłów zaowocowały dużą aktywnością załogi na tym polu.

MAHLE Polska Spółka z o.o., Continuous Improvement,  22.02.2016
9

© MAHLE

Gdzie szukać ?

Program PCP-Sugestii MAHLE Polska
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Delphi Modelowanie sieci dystrybucji części zamiennych w Europie Centralnej i WschodniejFirma: Projekt:

Punktem wyjścia w analizach lokalizacji obiektów logi-
stycznych przeprowadzanych przez krakowski zespół jest 

metoda wyważonego środka ciężkości. Na podstawie poło-
żenia geograficznego poszczególnych dostawców i klientów, 
wysokości popytu oraz jednostkowych kosztów przewozu 
metoda ta pozwala wskazać lokalizację, która z matematycz-
nego punktu widzenia powinna minimalizować dystans oraz 
koszt realizowanych przewozów. Wykorzystanie tej metody, 
uzupełnione o wiedzę na temat istniejącej infrastruktury 
oraz siły roboczej, stoi u podstaw decyzji o przeniesieniu 

centrum dystrybucyjnego z okolic Warszawy do Wrocławia.
W wyniku ścisłej współpracy z dostawcami usług logistycz-
nych, opracowane zostało rozwiązanie, pozwalające wymagają-
cym niemieckim klientom otrzymywać części zamienne w cią-
gu 24 godzin od złożenia zamówienia przy zachowaniu kosztów 
na poziomie pozwalającym uzyskać przewagę konkurencyjną. 
Wrocław, jako miejsce doskonale wpisujące się w sieć drobni-
cową partnerów Delphi, pozwala także realizować drobnicowe 
przesyłki krajowe przy niezmienionym poziomie serwisu i cen.

 ■Oprac. WZ

Właściwa lokalizacja
Technologie Delphi, to nie tylko fabryczne wyposażenie (OEM), ale także coraz mocniejsza pozycja rosnącej 
oferty na rynku części zamiennych. Jedno z centrów dystrybucyjnych, obsługujące głównie klientów pol-
skich i rosyjskich znajduje się w okolicach Warszawy. W wyniku analiz, przeprowadzonych przez centralny 
zespół optymalizacji łańcucha dostaw zlokalizowany w Krakowie, zidentyfikowana została możliwość posze-
rzenia bazy klientów obsługiwanych przez Polski magazyn DPSS o odbiorców zlokalizowanych w południowo-
-wschodniej części Europy oraz w Niemczech.
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Aby jeszcze bardziej usprawnić operację i obniżyć jednost-
kowy koszt transportu Delphi wdrożyło system gdzie na 

początku drogi znajduje się centrum konsolidacyjne na termi-
nalu kolejowym w Suzhou. Do terminalu towary odbierane są 
jako skonsolidowane przesyłki od dostawców materiałowych 
jednocześnie dla wszystkich zakładów korzystających z połą-
czenia. W centrum konsolidacyjnym materiały są sortowane 
a następnie ładowane na kontenery w sposób umożliwiający 
maksymalną utylizację. Kolejno kontenery wędrują na pociąg 
i zaczynają swoją dwunastodniową podróż do Europy.
Wszystkie pociągi na trasie z Chin do Europy, niezależnie 
jaka jest stacja odejścia i finalnego przeznaczenia, wjeż-
dżają na teren Europy przez miejscowość Małaszewicze, 
która znajduje się na polsko-białoruskiej granicy. Tam 
kontenery Delphi są rozładowywane, towar jest sortowany 

i zaczyna się dystrybucja drogowa do finalnych odbiorców.
Jednym z kluczowych kryteriów wyboru przewoźnika dla 
przepływu było oferowane rozwiązanie operacyjne i związa-
na z nim minimalizacja czasu tranzytu. Dzięki posiadaniu 
magazynów na terminalu kolejowym w Chinach i Polsce moż-
liwe jest osiągnięcie czasu transportu od odbioru do dostawy 
pomiędzy 21 dni dla polskich zakładów, które są głównymi 
klientami rozwiązania a 24 dni dla pozostałych zakładów 
w Europie.
Dzięki zastosowaniu powyższego rozwiązania, Delphi zyska-
ło szybsze niż morskie, aczkolwiek dużo tańsze niż lotnicze 
połączenie pomiędzy Chinami a Europą, znaczące ogranicze-
nie emisji CO

2
 w transporcie oraz zwiększenie elastyczności 

swojego łańcucha dostaw w sytuacjach kryzysowych.
 ■Oprac. WZ

Globalne rozwiązanie
Jednym z elementów łańcucha transportowego Delphi stał się w 2016 roku regularny transport kolejowy po-
między Chinami a Europą. Uruchomienie przepływu miało na celu znalezienie złotego środka pomiędzy drogi-
mi, aczkolwiek szybkimi transportami lotniczymi a coraz wolniejszym, ale relatywnie niedrogim transportem 
morskim. Rozważając czas tranzytu połączenie kolejowe jest trzy do czterech razy wolniejsze niż trans-
port lotniczy, ale przynajmniej o połowę szybsze niż transport morski. Od strony kosztowej pociąg to około  
20-30% kosztu samolotu i tylko około dwa razy więcej niż transport pełnokontenerowy morski.

Delphi Rozwiązanie kolejowe pomiędzy Chinami a EuropąFirma: Projekt:

Security Classification

Tiger Train / New Silk Road
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Delphi Kreacja sieci terminali x-dockowychFirma: Projekt:

Był to jednak tylko pierwszy krok. Kolejnym, było utworze-
nie centralnego zespołu optymalizacji łańcucha dostaw, 

który odpowiedzialny jest między innymi za kreację i ciągłe 
doskonalenie sieci transportowej w regionie EMEA. To w Kra-
kowie powstaje i realizowana jest strategia w łańcuchu do-
staw dla wszystkich 55 zakładów produkcyjnych w regionie, 
70 magazynów zewnętrznych oraz 14 centrów technicznych.
Prezentowany projekt jest przykładem w jaki sposób wy-
znaczana jest lokalizacja jednego obiektu logistycznego 
w sieci 13 centrów konsolidacyjnych, składających się na 
łańcuch transportowy Delphi w regionie EMEA. Każde cen-
trum odpowiada za zbiorczy odbiór towarów od dostawców 

zlokalizowanych na swoim terenie, przywóz ich do x-docku, 
sortowanie i załadunek na samochody liniowe do poszcze-
gólnych zakładów w regionie ale również na kontenery 
dalekomorskie do Ameryki Północnej oraz kontenery kole-
jowe do Chin.
Wdrożona strategia pozwala osiągać bardzo niskie koszty 
jednostkowe per kilogram przewiezionego towaru od do-
stawcy do finalnego odbiorcy. Dzięki utylizacji samochodów 
liniowych na poziomie powyżej 90% transport ten pozwala 
również w istotnym stopniu obniżyć emisję CO

2
 w łańcuchu 

dostaw.
 ■Oprac. WZ

Centralna optymalizacja
Globalny zakres działania Delphi, firmy odbierającej codziennie 250 milionów części od swoich prawie 6,5 ty-
siąca dostawców zlokalizowanych na świecie, zmusza do optymalizacji swoich przepływów transportowych aby 
optymalizując koszty i podnosząc poziom obsługi klienta budować swoją przewagę konkurencyjną na rynku. 
Pierwszym krokiem jaki firma powzięła celem realizacji tej strategii jest centralizacja zakupów, która nastąpiła 
ponad piętnaście lat temu. Pozwoliło to na agregację wolumenów jakie Delphi transportuje globalnie, co dopro-
wadziło do zwiększenia siły negocjacyjnej. 
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Pełna transformacja w duchu Lean Management w Pile 
rozpoczęła się w 2009 roku. Prowadzący projekty szyb-

ko doszli do wniosków, jakich błędów z jego punktu widze-
nia należy unikać przy wdrażaniu tej metodologii. Najważ-
niejsze konkluzja była taka jak zwykle – Lean nie sprawdzi 
się w firmie, jeżeli nie znajdzie się on w centrum zaintere-
sowania menedżerów.
Należy zatem podkreślić fakt doskonałej znajomości zasad 
działania programu i zaangażowania w jego powodzenie 
nawet najwyższych rangą członków zarządu. Takie podej-
ście to pierwszy warunek powodzenia wdrożeń Lean i za-
angażowania w doskonalenie procesów także szeregowych 
pracowników. Do odniesienia sukcesu przez organizacje nie 
wystarczy znacz jedynie techniki i narzędzia zarządzania, 
pogrzebne jest do tego wszystkiego jeszcze myślenie oraz 
lider, który umiejętnie deleguje zadania. 
Jakie przywództwo jest potrzebne? Jak zauważył Donna M 
Genett, psycholog i konsultant rozwoju organizacyjnego, 
najczęstszym stylem zarządzania jest szef - mewa. Taki typ 
menedżera daje pracownikowi zadanie, znika, wraca tylko 

wtedy, gdy się pracownik pomyli - wówczas nadlatuje, robi 
dużo hałasu, rzuca się na niego, a potem odlatuje.
Tymczasem szef – delegujący (skuteczny delegator): umoż-
liwia, aby jego pracownicy  rozwijali swoje zdolności. Ma do 
nich zaufanie, pozwala się rozwijać, jest trenerem i mentorem 
- stwarza możliwości - zapewnia odniesienie sukcesu. Nie ka-
rze też za błędy, jeżeli wyciągane są z nich właściwe wnioski.
Philips Lighting przez 25 lat aktywnie budował zaangażo-
wanie pracowników, co pozwoliło wygenerować około 500 
usprawniających proces produkcji projektów. Wynik tak 
był możliwy poprzez twórcze, kreatywne działanie w zespo-
łach. W ten sposób firma realizuje myśl Frederika Philipsa, 
założyciela firmy: „Sukces firmy nie zależy od struktury or-
ganizacyjnej, ale od postawy ludzi, którzy w niej pracują”.
Zakład w Pile szczyci się w globalnej skali wyjątkowymi 
wynikami – aż 25% wszystkich światowych pomysłów 
usprawnień pochodzi z tej fabryki. To efekt zorganizowania 
współzawodnictwa zespołów usprawniających czy silnego 
wsparcia ich działań przez zarząd.

 ■Oprac. WZ

Właściwe przywództwo
Program ciągłego doskonalenia funkcjonujący w fabryce Philips Lighting Poland w Pile stanowi dowód, że 
działania związane z Lean Management mogą się udawać w polskich realiach. Istniejąca od 1958 roku fabry-
ka żarówek w Pile w 1991 roku została przejęta przez Philipsa. Już od tego momentu mówić o rozpoczęciu 
procesu zmian.

Philips Lighting Poland Model ciągłego doskonalenia w fabryce w PileFirma: Projekt:
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Panasonic S&OP jako kręgosłup budżetu logistycznegoFirma: Projekt:

Podstawowe założenie modelu wprowadzonego przez 
firmę Panasonic polega na tym, że jednym z podstawo-

wych zadań działu logistyki stanowi wsparcie sprzedaży. 
Panasonic ma niezmienny cel zarządzania, ustanowiony 
przez założyciela Konosuke Matsushita, stanowiący, że 
firma stanowi wkład w rozwój społeczeństwa poprzez jej 
działalności jako podmiotu publicznego. 
W opisywanym modelu przedsiębiorstwo włączyło do zasad 
swoich działań takie kwestie jak transparentność i elastycz-
ność budżetu, odzwierciedlającego strategię firmy, istnienie 
formalnego procesu, określającego relacje między działami 
i nadrzędną rolę sprzedaży nad logistyką. Istotne jest zało-
żenie, że budżet to proces, nie jednorazowe zdarzenie. Co 
wyróżnia wdrożenie Sales&Operational Plannig w wydaniu 
Panasonica to fakt, iż nie włączono do niego działu produkcji.

Koncern widzi dwie drogi do wyliczenia budżetu logistycz-
nego - opartą na prostym przeliczniku procentowym oraz 
złożoną, opartą na dogłębnej analizie danych. Druga droga 
wymaga znacznie więcej pracy, ale wykorzystywanie da-
nych ze sprzedaży ułatwia stworzenie budżetu. Jeśli celem 
firmy jest efektywność kosztowa, to każdy element należy 
potraktować osobno i znaleźć rozwiązanie benchmarkingo-
we i innowacyjne, a także sprawdzić relację trade-off.
Według Panasonica, do sukcesu realizacji wdrożenia Sa-
les&Operational Plannig niezbędne są wsparcie osób de-
cyzyjnych dla metodologii, rzetelność danych, ustalenie 
punktów krytycznych współpracy między działami, dobór 
odpowiednich osób do przygotowania i realizacji budżetu 
i prawidłowa interpretacja zdarzeń (odchylenia od budżetu).

 ■Oprac. WZ

Budżetowanie  
zgodne z popytem
Panasonic,  jeden z największych producentów elektroniki na świecie, opiera swój budżet logistyczny na pro-
cesie Sales&Operational Plannig. Znane podejście wpisane jest jednak w całą strategię koncernu i wyróżnia 
się kilkoma elementami, nie spotykanymi w innych firmach.
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Skuteczna  
poprawa jakości dostaw 
Lumileds wspólnie z Dachserem zrealizowało program poprawy jakości dostaw E2E. Producent, zamiast 
ograniczyć się do zażądania od operatora poprawy wskaźników, aktywnie włączył się w ten proces.

Lumileds E2E Quality Improvement Lumileds 2016Firma: Projekt:

Lumileds specjalizuje się w produkcji elementów oświetle-
nia dla branży motoryzacyjnej, Żarówki w zakładu w Pa-

bianicach wymagają wyjątkowej dbałości podczas transportu. 
Firma zakłada bowiem dostarczanie do klientów produktów 
zawsze na czas i bez żadnych wadliwych egzemplarzy.
Z myślą o tym w obszarze transportu wspólnie z dostawca-
mi usług transportowych zrealizowano projekt E2E, zapew-
niający proaktywne działanie dla zapewnienia najwyższego 
standardu wysyłanych dostaw. Przeprowadzony został on 
metodą DMAIC (definiuj, mierz, analizuj, popraw, kontro-
luj). Prócz poprawy jakości, projekt miał na celu ogranicze-
nie kosztów i umocnienie współpracy z dostawcami.
Dla oceny jakości dostaw opracowano wskaźnik jakościo-
wy PPM. PPM jest to ilość zareklamowanych lub zgłoszo-
nych braków w dostawach wyprodukowanych towarów 
na 1 mln sztuk. Wskaźnik obejmuje wszystkie zgłoszone 

w danym miesiącu braki - także bezzasadne. Aktualny tar-
get to PPM = 700.
W ramach współpracy z Dachserem opracowano standardy 
mające na celu reakcję na takie sytuacje, jak rozdarcie się 
folii lub jej oderwanie od palety bez uszkodzenia towaru, 
widoczne uszkodzenie towaru lub opakowania jednostko-
wego oraz widoczne zgniecenia towaru lub opakowania na 
skutek piętrowania.
Procedury zaowocował zauważalnym polepszeniem jako-
ści obsługi klientów i proaktywnymi działaniami w celu 
informowania o problemach, spadkiem wskaźnika PPM, 
ograniczeniem kosztów dzięki szybkiej reakcji i zawra-
caniu przesyłek oraz umocnieniem współpracy na linii 
operator logistyczny – producent, dzięki zrozumieniu 
wspólnych procesów.

 ■Oprac. WZ

©2015 Lumileds Holding B.V.  | Confidential  | 30November 14, 2016

Stosunek sumy uszkodzonych przesyłek do uszkodzeń 
spowodowanych piętrowaniem palet
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Trendy na rynku operatorów 
logistycznych w 2017 roku
Wyniki finansowe branży logistycznej za 2016 r. wskazały na rosnącą dynamikę sprzedaży usług. Na bieżący rok 
prognozy podane w raporcie Operator Logistyczny Roku, opracowanym przez Data Group Consulting, zapowiadają 
ustabilizowanie się tempa wzrostu na poziomie 9-10%.

Trend obniżającego się tempa wzrostu został zastopo-
wany, a badane w 2016 r. w ramach programu firmy 

logistyczne szacowały osiągnięcie dwucyfrowego wzrostu 
sprzedaży i optymistycznie prognozowały utrzymanie do-
brych wyników również w roku bieżącym.
Sprzedaż usług logistycznych w Polsce rośnie mimo poja-
wiania się negatywnych sygnałów: niskiego poziomu kon-
sumpcji wewnętrznej, odkładania inwestycji rozwojowych, 
zamknięcia rynku rosyjskiego czy narastania tendencji 
protekcjonistycznych w krajach zachodnioeuropejskich. Za 
wzrost sprzedaży nie odpowiada popyt wewnętrzny, lecz 
wzrost eksportu i obrót towarów z centrów dystrybucyjnych 
ulokowanych w Polsce przez korporacje międzynarodowe. 
Z badania ciągłego (Operator Logistyczny Roku, 2002-2016) 
wynika, że zapotrzebowanie na dostawy krajowe, mimo roz-
woju handlu elektronicznego, maleje w stosunku do zapo-
trzebowania związanego z wymianą międzynarodową.
O atrakcyjności inwestycyjnej Polski decydują w dużym stop-
niu zasoby stosunkowo taniej i wykształconej siły roboczej. 
Największym zagrożeniem dla stabilnego wzrostu rynku 
usług logistycznych są gwałtownie rosnące koszty pracy spo-
wodowane niedoborem siły roboczej, zwłaszcza kierowców.

Struktura rynku
Poprawa efektywności firm logistycznych nie oznacza już 
raczej radykalnego odchudzania portfela zamówień, lecz 
szukanie przez firmy przedsięwzięć coraz bardziej rentow-
nych. Konieczność optymalizacji kosztów własnych operato-
rów logistycznych wymusza zmiany w strukturze rynku – 
prognozy przewidują wzrost udziału logistyki kontraktowej 
oraz pogłębianie się specjalizacji usług.
Przejawem optymalizacji kosztów działania jest konsolidacja 
rynku. Warunkiem utrzymania silnej pozycji na rynku dla pol-
skich firm spedycyjno-transportowych będzie przejmowanie 
lub łączenie sił z konkurencyjnymi firmami. Ważne też będzie 
pozyskanie fachowej kadry, której deficyt jest odczuwany. Naj-
bardziej aktywne pozostaną duże firmy logistyczne dokonujące 
przejęć w celu poszerzenia obszaru i skali swojej działalności.

Systemy dostaw
Klienci nastawieni na optymalizację kosztów logistycznych 
przyczyniają się do przeorganizowania systemów dostaw. 

Wzrasta zainteresowanie transportem kolejowym i intermo-
dalnym, który będzie rozwijał się szybciej niż inne rodzaje 
transportu. Szczególnie interesująca jest relacja Europa – 
Daleki Wschód i Chiny.

Outsourcing
Nadzieję na poprawę wyników branży logistycznej stanowi roz-
wój outsourcingu obejmujący nowe sektory gospodarki, w tym 
handel elektroniczny. Dynamicznie rozwijający się e-commerce 
ma szansę stać się kołem zamachowym branży, zmuszając do 
poszukiwania nowych rozwiązań dla procesów logistycznych.

Łańcuch dostaw
Na rynku wzrastać mają szanse operatorów logistycznych 
mających rozwiązania niezbędne do zarządzania całym 
przepływem towarów w łańcuchu dostaw, którzy biorą od-
powiedzialność za jakość i terminowość wykonania usług. 
Optymalizacja kosztów przepływu towarów w łańcuchu dostaw 
dotyczy w pierwszej kolejności ograniczenia zapasów. Zmie-
niają się proporcje rodzajów ładunków, liczba przesyłek drob-
nicowych rośnie w stosunku do przesyłek całopojazdowych.  
Klienci ograniczają koszty magazynowania, żądając dostaw 
w trybie just-in-time. Maleje zarazem wielkość pojedynczego za-
mówienia, co daje asumpt do rozwijania sieci drobnicowych, dzię-
ki którym operatorzy optymalizują koszt obsługi logistycznej.
Zmiany systemowe w organizacji firm logistycznych zmie-
rzają do poszerzenia możliwości operacyjnych o kolejne 
kompetencje i nowe rynki, na których działają klienci. Ten-
dencje wskazują, że szczególnie widoczny będzie wzrost 
wymiany towarowej w obszarze Unii Europejskiej i z kraja-
mi azjatyckimi, wywołany zleceniami internetowymi.

Operator Logistyczny Roku 2017
Zapraszamy wszystkie firmy działające na rynku usług lo-
gistycznych do udziału w tegorocznej edycji badania Ope-
rator Logistyczny Roku. Szczególnie zachęcamy do udziału 
w programie firmy, które szukają sposobu, aby zaprezento-
wać swoje osiągnięcia szerokiemu gronu odbiorców usług 
logistycznych. Zainteresowanych zapraszamy do odwiedze-
nia strony: www.dgc.com.pl

 ■Opracowanie na podstawie raportu 
Operator Logistyczny Roku 2016
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Pierwszy kwartał 2017 roku upły-
nął na rynku usług logistycznych 
pod znakiem nowych planów i inwe-
stycji. Duże koncerny międzynaro-

dowe nadal uważają nasz rynek za jeden z najbardziej atrakcyj-
nych w Europie, stąd też decyzje o powstawaniu nowych fabryk 
czy centrów logistycznych. Cieniem na tym pozytywnym obrazie 
kładą się oficjalne i zakulisowe plany większej regulacji rynku 
usług transportowych w niektórych krajach Unii Europejskiej, 
dotyczące między innymi kontroli wjazdu do kraju czy regulacji 
czasu pracy kierowców.
Naszym zdaniem największym wyzwaniem dla TSLogistic, jak 
i całego rynku usług logistycznych, nie tylko w tym roku, ale 

w najbliższych latach będą wyzwania kadrowe przedsiębiorstw. 
Zwiększający się odsetek polskich przedsiębiorców zatrudnia-
jących pracowników zza wschodniej granicy musi zmierzyć się 
z wyzwaniem przystosowania i wzajemnego nauczenia się od-
miennej kultury pracy. Jednak dla wielu firm taki model pracy 
umożliwia dalszy rozwój na bardzo wymagającym rynku usług 
transportowych.
Rynek usług logistycznych od dłuższego czasu wymusza na 
przedsiębiorstwach większą kompleksowość usług świadczo-
nych klientom. Partnerzy biznesowi poszukują podwykonaw-
ców mogących dostosować swoje oferty do konkretnych potrzeb 
i rozwiązań klientów. Duża konkurencja na rynku TSL powo-
duje ciągłe ewoluowanie oferowanych rozwiązań. Obecność 
logistyki kontraktowej w portfolio czy umiejętność obsługi glo-
balnego łańcucha dostaw w zakładanym przez klienta zakresie 
pozwala bardzo często przesunąć szalę w negocjacjach. ■

Maciej Seiffert
kierownik Działu Sprzedaży 
TSLogistics

Rynek usług logistycznych w Pol-
sce jest w dalszym ciągu w fazie 
dynamicznego rozwoju, a rosnące 
zapotrzebowanie na kompleksowe 

usługi logistyczne stwarza duże możliwości. Można to rów-
nież zauważyć w 2017 r. Pierwszy kwartał oceniamy bardzo 
pozytywnie. Zrealizowaliśmy dwa kluczowe projekty, które 
dają bardzo dobrą perspektywę na kolejne miesiące: nowy 
magazyn dystrybucyjny w Gądkach pod Poznaniem oraz roz-
wój spedycji morskiej.
Wyzwaniami, z jakim muszą się mierzyć chyba wszystkie firmy 
z branży logistycznej, są wciąż rosnące koszty operacyjne oraz bra-
ki w zasobach ludzkich związane z najniższym od lat bezrobociem. 
My stawiamy na stałą, doświadczoną kadrę, która gwarantuje nam 

stabilizację, niezawodność oraz wysoki poziom świadczonych usług.
Największym wyzwaniem, związanym bezpośrednio z urucho-
mieniem nowego magazynu, będzie dla nas rozwój sieci dystry-
bucji krajowej. Chcemy jednocześnie utrzymać wysoki poziom 
elastyczności usług, dostosowany do wymagań klientów, co, 
uważam, zapewni przewagę nad konkurencją. 
Rosnący popyt na usługi dystrybucyjne wiąże się z naszym 
nowym projektem – magazynem w podpoznańskich Gądkach. 
Oprócz dystrybucji, będziemy oferować klientom cały wachlarz 
usług logistycznych od magazynowania i co-packingu, po pełną 
obsługę kontraktową. Liczymy, że to właśnie w tym sektorze na-
sza firma uzyska największą dynamikę wzrostu.
Mocno zaangażowaliśmy się też w tym roku w rozwój oddziału 
w Gdyni i spedycję morską. Dzięki niej jesteśmy w stanie zor-
ganizować transport morski z i do każdego portu na świecie, 
oferując dodatkowo odbiór towaru, odprawę celną i dostawę pod 
drzwi odbiorcy. ■

Jakub Ostrowski
kierownik oddziału Poznań  
Silvan Logistics

Początek roku był bardzo dynamicz-
ny ze względu na liczbę nowo otwar-
tych przetargów na usługi logistycz-

ne. Obserwujemy przenoszenie do naszego regionu działalności 
przez przedsiębiorstwa z rynków Europy Zachodniej. Z kolei obecni 
już na naszym rynku producenci i sieci handlowe zdecydowali się 
przemodelować swoje łańcuchy dostaw, mając na uwadze nową 
siatkę dróg oraz preferencje końcowych konsumentów.
Branża nieruchomości przemysłowych bije rekordy w liczbie wy-
najętych powierzchni. Tylko w 2017 r. w FM Logistic powiększyli-
śmy nasz własny magazyn farmaceutyczny w Błoniu o dodatkowe  
13 000 m2, rozpoczęliśmy budowę nowego centrum dystrybucyj-

nego o powierzchni ponad 23 000 m2 w Będzinie i wynajęliśmy 
łącznie 32 000 m2 w trzech lokalizacjach.
Wyzwania, jakie stoją przed operatorami logistycznymi, to przede 
wszystkim dostępność siły roboczej zarówno z obszaru produkcyj-
nego, jak i niższego szczebla kierowniczego. Mówimy tu zwłaszcza 
o popularnych logistycznie miejscach, jak zachodnia i centralna 
Polska oraz okolice Wrocławia i aglomeracja Śląska.
Sądzę, że największą dynamikę zaobserwujemy w tym roku w logi-
styce kontraktowej dla branży e-commerce. Centralizacja łańcucha 
dostaw i nowo powstające centra dystrybucyjne w Polsce obsługują-
ce globalny rynek europejski to jest to, na co możemy liczyć w nie-
dalekiej przyszłości. Liderzy branży B2C z niezwykłą dynamiką 
przenoszą swoje operacje np. z Niemiec lub Skandynawii. Czeka 
to też producentów, którzy główny nacisk położą na usługi dodane 
typu co-packing i co-manufacturing, aby w bardziej elastyczny spo-
sób reagować na szybko zachodzące zmiany rynkowe. ■

Tomasz Oczkowski
dyrektor ds. rozwoju biznesu 
FM Logistic w regionie Europy 
Środkowej
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W ostatnich latach zauważalny jest 
intensywny wzrost logistyki kontrak-
towej. Powstające centra logistyczne 
przy rozwijanej infrastrukturze dro-

gowej są podstawą dla rozwoju świadczonych usług przez operato-
rów logistycznych. Zwiększamy ilość dostępnej powierzchni maga-
zynowej  dla swoich partnerów biznesowych na terenie całej Polski.  
Pierwszy kwartał 2017 roku przyniósł wiele wyzwań związa-
nych ze świadczeniem kompleksowych usług logistycznych. 
Począwszy od wprowadzenia płac minimalnych w krajach UE, 
zmian stawek opłat ubezpieczeń środków transportu, po ro-
snące koszty opłat paliwowych oraz drogowych. Dodatkowym 

wyzwaniem dla wielu operatorów jest zapewnienie wykwalifi-
kowanej kadry administracyjno-operacyjnej. 
Posiadając 7 lokalizacji w Polsce: w Kostrzynie Wlkp., Kaliszu, 
Bydgoszczy, Lublinie, Strykowie, Katowicach oraz na Bielanach 
Wrocławskich, od początku kładziemy nacisk na rozwój wykwa-
lifikowanej i zaangażowanych kadry pracowników. Mając na 
uwadze zmiany na rynku pracy oraz poszukiwanie rozwiązań 
alternatywnych, zapewniamy pracownikom szereg szkoleń oraz 
wsparcie doświadczonej kadry. Dzięki temu dbamy o  efektyw-
ność i jakość realizowanych usług. 
Bazując na wieloletnim doświadczeniu zdobytym podczas ob-
sługi przedsiębiorstw wchodzących w skład Grupy Kapitałowej 
Colian S.A., jak i kontrahentów zewnętrznych, stale rozwijamy 
logistykę kontraktową, oferując potencjalnym partnerom nie 
tylko wysoką jakość, lecz także elastyczne rozwiązania. ■

Karolina Kulawik
Key Account Manager  
Colian Logistics

Bardzo dobrze oceniamy pierwszy 
kwartał tego roku – rozpoczęliśmy 
go od uruchomienia dwóch nowych 
magazynów: magazynu wyrobów 

gotowych w Gliwicach dla Mieszko o powierzchni 6700 m2 oraz 
magazynu w Bydgoszczy dla Carrefour Polska o powierzchni 
38 tys. m2, który będzie zaopatrywał 180 sklepów w północ-
no-zachodniej Polsce. Nowe obiekty wymagały zatrudnienia 
łącznie około 350 osób. Przy uruchamianiu kolejnych lokaliza-
cji zatrudnienie wykwalifikowanej kadry jest jednym z najważ-
niejszych czynników decydujących o jakości obsługi klienta. 
Było to wyzwanie, z którym poradziliśmy sobie głównie dzięki 
dużemu doświadczeniu i zaangażowaniu pracowników z innych 
oddziałów. W kolejnych miesiącach będziemy koncentrować się 

na osiągnięciu pełnej zdolności produkcyjnej obu magazynów.
Patrząc na kolejne kwartały, obserwujemy duże zainteresowanie 
klientów reorganizacją dotychczasowych rozwiązań logistycznych. 
W oparciu o aktualne dane i prognozy sprzedaży, firmy handlowe 
i produkcyjne poszukują najlepszych rozwiązań i lokalizacji dla 
swoich centrów magazynowych i dystrybucyjnych. Głównymi kry-
teriami wyboru nie są jak dotychczas koszty bezpośrednie, ale czas 
realizacji zamówień i pewność realizacji serwisu.
Według nas w tym roku największą dynamiką wzrostu będą cha-
rakteryzowały się usługi magazynowe, w tym usługi logistyki kon-
traktowej. Wiele firm europejskich rozważa umiejscowienie swoich 
centrów logistycznych w Polsce. Przy sprzyjających warunkach ge-
opolitycznych, rozwijającej się infrastrukturze i wykwalifikowanej 
kadrze pracowników mamy duże szanse zostać centrum logistycz-
nym Europy. Oczywiście pochodną takich zmian jest zapotrzebo-
wanie na szeroko rozumiany transport, tak więc znaczący wzrost 
odczuje cała branża TSL. ■

Marzena Wal
dyrektor handlowy  
ID Logistics Polska

Miniony kwartał okazał się dla nas 
okresem obfitującym w pozytywne 
wydarzenia, udało nam się pozyskać 
kontrakty z obszaru e-commerce, na 

który mocno stawiamy i który będziemy intensywnie rozwijać. 
Pogłębiając specjalizację w obsłudze kanału internetowego, stwo-
rzyliśmy kompleksową usługę dla podmiotów oferujących sprzedaż 
internetową, począwszy od składowania produktów w regałach pół-
kowych, po pakiet usług powiązanych jak kontrola jakości, etykie-
towanie, wymiana etykiet itp.
Niedocenianym serwisem, na którym się koncentrujemy, są 
zwroty w e-commerce. Efektywna obsługa logistyczna zwra-
canych produktów to ważny element skutecznego łańcucha 
dostaw dla podmiotów handlu elektronicznego. Dbamy o to, 

aby zwroty zostały odpowiednio przeprocesowane i jak naj-
szybciej wróciły do sieci sprzedaży. Tendencja do reduko-
wania czasu od zamówienia do dostawy przybiera na sile 
nie tylko w aspekcie e-commerce. Logistyka musi sprawnie 
podążać za tempem zmian i podejmowania decyzji przez 
konsumentów.
Wyzwania, wymagające dużej kreatywności i innowacyjności, 
to przewijające się już od kilku lat braki kadrowe w obszarze 
pracowników magazynowych, ale również kierowców. Było to 
i nadal jest widoczne w całej Polsce, ale szczególnie w regio-
nach, gdzie położenie geograficzne oraz korzystna infrastruk-
tura drogowa warunkują lokowanie centrów logistycznych 
i dystrybucyjnych. W tych miejscach lokalne zasoby nie są 
wystarczające, co spowodowało otwarcie się na pracowników 
ze wschodu. To skuteczne rozwiązanie, z którego korzysta dziś 
niemal każdy operator, choć przez problemy językowe, okupio-
ne jest dość długim okresem wdrożeniowym. ■

Beata Troczyńska
dyrektor ds. sprzedaży i marketingu 
Spedimex 

*Operator Logistyczny Roku – badanie satysfakcji klientów firm logistycznych. 
Jego celem jest dostarczanie uczestnikom rynku wiedzy na temat oczekiwań klientów oraz poziomu wykonywania usług logistycznych. 
Na podstawie wyników badania powstaje ranking firm cieszących się największym zaufaniem klientów.  
Ranking służy promowaniu usług logistycznych najwyższej jakości.

16 edycja badania

Dołącz do badanych firm 
i sprawdź jak klienci oceniają Twoje usługi

 www.dgc.com.pl 

Ogłoszenie wyników 7 grudnia 2017  
podczas Gali Logistyki, Transportu i Produkcji 2017
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Kluczem do rozwiązania problemów 
wynikających z fragmentacji rynku 

unijnego jest koncepcja jednolitego ryn-
ku cyfrowego (JRC, digital single mar-
ket, DSM), której celem jest niwelacja 
przeszkód legislacyjnych i unifikacja 
28 rynków państw członkowskich Unii 

Europejskiej. W wyniku tych działań ma powstać obszar, w któ-
rym będzie zagwarantowany łatwy przepływ towarów, usług 
i kapitału. Z kolei mieszkańcy i firmy będą mogli swobodnie ko-
rzystać z usług lub być ich dostawcą, z zachowaniem wysokiego 
poziomu ochrony danych osobowych i praw konsumenckich.

Korzyści dla e-commerce
Według danych Komisji Europejskiej1 unijny rynek e-commer-
ce w 2014 r. osiągnął wartość 772 mld PLN. Sprzedaż onli-
ne stanowiła więc ponad 7% przychodów z handlu. Dodając 
do tego prognozy, które wskazują wzrost rynku e-commerce 
w najbliższych latach na poziomie prawie 20% rocznie, przed-
stawia się obraz branży o coraz większym znaczeniu. JRC 
stanowi ogromną szansę na podtrzymanie dynamicznego roz-
woju handlu elektronicznego. „Paliwem” do dalszego rozwoju 
jest przede wszystkim wzrost znaczenia handlu transgranicz-
nego. Niezbędne jest jednak podjęcie działań, które umożliwią 
wykorzystanie tego potencjału. A jest on znaczący, ponieważ 
przestrzeń Unii obejmuje ponad 500 mln osób, co umożliwia 
przedsiębiorstwom rozwój wykorzystujący skalę rynku.
Obecnie transgraniczna forma zakupów online nie jest dosta-
tecznie popularna. Zaledwie co siódmy konsument (15%) re-
alizuje e-zakupy w innym kraju UE, z kolei co trzynasta firma 
(7%) realizuje sprzedaż internetową za granicę. Za przyczyny 
takiej sytuacji wskazuje się wiele różnych czynników.

Bariery
W przypadku konsumentów, główną barierą jest kwestia zaufania 
do sprzedawców spoza swojego kraju. Sześciu na dziesięciu eu-
ropejskich konsumentów ufa sklepom internetowym, które mają 
siedzibę w tym samym kraju. Z kolei niespełna czterech na dzie-
sięciu ufa sklepom zza granicy (konkretnie z innego kraju Unii).2

Kluczowym działaniem, które ma poprawić te proporcje, jest 
implementacja w krajach członkowskich UE Dyrektywy o pra-
wach konsumentów (2011/83/UE). W Polsce przepisy te zostały 
wdrożone do nowej Ustawy o prawach konsumenta, która we-
szła w życie 25 grudnia 2014 r. Notabene odbyło się to z blisko 
półrocznym opóźnieniem. Dyrektywa ujednoliciła i doprecyzo-
wała regulacje odnoszące się do umów konsumenckich zawiera-
nych przez Internet. Zwiększyła też uprawnienia konsumentów 
i wymagania przedsiębiorców. Nie obyło się bez głosów części 
środowiska biznesowego, że zmiany idą zbyt daleko i zaburzają 
równowagę w zawieraniu kontraktu pomiędzy przedsiębiorcą 
a konsumentem. Jednocześnie pojawiały się jednak głosy, że to 
dobry kierunek – zwiększy się bowiem zaufanie wobec zaku-
pów internetowych, co przełoży się na ich częstotliwość, a także 
wymusi większą profesjonalizację rynku. Sztandarową zmianą, 
jaką przyniosły nowe przepisy, było wprowadzenie jednakowego 
w całej Unii Europejskiej, czternastodniowego terminu odstąpie-
nia od umowy zawartej na odległość. W poprzednim reżimie 
prawnym terminy te były różne w poszczególnych krajach, co 
komplikowało politykę zwrotów stosowaną przez firmy. Problem 
stanowiły także zróżnicowane definicje dnia roboczego.

Jednolity rynek cyfrowy w kontekście 
europejskiego rynku e-commerce
Postęp technologiczny stwarza duży potencjał do rozwoju firm i możliwych do zastosowania modeli biznesowych. 
Specyfika rynku unijnego, ze względu na jego fragmentację, stwarza jednak szereg ograniczeń. Determinuje to ko-
nieczność zapewnienia kompleksowych rozwiązań, w tym nowoczesnych regulacji prawnych.

 ■  Paweł Chaber

Tabela 1. Terminy odstąpienia od umowy zawartej na odległość w krajach 
UE przed i po nowelizacji prawa konsumenckiego

1European Commission (2015), Analysis and Evidence - Accompanying 
the document A Digital Single Market Strategy for Europe

2European Commission (2015), Analysis and Evidence - Accompanying 
the document A Digital Single Market Strategy for Europe

3Podstawą prawną utworzenia systemu ODR jest Rozporządzenie 
524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów 
konsumenckich oraz Dyrektywa 2013/11/UE w sprawie alternatywnych 
metod rozwiązywania sporów konsumenckich

Kraj
Liczba dni na odstąpienie od 
umowy przed implementacją 
Dyrektywy konsumenckiej

Liczba dni na odstąpienie 
od umowy po implementacji 
Dyrektywy konsumenckiej

Austria 7 dni roboczych

14 dni kalendarzowych

Belgia 14 dni kalendarzowych
Bułgaria 7 dni roboczych
Cypr 14 dni kalendarzowych
Czechy 14 dni kalendarzowych
Dania 14 dni kalendarzowych
Estonia 14 dni kalendarzowych
Finlandia 14 dni roboczych
Francja 7 dni roboczych
Grecja 10 dni roboczych
Hiszpania 7 dni roboczych
Holandia 7 dni roboczych
Irlandia 7 dni roboczych
Litwa 7 dni roboczych
Łotwa 14 dni kalendarzowych
Luksemburg 7 dni roboczych
Malta 15 dni roboczych
Niemcy 14 dni kalendarzowych
Polska 10 dni roboczych
Portugalia 14 dni kalendarzowych
Rumunia 10 dni roboczych
Słowacja 7 dni roboczych
Słowenia 14 dni kalendarzowych
Szwecja 14 dni kalendarzowych
Wielka Brytania 7 dni roboczych
Włochy 10 dni roboczych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komisji Europejskiej
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Istotnym problemem w zakupach transgranicznych jest także 
rozstrzyganie sporów. Chcąc ograniczyć drogie i długotrwałe 
spory sądowe, utworzono przepisy dotyczące tzw. alternatyw-
nych metod rozstrzygania sporów (Alternative Dispute Reso-
lution, ADR) polegające na trybie pozasądowym (np. arbitraż, 
negocjacje). Jednym z narzędzi, które w szczególny sposób jest 
dedykowane zakupom internetowym, jest Platforma ODR (On-
line Dispute Resolution).3 System ten stwarza ułatwienia proce-
duralne w sytuacji sporu pomiędzy stronami z różnych krajów 
Unii Europejskiej. Uruchomienie ODR nastąpiło 15 lutego 2016 
r., natomiast wcześniej – od 9 stycznia 2016 r., e-sklepy zostały 
zobligowane przez przepisy unijne do stosowania odpowied-
niego komunikatu, skierowanego do konsumentów. Informacja 
ta powinna dotyczyć ewentualnej możliwości rozstrzygnięcia 
sporów za pośrednictwem platformy.
Trzecim problemem, na który należy zwrócić uwagę, jest 
tzw. blokowanie geograficzne (geoblocking). Praktyka ta po-
lega na nieuzasadnionym zróżnicowaniu dostępu, warunków 
sprzedaży czy ceny w zależności od kraju pochodzenia kon-
sumenta. Stosowana jest więc różna polityka cenowa wzglę-
dem konsumentów z różnych państw UE. Przykładowo klient 
płaci wyższą kwotę za tę samą usługę w danej lokalizacji 
bądź też jest w ogóle pozbawiony możliwości skorzystania 
z oferty. Wzbudza to niechęć i brak zaufania klientów do za-
kupów od zagranicznej firmy.4

W przypadku przedsiębiorców główną barierą wykorzysta-
nia handlu transgranicznego jest przede wszystkim kwestia 
kosztów. Samo wejście na rynek każdego kraju członkow-
skiego jest szacowane na 9 000 euro.5 Wynika to z różno-
rodności reżimów prawnych i konieczności dostosowania się 
firm. Firmy, które działają na rynkach zagranicznych, muszą 
mierzyć się także z innymi problemami. Są to przede wszyst-
kim skomplikowane regulacje dotyczące VAT oraz kosztow-
ne dostarczanie przesyłek.6 Powyższe czynniki stanowią 
znaczne przeszkody finansowe i organizacyjne zwłaszcza dla 
małych podmiotów. Według szacunków Komisji Europejskiej 
zlikwidowanie wskazanych barier zwiększyłoby europejski 
produkt krajowy brutto o 415 miliardów euro.7

Strategia KE
Unia Europejska zamierza znieść prawne bariery rozwoju 
jednolitego rynku cyfrowego poprzez unowocześnienie, ujed-
nolicenie, uproszczenie i zapewnienie przewidywalności obo-
wiązującego prawa. Punkt wyjścia do tych działań stanowi 
Strategia jednolitego rynku cyfrowego, która została ogłoszo-
na 6 maja 2015 r.8 Komisja Europejska 
przedstawiła w tym dokumencie kie-
runki polityki europejskiej. Wskazano 
także zagadnienia legislacyjne, które po-
winny zostać zreformowane. Chodzi tutaj 
m.in. o prawo podatkowe, regulacje rynku 

telekomunikacyjnego, prawa autorskie, czy ochronę danych 
osobowych. Dokument obejmuje 3 filary, w ramach których 
wskazano 16 kluczowych inicjatyw. Filary te to:
1. Większa dostępność do towarów i usług cyfrowych.
2. Należyte warunki wolnej konkurencji i jednolite zasady 
prowadzenia firm.
3. Maksymalizacja możliwości rozwoju gospodarki cyfrowej.
W kontekście handlu transgranicznego kluczowy jest tutaj 
pierwszy filar. Jego realizacja wymusza niezwłoczną likwi-
dację rozbieżności prowadzenia działalności biznesowej 
w sferze online i offline. 
W filarze wyróżniono 8 obszarów, w których Komisja Europej-
ska podejmie szczegółowe działania. Poniżej wyszczególniono 
te inicjatywy wraz z krótkim komentarzem dotyczącym aktyw-
ności Komisji Europejskiej w tych kwestiach.
1. Przepisy ułatwiające transgraniczny handel elektroniczny
W zakresie tego obszaru znajduje się harmonizacja unijnej 
legislacji w zakresie prawa umów i prawa konsumenckiego. 
Zauważalną tendencją zmian przepisów jest stopniowe umac-
nianie pozycji konsumenta (przejawia się to poszerzaniem 
jego uprawnień) przy jednoczesnym zwiększaniu wymogów 
wobec profesjonalnego sprzedawcy (m.in. szersze obowiązki 
informacyjne i odpowiedzialność za wadliwość towaru).

4Komunikat KE COM(2015) 550 (2015), Usprawnianie jednolitego rynku: więcej 
możliwości dla obywateli i przedsiębiorstw Bruksela (28.10.2015 r.)

5European Commission (2015), Analysis and Evidence - Accompanying the document 
A Digital Single Market Strategy for Europe

6Koszty dostarczania przesyłek są wskazywane w badaniu Eurobarometru dotyczą-
cego e-commerce jako znaczna bariera – dla 62% e-sprzedawców wysokie koszty 
logistyki stanowią dużą przeszkodą (na podstawie danych KE (2015) Companies 
engaged in online activities, Flash Eurobarometer 413, [dostęp 10.10.2016] Do-
stępny w Internecie: European Commission, Flash Eurobarometers 413: Companies 
engaged in online activities, 2015)

7European Commission (2015), Analysis and Evidence 
- Accompanying the document A Digital 
Single Market Strategy for Europe

8Komunikat KE COM(2015)192 (2015), 
Strategia jednolitego rynku cyfrowego 
dla Europy, Bruksela (6.05.2015 r.)
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2. Egzekwowanie przepisów konsumenckich
Założeniem jest tutaj sprawniejsze i konsekwentne egze-
kwowanie przepisów. Prawdopodobnie będzie się to wiązało 
z nowelizacją prawa. Pierwszym krokiem jest tutaj doko-
nanie diagnozy rozporządzenia9 dotyczącego współpracy 
organów działających na rzecz ochrony konsumenta.
3. Skuteczniejsze i tańsze dostarczanie przesyłek
Punktem wyjścia są tutaj wyniki badań Eurobarometru, z któ-
rych wynika, że zbyt duże wydatki logistyczne są znaczącą 
przeszkodą dla 62% e-sprzedawców.10 Koszty dostawy towaru 
są często nieadekwatne do odległości i wynikają wprost z ist-
nienia granic państwowych. Przykładowo, wysyłka paczki 
ze Szczecina do Berlina (odległość drogowa ok. 150 km) jest 
droższa niż ze Szczecina do Rzeszowa (odległość drogowa  
ok. 800 km11). Jednocześnie zdarza się, że za pośrednictwem 
tej samej firmy logistycznej, koszt wysyłki ze Szczecina do 
Berlina będzie wyższy niż z Berlina do Szczecina… Wynika 
to z faktu, że operatorzy pocztowi pobierają wyższe opłaty za 
przesyłki zagraniczne. Docelowo wprowadzane zmiany będą 
iść w kierunku zniwelowania różnic pomiędzy krajami, tak 
aby koszty dostawy były wyznaczane na podstawie realnej 
odległości pomiędzy adresatem a nadawcą.
4. Zakończenie nieuzasadnionego blokowania geograficznego
Zagadnienie dotyczy dyskryminującej praktyki niektórych 
przedsiębiorstw, stanowiącej ograniczenie dla transakcji 
transgranicznych i powodującej fragmentację rynku unijne-
go wzdłuż krajowych granic. Klient jest przekierowywany do 
serwisu lokalnego lub wręcz spotyka się z odmową dostępu.
Artykuł 20 Dyrektywy usługowej12 zakazuje nieuzasadnio-
nych ograniczeń terytorialnych. W polskim porządku praw-
nym ww. przepis implementuje artykuł 9 ustawy o świad-
czeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej13, który 
stanowi, że „usługodawca zapewnia, aby ogólne warunki do-
stępu do usługi nie dyskryminowały usługobiorcy ze względu 
na obywatelstwo lub miejsce zamieszkania”. Przepis Dyrek-
tywy jest jednak zbyt ogólnikowy, często zawodny i niesto-
sowany w praktyce. Brakuje także przepisów szczegółowych, 
które skutecznie sankcjonowałyby opisywany proceder.
5. Konkurencja wpływająca na europejskie rynki handlu 
elektronicznego
W zakresie tej inicjatywy Komisja Europejska podjęła prace 
nad analizą w obszarze ochrony konkurencyjności w branży 
e-commerce. Ma ona pozwolić zagregować wiedzę o rynku, 

która umożliwi poznanie skali, konsekwencji i mechanizmów 
tego zjawiska. Umożliwi to podjęcie dalszych działań przez 
organy publiczne.
6. Unowocześnienie europejskiego prawa autorskiego
Działanie to umożliwi zrównoważenie interesu autorów i od-
biorców szeroko pojętej treści. Jest to istotne zwłaszcza w do-
bie obecnej rzeczywistości, na którą istotny wpływ wywiera 
postęp cyfrowy. W założeniu ma ulec poprawie dostępność do 
dóbr kultury na terenie Europy. Obecnie prawo autorskie ma 
charakter terytorialny, co rodzi wiele ograniczeń. Problem ten 
jest powiązany z wymienionym wcześniej geoblockingiem. 
Przykładowo zakup dostępu do danej treści cyfrowej, np. fil-
mu w serwisie internetowym, nie oznacza, że będziemy mieli 
do niego dostęp w każdym kraju członkowskim UE. Problem 
jest powszechny, bowiem zagraniczna dostępność filmów na 
żądanie wynosi zaledwie 4%. Przyczynia się to do paradoksu 
polegającego na ograniczeniu możliwości konsumpcji legal-
nych treści, które są trudniej dostępne, kosztem treści pirac-
kich, do których dostęp jest stosunkowo łatwy.
Dodatkowo ma zostać przeanalizowany udział serwisów po-
średniczących w udostępnianiu dzieł chronionych prawem 
autorskim. Pozwoli to ścigać naruszenia przepisów na szeroką 
skalę. Do wypracowania ostatecznych rozwiązań jest jeszcze 
daleka droga, ale wymienione działanie Komisji Europejskiej 
budzi wątpliwości. Kontrola zamieszczanych w sieci treści 
byłaby bowiem obligatoryjna dla usługodawców. Powodowało-
by to kolejne implikacje – mielibyśmy do czynienia z oceną 
zgodności z prawem już na etapie zamieszczania utworu, co 
miałoby znamiona cenzury. Obowiązek ten jest zbliżony do re-
gulacji, które miała wprowadzać umowa handlowa, dotycząca 
zwalczania obrotu towarami podrabianymi (ACTA). Spotkała 
się ona z dużym oporem społecznym i została oprotestowana. 
Aktualnie, w celu monitoringu i eliminacji nielegalnych mate-
riałów, działa tzw. mechanizm notice and takedown. Stanowi 
on pewien konsensus, a jednocześnie optymalne i sprawdzone 
rozwiązanie, które funkcjonuje od dłuższego czasu. Ponadto, 
ogranicza ryzyko sprawowania przez providera funkcji cen-
zora, który ocenia legalność treści.14 Wymieniony mechanizm 
nie jest jednak idealny i trzeba być świadomym jego wad.
7. Przegląd Dyrektywy dotyczącej transmisji satelitarnej 
i kablowej
W tym przypadku analizie zostanie poddana Dyrektywa do-
tycząca prawa autorskiego usług nadawców telewizyjnych.15 

9Rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 października 2004 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzial-
nymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów („Rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów”)

10Komisja Europejska (2015) Companies engaged in online activities, Flash Eurobarometer 413, [dostęp 10.10.2016] Dostępny w Internecie: European Commis-
sion, Flash Eurobarometers 413: Companies engaged in online activities, 2015

11Szacunków odległości drogowej dokonano na stronie http://odleglosci.info/ [dostęp 10.10.2016]
12Dyrektywa 2006/123/WE z 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym
13Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2010 nr 47 poz. 278)
14Chaber P. (2016) Jednolity rynek cyfrowy. Zamierzenia, szanse i zagrożenia, Biuletyn EuroInfo nr 161 (styczeń 2016) [dostęp 10.10.2016] Dostępny w Internecie: 

http://www.een.org.pl/index.php/numery/items/styczen-2016.html
15Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich Nr 93/83 z dnia 27 września 1993 r. w sprawie koordynacji określonych przepisów prawa autorskiego oraz praw 

pokrewnych w odniesieniu do przekazu satelitarnego i rozpowszechniania kablowego
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Przepisy zostaną rozszerzone i obejmą również nadawców 
internetowych.
8. Uproszczenie zasad VAT
Kierunek zmian obejmuje znaczne uproszczenie i ujed-
nolicenie przepisów.16 Ma ono zapewnić m.in. ten sam dla 
wszystkich krajów próg VAT, możliwość jednorazowej re-
jestracji online i dokonania płatności. Ułatwienia odczują 
przede wszystkim najmniejsze firmy zajmujące się handlem 
transgranicznym. Pozwoli to im na zaoszczędzenie w skali 
roku minimum 5000 euro.17

Aktywność Unii Europejskiej w projekt jednolitego rynku cy-
frowego jest działaniem zorientowanym na globalizację proce-
sów rynkowych. Przyczyni się także do internacjonalizacji pol-
skich firm i zdeterminuje je do działań w kierunku zwiększenia 

swojej innowacyjności i konkurencyjności. Stanowi szansę, ale 
i zagrożenie dla firm, które nie będą zamierzały przystosować 
się do zmieniających warunków rynkowych. W dalszej per-
spektywie JRC jest pewnym „przetarciem” Unii Europejskiej 
przed ewentualnym wprowadzeniem w życie Transatlantyckie-
go Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP). Układ 
ten jest aktualnie negocjowany z USA i w swoim założeniu ma 
m.in. zniesienie barier pomiędzy rynkiem europejskim i ame-
rykańskim. Zarówno dla Unii Europejskiej, jak i jej poszcze-
gólnych państw członkowskich, lepszym rozwiązaniem będzie 
przystąpienie do porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, 
mając sprawnie funkcjonujący jednolity rynek cyfrowy.

 ■ Paweł Chaber, Departament Analiz i Strategii w Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Cross-border e-commerce to z jed-
nej strony olbrzymi potencjał dla 
polskiego rynku e-handlu, który 
systematycznie rośnie w siłę, z dru-

giej zaś – olbrzymie wyzwanie dla samych e-przedsiębiorców, 
dla których internacjonalizacja kojarzy się z kosztami i nie-
znanymi procedurami. Uważam, że kluczową barierą rozwoju 
e-handlu jest czas. Proces przygotowania się na transgraniczne 
rynki jest długotrwały: od strategii wejścia na konkretne ryn-
ki, dostosowanie regulacji prawnych, podatkowych, obszarów 
administracyjnych i związanych z customer service, na samej 
dystrybucji i obsłudze zwrotów skończywszy.

Wielu ekspertów, jako jedną z kluczowych barier rozwoju e-han-
dlu, wskazuje logistykę międzynarodową. Mam jednak silne 
przekonanie, że jest to wyłącznie mit. Przy współpracy z odpo-
wiednim partnerem ryzyko związane z terminami dostaw, obsłu-
gą zwrotów czy zróżnicowanymi prawnie metodami i warunkami 
transportu produktów nie są żadną przeszkodą.
Zanim zwiększyła się aktywność legislacyjna Unii Europej-
skiej w zakresie wprowadzenia jednolitego rynku cyfrowego 
już byliśmy dla klientów z sektora e-commerce gwarantem 
znajomości zasad i procedur panujących na lokalnych ryn-
kach. Dla nas, w sektorze e-commerce, odległość geograficzna 
klientów i partnerów biznesowych przestaje mieć znaczenie. 
Sprzedany produkt musi znaleźć się u klienta w najkrótszym 
czasie i tylko czas dostawy upatruję jako kluczowe wyzwanie 
internacjonalizacji w e-commerce. ■

Jadwiga Żurek
dyrektor sprzedaży
Arvato Polska

Handel internetowy staje się co-
raz popularniejszy, a polski rynek 
e-commerce jest najbardziej dy-
namicznym rynkiem w Europie. 

Udział zakupów przez Internet w ciągu trzech lat ma wzro-
snąć o 100%, zapewne też zwiększy się jego różnorodność, 
a konsumenci częściej będą zwracać uwagę nie tylko na ro-
dzime sklepy, ale także na możliwość atrakcyjnych zakupów 
u podmiotów zagranicznych.
Z punktu widzenia operatora logistycznego największą barierą 
w rozwoju cross-border e-commerce są z pewnością skompli-
kowane przepisy celne odnoszące się do zakupów w sklepach 
zlokalizowanych w krajach nienależących do UE. Chcąc pomóc 
naszym kontrahentom w zniesieniu tej bariery, musimy borykać 

się z nieprzyjaznymi i skomplikowanymi przepisami, które do-
datkowo na mocy zeszłorocznej implementacji Unijnego Kodeksu 
Celnego zostały zaostrzone.
Kolejną kwestią są zwroty i związane z nimi koszty oraz 
formalności. W skrajnych przypadkach przedsiębiorca woli 
dosłać wadliwy towar ponownie, nie oczekując zwrotu, niż 
walczyć z formalnościami dotyczącymi ceł. Z tego względu 
polskie sklepy internetowe skupiają się na rynkach UE, choć 
rynek sąsiedniej Ukrainy jest bardzo chłonny i nakierowany 
właśnie na import.
Często najrozsądniejszym wyjściem jest więc wejście na lokal-
ne rynki, które wspomagają wystawiających towary swoim do-
świadczeniem, a efekt skali i zasady współpracy minimalizują 
ryzyko i znacznie upraszczają formalności. Operator logistycz-
ny służy w takim przypadku ofertą dystrybucyjną oraz koordy-
nacją zapasów, aby klient nie zamawiał towarów, których zapas 
został już sprzedany. ■

Damian Kołata
Business Development Manager
Fiege

16Szczegółowe informacje dostępne są w najnowszym komunikacie Komisji Europejskiej z kwietnia 2016 r. Materiał zamieszczony jest na stronie KE: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1022_pl.htm[dostęp 10.10.2016]

17European Commission (2015), Analysis and Evidence - Accompanying the document A Digital Single Market Strategy for Europe
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Samoobsługa logistyczna e-commerce może zaszkodzić TSL
Czy e-commerce dobrze wpływa na rozwój branży TSL? W opinii specjalistów, których poprosiliśmy o ocenę, związek 
e-commerce z TSL pozytywnie wpływa na rozwój branży, ale pojawia się też nuta niepokoju.

Związek e-commerce z transportem 
i logistyką jest już oczywisty. Fizycz-
na obsługa handlu elektronicznego 

jest obecnie ważną częścią działalności firm kurierskich i logistycz-
nych. Potrzeba składowania dużego asortymentu towarów, ich sor-
towania, opakowywania, a następnie dostarczenia poszczególnych 
przesyłek do odbiorców to modelowe wręcz działania logistyczne.  

Rynek e-commerce w Polsce w 2016 r. osiągnął wartość blisko  
36 mld zł, a liczba sklepów internetowych przekroczy 23 500. 
Wszystkie prognozy, opierając się na dotychczasowych trendach, 
przewidują, że wielkości te będą w najbliższych latach nadal dyna-
micznie rosnąć, mniej więcej o 15% rocznie. Są to dobre wiadomo-
ści dla branży TSL. Trzeba jednak przy tym pamiętać, że obsługa 
handlu elektronicznego jest ogromnie transportochłonna. Tysiące 
samochodów dostawczych kursujących po polskich drogach z kil-
koma nieraz drobnymi przesyłkami to, z punktu widzenia euro-
pejskiej polityki transportowej, zakładającej ograniczenie wzrostu 
transportu drogowego, niezbyt dobra perspektywa. ■

prof. Janusz Neider
kierownik Zakładu Transportu 
Międzynarodowego i Spedycji 
Wydział Ekonomiczny UG

Na przestrzeni kilku ostatnich lat po-
trzeby i oczekiwania konsumentów 
znacząco się zmieniały. Ważną rolę 
odgrywają kwestie socjologiczne, 
a nieustanny pośpiech powoduje, że 

szukamy nowych rozwiązań, które ułatwiają codzienne funkcjo-
nowanie. Coraz więcej osób decyduje się nabywać towary i usłu-
gi drogą elektroniczną, a to powoduje, że sektor e-commerce tak 

prężnie się rozwija. Tendencje w branży handlowej nie pozostają 
bez znaczenia dla innych sektorów, jak logistyka, transport czy 
spedycja. Efektywna logistyka i dostawa na czas jest właśnie tym, 
czego klienci oczekują. Aby cały proces przebiegał bezkolizyjnie, 
bardzo istotna jest automatyzacja działań od zamawiania, przez 
dystrybucję po transport. Sektor e-commerce ma dla branży logi-
stycznej olbrzymie znaczenie, bo wymaga od firm strategicznego 
planowania, stosowania innowacyjnych i praktycznych rozwiązań. 
E-commerce bez wątpienia napędza logistykę i transport, w pewien 
sposób warunkując ich ewolucję. ■

Jan Brachmann
prezes Seifert Polska
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 ■ Przygotował: Janusz Mincewicz

Bardzo pozytywnie oceniam wpływ 
e-commerce na rozwój branży TSL. 
To bardzo dynamicznie rosnący 
rynek, generujący olbrzymie ilości 
przesyłek, a co za tym idzie ogrom-

ną pracę przewozową – żeby podołać wymaganiom klientów, 
najwięksi gracze potrzebują olbrzymich magazynów, co daje 
pracę deweloperom i istotnie zmienia lokalny rynek pracy. 
E-commerce nadal będzie się dynamicznie rozwijać, bowiem 

zakupy w e-sklepach są po prostu wygodne dla klientów, szcze-
gólnie tych mieszkających w większych miastach. Poza tym 
handlowcy muszą korzystać z wielu kanałów sprzedaży, żeby 
w sposób optymalny pokryć potrzeby rynku. Obecnie najwięk-
szym wyzwaniem wydaje się być „ostatnia mila” – dostarczenie 
w wymaganym czasie przesyłki do odbiorcy. W tym zakresie 
oczekiwania klientów e-sklepów rosną. Dzisiaj dostawa w czasie 
24 godzin od zakupu w zasadzie jest standardem. Dlatego też 
bardzo istotne jest położenie terminali dystrybucyjnych, zresztą 
wszystkie pozostałe elementy w całym łańcuchu dostaw muszą 
ze sobą współpracować perfekcyjnie. ■

Jerzy Zachara
prezes Śląskiego Centrum Logistyki

E-commerce powstało dzięki roz-
szerzeniu w latach 90. XX w. oferty 
przedsiębiorstw handlowych o nowy 

kanał dystrybucji wykorzystujący Internet i strony www. Ponad 
dwie dekady temu branża TSL otrzymała szansę rozwoju, gdyż 
globalizacja i e-commerce doprowadziły do drastycznego zwięk-
szenia wolumenu potoków przesyłek, w tym przede wszystkim 
kurierskich. Rozpoczęta w drugiej dekadzie XXI w. epoka cyfryza-
cji i upowszechnienia telekomunikacji mobilnej oraz wywrotowe 

innowacje (disrupiton innovation) w handlu przynoszą nowe wy-
zwania dla branży TSL. W najbardziej drastycznym scenariuszu 
przemian w najbliższych latach może dojść do detronizacji liderów 
tej branży. Stanie się tak, jeśli Amazon, Hermes i inne organiza-
cje wdrażające nowe modele biznesowe osiągną skalę działalno-
ści przekraczającą działania współczesnych graczy globalnych. 
Wówczas usługi operatorów TSL (outsourcing) nie będą dawały 
żadnych korzyści dystrybutorom korzystającym z platform e-com-
merce z liczbą użytkowników liczącą miliony konsumentów. Przy 
zastosowaniu dronów i robotów, czyli nowych rozwiązań technicz-
nych, które do tej pory były rzadko wykorzystywane w branży 
TSL, dystrybutorzy ci zdecydują się na samoobsługę logistyczną, 
co może doprowadzić branżę TSL do strukturalnego kryzysu. ■

prof. Wojciech Paprocki
kierownik Zakładu Ekonomiki 
Przedsiębiorstwa Transportowego 
Katedry Transportu SGH



EURO LOGISTICS42 POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE

Wysoki popyt na powierzchnie magazynowe w regionie

Łączne zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Eu-
ropie Środkowo-Wschodniej (tj. w Czechach, Polsce, na Wę-

grzech, Słowacji i Rumunii) zbliżają się do poziomu zasobów 
Niemiec, które zamieszkuje porównywalna liczba ludności. 
Kraje naszego regionu dysponują obecnie 22 mln m2, a Niemcy 
25,5 mln m2.
Ubiegłoroczna podaż w Europie Środkowo-Wschodniej 
wzrosła do poziomu 2,2 mln m2 i osiągnęła wartość zbliżoną 
do rekordowej sprzed kryzysu z lat 2007-2008, kiedy dewe-
loperzy dostarczali co roku 2,5 mln m2 nowej powierzchni. 
Rok 2016 przyniósł trzeci najlepszy roczny wynik od 19 lat.
– W ostatnich 10 latach dostarczano na rynek średnio po-
nad 1 mln m2 nowej powierzchni magazynowej rocznie. 
Podaż w ubiegłym roku ponownie przekroczyła granicę  
2 mln m2, co świadczy o dobrej kondycji gospodarek krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej i dynamicznym wzroście ich 
PKB – podsumował Ferdinand Hlobil, partner i dyrektor 
działu powierzchni przemysłowych i magazynowych na Eu-
ropę Środkowo-Wschodnią, Cushman & Wakefield.

Dynamika w regionie
Rynek powierzchni magazynowej w Rumunii zanotował 
najwyższy wzrost w stosunku do dotychczasowych zasobów  
– deweloperzy dostarczyli na rynek prawie 400 tys. m2, czy-
li więcej niż wyniosła łączna podaż w tym kraju począwszy 
od 1998 r. Dynamicznie rozwijał się również rynek węgier-
ski, na którym nastąpił ponad 15-krotny wzrost zrealizowa-
nych inwestycji w porównaniu z 2015 r.
W Polsce natomiast tradycyjnie już odnotowano największą 
aktywność deweloperów – powstało u nas prawie 1,2 mln m2 
nowej powierzchni, dzięki czemu osiągnęliśmy drugi najlep-
szy wynik w ciągu 19 lat. W Czechach wybudowano łącznie 
500 tys. m2, czyli mniej więcej tyle samo, co w 2015 r.

Wysoki popyt
Z najnowszych danych firmy doradczej Cushman & Wa-
kefield wynika, że w ubiegłym roku wolumen transakcji 
najmu w Europie Środkowo-Wschodniej wyniósł 5,7 mln 
m2, z czego ponad trzy czwarte przypadło na Polskę i Cze-
chy. W Czechach wynajęto 1,4 mln m2, czyli tyle samo, 
co rok wcześniej. Z kolei Polska, Rumunia i Węgry od-
notowały rekordowy popyt na nowoczesną powierzchnię 
magazynową. Wolumen transakcji osiągnął najwyższy 
poziom w historii w Polsce – wyniósł łącznie 3,1 mln m2, 
czyli o 25% więcej niż w 2015 r. Rumunia i Węgry również 
mogą pochwalić się rekordową aktywnością najemców, 

którzy wynajęli w ubiegłym roku prawie pół miliona m2 
w każdym z tych krajów.
– Wolumen transakcji najmu na rynku powierzchni prze-
mysłowych i logistycznych w Polsce przekroczył granicę 
3 mln m2 w ciągu jednego roku kalendarzowego, co na-
leży uznać za historyczne osiągnięcie. Rozwój sektorów 
e-commerce, motoryzacyjnego, logistycznego i handlo-
wego, a także niskie stawki czynszów i dalsze inwestycje 

w infrastrukturę, sprzyjają powstawaniu nowych lokaliza-
cji w naszym kraju, na czym zyskują zarówno najemcy, 
jak i deweloperzy. Warto podkreślić, że popyt netto, obej-
mujący nowe umowy najmu i ekspansje, stanowił ok. 70% 
łącznego popytu w Polsce. Odnotowaliśmy także wzrost 
zainteresowania wynajmem obiektów o dużej powierzch-
ni – 75 transakcji dotyczyło metrażu powyżej 10 tys. m2. 

Przewidujemy, że trend ten utrzyma się w najbliższych la-
tach – powiedział Tom Listowski, partner, dyrektor Działu 
Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych w Polsce oraz 
Relacji z Klientami Korporacyjnymi na Europę Środkowo-
-Wschodnią, Cushman & Wakefield.

Rynek nieruchomości magazynowych w Polsce w ubiegłym roku pobił wiele rekordów, ale popyt na powierzchnie 
magazynowe jest wysoki nie tylko w Polsce – dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej rok 2016 był rekordowy pod 
względem ilości wynajętej powierzchni. Łączny wolumen transakcji najmu wyniósł 5,7 mln m2, czyli o 25% więcej niż 
w poprzednich dwóch latach, w których wynajmowano ok. 4,5 mln m2.

DANE KONTAKTOWE
Ferdinand Hlobil / Partner

Dyrektor działu powierzchni przemysłowych i magazynowych w Europie Środkowej

Cushman & Wakefield

ferdinand.hlobil@cushwake.com

Tel.: + 420 602 361 968
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www.hun-industrial.hu

www.industrial.pl

www.industrial-properties.ro

www.slovak-industrial.sk

www.eu-industrial.com
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Jaki będzie rok 2017?
– Przewidujemy, że w 2017 r. wielkość nowej podaży będzie 
zbliżona do ubiegłorocznej, a wskaźnik pustostanów utrzy-
ma się na poziomie ok. 6% dzięki silnemu popytowi. Z kolei 

wartość transakcji inwestycyjnych w sektorze nieruchomo-
ści magazynowych może wynieść ok. 1,4 mld euro – dodaje 
Ferdinand Hlobil.

 ■Kinga Wiśniewska
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Rok 2016 na rynku powierzchni 
magazynowych w Polsce był rekor-
dowy zarówno pod względem poda-

ży, jak i popytu. Wolumen transakcji okazał się o ponad 600 tys. 
m2 większy od poziomu osiągniętego w 2015 r. i wyniósł ponad 
3,32 mln m2. Ponadto w ramach umów krótkookresowych, któ-
rych nie uwzględniamy w statystykach zbiorczych, wynajęto po-
nad 200 tys. m2 powierzchni. Wśród najemców dominują nadal 
firmy z sektora 3PL (16%), sprzedaży detalicznej (13%), obser-
wujemy również znaczący wzrost branży e-commerce (Zalando 
czy Amazon), która w 2016 r. miała 10% udział w rynku najmu.
Na większości rynków dominowały nowe umowy, które stanowi-

ły blisko 67% całkowitej aktywności najemców w Polsce. Obok 
dużych umów typu BTS na rynku obserwujemy transakcje typu 
BTO (znane również jako fee development), w których klient zleca 
deweloperowi budowę magazynu na własność. 
Obecnie w budowie znajduje się około 1,5 mln m2 powierzchni ma-
gazynowej, a blisko 75% tej powierzchni jest już wynajęta. Dewelo-
perzy decydują się również na inwestycje częściowo spekulacyjne.
W 2016 r. łączna podaż powierzchni magazynowej dostarczonej na 
rynek osiągnęła poziom ponad 1,26 mln  m2. Całkowita podaż no-
woczesnej powierzchni magazynowej na głównych rynkach w Polsce 
przekroczyła tym samym poziom 11,2 mln  m2. Najwięcej powierzch-
ni oddano do użytku na rynku warszawskim (obejmującym 3 strefy) 
i poznańskim, odpowiednio 242 tys m2 i 206 tys m2. Pod względem 
powierzchni będącej w budowie najdynamiczniej sytuacja przedsta-
wia się na rynku warszawskim (blisko 350 tys m2), szczecińskim 
(313 tys m2) oraz poznańskim (około 214 tys. m2). ■

Dominika Jędrak
Director, Research  
and Consultancy Services 
Colliers International Poland

Rumunia jest jednym z najgorętszych 
rynków w regionie CEE. Oczekujemy, 
że w 2017 r. wielkość powierzchni 

przemysłowych i logistycznych wzrośnie o 500 000 m2, co będzie 
najwyższym wzrostem po okresie kryzysu. Wynika on z dwóch 
głównych czynników: rozwoju handlu elektronicznego i produkcji. 
Na zachodzie kraju w głównym ośrodku przemysłowym coraz czę-
ściej występują braki w dostępności pracowników i inflacja płacowa.
Mamy powody, by sądzić, że inwestycje firm z Europy Zachod-
niej będą w Polsce kontynuowane. Wszystkie atuty Polski, które 

przyczyniły się do jej sukcesu, w tym położenie blisko Europy 
Zachodniej, stosunkowo tańsza i wykształcona kadra pracowni-
cza, pozostaną takie same.
Międzynarodowi detaliści z branży e-commerce będą kontynuować 
rozwijanie sieci dystrybucyjnej w kraju. Giganci handlu elektro-
nicznego, jak Amazon czy Zalando, budują nowe centra w pobliżu 
granicy z Niemcami i na południu Polski, a Decathlon zbudował 
nowe centrum dystrybucji w Łodzi, z którego będzie obsługiwał 
północną Polskę i Skandynawię. Wydaje się, że to tendencja rosną-
ca. Pod względem produkcji Polska jest obecnie droższa od innych 
krajów regionu, ale może liczyć na bardzo sprawnie działające łań-
cuchy dostaw. To oznacza, pozostaje na mocnej pozycji na rynku, 
np. Mercedes buduje fabrykę silników na południu Polski, podobnie 
jak inne firmy z branży automotive, np. ostatnio IFA Rotorion. ■

Bruno Berretta
Associate Director, EMEA, 
Research & Forecasting  
Colliers International

Rok 2016 był rekordowym rokiem na 
rynku nieruchomości magazynowo-
-przemysłowych w Polsce. Zawarto 

umowy najmu na aż 3 mln m2, z czego 2,2 mln m2 stanowił popyt net-
to. Najemcy byli najbardziej aktywni w okolicach Warszawy, gdzie za-
warto umowy na 745 000 m2. Dalej uplasowały się odpowiednio: Gór-
ny Śląsk (491 000 m2), Poznań (429 000 m2), Szczecin (330 000 m2) 
i Wrocław (301 000 m2). Tak dobre wyniki na rynku nieruchomości 
magazynowych zawdzięczamy wyższemu od średniej europejskiej 

wzrostowi PKB, wzmocnieniu znaczenia Polski jako ośrodka obsługi 
firm z branży e-commerce na potrzeby krajów Europy Zachodniej, 
a także atrakcyjnym na tle Europy stawkom czynszu. Największy 
udział w popycie netto mieli operatorzy logistyczni (30%).
W 2016 r. na rynek trafiło 1,2 mln m2 nowej powierzchni maga-
zynowej, a całkowita istniejąca podaż sięgnęła prawie 11,2 mln 
m2. Polska jest największym rynkiem magazynowym w Europie 
Środkowo-Wschodniej – dla porównania zasoby powierzchni ma-
gazynowo-przemysłowej na drugim co do wielkości rynku w re-
gionie, czyli Czechach, wynoszą ponad 6,2 mln m2. Ze względu na 
skalę rynku, gospodarki, położenie oraz rozwiniętą infrastruktu-
rę transportową Polska będzie utrzymywać pozycję niekwestiono-
wanego lidera regionu. ■

Tomasz Mika
dyrektor Działu Powierzchni 
Magazynowo-Przemysłowych 
JLL w Polsce
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Nowe projekty magazynowe będzie-
my realizować na terenie Polski. 
To efekt dokonanych już wcześniej 
inwestycji w zakup gruntów oraz 

uzyskania stosownych zezwoleń na rozpoczęcie budowy. Jeszcze 
w tym roku zamierzamy oddać do użytkowania nową halę maga-
zynową o powierzchni około 11,5 tys. m2 w Śląskim Centrum Logi-
stycznym w Sosnowcu. W ramach kolejnego etapu rozbudowy tego 
parku logistycznego oferta poszerzy się kolejne 13,5 tys. m2. Przy-
gotowujemy się również do budowy nowego centrum logistycznego 
Kraków III w podkrakowskim Targowisku. Planowana inwestycja 

dostarczy ok. 19 tys. m2 powierzchni magazynowej oraz biurowej. 
Polski rynek nowoczesnych powierzchni magazynowych jest 
wciąż bardzo chłonny. Potwierdzają to dane, zgodnie z którymi 
z jednej strony podaż jest coraz wyższa, a jednocześnie wskaźniki 
pustostanów w większości regionów są na jednych z najniższych 
poziomów. Wciąż widzimy tu bardzo dobre perspektywy dalszego 
rozwoju. Dlatego na razie nie planujemy ekspansji zagranicznej, 
choć nie wykluczamy jej w przyszłości. Z racji położenia geogra-
ficznego oraz wielkości w porównaniu do sąsiednich krajów, pol-
ski rynek jest bardzo atrakcyjny dla inwestorów. Głównymi argu-
mentami są: duży rynek zbytu i konkurencyjne koszty pracy, przy 
coraz lepszej infrastrukturze drogowej. Pozwala ona na sprawną 
logistykę towarów zarówno w naszym kraju, ale także zapewnia 
szybki dostęp do rynków zagranicznych. ■

Krzysztof Mucha
Business Development Manager 
Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.

W 2017 roku mierzymy wysoko 
i skupiamy się na wzroście we 
wszystkich dziewięciu krajach, 
w których P3 jest aktywne. Kon-

centrujemy się na dynamicznym wzroście również w regionie 
Europy Środkowo-Wschodniej. Będziemy też poszukiwać nowych 
rynków, które umożliwią wzrost w przyszłości, szczególnie ta-
kich, które pozwolą na wspieranie naszych ogólnoeuropejskich 
klientów. Strategia na najbliższe miesiące dotyczy m.in. zabudo-
wy istniejącego banku ziemi w całej Europie (obecnie pozwala on 
na wybudowanie 1,8 mln m2 nowoczesnych powierzchni magazy-
nowych), a także zakupu nowych gruntów i obiektów położonych 
w najlepszych logistycznych lokalizacjach. W kwietniu sfinalizo-
waliśmy transakcję zakupu portfolio 11 nieruchomości logistycz-
no-dystrybucyjnych o powierzchni ponad 322 500 m2 w Hiszpanii 

za kwotę 243 mln euro. Zidentyfikowaliśmy już także potencjalne 
nowe miejsca na inwestycje w Czechach, Rumunii, Polsce, Niem-
czech, we Włoszech i na Słowacji i mamy nadzieję, że stopniowo 
będziemy finalizować kolejne zakupy.
Polska jest nadal jednym z najatrakcyjniejszych i najdynamicz-
niej rozwijających się rynków magazynowych w Europie. Za-
kończony rekordowo dobrymi wynikami ubiegły rok i równie 
udane pierwsze trzy miesiące tego roku pozwalają działającym 
tu deweloperom z optymizmem patrzeć w przyszłość. Popyt 
na najlepszej jakości powierzchnie nadal jest duży. Rynek po-
wierzchni magazynowych nieustannie ewoluuje, umacniają się 
i poszerzają swoją działalność najemcy z dobrze już znanych 
branż jak np. automotive czy FMCG, ale pojawiają się także 
nowe gałęzie gospodarki, jak e-commerce, które stają się coraz 
silniejsze. Działania branży e-commerce koncentrują się nie 
tylko na obsłudze polskich klientów, ale także sąsiednich Nie-
miec i innych krajów z regionu, co potwierdza znaczenie Polski 
na europejskiej mapie logistycznej. ■

Peter Bečár
Managing Director CEE
P3

Jesteśmy obecnie jedynym aktyw-
nym deweloperem inwestującym 
w czterech krajach Europy Środko-

wo-Wschodniej. Zarządzamy w tym regionie portfolio obejmują-
cym 4,6 miliona m2, które jest wynajęte w 96,4%. Nasza strategia 
zakłada równomierny rozwój na wszystkich naszych rynkach: 
w Polsce, na Słowacji, w Czechach oraz na Węgrzech, co znajduje 
bezpośrednie odzwierciedlenie w naszej działalności. W 2016 r. 
rozpoczęliśmy na tym obszarze aż 18 nowych projektów o łącznej 
powierzchni ponad 300 000 m2. 
W 2017 r. strategia Prologis pozostaje niezmienna – będziemy dalej 
rozwijać nasze główne rynki regionalne we wszystkich krajach Eu-

ropy Środkowo-Wschodniej, gdzie prowadzimy nasz biznes. Tylko 
w pierwszym kwartale 2017 r. oddaliśmy już ponad 117 000 m2. 
Obecnie prowadzimy budowę czterech obiektów magazynowych 
o łącznej powierzchni ponad 120 000 m2  – rozwijamy Prologis Park 
Stryków, który otworzyliśmy w ubiegłym roku, budujemy magazyn 
w Prologis Park Prague-Jirny w Czechach oraz dwa obiekty na Sło-
wacji – w Prologis Galanta-Gan oraz w Prologis Park Bratislava. 
Pozycja Polski w regionie Europy Środkowo-Wschodniej pozostaje 
niezagrożona. Potwierdzają to wyniki ubiegłorocznego badania 
„Rozwój Sieci Nieruchomości Logistycznych w Europie”, opraco-
wanego przez Prologis we współpracy z Eyefortransport (EFT). 
Zgodnie z nim Polska Centralna, łącznie z Łodzią, jest obecnie 
najbardziej pożądaną lokalizacją w Europie Środkowo-Wschodniej. 
Głównym czynnikiem decydującym o jej popularności są niskie 
koszty pracy oraz niskie koszty nieruchomości, a dodatkowym 
atutem jest dostęp do wysoko wykwalifikowanych pracowników. ■

Paweł Sapek
Senior Vice President & Country 
Manager na Polskę
Prologis
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Polska jest i jeszcze długo pozo-
stanie liderem rynku powierzchni 
magazynowych i przemysłowych 

w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. To właśnie na Polskę 
w pierwszej kolejności spoglądają firmy, które rozważają swo-
ją ekspansję w tej części Europy. Lokalizacja zwykle wypada 
bardziej atrakcyjnie pod względem finansowym i jest bardziej 
konkurencyjna od innych krajów, zarówno w regionie, jak 
i w Europie Zachodniej. Dotyczy to każdego z etapów realizacji 
inwestycji, począwszy od ceny zakupu gruntu, poprzez wydatki 
związane z budową obiektu aż po jego późniejszą eksploata-
cje, w tym czynszu i kosztu zatrudnienia załogi i personelu.
O silnej pozycji Polski świadczy nie tylko stale rosnący poziom 

popytu i dobra opinia wśród zagranicznych przedsiębiorstw chcą-
cych rozwijać u nas swoją działalność biznesową. Dynamicznie 
rozwijający się rynek sprawił również, że jeden z działających 
na nim deweloperów pokusił się o ekspansję na inne regiony. Po 
sukcesie w Polsce MLP Group swoich sił próbuje na dojrzałym 
i nasyconym rynku niemieckim.
Jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków naszej czę-
ści Europy jest w tej chwili Rumunia. Jednak trudno traktować 
ten kraj jako konkurencję wobec Polski, gdyż wspomniane MLP 
Group w najbliższym czasie planuje m.in. właśnie tam zinten-
syfikować swoją działalność. Z perspektywy najemcy i zagra-
nicznego kapitału nasza pozycja długo pozostanie niezagrożo-
na. Nie zmieni tego nawet prognozowany potencjalny wzrost 
czynszów w dłuższym horyzoncie czasowym, zmiany prawne 
związane z utrudnionym dostępem do możliwych do zagospoda-
rowania gruntów, czy też nieścisłości związane z niekorzystną 
dla inwestorów interpretacją podatku VAT. ■

Wojciech Zoń
dyrektor Działu Powierzchni 
Magazynowych i Przemysłowych 
Savills
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Budowa magazynu  
z perspektywy menedżera logistyki
Zbudowanie efektywnego modelu logistycznego jest kluczowym czynnikiem decydującym o sukcesie sieci handlowej. 
Jako centralny magazyn dystrybucyjny sieci Intermarche i Bricomarche zajmujemy się łańcuchem dostaw, który łączy 
dostawców, magazyn, sklepy i klienta (najtrudniejszego audytora). To od jego satysfakcji zależy pozycja i rozwój sieci.

Jednym z głównych wyzwań stoją-
cych przed logistyką jest optymali-

zowanie kosztów w łańcuchu dostaw 
oraz praca nad jego jakością. Jeste-
śmy oceniani na podstawie dwóch 
kryteriów. Jednym z nich są kosz-
ty. Koszty bezpośrednie wynikają 

z dystrybucji, obsługi magazynowej i struktury, natomiast 
koszty pośrednie z zapasów magazynowych, pracy nad do-
stępnością produktów i ze strat logistycznych. Ocenia się 
nas za to, czy dobrze regulujemy zapasy magazynowe, czy 
produkty są dostępne, czy nie, czy mamy straty logistyczne 
i jakie one są. Nie ma takich magazynów, które nie przyno-
siłyby pewnych nieuniknionych strat (np. przeterminowany 
produkt, uszkodzenia podczas procesu itp.).
Drugim kryterium oceny dla logistyki jest jakość i jej trzy 
główne wyznaczniki: bezbłędność, terminowość i elastycz-
ność. Klient powinien otrzymać tyle towaru, ile zamówił 
i ma dostać go na czas. Powinniśmy zapewniać również 
elastyczność w dostawach i np. realizować specjalne zamó-
wienia, takie chociażby jak napoje, które w znacznej mierze 
zależą od pogody.
Jeżeli nie spełnimy tych kryteriów, klient w sklepie nie 
otrzyma towaru, po który przyszedł, zrezygnuje z zakupów, 
a w konsekwencji odejdzie do konkurencji.

Budowa modelu logistycznego
To, jaki model logistyczny stworzymy, zależy od kilku czyn-
ników. Zacząć należy od analizy istniejącej sie-
ci, przyjrzenia się strategii jej rozwoju. 
Istotne jest to: gdzie, jakie sklepy 
i w jakim tempie planuje-
my budować. 

Nie ma obecnie w Polsce sieci, która pracowałaby bez 
magazynów centralnych. Czasami sieć dysponuje jednym 
głównym centrum, czasami korzysta z kilku centrów dys-
trybucyjnych. Nasza sieć obecnie ma dwa magazyny dla 
Intermarche i jeden dla Bricomarche.
Znając strategię rozwoju sieci, wybieramy model, ustalamy, 
ile i jakich magazynów potrzebujemy, biorąc pod uwagę 
przede wszystkim czynnik kosztowy całości łańcucha do-
staw: koszty dystrybucji, koszty magazynowania, utrzyma-
nia stanów magazynowych i inne.
Po podjęciu decyzji o tym, że centrum dystrybucyjne ma 
powstać, pojawiają się kolejne wyzwania – musimy prze-
analizować lokalizację, konfigurację magazynu i dokonać 
analizy ekonomicznej.

Lokalizacja
W wyborze lokalizacji magazynu niezwykle istotna jest 
znajomość strategii rozwoju firmy. Jeżeli dzisiaj zdecydu-
jemy o lokalizacji, to będzie ona determinowała na co naj-
mniej kilka lat działanie sieci. Decyzja o tym, że zbudujemy 
magazyn w Swadzimiu zapadła w 2013 r. – 2 lata przed uru-
chomieniem, teraz jesteśmy dopiero w trzecim roku użytko-
wania, a ma on nam służyć jeszcze 7 lat. Wynika z tego, że 
zasadniczo 12 lat wcześniej trzeba podjąć decyzję o tym, 
w którym miejscu najlepiej ulokować centrum dystrybucji. 
Nie da się przewidzieć wszystkiego, decyzje obarczone są 
bardzo dużym ryzykiem, bo rynek jest bardzo dynamiczny.
Gdy już zdecydowaliśmy się na konkretny region, wybiera-
my w nim najbardziej korzystną lokalizację. Szukając dla 

nas idealnego miejsca na Śląsku, wskazano 
centrum Zabrza. Nie jest 

to dobre 

 ■ Dariusz Kierski
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miejsce na budowę centrum dystrybucji – wyznaczyliśmy 
więc promieniem okręg, który poszerzył nam obszar, wska-
zał dogodny teren, miejsce z odpowiednią infrastrukturą, 
parki logistyczne itp. Z analiz wynikało, że pod względem 
infrastruktury odpowiednie są dla nas 3 lokalizacje na Ślą-
sku: Gliwice, Chorzów i Mysłowice.
Ostateczną decyzję podjęliśmy po analizie kolejnego waż-
nego czynnika – rynku pracy. Czasami w odległości 30-40 
km od siebie rynek pracy całkowicie się od siebie różni. 
Wystarczy, że w Gliwicach znajdowała się duża fabryka 
i strefa ekonomiczna dla sektora samochodowego, a w My-
słowicach jej nie było. Trzeba się liczyć z tym, że w Gliwi-
cach trudniej będzie z dostępnością ludzi do pracy, a koszty 
siły roboczej będą wyższe, niż w Mysłowicach.
Współpracujemy z francuską firmą, która budowała model 
przebudowy sieci we Francji z 37 magazynów do 20. Dostar-
czamy im wszystkie możliwe dane, informacje o przepływach 
itp. Na ich podstawie podzielono Polskę, wybierając lokaliza-
cje najbardziej optymalne pod względem kosztów dystrybucji. 
Nie zawsze jest to matematyczny środek, to model bardziej 
skomplikowany – mamy sklepy, do których dojeżdżamy 5 razy 
w tygodniu z pełnym samochodem i takie, które odwiedzamy 
raz w tygodniu z towarem wypełniającym pół samochodu.

Konfiguracja magazynu
Ustalenie właściwej konfiguracji magazynu stanowi kolej-
ne, duże wyzwanie dla menedżera logistyki. Jak ją zapro-
jektować, żeby się nie okazało, że za kilka lat powierzchnia 
będzie albo za mała, albo za duża? Weźmy pod uwagę też 

fakt, że w przypadku sieci często są to 
magazyny o złożonej 

konfiguracji, składające się z różnych stref magazynowych, 
o różnych temperaturach kontrolowanych.
Musimy dobrze znać gamę produktów. Handlujemy tym, 
co producenci wyprodukują… a producenci powiększają 
gamę swoich produktów, zmieniają ją, uatrakcyjniają. Dla 
nas każdy produkt to osobna jednostka magazynowa, dla 
której musimy znaleźć miejsce składowania i odpowied-
nio wpasować ścieżkę dystrybucji. Jeżeli zwiększy się 
udział wyrobów czekoladowych, musimy je wpasować 
w odpowiednią część, jeżeli udział mrożonek w sprzedaży 
wzrośnie, podobnie.
W naszym magazynie w Swadzimiu mamy cztery strefy 
magazynowe: największą część – magazyn suchy, chłodnię 
(z temp. kontrolowaną do +4 stopni), strefę warzyw i owo-
ców (z temp. +8-9 stopni) i mroźnię (z temp. – 20 stopni). 
Planując budowę magazynu, należy wszystko odpowiednio 
skonfigurować i przeanalizować, ile miejsca na ile produk-
tów będziemy potrzebować. Pod uwagę trzeba wziąć to, jaką 
gamą produktów dzisiaj obsługujemy, a jaką być może bę-
dziemy musieli obsługiwać za kilka lat. Dysponując bardzo 
nowoczesnym system informatycznym do zarządzania ma-
gazynem, możemy dokonać szczegółowych analiz. Współ-
pracujemy również w tym zakresie z handlowcami, którzy 
znają dobrze strategię rozwoju sprzedaży i dynamikę ryn-
ku. Co kwartał śledzimy, jakie zmiany zachodzą w poszcze-
gólnych sektorach, gamie produktów.
Konfigurując magazyn, należy zbadać również przepływy 
naszych towarów. Ustalić, które produkty, jak długo mogą 
u nas przebywać, ile mamy punktów odbioru, ile samochodów 
będzie dziennie obsługiwanych. Wszystkie dane i wskaźniki 
należy odpowiednio zanalizować i dokonać symulacji, aby 
uniknąć np. takiej sytuacji, że dysponując miejscem do skła-

dowania, zabraknie nam wystarczającej liczby ramp za-
ładunkowych, aby wszystko spraw-

nie obsłużyć.
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Ważny jest też stan zaawansowania naszych systemów. Jesz-
cze kilka lat temu trzeba było mieć towar zmagazynowany, 
na zapas. Dzisiaj coraz częściej jesteśmy z producentami 
skoordynowani na szybkie, skonfigurowane pod zamówie-
nia sklepów dostawy. Kilka lat temu lead time był zupełnie 
inny, teraz przyspiesza. Za kilka lat może się okazać, że na 
tej samej powierzchni magazynowej obsłużyć będzie można 
więcej towaru.
Odpowiednio zaprojektowane strefy magazynowe to trzeci 
element decydujący o dobrej konfiguracji magazynu. Do-
świadczenie, analizy i praktyczna wiedza pomogły nam 
podzielić cały magazyn, 53-tysięczną powierzchnię, na 
wszystkie potrzebne strefy.

Budować czy wynająć?
Decyzja o tym, czy samemu budować magazyn, czy wynaj-
mować od dewelopera i na jaki okres, to decyzja zdetermi-
nowana stopniem rozwoju sieci. Rozwijamy się, czy mamy 
już stałą siatkę i nie planujemy znaczących zmian sieci 
sklepów? Handlujemy tylko standardowymi towarami, czy 
będziemy rozszerzać asortyment? Przy podjęciu decyzji, 
wszystko to ma znaczenie.
Nasza sieć rozwija się, więc zarówno magazyn w Mysłowi-
cach, jak i ten w Swadzimiu wynajmujemy od deweloperów. 
Magazyn w Mysłowicach uruchomiliśmy w 2009 r., a teraz 
wiemy już, że potrzebujemy innej konfiguracji i powierzch-
ni, więc po 10 latach przeniesiemy się do kolejnego lub roz-
budujemy istniejący. W naszym przypadku, sieci rozwijają-
cej się, decyzja jest łatwa: chcemy od dewelopera magazynu 
szytego na miarę.

Zmiany w handlu, asortymencie, lokalizacji sklepów są tak 
dynamiczne, że trudno jest ryzykować, budując swój własny 
obiekt. Korzystniej jest podpisać umowę wynajmu. Wszystko 
zależy od momentu, w jakim znajduje się dana sieć. Usta-
bilizowane sieci decydują się często na budowę własnych 
obiektów, dobudowując ewentualnie po latach kolejne ma-
gazyny albo utrzymując stałą liczbę referencji w ofercie.
Oba rozwiązania są akceptowane i nie ma gorszego – wszyst-
ko zależy od strategii grupy, do której trzeba się dopasować.

Współpraca z partnerem
Na rynku działa przynamniej kilka bardzo profesjonalnych 
firm deweloperskich, wyspecjalizowanych w budowie maga-
zynów logistycznych. Przystępując do części przetargowej, 
trzeba bardzo szczegółowo przygotować nasze założenia 
i określić wszystkie potrzeby. Co zrobić, żeby się powiodło?

Po pierwsze, trzeba mieć po swojej stronie kompetentny 
zespół projektowy. Dział logistyki od strony najemcy musi 
dobrze znać swoje potrzeby. Najtrudniej jest współpracować 
z klientem, który nie wie, czego chce, bo nigdy nie będzie 
zadowolony. Deweloper wybuduje magazyn taki, jakiego 
oczekujemy albo taki, jakiego chcieli inni klienci lub jaki 
mu będzie wygodniej. Będzie się zbliżał do uniwersalnego 
modelu, jeśli nie przekażemy mu naszych dokładnie spre-
cyzowanych potrzeb. I to już nie będzie BTS.
Niewymagający klient, który potrzebuje magazynu tylko 
np. do składowania jednorodnego towaru na powierzchni  
3 tys. m2 przez 3 lata zaakceptuje prosty, uniwersalny mo-
del obiektu.
Niedoszacowania na etapie powstawania projektu grożą wy-
sokimi, dodatkowymi kosztami. Jeśli zbudujemy za duży ma-
gazyn, będziemy przepłacać za powierzchnię, nie korzystając 
z niej. Jeśli zaplanujemy za mało miejsca albo źle zaprojektu-
jemy np. położenie drzwi i w następstwie tego ograniczymy 
powierzchnię, to może się okazać, że będziemy musieli wozić 
towar dłuższą trasą. To są drobne rzeczy, ale jak przemnoży-
my je przez liczbę roboczogodzin pracowników, przez liczbę 
dodatkowych ruchów w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca, roku, 
to suma może okazać się bardzo wysoka.
Poza tym projektując magazyn, warto przygotować prze-
strzeń do ewentualnych zmian, aby możliwe było np. uru-
chomienie dodatkowych ramp załadunkowych, jeśli zajdzie 
taka konieczność, czy kolejnej strefy temperaturowej.



Stały nadzór nad budową
Dzięki systematycznemu nadzorowaniu budowy może-
my nie tylko regularnie sprawdzać jej postępy, ale też to, 
czy na pewno realizowane są nasze założenia i potrze-
by. Podczas budowy pojawiają się zawsze nowe pomysły 
na ulepszenia, czasami chcemy np. zmienić położenie 
gniazdka elektrycznego – jeśli jesteśmy na miejscu 
i wcześnie zareagujemy, to często bezkosztowo możemy 
te zmiany wprowadzić. Przy zlecaniu prac dodatkowych, 
których nie było w projekcie, polecam uważne pilnowa-
nie dodatkowych kosztów i sprawdzenie, czy nie wybie-
ramy najdroższej opcji.
Budowę wystarczy odwiedzać raz w tygodniu. Nasz zespół 
projektowy, przedstawiciel dewelopera i generalny wyko-
nawca spotykaliśmy się regularnie i razem sprawdzaliśmy 
postęp prac.

Przeprowadzka
Planując przeniesienie magazynu do nowej lokalizacji, półtora 
roku wcześniej rozpisaliśmy dzień po dniu cały proces. Nie 
zamykając dostaw do sklepów, przez pięć weekendów przenosi-
liśmy cały magazyn. Wymagało to wielopłaszczyznowej koordy-
nacji i bardzo dużego zaangażowania wielu osób. Jednym z istot-
nych zadań było przeprowadzenie przetargów na wyposażenie 
nowego obiektu. Przenosiliśmy działalność, więc mieliśmy do-
świadczenie, wiedzieliśmy jakich potrzebujemy regałów, wóz-
ków, czy drobniejszego sprzętu. Musieliśmy dokładnie ustalić, 
w którym momencie jaki element ma być wykonany, kiedy któ-
ry przetarg zakończony, żeby np. producent regałów miał czas 
na ich wyprodukowanie i montaż. Równie ważne były ustalenia 
i koordynacja terminów m.in. z firmami transportowymi.
Przeprowadzka to wielopoziomowe planowanie, przenosze-
nia nie tylko towaru, ale również ludzi i sprzętu potrzebne-
go w magazynie.

 ■Autor jest Dyrektorem Logistyki Grupy Muszkieterów
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Najbardziej obawiałem się, jako osoba koordynująca cały proces budowy i przenoszenia magazynu, 
że skupiając w bardzo wąskim 3-osobowym zespole wszystkie informacje, podczas godziny „0” okaże 
się, że zapomnieliśmy o jakimś elemencie z pozoru małym, ale niosącym w sobie duże konsekwencje. 
Na szczęście tak się nie stało.
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Stworzenie idealnego obiektu BTS 
możliwe jest tylko przy ścisłej współ-
pracy oraz bardzo dobrej komunika-
cji dewelopera i przyszłego najemcy. 

Jednym z najważniejszych czynników przemawiających na korzyść 
obiektów „szytych na miarę” jest możliwość bardzo dokładnego dopa-
sowania przestrzeni do specyfiki prowadzonej działalności. Kluczowe 
jest wypracowanie rozwiązań, które umożliwią racjonalne zagospo-
darowanie powierzchni użytkowej, maksymalne wykorzystanie 
przestrzeni składowania, optymalizację procesów produkcji i składo-
wania towarów oraz efektywne wykorzystanie wszystkich rozwiązań 
technicznych zainstalowanych w obiekcie. To czynniki, które wpły-
wają na rosnącą od kilku lat popularność obiektów typu BTS.

W 7R Logistic w ubiegłym roku rozpoczęliśmy realizację dwóch 
obiektów typu BTS o łącznej powierzchni ponad 26 000 m2. Pierw-
szy z budynków, który oddaliśmy do użytku w I kwartale 2017 r., 
powstał dla firmy Velvet Care, tuż obok zakładu produkcyjnego 
spółki w Kluczach. Dzięki takiemu sąsiedztwu magazyn ideal-
nie współdziała z fabryką klienta. Jego budowa trwała zaledwie 
5 miesięcy i budynek został oddany do użytku przed terminem.
Z kolei w II kwartale tego roku planujemy oddanie do użytku 
obiektu o powierzchni 5 700 m2 dla firmy Teekanne, jednego z naj-
większych producentów herbaty w Europie. Będzie to główny za-
kład produkcyjny firmy. Oprócz części produkcyjnej, w obiekcie 
znajdzie się również powierzchnia magazynowa, a także zaplecze 
socjalne dla pracowników. Budynek zostanie zrealizowany zgod-
nie ze standardami obowiązującymi w zakładach produkcyjnych 
firmy zlokalizowanych w całej Europie i powstanie na terenie Par-
ku Logistycznego Kraków Kokotów – Brzegi. ■

Olga Brusik
Senior Leasing Manager 
7R Logistic

Wzorową współpracę na linii dewe-
loper – menedżer logistyki można 
opisać jednym zdaniem odnoszącym 
się do komunikacji pomiędzy pod-

miotami. Komunikacja ta powinna być otwarta, wzajemna i przede 
wszystkim transparentna, co do potrzeb jednej strony i możliwości 
drugiej. Oczywiście sam proces jest o wiele bardziej skomplikowany 
– użytkownik powierzchni BTS już od samego początku ma pewną 
wizję powierzchni szytej na miarę. A współpraca z nim rozpoczy-
na się na etapie analizy potrzeb lokalizacyjnych i wolumenu, jaki 
miałby być składowany czy obsługiwany przez logistyka. Lokalizacja 
będzie obejmować głównie położenie tego obiektu, dostęp do ciągów 

komunikacyjnych, infrastruktury i opcjonalnie komunikację miej-
ską zapewniającą dotarcie pracowników do danego obiektu. I w tym 
przypadku jak najlepsze zrozumienie przez dewelopera potrzeb 
klienta jest kluczem do wstępnego porozumienia, które umożliwi 
właściwą odpowiedź na oczekiwania zamawiającego. Następnie 
można mówić o specyfikacji i zapotrzebowaniu technicznym – 
w przypadku produktów spożywczych, farmaceutyków, produktów 
przemysłowych wymagania będą inne, jak i inne będą wymagania 
co do ich transportu. Współpraca oczywiście odbywa się etapowo, 
ale tak naprawdę wzorowość jej polega nie na tym, jak przebiega, co 
po sobie następuje, ale na tym, jak wygląda komunikacja pomiędzy 
podmiotami. Zamawiający musi umieć komunikować o całym wa-
chlarzu potrzeb, a siłą dewelopera będzie zrozumienie tego przeka-
zu i przełożenie go na koncepcję, którą wpasuje w realia konkretnej 
inwestycji, przewidując również zagrożenia i komunikując o nich. ■

Robert Dobrzycki
Chief Executive Officer Europe 
Panattoni Europe

Współpraca na linii klient – dewe-
loper zależy od typu powierzchni, 

na której prowadzona będzie działalność operacyjna. Nawet 
szyte na miarę magazyny, typu BTS, są zwykle prostsze od po-
wierzchni produkcyjnych. W wielu przypadkach to modyfikacje 
standardowych projektów. Można wybierać spośród puli spraw-
dzonych rozwiązań, łącząc je i dopasowując do konkretnych 
potrzeb. Czyni to cały proces szybszym i bardziej przystępnym 
cenowo od inwestycji produkcyjnych, które zwykle muszą być 
w niemal całości zaprojektowane od zera. 
We współpracy kluczowa jest komunikacja i zrozumienie. 
Jasne przedstawienie oczekiwań ze strony klienta, skupienie 
się na priorytetach, omówienie projektu od ogółu do szczegó-

łu i wiedza o możliwych do zrealizowania rozwiązaniach i ich 
opłacalności, to tylko niektóre z elementów wpływających 
na poprawny obieg informacji. Menedżer logistyki lub plant 
manager muszą posiadać wizję tego, jak obiekt ma funkcjo-
nować. Przekucie tego na konkretne wymagania wobec dewe-
lopera to zadanie, w którym pomóc mogą wyspecjalizowani 
doradcy z zakresu nieruchomości komercyjnych. Naszą rolą 
jest przygotować odpowiednio najemcę do negocjacji z dewe-
loperem i doprowadzić do jak najkorzystniejszego dla klienta 
kształtu umowy najmu, czyli tym samym również odpowied-
niego doboru specyfikacji magazynu. 
Ważne, by oczekiwania sprecyzować na samym początku, aby 
nie dopuścić do powstawania konfliktów i nieprzewidzianych 
wydatków związanych z potrzebą modyfikacji już zrealizowane-
go obiektu. Sytuacje takie zdarzają się zwykle podczas odbioru 
budynku lub pierwszych dni jego funkcjonowania. Komunikacja 
powinna uwzględniać wszystkie osoby kluczowe dla projektu, 
również działy HR i administracji. ■

Michał Śniadała
Associate Director,  
Dział Powierzchni Magazynowych 
i Przemysłowych 
Savills
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Głównym celem inwestycji realizowa-
nych w systemie BTS jest dopasowa-
nie budynku, w tym m.in. liczby do-
ków, wielkości placów manewrowych, 

wreszcie całego wyposażenia i standardu budynku oraz całej infra-
struktury do indywidualnych potrzeb przyszłego najemcy. Współ-
praca dewelopera i inwestora w początkowej fazie polega zatem na 
wzajemnym zrozumieniu potrzeb i oczekiwań. Ze swojej strony 
musimy dobrze ocenić specyfikę działalności przedsiębiorstwa, for-
my i częstotliwości prowadzonej logistyki. Chodzi o przewidzenie 

maksymalnie wszystkich problemów, z jakimi w przyszłości może 
mieć do czynienia firma i odpowiednio dostosować do nich przygo-
towywane powierzchnie magazynowe już na etapie projektowym.
MLP Group poza rolą dewelopera oferuje także usługi konsul-
tanta, dostarczając wszechstronnych rozwiązań w zakresie opty-
malizacji powierzchni magazynowo-produkcyjnej. Mamy w tym 
zakresie bardzo duże doświadczenie zdobyte przy realizacji 
inwestycji dla wielu międzynarodowych i krajowych przedsię-
biorstw produkcyjnych oraz dystrybucyjnych. Każdy projekt BTS 
jest jednak inny. Doświadczenie jest bardzo ważne. Na tej pod-
stawie przedstawiamy i sugerujemy możliwe rozwiązania, ale za 
każdym ostateczne decyzje podejmujemy wspólnie z przyszłym 
najemcą. To szczególnie cenią nasi partnerzy. ■

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

W SpaceFactory, zarówno wtedy, gdy 
w projekcie magazynowym BTS wy-
stępujemy jako doradca inwestora/
dewelopera lub najemcy, jak i wtedy, 

gdy mamy dostarczyć magazyn na zlecenie użytkownika, działając 
jako projektant i generalny wykonawca, ogromny nacisk kładziemy 
na wypracowanie partnerskich relacji. A ściśle wiąże się z tym na 

dobra komunikacja między wszystkim stronami zaangażowanymi 
w proces. Bliska, partnerska współpraca ułatwia rozpoznanie rze-
czywistych potrzeb zamawiającego magazyn oraz umożliwia zopty-
malizowanie projektu zarówno po stronie rozwiązań technicznych 
jak i w obszarze kosztów. Oparta na partnerskich relacjach współ-
praca pozwala na osiągnięcie celu, jakim jest satysfakcja użytkow-
nika wynikająca z zakończonego sukcesem projektu budowy maga-
zynu w formule BTS, dostarczonego w ramach przyjętego budżetu, 
zgodnie z ustaloną na potrzeby projektu specyfikacją techniczną 
i w założonym terminie. ■

Piotr Wąs 
dyrektor zarządzający 
SpaceFactory
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Big Data w transporcie i logistyce
Najszybsze i najbardziej efektywne pozyskiwanie i przetwarzanie informacji to kluczowy 
czynnik w konkurencyjności – Big Data zmienia dzisiaj oblicze biznesu.

Czym jest Big Data?
Terminem „Big Data” określamy duży 
zbiór zmiennych i różnorodnych da-
nych, które są przetwarzane, a później 
analizowane w różnych celach. Pojęcie 

to ewoluowało na przestrzeni lat, ale mimo to do dziś nie jest 
jeszcze jednoznacznie rozumiane. Big Data znajduje zastosowa-
nie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z ogromną ilością 
cyfrowych danych, które mają posłużyć do zdobycia informacji, 
a później ich przetworzenia. Szczególne znaczenie odgrywa 
wzrost dostępności Internetu oraz usług świadczonych drogą 
elektroniczną, które w naturalny sposób są przystosowane 
do wykorzystywania baz danych. Inna, często pojawiająca się 
definicja, to sformułowanie Douglasa Laney’a, który w 2001 r.  
stwierdził, że jest to „ogromna ilość danych generowanych 
w bardzo szybkim tempie i zawierająca duże ilości treści”.
Warto dodać, że Big Datę możemy opisać modelem 4V  
(volume, variety, velocity, value):
- objętość (duża ilość danych),
- różnorodność (dowolne typy danych),
- prędkość (duża zmienność, dynamiczność danych),
- value (wartość lub ocena wyrażana poprzez weryfikację).

Przyszłość w logistyce
Szybki dostęp do rzetelnych informacji i jak najbardziej 
efektywne rozwiązania to kluczowe elementy w logistyce, 

ale oczywiście w innych branżach również. Każda biz-
nesowa relacja, tysiące partnerów na całym 

świecie oraz zawierane transakcje 
pociągają za sobą miliony da-

nych i niezbędnych 
informacji. 

Dzięki ciągłemu rozwojowi cyfryzacji przedsiębiorcy mają 
możliwość zebrania tych wszystkich informacji i wykorzysta-
nia ich w celu optymalizacji procesów zachodzących w przed-
siębiorstwie, poprawy jakości obsługi klientów, a także lepsze-
go reagowania na nieprzewidziane sytuacje nadzwyczajne.
Logistyka to przede wszystkim planowanie, którego efek-
tem ma być jak najbardziej skuteczny i efektywny przebieg 
procesu transportowego i maksymalne zadowolenie klienta. 
Zastosowanie technologii Big Data pozwala na zupełnie inne 
spojrzenie i oczywiście daje nieocenioną pomoc. W dobie cy-
fryzacji kanałów pozyskiwania, danych jest znacznie więcej, 
a co ważne wykraczają one poza granicę siedziby przedsię-
biorstwa. Wszelkie informacje mogą być zbierane z urządzeń 
GPS, sensorów IoT podłączonych do Internetu bezpośrednio 
w miejscu realizacji poszczególnych zadań, z poczty elektro-
nicznej bądź też z aktywności wykazywanej przez użytkow-
ników na serwisach społecznościowych. Z kolei informacje 
dotyczące natężenia ruchu na danym odcinku drogi pozyski-
wane są od milionów użytkowników telefonów komórkowych 
wyposażonych w systemy Android i iOS.
Dzięki technologii Big Data po zgromadzeniu danych i prze-
prowadzeniu wnikliwej analizy firma jest w stanie zwięk-
szyć wydajność łańcucha dostaw, a także go zabezpieczyć. 
Ciągły nacisk na skracanie czasu dostawy, wybór najtańszej 
i najłatwiejszej drogi transportu wymusza na firmach szu-
kanie coraz lepszych rozwiązań. Nowa technologia pozwala 
na wybór najlepszej opcji, przy ocenie ryzyka i bieżącej 
sytuacji np. korki, wypadki na drodze, a przy monitorowa-
niu łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym pozwala uni-
kać niepożądanych przestojów, lepiej reagować na sytuacje  
    kryzysowe i zapobiegać utratom przychodów.

Dzięki technologii Big Data 
po zgromadzeniu danych 
i przeprowadzeniu wnikliwej 
analizy firma jest w stanie 
zwiększyć wydajność łańcucha 
dostaw, a także go zabezpieczyć.

 ❚ analiza danych medycznych
 ❚ analiza wyników sportowych
 ❚ zrozumienie potrzeb klienta
 ❚ optymalizacja procesów biznesowych
 ❚ optymalizacja wydajności urządzeń, 
czyli Industry 4.0 i smart grid

 ❚wsparcie badań naukowych
 ❚ bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
 ❚ handel
 ❚ telekomunikacja 
 ❚ bankowość
 ❚ transport 
 ❚ skomputeryzowane inwestycje 
finansowe
 ❚ smart city, czyli usprawnianie 
funkcjonowania miast

Obszary, w których  
Big Data daje przewagę:

 ■  Maja Malinowska
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Kolejny plus wynikający z zastosowania technologii Big 
Data w logistyce to zwiększenie wydajności operacyjnej 
firmy – lepsze planowanie zakupów i oczekiwanych zapa-
sów magazynowych. Dodatkowo skuteczniejsza i łatwiejsza 
współpraca pomiędzy partnerami handlowymi, którzy po-
siadają wspólną bazę danych.

Oszczędność na dużą skalę – UPS
Doskonałym przykładem zastosowania opisywanej tech-
nologii w transporcie jest amerykańska firma spedycyjna 
UPS. Do optymalizacji swoich procesów logistycznych wy-
korzystuje program badawczo-analityczny ORION, który 
korzysta z sensorów zamontowanych w ponad 46 tysiącach 
pojazdów, używając ich do monitorowania m.in. prędkości, 
kierunku jazdy czy zużycia paliwa. Dzięki zebraniu i prze-
tworzeniu takich danych, firma może wyznaczyć najbar-
dziej efektywną trasę i szybko reagować na zmieniające się 
potrzeby klientów. W wyniku tego UPS jest w stanie szybko 
modyfikować trasy kierowców przy uwzględnieniu nowych 
miejsc załadunków oraz miejsc wydania paczek. Firma 
oszczędza około 5,5 mln litrów paliwa rocznie, co jest rów-
noznaczne z oszczędnością ponad 50 mln dolarów rocznie.

Big Data i transport kolejowy
Z nowej analizy dokonanej przez Frost & Sullivan wyni-
ka, że globalny rynek kolejowy daje ogromne możliwości 
dostawcom technologii Big Data. Dlaczego tak się dzieje? 
Wyposażenie sygnalizacyjne sieci kolejowych jest bar-
dzo stare, znaczna jego cześć może sięgać nawet 80 lat, 
w związku z czym konieczna jest zmiana. Taka potrzeba 
zwróciła uwagę branży na technologię Big Data. Zaczęto in-
westować w przejście z analogowych systemów kolejowych 
na systemy cyfrowe, umożliwiające rejestrację aktywno-
ści oraz informowanie o integralności systemów w czasie 
rzeczywistym. Skupiono się także na wymianie systemów 
kolejowych na nowoczesne oraz skomputeryzowane napędy 
zwrotnicowe i nastawnice.
Z analizy Frost & Sullivan „Strategiczna analiza zastoso-
wań Big Data w szybkim transporcie kolejowym” (Strategic 
Analysis of Big Data in Rapid Transit) wynika, że poziom 
corocznych inwestycji kolejowych w rozwiązania Big Data 
do roku 2021 osiągnie ponad 2,14 mld USD, a wartość in-
westycji wzrośnie minimum o 60,3 procent. Badanie to ob-
jęło analizę sprzętu, dystrybucję Big Data, komponenty do 
zarządzania danymi, elementy analityczne oraz służące do 
wizualizacji, a także usługi w danym zakresie.

Powyższe zmiany to nie jedyne, które system Big Data może 
dać branży kolejowej. Technologia Big Data może być sto-
sowana w analizie geoprzestrzennej, zarządzaniu opłatami 
za przejazd, przychodami i zarządzaniu harmonogramem 
tranzytu. Takie zastosowania dadzą możliwość przekształ-
cenia struktury sektora kolejowego, dzięki czemu zarządza-
nie różnymi funkcjonalnościami i procesami biznesowymi 
będzie bardziej ujednolicone i płynne.
Warto też zwrócić uwagę na to, że pomimo wielu pozytyw-
nych aspektów wynikających z wprowadzenia architektury 
Big Data, część branży zwleka z wdrożeniem tych rozwiązań. 
Powodem jest niechęć niektórych spółek do inwestycji, które 
z kolei wynikają z ignorowania sposobów identyfikacji odpo-
wiednich struktur/typów danych, oraz wykorzystania ich do 
przygotowania wizualizacji umożliwiających podejmowanie 
decyzji. Dodatkowo dane, które zostają zgromadzone, mogę 
stanowić pewnego rodzaju utrudnienie, gdy będą efektem 
niewłaściwie działających czujników lub wynikać z nieprawi-
dłowych metadanych dotyczących samych czujników.
Wyzwania stojące przed sektorem kolejowym muszą zostać 
podjęte, aby zmierzyć się ze zmieniającymi się modelami biz-
nesowymi. W dobie Internetu i ciągle rosnącej ilości danych po-
trzeba wdrożenia technologii Big Data staje się nieunikniona.
 - Do roku 2020 ponad 50 miliardów urządzeń na całym świecie 
będzie podłączonych do Internetu, co daje czterokrotny wzrost 
w porównaniu z rokiem 2010. W celu podtrzymania konku-
rencyjności, branża kolejowa musi dostosować się do tych ze-
wnętrznych warunków poprzez wykorzystanie technologii Big 
Data – informuje Shyam Raman, analityk Frost & Sullivan zaj-
mujący się badaniem branży motoryzacyjnej i transportowej.

Prognozy na 2017
Rok 2016 przyniósł nam sporo zmian, natomiast 2017 we-
dług najnowszych analiz ma dostarczyć jeszcze więcej „atrak-
cji”. Firma badawcza Ovum szacuje, że światowy rynek Big 
Data urośnie z 1,7 mld dolarów w 2016 r. do 9,4 mld w 2020 r.  
W tym czasie zmienią się wyzwania, przed którymi stoją 
użytkownicy systemów analitycznych, potrzebne będą nowe 
kompetencje, a producenci przejdą transformację. Rok 2017 
zapowiada się bardzo interesująco dla świata Big Data.
Niewątpliwie zastosowanie technologii Big Data daje ogromne 
możliwości w zakresie skutecznego pozyskiwania i analizy du-
żej ilości informacji. Warto już dziś zastanowić się jak najefek-
tywniej wykorzystać ten system do własnych potrzeb, bo o to czy 
w ogóle powinniśmy go wykorzystać pytać już się nie musimy.
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Projekty Big Data – czekamy na efekty
Na efekty niezwykle dynamicznego rozwoju segmentu Big Data, który w porównaniu do całego rynku IT rozwija się 
niemal 6-krotnie szybciej1, musimy jeszcze poczekać. Jak wynika z badania przeprowadzonego w USA na zlecenie SAS, 
49% przedsiębiorstw twierdzi, że jest za wcześnie, aby ocenić zwrot z inwestycji w projekty Big Data. Jedynie co trzecia 
firma odnotowała zyski wynikające z wykorzystania rozwiązań do analizy dużych zbiorów danych.

Korzyści związane z wykorzystaniem Big Data są już 
dobrze znane. Informacje zawarte w dużych zbiorach 

danych pochodzą z różnych źródeł i wciąż podlegają aktuali-
zacji, dzięki czemu pozwalają uzyskać pełen obraz sytuacji 
wewnątrz firmy lub dokonać kompleksowej analizy rynku. 
W oparciu o Big Data podejmowane są najważniejsze decyzje 
biznesowe dotyczące planów rozwoju, strategii sprzedaży czy 
kampanii marketingowych. W projekty związane z Big Data 
inwestuje aż 83% firm ze Stanów Zjednoczonych przebada-
nych przez SAS. Na ich efekty trzeba będzie jednak poczekać.
Niski stopień wykorzystania technologii chmurowych i machi-
ne learning, a także brak wykwalifikowanych pracowników 
oraz powszechnego dostępu do danych wymieniane są jako 
główne czynniki ograniczające osiąganie szybkich rezultatów 
z wprowadzania nowoczesnych rozwiązań analitycznych.

Big Data dla producentów
Stopień implementacji rozwiązań z zakresu Big Data jest 
w dużej mierze zależny od branży. Prym wiodą firmy z sek-
tora usług finansowych oraz przedsiębiorstwa zajmujące 
się handlem detalicznym. Kolejną branżą, która w naj-
większym stopniu korzysta z potencjału gromadzonych 
informacji, jest telekomunikacja. Firma analityczna IDC 
przewiduje jednak, że znaczny popyt na rozwiązania Big 
Data będzie generowany ze strony firm wytwórczych. Ma 
to związek z upowszechnieniem idei Przemysłu 4.0, która 
zakłada wykorzystanie m.in. Internetu Rzeczy do popra-
wy sprawności linii produkcyjnych, a w efekcie zmiany 
modelu biznesowego przedsiębiorstw, które rozbudowują 
swoją ofertę w oparciu o nowe technologie. Wdrażając roz-
wiązania z zakresu Big Data, firmy wytwórcze mogą obni-
żyć koszty operacyjne średnio o 20%, odnotowując przy 
tym ok. 30% wzrost zysków. IDC przewiduje, że do końca 
2017 r. przedsiębiorstwa wytwórcze będą odpowiadały za 
ponad 20% wydatków na projekty związane z Big Data.

Bariery i rozwiązania
Jedną z barier rozwoju rynku systemów analitycznych jest 
brak wykwalifikowanych specjalistów. Firmy zgłaszają coraz 
większe zapotrzebowanie na osoby, które potrafią przełożyć 
wnioski z danych na konkretne decyzje biznesowe. Według 
raportu SAS, tylko co druga firma posiada w swoich szere-
gach osobę odpowiedzialną za proces ochrony i przetwarza-
nia danych w ramach całej organizacji (Chief Data Officer).

Inną barierą jest niski stopień demokratyzacji danych – do-
stęp do informacji mają głównie wykwalifikowani specjaliści 
z zakresu data science i analitycy biznesowi. Jedynie 13% 
z przebadanych firm umożliwia pracownikom samodzielny 
dostęp do danych bez wsparcia lub nadzoru zespołu IT.
Problemem jest również czas potrzebny na uzyskanie 
konkretnych informacji. Sytuacja w firmach wygląda bar-
dzo różnie, co wynika z różnego stopnia zaawansowania 
technologicznego. Jedna trzecia respondentów przyznała,  
że może liczyć na natychmiastowy dostęp do danych, jed-
nak podobna grupa (28%) wskazała, że może to zająć nawet 
tydzień. Biorąc pod uwagę dynamikę współczesnego rynku 
i rosnącą w ogromnym tempie ilość informacji pochodzą-
cych z Internetu, możliwość dokonywania szybkich analiz 
zyskuje kluczowe znaczenie w kontekście podnoszenia  
konkurencyjności.
Pomoc w korzystaniu z potencjału płynącego z dużej ilo-
ści danych stwarza technologia cloud computing. Dzięki 
chmurze, osoby decyzyjne mogą mieć dostęp do zintegro-
wanych informacji w czasie rzeczywistym. Tempo wdraża-
nia usług chmurowych jest jednak niestety nadal bardzo 

1Worldwide Semiannual Big Data and Analytics Spending Guide, IDC, 2016
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wolne – jedynie co piąte z przebadanych przedsiębiorstw 
korzysta z modelu chmury obliczeniowej, podczas gdy po-
zostałe firmy przechowują dane na własnych serwerach. 
Trend ten z pewnością będzie ulegał odwróceniu: według 
MarketandMarkets, rynek Cloud Analytics, który w 2013 r. 
był wart 5,25 mld dolarów, do 2018 r. zwiększy się ponad 
trzykrotnie, osiągając wartość 16,5 mld dolarów.

Innym rozwiązaniem ułatwiającym wykorzystanie po-
tencjału drzemiącego w danych jest platforma Hadoop 
umożliwiająca przechowywanie i szybkie przetwarzanie 
zbiorów Big Data. Z badania SAS wynika, że coraz więcej 
przedsiębiorstw docenia jej zalety – 56% respondentów, 
którzy aktywnie zaangażowali się implementację projektów 
z zakresu Big Data, zdecydowało się na wykorzystanie tego 

narzędzia, a 40% przebadanych firm rozważa zastąpienie 
obecnych rozwiązań hurtowni danych platformą Hadoop.

Machine learning
Przyszłością Big Data jest sztuczna inteligencja, a dokładniej 
technologia machine learning, która wpływa na automatyza-
cję i przyśpieszenie procesów analitycznych. Dzięki wyko-
rzystaniu samouczących się algorytmów, komputery mogą 
samodzielnie analizować dane oraz dostosowywać modele 
do zmiennych zjawisk i wymagań w celu szybkiego znalezie-
nia optymalnego rozwiązania. Technologia ta wspiera proces 
decyzyjny oraz umożliwia skuteczne tworzenie predykcji 
biznesowych. Z raportu SAS wynika, że co piąte przedsię-
biorstwo wdrożyło rozwiązania z zakresu machine learning 
lub sztucznej inteligencji (AI), podczas gdy 23% firm ekspe-
rymentowało z uczeniem maszynowym. Największy odsetek 
przebadanych organizacji rozważa wprowadzenie tych roz-
wiązań w przyszłości, co powinno wpłynąć na przyśpiesze-
nie efektów analizy dużych zbiorów danych.

 ■ Opracowanie na podstawie badania SAS Institute przeprowadzonego 

wśród przedstawicieli dużych przedsiębiorstw działających na terenie 

Stanów Zjednoczonych.
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Cyfrowa rewolucja w produkcji
Analityka Big Data na dobre wkroczyła do sektora przemysłowego. Duże oczekiwania związane z analityką Big Data 
ma aż 47% wytwórców. Wyniki finansowe firm za 2016 r. pokazują, że wdrożenie nowych rozwiązań usprawnia nie 
tylko produkcję, lecz przekłada się bezpośrednio na wyniki firmy. Big Data staje się katalizatorem rozwoju w produkcji.

Informatyzacja i robotyzacja przedsiębiorstw zrewolucjonizowały produkcję 
na całym świecie. Zmiany widoczne były gołym okiem: w fabrykach pojawi-

ły się maszyny, które w krótkim czasie wykonywały tygodniową pracę całego 
zespołu wyspecjalizowanych pracowników, a cały szereg skomplikowanych 
procesów został zoptymalizowany dzięki informatyzacji. Trudno było nie za-
uważyć takiej transformacji, nie dostrzec nowego sprzętu, oprogramowania, 
innej metodyki czy coraz wyższych wyników. Teraz obserwujemy równie 
ważną rewolucję, choć przebiega ona zdecydowanie bardziej w cieniu. Jej 
sztandarowym hasłem jest Big Data. Wyznacza ona nowe standardy w obsza-
rze funkcjonowania przedsiębiorstw i zarządzania produkcją.

Oczekiwania
W 2017 r. co dziesiąte przedsiębiorstwo z głównego amerykańskiego indeksu 
giełdowego S&P 500 straci swoją pozycję z powodu opieszałości w cyfryzacji 
i wdrażaniu analityki Big Data – tak prognozuje Ashley Stirrup, Chief Marke-
ting Officer w firmie Talend i nie jest on w swoich prognozach odosobniony. 
Podobne zdanie mają eksperci International Data Corporation (IDC), którzy 
mówią wprost: w cyfrowej gospodarce sukces odniosą te firmy, które nie tylko 
zbudują skuteczne źródła przepływu i gromadzenia danych, lecz także zyskają 
zdolność ich monetyzacji. Dla przykładu: fabryka generuje około 4 bilionów 
próbek informacji rocznie, a jedna próbka równoznaczna jest z jednym odczy-
tem z maszyny. Zgromadzenie samych informacji niewiele da. Dopiero ich ana-
liza i w konsekwencji monetyzacja pozwoli np. na eliminację przestojów. Będzie 
to możliwe dzięki odpowiedniej synchronizacji procesów oraz nieprzerwanemu 
dostępowi do wszystkich potrzebnych części, produktów czy surowców.
O istotnym znaczeniu analityki wielkich zbiorów danych, pochodzących 
z różnych źródeł świadczą wyniki badania „The Digital Factory: Game-
-Changing Technologies That Will Transform Manufacturing Industry” 
przeprowadzonego przez Pierfrancesco Manenti – 47% badanych wy-
twórców uważa, że analityka Big Data będzie miała ogromny wpływ na 
wydajność ich przedsiębiorstw i stanowić będzie trzon cyfrowych fabryk 
przyszłości, a 49% badanych oczekuje, że zmniejszy ona koszty operacyjne 
i przyczyni się do efektywniejszego wykorzystywania zasobów.

Nowe jest lepsze
Czym różni się analityka Big Data od analityki, z którą zazwyczaj mamy 
do czynienia obecnie? W dużym uproszczeniu tym, że analizuje się dane 
z wielu źródeł. Dotychczasowe formy zbierania danych i raportowania przy 
pomocy Excela, systemów ERP czy też tradycyjnych systemów BI są dość 
ograniczone i zawężone do niewielkich zbiorów danych. Wymagają prede-
finiowania, nie pozwalają zagłębiać się w dane na wystarczającym pozio-
mie lub wcale i nie posiadają odpowiednich algorytmów analitycznych. Są 
wrażliwe na błędy użytkownika. Największym problemem jest jednak to, 
że dane w większości przypadków nie są powiązane asocjacyjnie.
Nowoczesne oprogramowanie analityczne, korzystające z zasobów Big Data, 
wyróżnia się szybkością generowania raportów, łatwością dostosowania ich do 

W 2017 r. co dziesiąte 
przedsiębiorstwo z głównego 
amerykańskiego indeksu 
giełdowego S&P 500 straci 
swoją pozycję z powodu 
opieszałości w cyfryzacji 
i wdrażaniu analityki Big Data.
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indywidualnych potrzeb, możliwością swobodnego zagłębiania się 
w dane oraz rozbudowanymi możliwościami analizy i wizualizacji; 
ponadto umożliwia współpracę online oraz gwarantuje mobilność.
- Dotychczas analizowano tylko te dane, które pod względem 
przydatności znajdowały się na samym czubku piramidy. Dzia-
ło się tak dlatego, że proces gromadzenia i przetwarzania takich 
informacji był żmudny i kosztowny, brakowało odpowiednich 
narzędzi pomiarowych, magazynujących, porządkujących czy 
analitycznych. Poza tym brakowało nowoczesnych systemów 
analitycznych, które, korzystając z inteligentnych algorytmów, 
mogą zmieniać je na informacje przydatne w podejmowaniu 
bardziej lub mniej strategicznych decyzji. Dziś sytuacja ma się 
zupełnie inaczej, a nowoczesne systemy mogą nie tylko zbierać 
dane o dużej objętości, dużej zmienności lub dużej różnorod-
ności i rozdzielczości, lecz także przeprowadzają ich analizy. 
Zarządzanie poszczególnymi działami, jak i całym przedsię-
biorstwem, dzięki takim narzędziom daje nowe możliwości, 
przyczynia się do oszczędności i pozwala zyskać przewagę nad 
konkurencją – tłumaczy Grzegorz Pawłowski z firmy DSR.

Korzyści, korzyści
Wprowadzenie rozwiązań Big Data w przedsiębiorstwie produk-
cyjnym przyczynia się do maksymalizacji efektywności operacji 

logistycznych – magazynowania, transportu i dystrybucji – a tak-
że optymalizacji stanów magazynowych czy też obsługi i analizy 
dokumentacji wysyłek i dostaw. Dzięki analizie dużych zbiorów 
danych lepiej zarządza się rotacją produktów przy zwiększającej 
się ich różnorodności i rosnących oczekiwaniach klientów. Moż-
liwe staje się także monitorowanie wszystkich wskaźników KPI, 
np. kosztu materiałów na wyrób, średniego czasu naprawy, liczby 
reklamacji wewnętrznych i zewnętrznych, rotacji pracowników, 
poziomu zapasów czy liczby przestojów.
Wyniki badania „LNS Research i MESA International 2013-2014” 
wskazują, że analityka Big Data u 46% firm poprawiła planowa-
nie produkcji, a u 45% przyczyniła się do zrozumienia wyników 
przedsiębiorstwa, dzięki porównaniu wielu miar. Respondenci 
uznali również, że analityka Big Data umożliwiła szybsze wspar-
cie i serwisowanie klientów – tak wskazało 39% ankietowanych, 
a 38% zwróciło uwagę na przydatność alertów realizowanych 
w czasie rzeczywistym na podstawie aktualnych danych produk-
cyjnych. To jednak nie wszystko – 36% ankietowanych chwali 
sobie odpowiednią korelację wyników produkcyjnych i bizneso-
wych oraz możliwość porównywania wyników kilku zakładów, 
31% zwraca uwagę na możliwość modelowania planów predyk-
cyjnych, a 30% wskazuje na poprawę współpracy z dostawcami.

 ■ /kw/
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Zintegrowana telematyka  
– wsparcie dla logistyki

Odkąd termin „telematique” został pierwszy raz użyty w 1978 r. w raporcie dla rządu francuskiego, postęp 
techniczny zmienił oblicze branży TSL.

Według badań Global Center for Digital Business Trans-
formation cyfryzacja może do 2020 r. wyprzeć nawet do 

40% tych firm, które obecnie prosperują w swoich sektorach. 
Szacuje się także, że w Polsce jedynie 10% przedsiębiorstw 
wykorzystuje technologie cyfrowe do zarządzania łańcuchem 
dostaw. Tym istotniejsze zatem staje się posiadanie narzędzi, 
które przyczynią się do zwiększenia efektywności działań 
operatorów i działów logistycznych. Wsparciem w tym zakre-
sie jest cyfrowa platforma transportowa TimoCom wraz ze 
zintegrowanymi z nią systemami telematycznymi.

Największy w Europie zasięg
Platforma transportowa TimoCom jest największą platfor-
mą transportową na rynku europejskim. Swoim zasięgiem 
obejmuje 44 kraje, a ponad 110 000 korzystających z niej 
użytkowników codziennie zamieszcza nawet do 500 000 
międzynarodowych ofert. Tak duże możliwości kooperacji, 
często zróżnicowanych pod względem rozwiązań technicz-
nych podmiotów, mogą rodzić pewne trudności. Odnosi się 
to np. do kwestii systemów telematycznych, których licz-
ba na rynku europejskim jest bardzo duża i stale rośnie. 
TimoCom postawił na szeroką integrację tych systemów, 
czego rezultatem jest skupienie w ramach platformy 213 
systemów telematycznych. Liczba ta zawiera 71 systemów 
z Polski. Dzięki takiemu rozwiązaniu zleceniodawca może 
śledzić na jednej mapie pozycję pojazdu lub pojazdów 
transportujących określone ładunki. Co więcej, zlecenio-
dawca, wyszukując przewoźnika, ma dostęp do informacji 
o tym, który z nich udostępnia możliwość monitorowania 
pozycji pojazdu. Skupiając systemy telematyczne w ramach 
jednego interfejsu, platforma ułatwia szeroką współpracę 
na międzynarodowym rynku transportowym, uniezależ-
niając partnerów biznesowych od stosowanych przez nich 
rozwiązań technicznych.

Bezpieczeństwo
Zintegrowanie w ramach platformy systemów telematycz-
nych ma niebagatelne znaczenie dla bezpieczeństwa w łańcu-
chu dostaw. Decyduje o tym możliwość monitorowania pozy-
cji pojazdu, która jest udostępniana określonemu klientowi. 
Przy całej swojej użyteczności systemy telematyczne nie za-
wsze pozwalają na takie działanie samodzielnie. Szczególnie 
istotny jest fakt, że platforma transportowa TimoCom, dając 
nowe możliwości, bardzo rzetelnie podchodzi do kwestii za-
bezpieczenia danych. Stworzony został wielopłaszczyznowy 
system obejmujący weryfikację użytkowników, zabezpiecze-
nia techniczne dotyczące przechowywania danych na serwe-
rach oraz ich transferu. Podobnie do internetowych systemów 
bankowych, firma wykorzystuje protokół https i certyfikaty 
bezpieczeństwa. Warto podkreślić, że posiadaczem danych 
jest użytkownik. Ich udostępnienie podlega jego kontroli. 
Informacja trafia zatem do wybranych podmiotów, dotyczy 
konkretnego pojazdu lub pojazdów, a dostęp do niej trwa 
określony czas i może być w każdej chwili cofnięty. Chroni to 
interesy podmiotów gospodarczych przed trafieniem informa-
cji w niepowołane ręce.

Szybkość reakcji
Branża TSL to ciągłe wyzwania. Organizując transport, mu-
simy na przykład pamiętać, że pojazd musi dotrzeć we wła-
ściwym momencie, ani za wcześnie, ani za późno – na czas. 
Platforma transportowa, dając możliwość udostępniania mo-
nitorowania pozycji pojazdu z ładunkiem poza wspomnianym 
wcześniej bezpieczeństwem, zapewnia komfort podjęcia szyb-
szego działania w razie pojawienia się zakłóceń podczas trans-
portu. Informacja pozyskana w odpowiednim czasie jest wręcz 
bezcenna. Posiadając ją, można bowiem niejednokrotnie zmo-
dyfikować swoje działanie i zyskać możliwie największą ilość 
czasu na znalezienie optymalnego rozwiązania problemu.
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Skrócenie łańcucha informacji
Dzięki integracji systemów telematycznych z platformą 
transportową zarówno przewoźnik, a poprzez udostępnie-
nie również zleceniodawca, mogą monitorować aktualną 
pozycję wybranego pojazdu z ładunkiem w czasie wyko-
nywania zlecenia. Bezpośredni dostęp do źródła, jakim 
w tym przypadku jest platforma transportowa, oznacza 
maksymalne skrócenie łańcucha informacji, co znacznie 
oszczędza czas i eliminuje pomyłki oraz opóźnienia związa-
ne z przekazywaniem wiadomości. Dzięki temu współpraca 
jest łatwiejsza, a oszczędność czasu znaczna.

Optymalizacja działań
Dostęp do kluczowych z punktu widzenia klienta informacji 
to jedna z podstawowych cech platformy transportowej Timo-
Com. Oferuje ona jednak znacznie więcej. System track and 
trace w powiązaniu z giełdą transportową TC Truck&Cargo® 
pozwala przedsiębiorstwom produkcyjnym, czy operatorom 
logistycznym posiadającym własny transport, obok swojej ba-
zowej działalności, zoptymalizować działania w oparciu o po-
siadaną flotę. Dzieje się tak dzięki wykorzystaniu aktualnej 
lokalizacji pojazdu jako kryterium wyszukania, pasującego ze 

względu na bliskość jego położenia, kolejnego zlecenia frach-
tu. Opcja ta służy zminimalizowaniu pustych przebiegów, a za-
tem maksymalnemu wykorzystaniu posiadanego potencjału.
Platforma transportowa wraz ze zintegrowaną telematyką 
dzięki szybkiemu pozyskiwaniu informacji i ich analizie po-
zwala lepiej zarządzać zasobami przedsiębiorstwa i szybciej 
reagować na zmieniające się warunki. W rezultacie wpływa 
to na efektywność realizacji założonych celów biznesowych.

 ■  TimoCom

Perfekcyjny dla 
pików handlowo - 
produkcyjnych.
Musisz szybko znaleźć niezawodnych usługodawców transportowych? 
Przetestuj największą platformę transportową w Europie do 4 tygodni bezpłatnie.

Zaufali nam już:
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Pani Ewo, na początek poproszę o kilka słów na 
temat historii. Kiedy firma Kärcher pojawiła się 
w Polsce?
Kärcher Sp. z o.o. to przedstawicielstwo niemieckiej firmy 
Alfred Kärcher GmbH, które powstało w Krakowie w paź-
dzierniku 1993 roku. W roku 2018 będziemy świętować 
25. jubileusz powstania firmy w Polsce. Kärcher Sp. z o.o. 
prowadzi na terenie całej Polski sprzedaż i dystrybucję , 
marketing oraz serwis urządzeń czyszczących przeznaczo-
nych do użytku domowego i zastosowań profesjonalnych. 
Sprzedaż prowadzona jest głównie przez sieć dealerów, 
rozlokowaną w całej Polsce oraz współpracę handlową z du-
żymi, znanymi sieciami handlowymi takimi jak Castorama, 
OBI, Leroy Merlin, Makro, MSH, Selgros, jak i sklepami in-
ternetowymi np. Allegro, Euronet, Terg.
Od 2011 roku tworzona jest sieć salonów firmowych Kär-
cher Center, które zostały uznane przez niezależną firmę 
audytową w wielu kategoriach za najlepsze wśród wszyst-
kich sklepów Kärcher na świecie. Jesteśmy bardzo dumni 
z tego osiągnięcia. Docieramy również ze swoimi produkta-
mi i rozwiązaniami technologicznymi bezpośrednio do firm 
z różnych branż takich jak przemysł, budownictwo, rolnic-
two, motoryzacja oraz HoReCa. Oferujemy w swoim portfo-
lio również stanowiska Myjni Yellow w całej Polsce.
W 2016 roku kolejny raz firma Kärcher Sp. o.o. 
została nagrodzona Mecenasem Kultury 

Krakowa za bardzo dobrą współpracę w ramach sponso-
ringu kultury krakowskiej. Jest nam niezmiernie miło, że 
w ramach badania konsumenckiego nasza firma otrzyma-
ła tytuł Superbrands 2016/2017 oraz została wyróżniona 
tytułem Diament Forbesa. Naszą najważniejszą dewizą jest 
skoncentrowanie na kliencie, tak aby był w pełni zadowolo-
ny z produktów i rozwiązań, które mu oferujemy.

Czy początkowo organizowali Państwo sami 
operacje magazynowania i dystrybucji, czy też 
Kärcher od razu sięgnął po pomoc operatorów 
logistycznych?
Do roku 2006 byliśmy w stanie sami organizować, poprzez 
swój magazyn w Krakowie, wszystkie operacje logistyczne 
przy współpracy ze znanymi spedytorami, natomiast bardzo 
szybki rozwój firmy i ekspansja na cały kraj sprawiły, że za-
czynaliśmy odczuwać brak elastyczności w operacjach maga-
zynowych oraz ograniczenia związane z miejscem w magazy-
nie. Wówczas pracownicy magazynowi pracowali w systemie 
zmianowym, ale nadal brakowało nam płynności w operacjach 
magazynowych. Kierunek był jeden – tylko rozwój w zakresie 
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Dojrzałe partnerstwo  
kluczem do sukcesu

Ewa Radziszewska, Logistics Manager w firmie Kärcher Sp. z o.o., opowiada o polskich operacjach logistycz-
nych producenta urządzeń czyszczących oraz o dziesięcioletniej współpracy z DSV.
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logistyki, ale powstało pytanie o kolejny krok: postawić własny 
magazyn czy zdecydować się na outsourcing.
Po wielu analizach została podjęta przez zarząd decyzja 
o wybraniu opcji związanej z outsourcingiem. Powierzono 
mi zadanie zorganizowania całego projektu, związanego ze 
znalezieniem odpowiedniego partnera logistycznego, nego-
cjacjami, podpisaniem umowy oraz przesunięciem zapasów 
do magazynu zewnętrznego.
Nie było to łatwe zadanie – gdy sięgam do wspomnień z tego 
okresu przypominam sobie, że bardzo mało firm w Polsce 
miało doświadczenie w outsourcingu magazynowym. Znane 
i renomowane firmy stawiały wówczas zaporowe warunki. 
Sytuacja była trudna, bowiem mieliśmy mocno ograniczony 
czas i ściśle określony harmonogram na przeprowadzenie 
tej operacji – nasz magazyn z każdym miesiącem coraz 
bardziej „pękał w szwach”. Wtedy sama zaczęłam szukać 
i trafiłam – trochę przez przypadek – na firmę DSV, która 
wtedy nie była aż tak znana w Polsce jak obecnie.
Co mnie przekonało, aby wybrać firmę DSV? Przede wszyst-
kim chęć współpracy, elastyczność i gotowość do podjęcia 
nowego projektu z nastawieniem na uzyskanie obustron-
nych celów oraz oczywiście warunki kontraktu.

Współpraca Kärchera z DSV rozpoczęła się 
w 2007 roku. Jakie operacje wykonuje dla Pań-
stwa operator?
DSV Road wykonuje dla nas usługi logistyczne związane 
z magazynowaniem towaru w magazynie w Czeladzi oraz 
z transportem krajowym obejmującym całą Polskę – trans-
port standardowy oraz transport ADR.

Czy korzystają Państwo w Polsce z jednego cen-
tralnego magazynu, czy też wspierają się regio-
nalnymi obiektami?
W Polsce generalnie korzystamy z jednego magazynu w Cze-
ladzi, natomiast w czasie sezonu wiosennego wspomagamy 

się innymi magazynami np. w Sosnowcu, we Wrocławiu 
czy w Ołtarzewie. Wszystko zależy od tego, w jakim czasie 
w danym roku są przeprowadzane duże akcje promocyjne 
i jaki wolumen jest dedykowany na tego rodzaju akcje.

Czy rynek produktów dla utrzymania czystości 
charakteryzuje się dużą sezonowością popytu?
Tak, zdecydowanie. Jeżeli chodzi o produkty ciśnienio-
we, to największy popyt jest w okresie wiosny, kiedy 
wszyscy po okresie zimowym zabierają się za „porządki 
wiosenne”. Dla nas marzec, kwiecień i maj to miesiące 
najbardziej obfite w sprzedaż urządzeń ciśnieniowych 
(outdoor). Natomiast sprzedaż urządzeń związanych 
z pracami w domu (indoor), np. odkurzacze, parownice – 
to zdecydowanie jesień. Logistycy mają wypełniony cały 
rok, ponieważ zawsze jesteśmy albo przed sezonem, albo 
porządkujemy magazyny po sezonie i przygotowujemy 
się do kolejnych promocji.

W jaki sposób przygotowują się Państwo do szczy-
tu sprzedażowego? Czy DSV ze swojej strony jest 
w stanie dostosować się do skoków popytu?
Odpowiem nietypowo: cały czas uczymy się z DSV, jak 
najlepiej przygotować się do sezonu i obsłużyć naszych 
wszystkich klientów. Każdy rok bowiem jest inny i stara-
my się zawsze wyciągać wnioski z poprzedniego. Z sezo-
nowością łączą się różne czynniki takie jak pogoda, ter-
miny świąt, terminy promocji, wprowadzenie nowych 
produktów na rynek.
Co jest ważne w naszych relacjach? Mamy regularne spotka-
nia, na których omawiamy bieżące tematy, ale wybiegamy 
też w dalszą przyszłość, myśląc już o kolejnym sezonie. Pro-
wadzimy też podsumowania sezonu – dyskusja w szerszym 
gronie o tym, co się sprawdziło, co było dobre, a co jeszcze 
trzeba poprawić jest decydująca i daje nam wszystkim siłę 
oraz energię do dalszych działań.

KÄRCHER UKIERUNKOWANY NA KLIENTA - DYSTRYBUCJA

www.karcher.pl
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Proszę zdradzić, jak ścisła jest współpraca mię-
dzy Kärcherem a operatorem? Czy operacje logi-
styczne planowane są wspólnie, czy też Kärcher 
tylko zleca wykonywanie zadań DSV?
Operacje logistyczne są planowane wspólnie, w szczególności 
gdy pojawiają się nowi klienci. Wtedy omawiamy czy ten klient 
ma standardowe warunki dostawy czy rozszerzony wachlarz 
usług. Natomiast po tylu latach współpracy ważne jest moni-
torowanie wszystkich procesów i na tym się bardzo skupiamy. 

Analizujemy wszystkie reklamacje, których jest znikoma ilość, 
aby wykluczyć takie przypadki w przyszłości. Może to zabrzmi 
nieskromnie, ale jesteśmy stawiani jako punkt odniesienia dla 
innych krajów w sieci Kärchera na świecie oraz podawani za 
wzór tak dobrej współpracy i osiągnięć. Prowadziłam wiele pre-
zentacji w naszej siedzibie w Niemczech o naszych wspólnych 
doświadczeniach w zakresie outsourcingu magazynowego.
Dziękuję za rozmowę.

 ■ Rozmawiał Witold Zygmunt

Za nami dziesięć lat współpracy Kärcher i DSV. Co ją wyróżnia? 
W zasadzie wszystko zawiera się w jednym zdaniu: partnerstwo 
w biznesie. Dziesięć lat to dziesiątki tysięcy palet przyjętych do 
magazynu i dostarczonych do odbiorców w całym kraju. I oczy-
wiście jest prawdą, że w ciągu tych dziesięciu lat nie obyło się 
bez problemów, które towarzyszą progresywnym i dynamicznym 
procesom logistyczno-transportowym. Cechą naszego partner-
stwa jest aktywny kontakt na każdym szczeblu struktury organi-
zacyjnej naszych firm. Czasami, jako usługodawca i usługobiorca 
reprezentujemy odmienne interesy. Ale jesteśmy przekonani,  
że dialog jest gwarantem dla podejmowania skutecznych działań 
w zakresie przygotowania procesów logistycznych. 
Realizacja założonych celów udaje się dzięki wysokim kompe-
tencjom i zaangażowaniu zespołów operacyjnych Kärcher i DSV. 
Warto zauważyć, że współpraca z pracownikami Kärcher dostar-
cza nam wielu pozytywnych emocji i motywacji, a na szczególną 
uwagę zasługuje tu wysoki poziom kultury komunikacji. 
Firma Kärcher obsługiwana jest przede wszystkim przez oddział 
w Czeladzi. Niemniej, aby zapewnić wysoki poziom usług, klu-
czowym jest potencjał wszystkich oddziałów DSV w Polsce. Dla-

tego nasze cykliczne spotkania operacyjne mają na celu wypra-
cowanie wspólnej strategii działania, obejmującej plan realizacji 
całego łańcucha logistycznego. Ważny jest każdy etap. Wypra-
cowany harmonogram dostaw towaru z fabryk Kärcher pozwala 
na optymalne zagospodarowanie magazynów DSV. Dla towarów 
Kärcher, w sezonie wiosennym, DSV elastycznie powiększa w ra-
mach własnej infrastruktury powierzchnię składową co najmniej 
o 150%. Natomiast aby sprostać wymogom terminowej dostawy, 
istotna jest ścisła współpraca z działem spedycji krajowej. Obsłu-
ga potężnych akcji promocyjnych jest bowiem dużym wyzwaniem 
sprzętowym i czasowym. 
Rozmawiając o współpracy Kärcher i DSV, można koncertować 
się na naszych firmach, na wspólnych inwestycjach, nowych 
obiektach magazynowych czy rozwiązaniach informatycznych. 
Ale można też na biznes spojrzeć przez pryzmat wspomnianego 
partnerstwa. Na finalne zadowolenie użytkowników urządzeń 
Kärcher pracują ludzie: magazynierzy, kierowcy, pracownicy 
administracji, spedytorzy i menedżerowie. I to jest nasz kapitał. 
Wyzwania zmieniającej się branży logistycznej stają się łatwiej-
sze i ufniej można patrzeć w przyszłość, gdy jesteśmy wzbo-
gaceni doświadczeniami współpracy z firmą Karcher. Sukces 
naszego klienta jest równocześnie sukcesem naszej firmy. ■

Jerzy Jach 
dyrektor Oddziału DSV Road w Czeladzi



II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA 

Zarządzanie łańcuchem dostaw 
w poszukiwaniu nowych źródeł przewagi konkurencyjnej

Innowacje 
procesowe 

i technologiczne 
w łańcuchu 

dostaw

Zarządzanie 
relacjami 

w łańcuchu 
dostaw

Zarządzanie 
łańcuchem 
dostaw 
jako źródło 
przewagi 
konkurencyjnej 
w XXI wieku

Zarządzanie 
łańcuchami dostaw 
w świetle zagrożeń 
kryzysowych

Strategie 
zarządzania 
łańcuchami 
dostaw

29-30 czerwca 2017 r.

Katedra Logistyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, obchodząca w tym roku jubileusz 25 lat funkcjonowania, 
zaprasza na wyjątkowe wydarzenie, jakim będzie II Ogólnopolska Konferencja 

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW 
– w poszukiwaniu nowych źródeł przewagi konkurencyjnej

w dniach 29-30 czerwca 2017 r. 
Będzie ona forum wymiany doświadczeń świata nauki i biznesu 

na temat najnowszych trendów w zarządzaniu łańcuchami dostaw. 
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Według danych Urzędu Transpor-
tu Kolejowego w Polsce znajduje 

się obecnie 36 terminali kontenero-
wych, z czego 5 to terminale morskie. 
W zeszłym roku w tym segmencie 
transportu kolejowego przewieziono 
ponad 12,8 mln ton ładunków. Jest to 

aż ponad 2,4 mln ton (23,5%) więcej niż w 2015 r. Udział 
przewozów intermodalnych mierzony masą przewiezionych 
ładunków koleją osiągnął w zeszłym roku 5,8% i był wyższy 
o blisko 1,2% od wyniku z 2015 r. – to najlepszy wynik w hi-
storii polskich przewozów intermodalnych.

W ocenie specjalistów branży TSL to transport intermodalny jest 
najbardziej perspektywicznym segmentem przewozów towaro-
wych. Klienci dostrzegają jego elastyczność, łatwość przeładun-
ku, rozładunku, magazynowania i składowania. Daje to ogrom-
ne możliwości w zakresie planowania łańcuchów logistycznych.
– Wykorzystanie transportu intermodalnego opartego na prze-
wozach kolejowych ma wiele zalet, w naturalny sposób wiążą-
cych się z tym środkiem transportu. Na platformę kolejową moż-

na załadować nie tylko klasyczne „puszki”, ale też m.in. „tank 
kontenery”, „open topy” lub kontenery używane do przewozów 
węgla, zrębki drzewnej i innych materiałów sypkich – zachwa-
la Grzegorz Fingas, członek zarządu ds. handlowych spółki 
PKP Cargo, która jest liderem w przewozach intermodalnych. 
W ubiegłym roku spółka miała 44,95% udziału w polskim rynku 
intermodalnym. Następna w kolejności jest Lotos Kolej, która 
ma już tylko 23,92% udziału oraz DB Cargo Polska z 19.42%. 
Grzegorz Fingas podkreśla, że transport intermodalny pozwa-
la w łatwy sposób obsłużyć przewozy dużej ilości towarów, co 
w bezpośredni sposób wpływa na zmniejszenie kosztów.

Rozłożenie terminali
Najwięcej terminali znajduje się w najbardziej uprzemy-
słowionej części Polski. Są nierównomiernie rozłożone 
- wschód Polski pozostaje na mapie białą plamą. Sylwe-
ster Sigiel, były prezes Euroterminalu Sławków, Centrum 
Logistycznego PKP Cargo w Małaszewiczach oraz członek 
zarządu PKP Cargo ds. handlowych, uważa, że pomóc w roz-
woju transportu intermodalnego może budowa sieci profe-
sjonalnych terminali lądowych na terenie całego kraju.
- Jak widać na mapie Polski, rozwój terminali, który mogliśmy 
zaobserwować w ostatnich latach doprowadził do powstania 
swoistych skupisk w poszczególnych regionach kraju, jak Dolny 
i Górny Śląsk, Wielkopolska czy Mazowsze. A prawidłowy roz-
kład lądowych terminali kontenerowych mógłby stać się dźwi-
gnią dla rozwoju rynku intermodalnego, wspomagając terminale 
morskie i lądowe zlokalizowane na Pomorzu oraz wyjść naprze-
ciw oczekiwaniom docelowego klienta, znajdującego się zazwy-
czaj gdzieś w głębi kraju. Biorąc pod uwagę finansowe wsparcie 
Unii Europejskiej, należy spodziewać się powstania kolejnych 
terminali kontenerowych, tam, gdzie ich brakuje oraz doposaże-

nia już istniejących. To przyczyni się do 
rozwoju sieci połączeń intermodalnych 
w Polsce – prognozuje Sigiel.
Jarosław Domin, prezes katowickiej 
firmy przewozowo-spedycyjnej JAS 
FBG S.A. ma zastrzeżenia dotyczące 
niewielkich możliwości technicznych 
polskich terminali, szczególnie prze-
ładunkowych. Jego zdaniem niemiec-
kie terminale kontenerowe dzięki 
sprawniejszej i szybszej oraz mniej 
zbiurokratyzowanej odprawie celnej, 
skutecznie konkurują z naszymi.
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Polskie terminale kontenerowe
Ilu potrzebujemy terminali kontenerowych w Polsce? Zdania są podzielone. Jedni specjaliści uważają, że jest ich za 
mało, inni twierdzą, że wystarczająco. Wszyscy natomiast są jednomyślni: powinny być one bardziej nowoczesne 
i lepiej wyposażone, by dorównać zachodnioeuropejskim terminalom i skutecznie z nimi rywalizować.

 ■ Janusz Mincewicz
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Tabela. Wykaz przewoźników realizujących kolejowe przewozy intermodalne w latach 2007-2016  
 

Spółka 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PKP Cargo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

PKP LHS ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

DB Schenker/ DB Cargo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

DB Kolchem ✔ ✔ ✔

CTL Rail ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

CTL Logistics ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

CTL Express ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Lotos Kolej ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

STK Wrocław ✔ ✔ ✔ ✔

Majkoltrans ✔

Rail Polska ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ecco Rail ✔ ✔ ✔ ✔

ITL Polska / Captrain Polska ✔ ✔ ✔

Freightliner ✔ ✔ ✔

Eurotrans ✔ ✔ ✔

Karpiel ✔

Polzug ✔ ✔ ✔

Koleje Czeskie ✔  
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- Choć trzeba przyznać, że wszelkie manipulacje kontene-
rem jak np. wystawianie kontenera do rewizji, skanowanie, 
czy przeładunki są zdecydowanie tańsze w polskich termi-
nalach. Dodatkowo dla wybranych klientów spełniających 
określone wymogi od niedawna mamy możliwość stosowa-
nia odpraw celnych w procedurze uproszczonej – zauważa.

Bonus intermodalny
 - dobre położenie Polski
Szansę na rozwój polskich przewozów intermodalnych i ter-
minali kontenerowych z naszym tranzytowym położeniem 
wiąże dr inż. Robert Sternik, dziekan Wydziału Informatyki 
Zarządzania i Transportu Akademii Humanistyczno-Ekono-
micznej w Łodzi: - Gospodarka światowa stawia przed kraja-
mi takimi jak Polska leżącymi na szlaku tranzytowym świa-
towego obiegu ładunków, szczególne zadania. Przez Polskę 
przebiegają ważne transeuropejskie korytarze transportowe. 
Zgodnie z postulatami zawartymi w Białej Księdze Transportu 
przewozy intermodalne powinny do roku 2020 osiągnąć 15% 
udziału w pracy przewozowej. Obecnie w Polsce wynoszą one 
niespełna 6%, dlatego musimy podjąć działania dla osiągnięcia 
założonych celów. Powinny one obejmować budowę nowych 
terminali, rozwój magazynów oraz systemów organizacyjnych.

Jego zdaniem dla optymalnego wykorzystania terminali 
należy stworzyć wspólną platformę. Dla zapewnienia kon-
kurencyjności transportu wielogałęziowego, jak przewozy 
intermodalne, niezbędna jest systematyczna moderniza-
cja linii kolejowych, gdyż zaniedbania w tej dziedzinie 
powodują ograniczenia średniej prędkości jazdy pocią-
gów towarowych do 30 km/h, podczas gdy w Niemczech  

Źródło: Urząd Transportu Kolejow
ego

Mapa terminali kontenerowych
Dane o obiektach są aktualizowane niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zmianach. 
Jednocześnie raz w miesiącu następuje przegląd w zakresie zgodności z informacjami 
publikowanymi na stronach zarządców / operatorów infrastruktury usługowej.
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wynosi 70 km/h. W transporcie międzynarodowym stano-
wimy więc „wąskie gardło”.
Przewoźnicy intermodalni z zadowoleniem przyjęli upusty 
opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej. Przyczyniły się 
one do zwiększenia ich rentowności, co widać w wynikach 
2016 r. Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury i budow-
nictwa odpowiedzialny za kolej, podkreśla, że w zeszłym 
roku kolejowe przewozy intermodalne miały 25% ulgę od 
opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury 
kolejowej, a w tym roku procentowa wielkość udzielanej 
ulgi nie uległa zmianie. Ministerstwo zwiększyło środki na 
sfinansowanie kosztów tzw. ulgi intermodalnej, udzielanej 
przez PKP PLK S.A w 2017 r., na podstawie umowy o dofi-
nansowanie z budżetu państwa kosztów zarządzania infra-
strukturą kolejową i jej ochrony zawartej między ministrem 
a PKP PLK S.A. Minister Andrzej Bittel jest przekonany,  
że korzystne warunki dla rozwoju transportu intermodal-
nego w Polsce zachęcą do korzystania z tej gałęzi trans-
portu i wpłyną na dalszy wzrost udziału masy ładunków 
transportu intermodalnego w ogólnej masie przewożonej 
transportem kolejowym. Korzystną informacją dla przewo-
zów kolejowych w tym intermodalnych, są niższe stawki za 
dostęp do infrastruktury.

Mamy już dobre terminale morskie
W ostatnich latach, dzięki środkom unijnym i inwestycjom, 
mamy już dobre, na poziomie europejskim, terminale mor-
skie. Michał Kużajczyk z Bałtyckiego Terminalu Kontene-
rowego w Gdyni twierdzi, że także w wystarczającej ilości. 
- Obecnie w Polsce działa ich pięć, a poza nimi okazjonalny 
przeładunek kontenerów odbywa się również w innych, nie-
wyspecjalizowanych termina-
lach. A jeszcze kilka lat temu 
istniały praktycznie dwa: 
gdyński Bałtycki Terminal 

Kontenerowy, który obsługiwał większość ładunków w kon-
tenerach, oraz Gdański Terminal.
Jego zdaniem problemem staje się ilość kontenerów obsłu-
giwanych w terminalach morskich: ważne aby w dalszym 
ciągu przybywało ładunków konteneryzowanych zarówno 
tych skierowanych na rynek polski, jak i w tranzycie. Po-
zwoli to wykorzystać w większym stopniu potencjały prze-
ładunkowe istniejących już terminali morskich.
We wzroście obrotów portów morskich na rozwój terminali 
morskich widzi szansę prof. Ryszard Rolbiecki, kierownik 
Katedry Polityki Transportowej na Wydziale Ekonomicz-
nym Uniwersytetu Gdańskiego.

- W ostatnich latach obserwowany jest dynamiczny wzrost 
obrotów portów morskich w Polsce zarówno w zakresie ob-
sługi kontenerów, jak i ładunków masowych. W grupie por-
tów zaliczanych do największych portów kontenerowych UE 
tempo wzrostu obrotów kontenerowych w porcie morskim 
w Gdańsku w ostatnich latach było jednym z najwyższych. 
Jest to wyraźny sygnał o umacnianiu się pozycji konku-
rencyjnej portów morskich w Polsce na rynku usług por-
towych. Jego zdaniem w odróżnieniu od portów w Europie 
Zachodniej, które mają ograniczone możliwości rozbudowy, 
porty w Polsce, dzięki korzystnej lokalizacji, wyposażeniu 
w nowoczesne terminale kontenerowe i znacznym rezer-

wom przestrzennym, mają szansę stać się waż-
nymi platformami logistycznymi.  

Urzeczywistnienie tego 

 

Ryc. 2. Średnia odległość w przewozach intermodalnych w latach 2012-2016  
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celu wiąże się z koniecznością usprawnienia połączeń 
transportowych z zapleczem.
Przed hurraoptymizmem, co do rozwoju polskich termina-
li morskich, ostrzega red. Maciej Borkowski z gdańskiego 
miesięcznika „Namiary na morze i handel”. Jego zdaniem, 
choć nasze porty są konkurencyjne, o czym świadczy wy-
soka dynamika wzrostu ich obrotów w ostatnich latach, to 
ta konkurencyjność ma swoje ograniczenia, bo Bałtyk jest 
morzem peryferyjnym, na które oceaniczne linie żeglugowe 
zawsze będą docierać tylko w niewielkiej liczbie, ze wzglę-
du na ograniczoną wielkość potoków ładunkowych, a także 
warunki naturalne portów. Konkurencja odnosi się głównie 
do drobnicy, zwłaszcza tej przewożonej w kontenerach, gdyż 
w obsłudze towarów masowych ze strony portów zachodnich 
rywalizacji praktycznie nie ma.
Prof. Wojciech Paprocki, kierownik Zakładu Ekonomiki Przed-
siębiorstwa Transportowego Katedry Transportu Szkoły Głów-
nej Handlowej, w rozwoju terminali morskich widzi korzystne 
trendy dla polskiej gospodarki: - W Polsce tym więcej będzie 
przewożonych kontenerów morskich, im bardziej będzie się 
rozwijać handel z partnerami z nowych rynków położonych 
„za morzem”. Im więcej kontenerów trafia do polskich portów, 
a taką tendencję obserwujemy, tym więcej pociągów z jednost-
kami intermodalnymi jeździ z i do tych portów.
Potwierdzają to wyniki z 2016 r. W zeszłym roku trójmiej-
skie terminale morskie obsłużyły rekordową ilość, bo aż po-
nad 400 tys. kontenerów i przeładowały 56,8 mln ton ładun-
ków. Pociągami do i z portów przewieziono 1/3 kontenerów. 
Nie ma problemu z ich przeładunkiem, ale jest problemy 
z ich szybkim rozdziałem i wywozem. Powstał wiec pomysł, 
by w Tczewie, na bazie dawnej stacji rozrządowej powstał 
hub kontenerowy. Jego zadaniem byłyby rozrząd i rozdział 
kontenerów, które, by nie zablokować terminali morskich, 
należy stamtąd jak najszybciej wywieźć.

Centrum logistyczno-intermodalne
W zeszłym roku władze województwa łódzkiego zgłosiły pro-
jekt, by to właśnie w Łodzi, ze względu na centralne położe-
nie, powstało polskie centralne centrum logistyczne, do któ-
rego wszedłby działający już na dawnej stacji rozrządowej 
Łódź-Olechów terminal kontenerowy. Sceptycznie do tego 
pomysłu odnosi się Damian Kołata, business development 
manager Fiege Sp. z o.o. , który twierdzi, że choć Łódź i oko-
lice stanowią bardzo atrakcyjny obszar pod względem loka-
lizacyjnym dla branży logistyki i zarządzania łańcuchem 
dostaw, to w obliczu dynamicznych zmian na rynku logi-
styki oraz konieczności sprostania rosnącym wymaganiom 
klientów, nie można mówić do końca o miejscu określanym 
jako „polskie centrum logistyczne”. Sieci handlowe wyma-
gają częstych dostaw, przerzucając ciężar magazynowania 
i zarządzania zapasami na dostawców, a klienci sklepów 

internetowych bardzo często wybierają podmioty oferujące 
usługi the same day delivery.
Negatywnie do pomysł centralnego centrum logistycznego 
w Łodzi odnosi się doc. dr inż. Ireneusz Fechner, z poznańskiej 
Wyższej Szkoły Logistyki, który uważa, że centralizacja miej-
sca świadczenia usług logistycznych nie znajduje uzasadnie-
nia, ponieważ w gospodarce rynkowej przedsiębiorstwa same 
ustalają miejsca, w których zamierzają prowadzić działalność. 
Sektor publiczny może w pewnym stopniu wpływać na prefe-
rowane przez siebie lokalizacje poprzez decyzje planistyczne 
i politykę podatkową, ale tego rodzaju wpływ jest ograniczony.
Zwolennikiem łódzkiego centralnego centrum logistyczne-
go jest dr inż. Robert Sternik:
- Rejon łódzki jest wyjątkowo korzystnie usytuowany 
z punktu widzenia, tak przebiegu europejskich korytarzy 
transportowych, jak i uwarunkowań dla ważnego węzła 
logistyczno-intermodalnego. Lokalizację tutaj centrum logi-
stycznego uzasadnia funkcjonujące w pobliżu Łodzi skrzy-
żowanie autostrad A1 i A2, duży węzeł kolejowy w Łodzi, 
Koluszkach i Kutnie oraz lotnisko cargo Łódź-Lublinek, 
a także doświadczenie miejscowych firm.
Prof. Wojciech Paprocki przestrzega, że słowo „centralne” może 
być rozumiane wieloznacznie – w gospodarce cyfrowej, która 
będzie rozwijana na całym świecie znaczenie „centrum” bę-
dzie nabierać głównie wirtualnego znaczenia, a realne procesy 
fizycznej dystrybucji będą ulegać pogłębionej decentralizacji.

Nadzieja w Nowym Jedwabnym Szlaku
W kontekście przewozów intermodalnych modny ostatnio 
stał się tzw. Nowy Jedwabny Szlak. Ważną rolę odgrywa 
w nim Centrum Logistyczne PKP Cargo w Małaszewiczach, 
które dysponuje nowoczesnym terminalem kontenerowym. 
Z NJS wiązane są nadzieje na zwiększenie przewozów kon-
tenerów z Chin do Polski oraz Europy i odwrotnie.
Zdaniem prof. Paprockiego to przyszłościowy kierunek 
dla transportu intermodalnego, choć należy do prognoz 
podchodzić ostrożnie: - Jest pewne, że wzrost eksportu do 
Niemiec nie przyniesie wzrostu przewozów intermodal-
nych. Ale wzrost eksportu do Chin, Rosji, Kazachstanu 
i innych republik w Centralnej Azji będzie skutkował wzro-
stem przewozów kontenerów w relacjach lądowych. Jednak 
przejściowo nie ma sprzyjającego otoczenia dla znaczącego 
wzrostu tego eksportu. Pociągi kontenerowe z Chin, a nawet 
do Chin, będą kursować, ale skala tych przewozów, z róż-
nych powodów, nie będzie tak duża jak się oczekuje.
Pogląd prof. Paprockiego podziela wiceminister Andrzej 
Bittel, który zauważa, że pomimo ożywienia wymiany han-
dlowej Polski z Chinami, w relacjach Europa - Azja trans-
portem kolejowym na tej linii przewożony jest jedynie ok. 
1% z całości wymiany towarowej. Podstawowym środkiem 
transportu pozostaje transport morski, który mimo dłuższe-
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go czasu dostawy pozostaje efektywniejszy: jednorazowo 
jest w stanie przewieźć znacznie większą masę ładunków. 
Zdaniem ministra kolej może być uzupełnieniem transpor-
tu morskiego, a rozwój transportu kolejowego na Nowym 
Jedwabnym Szlaku stwarza potencjał dla zwiększenia prze-
wozów na linii szerokotorowej LHS. - Warto zauważyć, że 
Sławków, gdzie funkcjonuje nowoczesny Euroterminal do 

obsługi przewozów intermodalnych, jest najdalej na zachód 
Polski i Europy wysuniętym punktem na tej linii. To położe-
nie i istniejąca infrastruktura umożliwiają dobrą współpra-
cę z innymi przewoźnikami kolejowymi, zarządcami infra-
struktury i polskimi portami morskim w Gdańsku, Gdyni, 
Szczecinie, Świnoujściu – podkreśla minister.

 ■ Fot. Janusz Mincewicz

Jeśli myślimy o połączeniach inter-
modalnych realizowanych w Euro-
pie w konfiguracji port – terminal 

kolejowy, terminal – terminal plus wszelkie usługi odwozów sa-
mochodowych ze wspomnianych miejsc, to jakość i sprawność 
połączeń jest dobra. W dużej mierze serwis zależy od punktu 
docelowego i okolicznych zasobów danego terminala. 
Klucz do sukcesu to odpowiednia infrastruktura punktowa, 
umożliwiająca użycie kolei w znacznej części transportu. Dzię-
ki temu możemy ograniczyć wykorzystanie taboru samochodo-
wego oraz skrócić czas przewozu na dalszych trasach. 

Drugim zasadniczym czynnikiem jest częstotliwość połączeń 
pomiędzy terminalami zwłaszcza na popularnych kierunkach. 
W naszym odczuciu obecna dostępność połączeń z portów, 
z których głównie korzystamy, jest przyzwoita, ale są miejsca, 
w których jest jeszcze wiele do zrobienia. 
Warunkiem determinującym rozwój połączeń intermodalnych 
w przyszłości będzie usprawnienie infrastruktury zarówno li-
niowej, jak i punktowej. Rozwój terminali w najpopularniejszych 
lokalizacjach wpłynąłby na zwiększenie przepustowości i pozwo-
liłby na poszerzenie dostępnych kierunków. Zbyt duże obłożenie 
niektórych terminali powoduje często zaburzenia w rozkładach 
pociągów, co przekłada się na opóźnienia w dostawach. 
Podsumowując: jakość i dostępność serwisu na najpopularniejszych 
trasach jest dobra, ale minie zapewne trochę czasu, póki będzie jed-
nolita w całej siatce połączeń oferowanej przez przewoźników. ■

Jakub Oleszczuk 
Rail Transport Specialist 
Hellmann Worldwide Logistics 
Polska
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Transport intermodalny, pomimo 
nadal niskiego udziału w ogóle reali-
zowanych dostaw, odnotowuje stały 
wzrost w stosunku do lat ubiegłych. 

Stworzone przez operatorów regularne połączenia skróciły czas 
przewozu przy równoczesnej poprawie terminowości. W dłuższej 
perspektywie przewozy intermodalne będą odgrywały coraz więk-
szą rolę, nie tylko ze względu na optymalizację kosztów, ale także 
większą elastyczność i punktualność dostaw z terminali lądowych.
Konieczny jest rozwój i modernizacja istniejącej infrastruktury 
oraz inwestycje związane z rozbudową nowych połączeń, termi-
nali, szczególnie na ścianie wschodniej. Jednym z czynników de-
terminujących planowanie zwiększenia nakładów na inwestycje 
w rozwój transportu intermodalnego jest położenie Polski. Przez 

Polskę przebiegają linie południe – północ łączące porty Europy 
Południowej z Bałtykiem oraz wschód – zachód, jedwabny szlak 
oferujący bezpośrednie dostawy na trasie Chiny – Europa – Chi-
ny. Obecnie oferowane są regularne połączenia kolejowe z kilku 
terminali znajdujących się wewnątrz Państwa Środka, niebawem 
można spodziewać się następnych. Bezpośrednie dostawy z Chin 
drogą kolejową wzbudzają coraz większe zainteresowanie ze 
względu na konkurencyjne czasy dostaw. 
Z roku na rok obserwujemy zwiększenie wolumenów realizowa-
nych transportem intermodalnym. Optymalizacja kosztów, dużo re-
gularnych, terminowych połączeń dostosowanych do potrzeb klien-
ta, nowoczesna infrastruktura to jedne z licznych wymagań rynku.
Z pewnością przyjdzie nam jeszcze poczekać na przybliżony 
do innych krajów udział przewozów intermodalnych w potoku 
dostaw; w najbliższej przyszłości dalszy rozwój jest nieuniknio-
ny, przyniesie korzyści nie tylko firmom, ale także środowisku 
naturalnemu. ■

Edyta Izdebska
Sales Director  
Allport Cargo Services Poland

Jakość oferowanych połączeń jest 
na tyle dobra, aby Polska była kon-
kurencyjna na tle innych państw 

w Europie. Na przykład drobnica kolejowa to dziś bardzo szybko 
rosnący segment udziałów na polskim rynku, który zapewnia 
klientom stabilne i szybkie dostawy w połączeniu Azja – Europa 
– Azja. Cieszy mnie, że Polska zwiększa swoją konkurencyjność 
na europejskim rynku przewozów intermodalnych. Modernizacja 
sieci transportowej i zapewnienie odpowiedniej liczby terminali 
z całą pewnością wpłynie na dalszą poprawę jakości połączeń. 
Od kilku lat budujemy swoją pozycję rynkową jako silna grupa lo-

gistyczno-intermodalna, inwestujemy w dalszy rozwój i dostosowy-
wanie infrastruktury do bieżącego zapotrzebowania na rynku, po-
szerzamy też możliwości operacyjne w kluczowych rejonach Polski. 
Dysponujemy obecnie jedną z najefektywniejszych sieci krajowych 
terminali dystrybucyjnych, siecią kolejowych terminali przeładun-
kowych w Polsce oraz siecią kilkunastu partnerów we wszystkich 
kluczowych krajach Europy i Azji. A dzięki temu, że naszą Grupę 
tworzą takie spółki jak PEKAES SA, Chemikals Sp. z o.o., Spedy-
cja Polska Spedcont Sp. z o.o. − możemy oferować naprawdę sze-
roki zakres usług: od przewozu drobnicy, dowozu samochodowych 
kontenerów z terminala Spedcont, poprzez przewozy magistralą 
transsyberyjską, przewozy bocznicowe w portach, po bezpieczny 
transport kontenerów. Naszą przewagą są własne połączenia kolejo-
we z polskich portów morskich do terminali kontenerowych w kra-
ju czy międzynarodowe połączenia kolejowe. ■

Arkadiusz Filipowski
członek Zarządu,  
dyrektor handlowy  
PEKAES

Transport kolejowy jeszcze do nie-
dawna funkcjonował jako uzupeł-
nienie frachtu morskiego na odcin-

ku port – terminal i dostępny był dla firm obracających całymi 
kontenerami, na wybranych, relatywnie krótkich odcinkach euro-
pejskich. Ostatnie lata zmieniły sposób postrzegania transportu 
kolejowego przez rynek usług spedycyjnych. Do tej pory wybiera-
no pomiędzy tanim, ale wolnym, frachtem morskim, a szybkim, 
jednak drogim frachtem lotniczym. Doskonale w tę lukę wpisuje 
się fracht kolejowy, łącząc relatywnie niską cenę z zachowaniem 
odpowiednio krótkiego czasu tranzytu. 
W Panalpinie w niespełna 2 tygodnie dostarczamy towar z Dalekie-
go Wschodu do Europy, korzystając właśnie z transportu kolejowe-

go. Takiego rozwiązania brakowało wielu firmom, działom logistyki, 
zakupów i planowania produkcji. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami 
największą popularnością cieszy się serwis drobnicowy, w którym 
Panalpina Polska jest liderem na rynku morskim w Polsce i Europie.  
Polska jest pierwszym państwem na szlaku z Chin, na granicy któ-
rego następuje zmiana rozkładu osi z szerokiego na standardowy. 
Terminal w Małaszewiczach stał się więc „bramą do Europy” dla 
transportu kolejowego, podobnie jak port w Hamburgu dla frachtu 
morskiego. Rosnące zainteresowanie importerów oraz eksporterów 
powoduje wzrost połączeń. Nowe oraz już funkcjonujące serwisy są 
regularne, stabilne oraz bezpieczne dla przewożonych ładunków. 
Rozwój transportu kolejowego zahamować może czas tranzytu 
–gdyby nie postój na przejściach granicznych, łączny czas trans-
portu na odcinku z Chin do Polski mógłby być krótszy nawet o 3-4 
dni, a także nierówny rozwój importu i eksportu - na terminalach 
w Polsce, Niemczech, czy w Holandii zalegają puste (poimportowe) 
kontenery, co podwyższa koszty oferowanej usługi. ■

Tomasz Turbański
Rail Freight  
Product Manager  
Panalpina Polska
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Realnego kształtu nabiera linia kolejowa Rail Baltica, która połączy Europę z nadbałtyckimi krajami byłego 
Związku Radzieckiego, tzw. Pribałtyką: Litwą, Łotwą i Estonią. W jakim zakresie Rail Baltica przyczyni się do 
rozwoju kolejowego transportu towarowego?

Czy Rail Baltica jest potrzebna?

Obawiam się, że Rail Baltica tylko 
w niewielkim stopniu poprawi trans-
port ładunków. Jeśli nawet po kilku 

latach od zakończenia modernizacji Rail Baltica uda się osiągnąć 
nieznaczne przyrosty w wielkościach przewozów wzdłuż tej linii, 
to nie przyniesie to efektu w zakresie „modal shift”, czyli przesu-
nięciu części przewozów z transportu drogowego na kolejowy. Re-
alizacja tej wizji, mocno propagowanej przez Komisję Europejską, 
nie zależy wyłącznie od poprawy atrakcyjności oferty kolejowej. 

Decydujące znaczenie dla przewozów towarowych ma koniunk-
tura gospodarcza, wielkość i struktura wzajemnych obrotów 
handlowych, a także stabilność wzajemnych stosunków gospo-
darczych i politycznych. Od realizacji projektu Rail Baltica ocze-
kuje się nie tylko rozwoju przewozów kolejowych, ale również 
szerszych efektów ekonomicznych, m.in. wzmocnienia integracji 
europejskiej i spójności gospodarczej w całym regionie. Aby oce-
nić wpływ realizacji inwestycji na rozwój społeczno-gospodarczy, 
niezbędne są kompleksowe analizy rynkowe. W grudniu 2015 r. 
KE ogłosiła przetarg na opracowanie metodyki i wykonanie takie-
go badania. Wyniki analizy będą znane za dwa lata, natomiast na 
ocenę rzeczywistych efektów będziemy musieli poczekać nawet 
kilkanaście lat. ■

Dr hab. Jana Pieriegud
profesor nadzwyczajny 
w Katedrze Transportu  
Szkoły Głównej Handlowej

Rail Baltica jest częścią jednego 
z najważniejszych korytarzy tran-
seuropejskich, który linią kolejową, 
normalnotorową, biegnącą z Tallina 

przez Rygę, Kowno (Wilno) do granicy z Polską, połączy republi-
ki nadbałtyckie z państwami Europy Zachodniej. Wszystkie pań-

stwa biorące udział w tym projekcie nadały mu wysoki priorytet. 
W ostatnich kilku latach prace nabrały tempa – widać to zwłaszcza 
na sieci PKP PLK i sieci kolei litewskich. Trwa modernizacja kolej-
nego odcinka linii z Warszawy do Białegostoku, a budowa nowej 
linii od Kowna do granicy z Polską dobiega już końca. Zakończenie 
całej inwestycji przewiduje się w ciągu siedmiu-dziewięciu lat. PKP 
Cargo przywiązuje do powstania Rail Baltica dużą wagę, ponieważ 
dostrzega znaczący potencjał wymiany towarowej i jest do tej wy-
miany przygotowany. ■

Jarosław Klasa
członek zarządu PKP Cargo  
ds. operacyjnych

Uważam, że na projekt Rail Baltica 
należy spojrzeć w kontekście długofa-
lowej, europejskiej polityki gospodar-
czej i transportowej, której celem jest 
stworzenie strategicznej sieci dróg 

transportowych, obejmujących całą Unię Europejską. Sieć kolejowa 
jest ważnym elementem tej strategii, a kraje bałtyckie nie są zinte-
growane z siecią europejską, przede wszystkim z powodu różnej sze-
rokości torów. W efekcie transport kolejowy z tego regionu obsługuje 
praktycznie tylko połączenia (m.in. z portów litewskich) z rynkiem 

rosyjskim (95% przewozów). Transport z krajami unijnymi jest re-
alizowany przede wszystkim przez samochody ciężarowe. Powstają 
więc wątpliwości co do zasadności realizacji inwestycji, której kosz-
ty szacuje się na 10 mld euro. Wydaje się jednak, że strategiczne 
cele unijne uzasadniają to przedsięwzięcie. Z perspektywy Polski 
uznanie tej linii za strategiczną daje wiele możliwości: począwszy od 
zmodernizowania sieci kolejowej stosunkowo niewielkim kosztem 
(85% dofinansowania), po możliwość czerpania zysków z uczestni-
czenia w tych przewozach. To także szansa na przeniesienie trans-
portu drogowego na tory w połączeniach krajowych oraz poprawę 
dostępności do ważnych ośrodków gospodarczych w kraju, leżących 
na linii Rail Baltica. ■

Jerzy Wcisła
senator RP z Elbląga

Bardzo trudno jest teraz jedno-
znacznie ocenić, jak duży wpływ na 
rozwój towarowego transportu ko-
lejowego będzie miała Rail Baltica. 
Wszystkie duże inwestycje w infra-

strukturę kolejową pozytywnie wpływają na atrakcyjność trans-
portu kolejowego. Rail Baltica może poprawić komunikację 
zakładów produkcyjnych rejonu Białegostoku i Suwalszczyzny 

z centralną Polską. Dla tamtejszych producentów kruszyw rynek 
Warszawy i jej okolic od lat jest kluczowy. Być może Rail Baltica 
zmieni również zasady gry na rynku importu węgla ze wschodu. 
Dobre połączenie kolejowe z Rygą i Tallinem wpłynie zapewne 
pozytywnie także na eksport. Rail Baltica, jak każda inwesty-
cja infrastrukturalna o charakterze międzynarodowym, będzie 
miała znaczenie w rozwoju rynku intermodalnego. Jednak bez, 
wielokrotnie postulowanych przez branżę TSL, inwestycji w ter-
minale, wzrost przewozów intermodalnych odczujemy głównie 
w ruchu tranzytowym. ■

Piotr Sadza
prezes OT Rail

 ■ Przygotował: Janusz Mincewicz

Nowy portal 
dla transportu i logistyki
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Dynamika na rynku  
pracy w logistyce i zakupach

Za nami pierwszy kwartał 2017 r., który przyniósł dynamiczny rozwój rynku pracy w obszarze 
logistyki oraz zakupów. W firmach rośnie zatrudnienie, co przy niewystarczającej liczbie wy-
kwalifikowanych pracowników zwiększa konkurencję wśród pracodawców. Jakie tendencje 
się utrzymały i co przyniesie najbliższa przyszłość?

 ■ Iwona Sączawa

Polska pozostaje jedną z najczęściej 
wybieranych europejskich lokali-

zacji dla biznesu, co skutkuje realiza-
cją na terenie kraju wielu nowych inwestycji. Nowe miejsca 
pracy tworzone są w większości sektorów biznesu, także 
w obszarze logistyki i zakupów oraz w samej branży TSL. 
Rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowni-
ków, a niemal każdy pracodawca mierzy się z wyzwaniami 
związanymi z rekrutacją najlepszych.

Tendencje na rynku pracy
Rynek pracy w Polsce wciąż dynamicznie się rozwija przy 
jednoczesnym umacnianiu silnej pozycji kandydata. Ro-
śnie liczba firm zwiększających zatrudnienie, ale coraz 

więcej pracodawców doświadcza także niedoboru odpo-
wiednich kandydatów do pracy. W rezultacie firmy coraz 
silniej konkurują o cennych pracowników. Z jednej strony 
pracodawcy skarżą się na niedobór kandydatów na rynku 
i konieczność rywalizacji z innymi firmami. Z drugiej na-
tomiast doskwierają im wysokie oczekiwania kandydatów, 
którzy świadomi sytuacji rynkowej coraz częściej dyktują 
warunki zatrudnienia. W obszarze logistyki i zakupów 
najczęściej poszukiwane są przede wszystkim osoby ze 
specjalistyczną wiedzą oraz menedżerowie z rozwinięty-
mi kompetencjami w zakresie przywództwa oraz zarzą-
dzania zespołem.
Z uwagi na atrakcyjność rynku pod względem alokacji pro-
cesów logistycznych w centrach usług wspólnych, zauważyć 

Nowy portal 
dla transportu i logistyki
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możemy trend przenoszenia do Polski złożonych procesów 
logistycznych i zakupowych oraz obsługę zagranicznych 
rynków.
Intensywny rozwój centrów usług wspólnych w obszarze 
zarządzania łańcuchem dostaw spowodował wzrost liczby 
rekrutacji na stanowiska planistyczne i związane z obsłu-
gą klienta. Osoby zatrudnione na tych stanowiskach naj-
częściej są odpowiedzialne za wybrany odcinek łańcucha 
dostaw na kilku zagranicznych rynkach lub za wszystkie 
działania w danym regionie. Największym zainteresowa-
niem pracodawców mogą cieszyć się osoby z 2-3 letnim 
doświadczeniem w obszarze łańcucha dostaw oraz znajo-
mością języków obcych. Niestety posługiwanie się jedynie 
językiem angielskim niejednokrotnie nie wystarcza do sku-
tecznej realizacji zadań. Najbardziej pożądanymi językami 
są obecnie niemiecki, francuski oraz języki skandynawskie.
Warto podkreślić także bardzo intensywny rozwój funkcji 
zakupowych, które pełnią coraz bardziej strategiczną rolę 
w ramach organizacji. Firmy skłaniają się do systemowe-
go podejścia w obszarze zakupów, dążąc do usprawnienia 
i automatyzacji procesów. Rosnącą popularnością cieszą 
się wdrożenia rozwiązań P2P (procure to pay). Rośnie 
także liczba firm, które lokują globalne funkcje zakupowe  
w Polsce, a cały proces zakupowy dzielą pomiędzy kilku 
specjalistów (np. odpowiedzialność za zarządzanie kon-
traktami czy wybór dostawców). Do niedawna trend ten był 
zauważalny głównie w obszarze zakupów indirect, jednak 
od pewnego czasu funkcjonuje również w zakupach direct.
W sektorze TSL obserwujemy z kolei wzrost wymagań 
klientów wobec jakości świadczonych usług. Przekłada się 
to jednoznacznie na oczekiwania firm wobec potencjalnych 
pracowników, którzy mogliby te potrzeby zaspokajać. Ze 
względu na dynamiczny rozwój rynku dostawców usług 
logistycznych, wiele firm poszukuje skutecznych handlow-

ców, którzy jak najlepiej wykorzystają dobrą koniunkturę 
na rynku. Na ciekawe oferty pracy liczyć mogą kandydaci 
z doświadczeniem we wszystkich rodzajach frachtów oraz 
w logistyce kontraktowej.
Warto także zwrócić uwagę, że w branży TSL funkcjonuje 
wiele firm, co zaostrza konkurencję i zmusza przedsiębior-
stwa do optymalizacji kosztów oraz usprawniania procesów. 
W rezultacie organizacje z branży TSL oraz firmy z rozbu-
dowaną logistyką wewnętrzną coraz częściej implementują 
rozwiązania Lean czy Kaizen w swoich łańcuchach dostaw. 
To z kolei zwiększa zapotrzebowanie na specjalistów i me-
nedżerów ds. optymalizacji procesów logistycznych.

Najbliższa przyszłość
Najbliższe miesiące upłyną pod znakiem rozwoju obszaru 
logistycznego i zakupowego. Będą intensywnym czasem 
pod względem aktywności rekrutacyjnej oraz pozyskiwa-
nia kandydatów. Do zatrudnienia dobrych pracowników 
i budowania przewagi konkurencyjnej niezbędne są obec-
nie inwestycje w działania employer brandingowe. Aby 
zatrzymać pracowników i pozyskać nowych, firmy powinny 
tworzyć systemy motywacji, wewnętrzne programy rozwo-
jowe, a także oferować atrakcyjne pakiety świadczeń dodat-
kowych, dopasowanych do indywidualnych potrzeb.
Pracodawcy powinni skoncentrować się na wszystkich ob-
szarach, które z perspektywy kandydata świadczą o atrak-
cyjności oferty. Dla pracowników znaczenie ma wiele kwe-
stii, które, jeśli są pomijane, mogą znacznie utrudnić firmie 
budowanie przewagi konkurencyjnej. Te organizacje, które 
szybciej docenią rolę kapitału ludzkiego i umiejętnie będą 
pozyskanymi talentami zarządzać, mają większe szanse na 
odniesienie sukcesu.

 ■Autorka jest menedżerem zespołu 
Logistics & Procurement, Hays Poland
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Większość firm planuje w 2017 r. zwiększyć zatrudnie-
nie. Pracodawcy poszukują pracowników stałych, ale 

rośnie wśród nich zainteresowanie zatrudnianiem w formie 
tymczasowej i kontraktowej, która gwarantuje elastyczność 
i realizację bieżących zadań podczas wzrostu popytu na 
produkty czy usługi firm. Raport płacowy 2017 przygo-
towany przez Hays Poland wskazuje główne trendy, które 
obserwujemy na rynku pracy.

Perspektywa pracownika
Pracownicy w większości pozytywnie oceniają swoją sytu-
ację na rynku – 25% badanych planuje w ciągu najbliższych 
6 miesięcy zmianę pracy, wśród powodów podjęcia takiej 
decyzji wskazując: niezadowolenie z poziomu wynagrodze-
nia – 47% i brak możliwość rozwoju – 24%.
Bardzo ważna jest dla nich właśnie możliwość rozwoju, 
realizowanie ciekawych projektów i zachowanie równo-
wagi pomiędzy życiem zawodowy a osobistym. Więk-

szość badanych pracowników – 66% uważa, że obecna 
firma daje im szansę rozwoju zawodowego, a kwestię 
work-life balance jako dobrą lub bardzo dobrą ocenia 
w sumie 65% osób.

Perspektywa pracodawcy
Pracodawcy w ubiegłym roku intensywnie konkuro-
wali o pracowników i tendencja ta będzie się utrzy-
mywała. Z badania wynika, że 73% pracodawców 
przeprowadziło w firmach w 2016 r. podwyżki płac. 
Firmy planują zwiększanie zatrudnienia, oceniając 
swoje zasoby kompetencyjne jako jedynie częścio-
wo wypełniające potrzeby działalności. Pracodaw-
cy najbardziej potrzebują w firmach pracowników 
z kompetencjami technicznymi – 38%, menedżerskimi  
– 35%, IT – 34% i sprzedażowymi – 31% i właśnie naj-
trudniej jest im znaleźć pracowników posiadających te 
najbardziej pożądane kompetencje.

Trendy na rynku pracy
Niedobór wykwalifikowanych kandydatów, rywalizowanie o pracowników, zatrzymywanie najlepszych i przycią-
ganie nowych, a ze strony pracowników wysokie oczekiwania i otwartość na zmianę pracy – tak krótko można 
scharakteryzować sytuację na rynku pracy w 2017 r.
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Aby utrzymać wykwalifikowanych pracowników 
i przyciągnąć do pracy nowych, firmy oferują dodatko-
we świadczenia, jak prywatna opieka medyczna, karta 
sportowa, ubezpieczenie na życie, czy umożliwienie 
pracy elastycznej i dofinansowanie edukacji. Świad-
czenia te w dużej mierze odpowiadają preferencjom 
pracowników.

Płace w logistyce
W raporcie zaprezentowano zestawienia poziomów 
wynagrodzeń dla wykwalifikowanych specjalistów 
i kadry menedżerskiej większości sektorów. Dane 
gromadzone były przez Hays Poland w 2016 r. Raport 
zawiera zestawienia minimalnych, maksymalnych 
i optymalnych wynagrodzeń miesięcznych brutto 
oferowanych osobom pracującym na pełny etat.
W logistyce ze względu na rozwój rynku – rozwój 
funkcji logistycznych w centrach usług wspólnych, 
a także firm dostarczających usługi magazynowania, 
transportu i spedycji – w niektórych obszarach wyna-
grodzenia wzrosły o 15-20%.

Rok 2017
Bieżący rok, jak wynika z badania, będzie intensyw-
nym czasem w obszarze zatrudnienia. Pracodawcy będą 
intensyfikować działania zmierzające do zatrzymania 
i przyciągnięcia pracowników, głównie poprzez zwięk-
szanie wynagrodzenia i oferowanie pakietów świadczeń 
dodatkowych. Pracownicy zaś, szukając możliwości roz-
woju i realizowania ciekawych projektów oraz wygodnych 
warunków pracy, dostosowanych do swoich potrzeb, będą 
zmieniać pracodawców i cenić tych najlepszych.

 ■Kinga Wiśniewska

Stanowisko min★ max★ opt★★

Dyrektor Zakupów (zakład produkcyjny) 20 000 35 000 25 000
Dyrektor Logistyki 18 000 30 000 20 000
Menedżer ds. Zakupów Indirect 12 000 25 000 18 000
Kierownik ds. Sprzedaży 10 000 20 000 16 000
Regional Indirect Buyer 10 000 17 000 15 000
Commodity Manager 12 000 18 000 15 000
Menedżer Zakupów (zakład produkcyjny) 10 000 20 000 15 000
Demand Planning Manager 10 000 18 000 14 000
Kierownik Logistyki 10 000 18 000 14 000
Kierownik Centrum Dystrybucyjnego 10 000 16 000 13 000
Customer Service Manager 9 000 16 000 13 000
Kierownik Transportu 8 000 17 000 12 000
Key Account Manager 9 000 16 000 12 000
Strategic Buyer/Lead Buyer 10 000 15 000 12 000
Kierownik Logistyki Klienta 8 000 15 000 12 000
Indirect Buyer 9 000 15 000 11 000
Demand Planner 7 000 12 000 10 000
Kierownik Magazynu 7 000 14 000 10 000
Kierownik/Dyrektor Oddziału (firma spedycyjna) 7 000 15 000 10 000
Planning Specialist 6 500 8 000 10 000
Koordynator ds. Optymalizacji Łańcucha Dostaw 7 000 12 000 9 000
Kierownik Spedycji 6 000 12 000 9 000
Specjalista ds. Zakupów 7 000 9 000 8 000
Specjalista ds. Sprzedaży Usług Transportowych 5 000 9 000 7 000
Customer Service Specialist (j. angielski + inny j. obcy)★★★ 5 500 9 000 7 000
Specjalista ds. Logistyki 6 000 9 000 7 000
Kierownik Zmiany (Magazyn) 5 000 10 000 7 000
Spedytor 4 500 8 000 6 500
Customer Service Specialist (j. angielski) 4 500 8 000 6 000

★Miesięczne wynagrodzenie PLN brutto na danym stanowisku (pełen etat)
★★Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku

★★★Wartości mogą rosnąć w zależności od kombinacji znajomości języków obcych

Dane do raportu płacowego zostały uzyskane na podstawie rekrutacji przeprowadzonych przez 
Hays Poland w 2016 r.

Zakupy i logistyka - wynagrodzenia

Źródło: Raport płacowy 2017. Trendy na rynku pracy, Hays Poland 2017

Źródło: Raport płacowy 2017. Trendy na rynku pracy, Hays Poland 2017
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*Procenty nie sumują się do 100%, ponieważ możliwe było zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi.
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Oblicza nowoczesnej produkcji
Czwarta edycja konferencji Arena Produkcji – a druga we Wrocławiu – już za nami. Z nieukrywaną dumą możemy 
ogłosić kolejny sukces na polu integracji środowiska produkcji i szerzenia wiedzy na temat najlepszych praktyk 
w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Organizatorzy, czasopismo Logistyka Produkcji i Wydaw-
nictwo Eurologistics, postawili na bardzo szeroki zakres 

tematyczny wystąpień podczas Areny Produkcji. Prelekcje 
łączyło hasło „Oblicza nowoczesnej produkcji”. I choć tema-
ty bywały mocno zróżnicowane, okazało się, że w większo-
ści wystąpień można znaleźć wspólny mianownik.

Optymalizacja logistyki wewnętrznej
Bez wątpienia optymalizacja procesów, zwłaszcza w operacjach 
logistyki wewnętrznej, była jednym z najpopularniejszych te-
matów konferencji. Wiele przykładów tego typu działań można 
było poznać podczas prelekcji Anny Weydmann-Kwiatkow-
skiej, lidera Zespołu Lean Manufacturing w firmie ArjoHuntle-
igh Polska. Firma od lat korzysta z narzędzi Lean Management 
w procesach doskonalenia operacji. Pani Anna szczegółowo 
przedstawiła przebieg optymalizacji procesu produkcji pod-
nośnika Carino, którego wytwarzanie fabryka w Komornikach 
przejęła z zamkniętego zakładu w Szwecji. Sukces tego projek-
tu zachęcił zespół wdrażający Lean do dalszych usprawnień.

Inga Różycka i Mateusz Forlita przybyli na Arenę Produkcji 
z firmy VELUX, aby przestawić przykład reorganizacji dostaw 
w namysłowskiej fabryce koncernu. Genezą projektu było 
poszukiwanie optymalnego przepływu, podporządkowany 
zaś został mu cały plan przebudowy fabryki. Gdy VELUX po-
stanowił przebudować swoje modele biznesowe i radykalnie 
skrócić czas między zamówieniem a dostawą, sięgnięto po 
narzędzia Lean Manufacturing. Najważniejszym elementem 
projektu było zespolenie procesów logistycznych i produkcyj-

nych w ramach jednej hali magazynowo-produkcyjnej. Cięża-
rówki w dostawami wjeżdżają teraz do jej wnętrza, a dostawy 
na stanowiska produkcyjne realizowane są just-in-time, z wy-
korzystaniem ścieżki mleczarza.
Niezwykle ciekawą branżę reprezentował pan Konrad Zaręba, 
konsultant Kaizen Institute i menedżer Procesu Strategicznego 
Planowania Zasobów Ludzkich KGHM Polska Miedź. Prelegent 
opowiedział o tym, że metody ciągłego doskonalenia sprawdza-
ją się również w kopalni Polkowice-Sieroszowice. Zarząd nie 
dowierzał, że uda się usprawnić działanie logistyki w pionie 
mechanicznym, w sytuacji, gdy jego centralnym punktem jest 
podziemny magazyn. Tymczasem wykorzystanie schematu 
PDCA, sięgnięcie po kreatywność pracowników i pozwolenie im 
na samodzielne doskonalenie stanowisk pracy – przy założeniu, 
że pewne błędy będą nieuniknione – stanowiło drogę do sukcesu.

Robotyzacja i Przemysł 4.0
Nowoczesna produkcja to oczywiście także nowoczesne tech-
nologie. Nie zbrakło ich także na Arenie Produkcji. Michał 
Ochmański z firmy Comau podzielił się z uczestnikami swoim 
spojrzeniem na kwestię robotyzacji przedsiębiorstw produk-
cyjnych w Polsce. Prelegent sporo miejsca poświęcił statysty-
kom i zwrócił uwagę na ogromną różnicę w gęstości roboty-
zacji między Polską a Niemcami, ale też na wyraźny dystans, 
jaki dzieli nas pod tym względem z Czechami czy Słowacją.  
To oznacza, że jesteśmy bardzo zapóźnieni na tym polu, ale 
zarazem mamy duży potencjał do rozwoju i konieczność nadą-
żania za najszybciej rozwijającymi się gospodarkami.
Daniel Oszczęda z firmy Balluff przybliżył zebranym swoje 
spojrzenie na możliwe zmiany w światowym przemyśle oraz 
rolę, jaką odegra w nich zaawansowana automatyka. Prele-
gent zaznaczył, że wdrażanie rozwiązań Przemysłu 4.0 jest 
kluczowe, jeżeli polskie przedsiębiorstwa chcą utrzymać kon-
takt ze światową czołówką. W produkcji przyszłości kluczową 
rolę grać będą: analityka predyktywna, zaawansowane mate-
riały i inteligentne fabryki. Pan Daniel zwrócił uwagę na fakt, 
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iż koszty dostępu do nowych technologii nieustannie spadają, 
przez co tym bardziej warto się nimi zainteresować.
Janusz Geisner z firmy BPSC zajął się podczas Areny Produkcji 
tematem kompleksowego monitorowania procesów produk-
cyjnych. Ponieważ dla firm produkcyjnych niezwykle istotne 
jest pozyskiwanie wiarygodnych i bieżących danych, prelegent 
najwięcej miejsca poświęcił prezentacji możliwości systemu 
MES. Pozwala on na monitorowanie procesu wytwarzania we 
wszystkich fazach produkcji, gromadzenie i przechowywanie 
pełnej informacji dotyczącej procesu produkcji, rejestrację 
kompletnej historii wyrobów czy łatwy dostęp do jakościowych 
i kosztowych wskaźników opisujących proces produkcji.
Fascynujący jest też poziom zaawansowania rozwiązań popra-
wiających efektywność składowania wewnątrzmagazynowego. 
Jacek Zduniak z firmy SSI SCHÄFER zaprezentował szereg 
produktów, zaś największe zainteresowanie wzbudzały za-
awansowane systemy automatycznego transportu wewnętrz-
nego – Autocruiser i Weasel. Autocruiser to wciąż stosunkowo 
prosty system transportu pojemników, oparty na układzie szyn 
i automatyce sterującej ruchem i miejscami postoju. Waesel, 
rozwinięcie Autocruisera, to już rozwiązanie z rewolucyjnymi 
możliwościami adaptacji. Trasę dla wózków transportujących 
pojemniki tworzą układane na podłodze ścieżki.

Komunikacja ważniejsza od narzędzi
Dariusz Kacperczyk i Michał Żelichowski z EQ System ostu-
dzili nieco jednak zapał gości konferencji wobec nowych 
technologii i podpierając się własnym doświadczeniem wska-
zali, że nie uda się wykorzystać zaawansowanych technolo-
gii, jeżeli nie towarzyszy im postęp organizacyjny w firmie. 
Dlatego też nowe narzędzia nie zawsze rozwiązują problemy. 
Bardzo często widoczne jest niezrozumienie procesów pomię-
dzy poszczególnymi działami w firmie produkcyjnej. Co wię-
cej, zdarza się, że jeden wydział produkcyjny nie wie nawet, 
czym zajmuje się drugi. Bez przełamania tych barier i wy-
pracowania skutecznych metod komunikacji, nie ma szans na 
wdrożenie zasad nowoczesnej produkcji.

Przemysław Paździorek, 
reprezentant 3M – jednej 
z najbardziej innowacyj-
nych firm świata, zagościł 
na Arenie Produkcji, aby 
opowiedzieć o metodach 
zarządzania wykorzysty-
wanych przez koncern. Pan 
Przemysław jest dyrekto-
rem jednej z wrocławskich 
fabryk koncernu i pokazał 
jak działa opracowana przez 
koncern metodologia Lean 

Six Sigma. Synteza tych dwóch metod pozwala wykorzysty-
wać efekt synergii. Lean zapewnia eliminację zbędnych pro-
cesów na etapie produkcji, zaś te, które pozostały, są udosko-
nalane za pomocą statystycznego podejścia Six Sigma.
Spojrzenie poza samą fabrykę zaprezentował Tomasz Scze-
pura, reprezentant firmy Dachser, który mówił podczas swo-
jego wystąpienia o poszukiwaniu efektywności w logistyce. 
Pan Tomasz wielokrotnie odnosił się do innych wystąpień, 
w których regularnie gościło słowo marnotrawstwo. Prele-
gent zachęcał, aby eliminować je nie tylko w fabrykach, ale 
w całych łańcuchach dostaw.

Ekologia coraz ważniejsza
Nowoczesna produkcja nie może uciec od zagadnień ekolo-
gicznych i energetycznych. Dlatego też koncepcja gospodarki 
okrężnej była punktem wyjścia dla wystąpienia Łukasza Ma-
nowieckiego z firmy Philips Lighting Poland. Ewolucja w kie-
runku gospodarki obiegu zamkniętego to nasilający się trend. 
Philips w swojej działalności produkcyjnej wpisuje się w jej 
założenia i namawia do tego inne firmy. Przykładem tego jest 
oferta „Światło jako usługa”, w której odbiorcy nie muszą przej-
mować się inwestycjami w infrastrukturę czy jej doborem.
Z kolei Bogdan Ślęk, kolejny reprezentant Philips Lighting 
Poland, podjął temat utrzymania konkurencyjności i wyzwo-
lenia potencjału wzrostu polskich przedsiębiorstw w kontek-
ście priorytetowego traktowania efektywności energetycznej. 
Zmiany w przepisach i coraz ostrzejsza polityka Unii Europej-
skiej w obszarze ochrony środowiska sprawiają, że kwestie 
te są wyjątkowo istotne dla przedsiębiorstw produkcyjnych. 
Prelegent podkreślił, że efektywność energetyczna powinna 
być traktowana jako źródło energii samo w sobie, gdyż jest 
niewyczerpalna i wszędzie dostępna.

 ■Witold Zygmunt

PARTNERZY



Istnieje duńskie przysłowie: „Musisz 
piec chleb z mąki, którą posiadasz”. 

Nie trać czasu na przekonywanie ludzi, 
że jesteś kimś, kim nie jesteś. Po prostu 
bądź sobą i pracuj nad wykorzystaniem 
własnego stylu jeszcze skuteczniej niż 

dotychczas. Istnieje pięć podstawowych stylów negocjacyjnych, 
które można wydobyć w prostej sytuacji eksperymentalnej.
Wyobraźmy sobie, że mamy duży okrągły stół, przy którym 
stoi dziesięć krzeseł. W sali znajduje się dziesięć osób bada-
nych i eksperymentator, który zaprasza tych ludzi do wzięcia 
udziału w pewnej grze. Reguły są następujące: osoby zasia-
dają przy stole i tworzą pięć par; nikt z nikim się wcześniej 
nie spotkał, czyli osoby są względem siebie obce: nie znają 
własnych charakterów, skłonności do współpracy czy rywali-
zacji; do wygrania jest dwa razy po tysiąc złotych, a zwyciężą 
te osoby, które jako pierwsze nakłonią swoich partnerów po 
przeciwnej stronie stołu do jego obiegnięcia i stanięcia za 
krzesłem namawiającego; kto pierwszy, ten lepszy.
Jak ludzie reagują w takiej sytuacji? Część z nich odmawia 
udziału w – ich zdaniem – śmiesznej i niepoważnej grze. 
„Nie będę z siebie robił pośmiewiska” – twierdzą, ujawniając 
pierwszy styl, który możemy nazwać: „unikającym konfliktu”. 
W świecie rzeczywistym ten styl jest charakterystyczny dla lu-
dzi z wykształceniem technicznym i ścisłym: są oni przekonani 
– i mają rację – do wartości rezultatów własnej pracy i nie wi-
dzą potrzeby, aby jeszcze kogoś do tego przekonywać. „Nie ro-
zumieją, co tu jest napisane? To ich problem, nich się douczą”. 
Słabością tego stylu jest brak zrozumienia dla elementarnego 
faktu: dobre wyniki naszej pracy to zaledwie połowa sukcesu; 
druga połowa to umiejętność przekonania innych, że owe wyni-
ki spełniają ich istotne potrzeby i warto za nie zapłacić.
Inne osoby, biorąc pod uwagę zmienną czasową („kto pierw-
szy, ten lepszy”), same podrywają się z krzeseł i zaczynają 
biec. Liczą na to, że znajdą się w pierwszej dwójce objętej 
nagrodą oraz, że ich partner zechce podzielić się z nimi 
sprawiedliwie. Ich styl można nazwać „wychodzeniem na-
przeciw potrzebom”. Jego wadą jest ryzyko nieuzgodnienia 
z partnerem warunków podziału: jeśli trafią na zwolennika 
monologu społecznego, mogą dostać mało lub nic.
Inna możliwa postawa to szybkie ustalenie: „dzielimy się 
po połowie?” i rozpoczęcie biegu. Mamy w tym przypadku 
gwarancję równego podziału, dlatego ten styl można na-
zwać „pójściem na kompromis”. Ma on dwie wady: ustala-
nie podziału opóźnia czas wykonania zadania, a rezultat pół 
na pół nie musi być najlepszym z możliwych. Osoba idąca 
na kompromis nigdy nie ma szans ugrania czegoś więcej 
i zakończenia negocjacji choć z nieznaczną wygraną.
Część osób zawsze stosuje styl „rywala”. Zrobią wszystko – 
włącznie z blefowaniem, kłamaniem i oszukiwaniem – byleby 
tylko wygrać. „Boli mnie noga; ty biegnij za mnie” – a gdy 

przyjdzie do podziału nagrody, pozostawią sobie lwią część. 
Osoby te nie są zdolne do jakiejkolwiek współpracy, a ich styl 
jest typowy dla osób prowadzących monolog społeczny.
Optymalny styl jest najrzadszy: „rozwiązywanie problemów”. 
Niewielu graczy dostrzega taką możliwość, że każda osoba 
z pary może wygrać. Wystarczy, że jednocześnie się poderwą, 
pobiegną i staną za pustym krzesłem partnera. Przecież w re-
gułach nie było podane, że partner na krześle musi siedzieć.

Poza pięcioma stylami negocjacyjnymi, mamy dwa podstawo-
we typy prowadzenia rozmów: kooperacyjny i rywalizacyjny. 
Badania prowadzone na grupie skutecznych negocjatorów 
prawników pokazują, że dwie trzecie spośród nich prowadzi 
rozmowy kooperatywnie, a tylko jedna trzecia rywalizacyj-
nie. Sami badani prawnicy oceniają, że aż 75% spośród nich 
współpracuje, aby osiągnąć najlepsze rezultaty. Współpraca 
jest nie tylko powszechniejsza w negocjacjach niż zacięta ry-
walizacja. Negocjując kooperatywnie, łatwiej jest uzyskać re-
putację skutecznego negocjatora wśród innych negocjatorów.
Nie ma problemu, kiedy w negocjacjach spotka się rywal 
z rywalem, lub kooperant z kooperantem. Ludzie wykazują 
tendencję do przekonania, że inni są tacy, jak oni sami; jak 
mówi przysłowie: „Złodziej myśli, że każdy kradnie”. Koope-
ratywni ludzie zakładają, że każdy jest chętny do współpracy.
Problem pojawia się, gdy osoba ceniąca sobie współpracę 
trafia na rywala. Ta pierwsza zakłada, że partner także jest 
kooperatywny, a więc zaczyna dzielić się informacją. Osoba 
rywalizująca, myśląc, że partner naprawdę rywalizuje, po-
strzega jego zachowanie jako taktykę nastawioną na wydo-
bycie informacji. Osoba rywalizująca może angażować się 
w taką grę tak długo, jak długo proces dostarcza jej przewa-
gę. Kiedy nastąpi jej kolej na ujawnienie informacji, odwoła 
się do swojej rywalizacyjnej taktyki: uda, że współpracuje, 
po czym weźmie pieniądze ze stołu. W międzyczasie osoba 
kooperująca zorientuje się z kim ma do czynienia: reaguje 
emocjonalnie złością i zaczyna bronić się. Ta reakcja utwier-
dza partnera-rywala w początkowym przeświadczeniu, że tak 
naprawdę człowiek po przeciwnej stronie stołu to rywal.
Rywalizujących ludzi trudno przekonać do współpracy, ponie-
waż wszystkich postrzegają jako rywali. Rozsądnie jest na po-
czątku negocjacji zorientować się z kim ma się do czynienia 
(„rywal?”, „kooperant?”) i wówczas obrać odpowiednią takty-
kę. Nie warto tracić czasu na nawracanie ludzi na twój styl.
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dla Logistyki, Transportu i Produkcji 2017

Nabór projektów został otwarty! Celem programu jest wyłonienie wyróżniających się produktów i usługi 
wspierających pracę działów logistycznych (sprzęt, urządzenia, technologie, IT, środki transportu, usługi). 
Zwycięzców konkursu wybiera niezależna kapituła składająca się z ekspertów branży TSL w Polsce.
Na zgłoszenia czekamy do 3 listopada 2017 r. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny. 
Wyniki ogłoszone zostaną 7 grudnia 2017 roku podczas uroczystej Gali Logistyki, Transportu i Produkcji. 
Laureaci uzyskają prawo do firmowania swoich produktów godłem „Produkt Innowacyjny 2017” 

www.innowacje.eurologistics.pl

Zgłoś projekt do konkursu:




