
ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW - SUPPLY CHAIN MAGAZINE

ww
w.

eu
ro

lo
gi

st
ics

.p
l

Pa
źd

zi
er

ni
k 

- L
is

to
pa

d 
20

17
 - 

nr
 5

/2
01

7 
(1

02
) –

 E
U

R
O

L
O

G
IS

T
IC

S

E-COMMERCE
°5 PAŹDZIERNIK-LISTOPAD 2017

Index 360 988

CENA 27,00 ZŁ (W TYM 5% VAT)

Wszystko dla konsumenta
str.

78

Ekosystem e-mobilności
str.

60

Cyberbezpieczeństwo nie zdało egzaminu
str.

56



MANUFACTURING SUMMIT
NAJWAŻNIEJSZE SPOTKANIE POLSKIEGO SEKTORA PRODUKCJI

LUDZIE PROCESY TECHNOLOGIE

NOWE IDEE
PANELE DYSKUSYJNE
STUDIA PRZYPADKÓW

NETWORKING
DEBATY EKSPERCKIE
NAJLEPSZE PRAKTYKI

PARTNERZY

16 listopada 2017
Wrocław





Hasło e-commerce nadal elektryzuje 
branżę logistyczną. Rozwój e-handlu 
wiąże się ze wzrostem zapotrzebowania 
na jego obsługę. Branża e-commerce ma 
swoje wymagania i stawia przed opera-
torami logistycznymi kolejne wyzwania. 
Dla coraz liczniejszej grupy kupujących 
w sieci ważniejszy od niskiej ceny jest 
poziom serwisu. Przyszłość należy do 
logistyki e-commerce nastawionej na 
potrzeby konsumentów, dającej im pełną 
kontrolę w procesie logistycznym.
Dokąd zmierza logistyka e-commerce? 
Odpowiedzi na to pytanie znajdziemy 
w artykule: Trendy w e-commerce. Do-
wiemy się m.in. że klienci cenią sobie, 

obok bezpłatnej dostawy, możliwość wyboru spośród kilku opcji dostawy 
oraz elastyczność zmiany czasu i miejsca doręczenia przesyłki już po zawar-
ciu transakcji z poziomu strony operatora logistycznego.
Kluczem do sukcesu biznesu internetowego jest szybkie odczytywanie po-
trzeb klientów i ich błyskawiczne zaspokajanie, a tak naprawdę wyprzedza-
nie oczekiwań.
O wyzwaniach, jakie stawia branża e-commerce logistyce, opowiadają na 
naszych łamach w Barometrze SCM przedstawiciele głównych operatorów 
działających na polskim rynku. E-commerce wpływa również na charakter 
obiektów logistycznych – zmienia się wysokość, wyposażenie, czy liczba do-
ków – o tym w komentarzach czołowych deweloperów. 
A jak zorganizować logistykę w klubie zakupowym lidera branży wyposa-
żenia wnętrz bez dużego centrum dystrybucji i bez pomocy operatora? Tego 
zadania z powodzeniem podjęli się założyciele Westwing Home & Living. 
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Wspólne przedsięwzięcie dwóch organizacji – BVL 
International, międzynarodowego stowarzyszenia, 

wiodącego prym we wdrażaniu założeń Przemysłu 4.0 
i Wydawnictwa Eurologistics

Kilka wiosennych tygodni brutalnie przetestowało poziom 
zabezpieczeń systemów informatycznych w firmach 

produkcyjnych.

Rozwój świata wirtualnego jest stymulowany 
rozwojem technologii. Najistotniejszymi z nich 

dla tego rozwoju są technologie informacyjno-
komunikacyjne (ang. Information and 
Communication Technologies, ICT). Są one rodziną 
technologii przetwarzających, gromadzących 
i przesyłających informacje w formie 
elektronicznej.
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Centrum e-commerce dla domu mody Bestseller w Goleniowie
Globalny dom mody Bestseller zbu-
duje europejskie centrum logistyki 
e-commerce w Goleniowskim Parku 
Przemysłowym. W planach jest po-
wstanie magazynu oraz trzykondygna-
cyjnego budynku biurowo-socjalnego 
o łącznej powierzchni 120 tys. m2.

Budowa rozpocznie się jesienią 2017 r. Harmo-
nogram zakłada wyposażenie obiektu do wiosny 
2019 r. i rozpoczęcie działalności na pełnych ob-
rotach latem 2019 r. Projekt uwzględnia także 

powstanie studia fotograficznego o powierzchni 
1 000 m2, działu wsparcia technologicznego, cen-
trum szkoleniowego, kantyny i salonu wysta-
wienniczego. Goleniowskie centrum dystrybucji 
będzie obsługiwać klientów z 15 krajów Europy. 

Bestseller to międzynarodowa firma rodzin-
na, zatrudniająca na świecie ponad 15 000 
osób, w ofercie której znajduje się ponad 20 
odrębnych marek modowych, jak m.in. Jack & 
Jones, Only, Selected i Vero Moda. ■

25 lat UPS w Polsce
UPS rozpoczął działalność w Pol-
sce w 1992 r. poprzez usługi firmy 
partnerskiej – PPS Polkurier, którą 
przejął w 2001 r., a w 2005 firmę 
kurierską Stolica S.A. W 2015 r. 
UPS dokonał przejęcia firmy Poltraf 
w celu umocnienia swojej pozycji 
w sektorze medycznym.

– Polska jest ważnym rynkiem dla UPS, na 
którym zaobserwowaliśmy w pierwszej poło-
wie bieżącego roku wzrost eksportu na pozio-
mie 25% – powiedział Piotr Sitarek, dyrektor 
generalny UPS Polska. – Pracuję w UPS od 
samego początku działalności firmy w kra-
ju, dzięki czemu mogłem na bieżąco śledzić 

ogromne zmiany, jakie w niej zaszły. Dziękuję 
naszym pracownikom za ich zaangażowanie 
w świadczenie najwyższej jakości usług dla 
naszych klientów w kraju i na całym świecie.
W 2015 r. firma UPS otworzyła warte 20 mi-
lionów dolarów hub przeładunkowy w Stryko-
wie, a w maju bieżącego roku zainaugurowała 
nowe centrum w Mysłowicach. W listopadzie 
2016 r., UPS usprawnił usługi ekspresowe, 
oferując wcześniejsze dostawy i późniejsze 
terminy odbioru dla ponad 25 000 kodów 
pocztowych oraz oferuje szybsze ekonomicz-
ne przesyłki lądowe w Polsce i 27 krajach 
w Europie. ■

Dachser testuje rozwiązania dla ostatniej mili
Dachser koncentruje się na multimo-
dalnym łańcuchu dostaw, opracowaniu 
koncepcji dostarczania towarów w go-
dzinach wieczornych i nocnych oraz wy-
korzystaniu pojazdów specjalnie przy-
stosowanych do poruszania się w coraz 
bardziej utrudnionym ruchu miejskim 
i strefach zerowej emisji spalin.
Ciężarówka z napędem elektrycznym to jedno 
z rozwiązań testowanych w Paryżu. Pomimo 
tego, że może pokonać dystans do 100 km, 
a jego maksymalna ładowność to tylko 2400 
kg, okazał się być przystosowanym do jazdy 
w zatłoczonych obszarach miejskich i nie wy-
twarzał zanieczyszczeń.
Kolejne rozwiązanie sprawdzane również w pa-
ryskim ruchu miejskim to tzw. BIL, czyli kon-

cepcja stworzona przy współpracy z producen-
tem nadwozi Libner. Ciężarówka transportuje 
do miasta 2,5-metrowy, mobilny ciągnik elek-
tryczny, który służy jako pojazd do przewożenia 
towarów do sklepów zlokalizowanych w strefach 
dla pieszych lub w wąskich uliczkach.
Ciężarówka Fuso Canter Eco Hybrid, to z ko-
lei pojazd, który dostarcza towary w centrum 
Monachium. Jego układ hybrydowy składa się 
z 4-cylindrowego, turbodoładowanego silnika 
Diesla o mocy 110 kW oraz ze sprawnej i wy-
jątkowo cichej jednostki elektrycznej rozwija-
jącej moc 40 kW. 
W hiszpańskiej Maladze, do dowożenia towa-
ru wykorzystuje się „El Carrito” – niewielki, 
cichy pojazd z przyczepą zaprojektowano 
z myślą o miejskiej dystrybucji towaru w stre-

fach dla pieszych. Całkowicie załadowany 
osiąga max. prędkość 7 km/h.
Natomiast w centrum Stuttgartu Dachser 
testuje elektrycznie wspomagane rowery do-
stawcze dla ostatniej mili, które mogą unieść 
250 kg i działają we wszystkich obszarach 
otwartych dla ruchu rowerowego. ■



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



EURO LOGISTICS8 NEWSY

Rząd wesprze rozwój pojazdów autonomicznych w Polsce
Rozpoczęcie współpracy na szczeblu 
rządowym w zakresie automatyzacji 
ruchu drogowego w Polsce zapowie-
dzieli minister infrastruktury i bu-
downictwa Andrzej Adamczyk oraz 
minister energii Krzysztof Tchórzew-
ski podczas konferencji „Autono-
miczna przyszłość transportu drogo-
wego” zorganizowanej przez Instytut 
Transportu Drogowego.

Szefowie resortów byli zgodni, że wdra-
żanie nowych technologii w zakresie au-
tomatyzacji transportu drogowego jest 
zagadnieniem horyzontalnym i wymaga, 
w celu skoordynowania działań, powołania 
Polskiego Centrum Kompetencji. Pierwsze 
pojazdy autonomiczne mają szansę pojawić 
się na polskich drogach za kilka lat.
- W pierwszej kolejności pojawią się na 
zamkniętych obszarach, czyli będzie to te-
stowanie pod szczególnym nadzorem. Nato-
miast w pełni komercyjne ich wykorzysta-

nie, nastąpi około 2025 r., bo wtedy będą 
wszystkie wytyczne. I myślę, że wszystkie 
problemy, które mogą pojawić się, czy to 
związane z etyką, czy z bezpieczeństwem 
ruchu drogowego, czy innymi elementami, 
zostaną pokonane – ocenił dyrektor ITS, 
prof. Marcin Ślęzak. 
Rolą Instytutu Transportu Samochodowego 
będzie opracowanie koncepcji stworzenia Pol-
skiego Centrum Kompetencji, w tym laborato-

rium badawczego na potrzeby testowania tych 
technologii. Instytut powoła również Krajowy 
Punkt Kontaktowy dla producentów pojazdów 
i podzespołów, firm technologicznych, samo-
rządów, instytucji nauki oraz innych organiza-
cji zainteresowanych rozwojem i wdrażaniem 
systemów CAD (connected and automated dri-
ving, czyli współpracujących, zautomatyzowa-
nych i autonomicznych pojazdów). ■

Źródło: Centrum Prasowe PAP

Nowy terminal lotniczy DHL Express
10 października br. LS Airport 
Services – największy dostawca 
usług na rynku cargo w Polsce 
oraz przedstawiciele globalnej 
firmy logistycznej DHL Express, 
dokonali oficjalnego otwarcia mię-
dzynarodowego, lotniczego ter-
minala kurierskiego DHL Express 
w Warszawie.

Obiekt należy do najnowocześniejszych jed-
nostek operacyjnych wśród lotnisk w Polsce 
i zdaniem inwestorów umocni pozycję stoli-
cy na rynku ekspresowego cargo lotniczego. 
Nowy kompleks łączy funkcje centrum logi-
styczno-operacyjnego oraz biurową, przezna-
czoną na główną siedzibę firmy DHL Express. 
Międzynarodowy lotniczy terminal kurierski 

został zbudowany przez LS Airport Services 
według dokładnych kryteriów DHL i został 
wyposażony w najnowocześniejsze technolo-
gie wspierające procesy logistyczne. Obiekt 
pełni jednocześnie rolę service center oraz 
sortowni dla międzynarodowych przesyłek 
lotniczych obsługując ok. 40% wolumenu 
w skali kraju. Nowoczesne rozwiązania tech-
nologiczne pozwalają osiągnąć docelową 
wydajność w procesie sortowania do 6 tys. 
przesyłek na godzinę. Obiekt wyposażony 
jest ogółem w 78 bram dedykowanych do re-
alizacji procesów operacyjno-transportowych. 
Międzynarodowy, lotniczy terminal kurier-
ski zlokalizowany jest przy ul. Wirażowej 
37, na terenie LS Cargo Park, należącym do 
LS Airport Services S.A., położonym w bez-
pośrednim sąsiedztwie międzynarodowego 
Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina. Po-
wierzchnia całkowita obiektu wynosi blisko  
7 tys. m2, a sumaryczna wartość całego pro-
jektu szacowana jest na blisko 100 mln zł. ■

Fot. Mateusz Polak
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Nowe centrum logistyczne Grupy VIVE 
Panattoni Europe podpisał kontrakt 
z Grupą VIVE dotyczący wynajmu ok. 
26 200 m2 nowoczesnej powierzchni 
dystrybucyjno-logistycznej w Panat-
toni Park Kielce. Prace budowlane 
rozpoczną się na przełomie roku, zaś 
ich zakończenie przewidziane jest na 
sierpień 2018 r.

Na nowy magazyn Grupa VIVE przeznaczyła 
24 836 m2, na biura i pomieszczenia socjal-
ne 1 351 m2. Budynek będzie certyfikowany 
w systemie TAPA, adresowanym do branży 
logistycznej, w całości wyposażony zostanie 
w żarówki LED, a strefa kompletacji doświe-
tlona będzie światłem dziennym o współczyn-

niku sięgającym 
12,5%. Na wyna-
jętej powierzch-
ni prowadzone 
będą operacje 
logistyczne dla 
Grupy VIVE 
i klientów ze-
wnętrznych. 
Obiekt jest jed-
nym z dwóch pla-
nowanych budyn-
ków w ramach 
nowopowstającej 
inwestycji Panat-
toni Park Kielce 
i, jak komentuje 

Dorota Jagodzińska, dyrektor zarządzająca 
w Panattoni Europe, jest kolejnym krokiem 
w systematycznie wypełnianej strategii reali-
zacji projektów przemysłowych poza głównym 
nurtem lokalizacyjnym. 
- Część obiektu zostanie przeznaczona do ob-
sługi logistyki własnej Grupy VIVE, pozostała 
powierzchnia przewidywana jest do realizacji 
usług z zakresu logistyki kontraktowej świad-
czonej przez Grupę dla klientów zewnętrznych. 
To pierwszy, nowoczesny obiekt w wojewódz-
twie, który otworzy w regionie możliwość ob-
sługi logistycznej dla klientów z różnych branż 
– powiedziała Agnieszka Servaas, wiceprezes 
VIVE Textile Recycling.
Panattoni Park Kielce to nowy punkt na ma-
pie powierzchni magazynowych oferowanych 
przez Panattoni Europe w województwie świę-
tokrzyskim w południowo-wschodniej Polsce. 
Będzie składać się z 2 budynków o łącznej 
powierzchni ponad 43 tys. m2. Park zlokalizo-
wany jest tuż przy granicy administracyjnej 
Kielc, nieopodal drogi ekspresowej S7 łączącej 
Warszawę i Kraków. ■

Ekol uruchamia Terminal Ro-Ro Yalova
Na początku września uruchomio-
ny został nowy terminal, którego 
budowę dwa lata temu zleciła firma 
Ekol. Terminal wspomaga przedsię-
biorstwa zajmujące się importem 
i eksportem z Turcji. Jest też wyko-
rzystywany jako hub, łącząc Europę 
z Bliskim Wschodem.

Pierwsze pojazdy terminal przyjął 3 wrze-
śnia, a pierwszy rejs odbył się 4 września, 
gdy prom o nazwie Qezban wypłynął do Trie-
stu we Włoszech. Początkowa wartość inwe-
stycji wyniosła 40 mln euro.
Wybudowany w miejscowości Yalova Topçular 
na powierzchni 80 000 m2 i mogący pomie-
ścić 500 naczep Terminal Ro-Ro Yalova jest 
wyposażony w dok z dwoma rampami, aparat 
rentgenowski, urząd celny, laboratorium, biu-
ra agencyjne, pomieszczenia socjalne dla kie-

rowców, magazyn tranzytowy o powierzchni 
16 000 m2 oraz magazyn ADR.
Laboratoria w terminalu będą przeprowadzały 
badania materiałów, umożliwiając eksport m.in. 
produktów tekstylnych i skórzanych, obuwia, 
materiałów biurowych oraz zabawek. Dział, któ-
ry będzie analizował żywność i jej możliwości 
importowo-eksportowe, rozpocznie pracę pod 
koniec roku. Od listopada samochody ciężaro-
we z towarami przeznaczonymi na eksport będą 

mogły skorzystać ze stacji benzynowej bez ko-
nieczności płacenia podatku konsumpcyjnego.
Terminal Ro-Ro Yalova wyeliminuje ponad 
100 000 naczep z ulic Stambułu oraz zmniej-
szy korki w Haydarpaşa. Terminal zminimali-
zuje również problemy operacyjne związane 
z czasem straconym w korkach na terenie 
miasta. Do tej pory Ekol prowadził operacje 
z portu Haydarpaşa. Od teraz operacje będą 
prowadzone z Terminal Ro-Ro Yalova. ■





TimoCom na TransPoland Translogistica 2017
Tak jak w latach poprzednich, także 
w tym roku lider w dziedzinie roz-
wiązań IT dla sektora TSL – firma 
TimoCom znajdzie się w gronie wy-
stawców na piątej już edycji Między-
narodowych Targów Transportu i Lo-
gistyki w Warszawie.
TimoCom jako dostawca największej platfor-
my transportowej w Europie ma w tym roku 
kilka ciekawych propozycji dla odwiedzają-
cych targi TransPoland. 
Będzie można zapoznać się z nowościami, 
jakie pojawiły się w tym roku na platformie. 
Chodzi m.in. o TC Transport Order®, czyli 
nową aplikację umożliwiającą cyfrowe poszu-
kiwanie transportu i centralne zarządzanie 
zleceniami transportowymi. Jest to rozwiąza-
nie, które umożliwia użytkownikom platfor-
my transportowej poszukującym transportu 
w szybki i prosty sposób uzyskanie ofert ce-
nowych od wybranych, wcześniej sprawdzo-
nych przewoźników oraz podejmowanie na 
tej podstawie decyzji o zleceniu transportu. 
Z drugiej strony, dla użytkujących platfor-
mę przewoźników to dodatkowa możliwość, 
aby przy minimum nakładu środków i pracy 
pozyskać zlecenie. Aplikacja pozwala zarzą-
dzać całym procesem poprzez proste menu. 

Informacje są katego-
ryzowane i przechowy-
wane w odpowiednich 
zakładkach. W rezulta-
cie zawarcie transakcji 
odbywa się mniejszym 
kosztem, szybciej i bez 
zbędnych formalności 
– dokumenty są w sys-
temie, a zawarcie wią-
żącej umowy to kwestia 
kliknięcia. Platforma  
TimoCom, idąc z du-
chem czasu – koncep-
cjami Przemysłu 4.0, 
zmienia swoje oblicze, stawiając na cyfryza-
cję, automatyzację i optymalizację procesów, 
aby użytkownik platformy mógł sprostać ro-
snącym wymaganiom na rynku. Dlatego też 
oprogramowanie TimoCom jest aktualizowa-
ne, wprowadzane są także postulowane przez 
użytkowników udogodnienia. W ostatnim 
czasie zwłaszcza moduł trackingowo-kalku-
lacyjny TC eMap® zyskał nowe funkcjonal-
ności. Wszystkie informacje dotyczące opro-
gramowania i możliwości jego skutecznego 
wykorzystania w branży TSL będą dostępne 
na stoisku TimoCom.

Platforma przygotowała też dla odwiedza-
jących targi i zainteresowanych platformą  
TimoCom loterię, w której nagrodą jest  
iPad Air 2. 
Firma zaprasza również do oglądania w me-
diach społecznościowych live video z Trans-
Poland, gdzie zaproszeni goście rzucą nieco 
światła na kwestie, jakie aktualnie nurtują 
branżę transportową.
Targi odbędą się 8-10 listopada 2017 r. na 
terenie Warszawskiego Centrum EXPO XXI 
przy ulicy Prądzyńskiego 12/14. TimoCom  
będzie obecny w hali nr 3 na stoisku B2. ■

Innowacje Ritex w Legnickiej SSE
Rozpoczęła się budowa intermodal-
nego, wielofunkcyjnego centrum lo-
gistycznego Ritex Logistic Operator 
w Legnickiej Specjalnej Strefie Eko-
nomicznej. 14 września br. podpisa-
no umowę z generalnym wykonaw-
cą – firmą Trasko Invest Sp. z o.o. 
z Ostrzeszowa.

Intermodalne Logistyczne Centrum Badawczo-
-Rozwojowym Ritex będzie sterowane własnym 
systemem inteligentnego zarządzania, obejmu-
jącym cztery zintegrowane systemy składowe:  

efektywny system energetyczny obiektu, inno-
wacyjny system ochrony perymetrycznej i mo-
nitorowania bezpieczeństwa oraz warunków 
przechowalniczych, inteligentny system oświe-
tlenia we wszystkich strefach oraz interopera-
cyjny system informatyczny zintegrowanego 
zarządzania procesami logistycznymi, wielo-
kryterialnej analizy sygnałowej i inteligentne-
go sterowania przemysłowego.
Prace ukierunkowane są na stworzenie i wdro-
żenie referencyjnego systemu inteligentnego 
zarządzania o uniwersalnym zastosowaniu 
w obiektach handlowych, produkcyjnych 
i usługowych. 
Na terenie wielofunkcyjnego Centrum o po-
wierzchni 20 tys. m2 powstanie część produk-
cyjna, chłodnicza (ponad 3 tys. m2), magazyn 
wysokiego składowania, ale także 1700 m2 
przestrzeni biurowej i laboratoryjnej. W obiek-
cie zaplanowano 28 tys. miejsc paletowych, 
w tym 4 000 w strefie chłodniczej.

Centrum nastawione jest na innowacje – 
w sekcji laboratoryjnej prowadzone będą testy 
i badania nad wykorzystaniem dronów w logi-
styce, a także w innych branżach. To właśnie 
dron dostarczył kamień węgielny pod budowę 
Centrum podczas uroczystości wmurowania go 
20 czerwca. Drony będą stanowiły integralną 
część Centrum, już teraz stosowane są do mo-
nitoringu perymetrycznego.
Planowany termin oddania wartej 30 mln zł 
inwestycji to 15 lipca 2018 r. ■
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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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Nowy szef działu powierzchni przemysłowych w C&W 
Joanna Sinkiewicz została no-
wym szefem Działu Powierzch-
ni Przemysłowych i Logistycz-
nych międzynarodowej firmy 
doradczej Cushman & Wakefield 
w Polsce. Będzie odpowiadać 
za budowanie i utrzymywanie 
ścisłych relacji biznesowych za-
równo z obecnymi, jak i nowymi 
klientami firmy.

W swojej nowej roli, Joanna Sinkiewicz skoncentruje się przede wszystkim 
na wzmocnieniu oraz przebudowaniu struktury działu, aby lepiej dostosować 
jego funkcjonowanie do rosnącego popytu i stale zmieniającej się dynamiki 
rynku. Będzie także odpowiedzialna za koordynację działań prowadzonych 
dla najemców na terenie całego kraju. Nowa szefowa działu ma wieloletnie 
doświadczenie we współpracy z najemcami z różnych branż. W maju br. 
otrzymała awans na stanowisko partnera w firmie Cushman & Wakefield. 
W Dziale Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych Cushman  
& Wakefield pracuje obecnie 15 ekspertów. W najbliższych miesiącach 
zostanie jeszcze powiększony o kolejnych pracowników. ■

7R wzmacnia zespół 
Do grona pracowników 7R dołą-
czył Maciej Krawiecki. Obejmie 
on stanowisko Leasing Directora 
i pokieruje działem komercjalizacji 
z nowego biura firmy w Warszawie.

Maciej Krawiecki jest związany z rynkiem 
nieruchomości przemysłowych od 2008 r. 
Posiada doświadczenie zawodowe w sek-
torze deweloperskim, które zdobył jako 

Senior Development Manager. W 7R Maciej Krawiecki będzie kierował 
zespołem komercjalizacji, odpowiadając za rozwój istniejących parków 
logistycznych i nowych projektów w całej Polsce.
Jerzy Czajkowski, który do tej pory odpowiadał za zarządzanie dzia-
łem komercjalizacji 7R, pozostaje w strukturach firmy jako pełnomoc-
nik zarządu ds. inwestycji. 
Maciej Krawiecki ostatnio pracował w międzynarodowej agencji 
świadczącej usługi doradcze Cushman & Wakefield, a wcześniej w Pa-
nattoni Europe. Jest absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego, 
Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Tury-
styki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza. ■

Patryk Felmet dyrektorem ds. rozwoju w Porcie Gdańsk 
1 października 2017 r. Patryk Felmet dołączył do zespołu 
menedżerów Zarządu Morskiego Portu Gdańsk i objął sta-
nowisko dyrektora ds. rozwoju. Będzie odpowiadał za stwo-
rzenie całościowej strategii obecności Portu Gdańsk na 
rynkach międzynarodowych oraz działania marketingowe.

Piotr Felmet dotychczas kierował Przedsiębiorstwem Usług Portowych 
Rezerwa, spółką zależną ZMPG. - Bardzo się cieszymy, że do naszego 
zespołu dołączają tak zdolni managerowie. Patryk Felmet w czasie swo-
jej ponad rocznej pracy w podległej portowi spółce udowodnił swoje 

wysokie kompetencje. Pokazał, że z firmy 
zagrożonej upadkiem, którą była Rezerwa, 
w tak krótkim czasie można zrobić przed-
siębiorstwo przynoszące zyski. Liczymy,  
że jego praca i zaangażowanie pozwolą jesz-
cze lepiej budować pozycję Portu Gdańsk 
jako lidera usług portowych nie tylko w Pol-
sce, ale na całym świecie - podkreśla Łukasz 
Greinke, prezes ZMPG. ■

Piotr Sitarek dyrektorem 
generalnym UPS Polska 

Firma UPS ogłosiła powołanie Pio-
tra Sitarka na stanowisko dyrek-
tora generalnego UPS w Polsce. 
Nowy dyrektor będzie odpowie-
dzialny za działalność firmy, jej roz-
wój oraz strategię biznesową. Piotr 
Sitarek zastąpi Pavla Adamovsky-
ego, który został dyrektorem gene-
ralnym UPS w Rosji i na Białorusi.

Piotr Sitarek rozpoczął pracę w sektorze logistycznym w 1991 r. jako 
kurier w polskiej firmie logistyczno-kurierskiej PPS Polkurier, która 
w 1992 r. stała się oficjalnym partnerem operacyjnym UPS. Po przej-
ściu przez kilka stanowisk operacyjnych, w 2001 r., po przejęciu firmy 
Polkurier, został awansowany na stanowisko dyrektora operacyjnego. 
W latach 2006-2015 pełnił już funkcję dyrektora generalnego UPS 
w Polsce, następnie został mianowany dyrektorem generalnym logi-
styki i dystrybucji w Polsce, a także był odpowiedzialny za integrację 
z przejętą w 2014 r. firmą Poltraf. ■

PERSONALIA
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Jakość mierzona 
w latach i milionach metrów 
kwadratowych

Mówi się, że najtrudniejszy pierwszy krok. Czy rzeczy-
wiście pierwsze biznesowe kroki Prologis były trudne?
Oceniając sytuację z perspektywy 20 lat, które minęły od założenia 
pierwszego biura w Europie, nie widać tych trudności, ale wyzwań 
nie brakowało. Pojawiliśmy się na rynku nieruchomości logistycz-
nych, który raczkował, a pojęcie dewelopera nieruchomości logi-
stycznych dopiero nabierało znaczenia. Co prawda, stała za nami 
wiedza i kompetencje amerykańskiej spółki ProLogis, która od 1991 
roku budowała magazyny dla klientów w Stanach Zjednoczonych, ale 
nie wszystkie doświadczenia można było bezpośrednio przenieść na 
rynek europejski. Jako jedni z nielicznych pionierów na tym rynku, 
musieliśmy jednocześnie pozyskiwać klientów, partnerów bizneso-
wych i podwykonawców oraz przybliżać im specyfikę naszej branży 
i korzyści płynących ze współpracy z nami. Z dzisiejszej perspekty-

wy trudno jest sobie wyobrazić ówczesną biznesową rzeczywistość. 
20 lat temu, kiedy zaczynaliśmy działać w Europie, nie tylko sam 
rynek, ale również dostępna technologia czy narzędzia marketin-
gowe wyglądały zupełnie inaczej. Nie było np. szerokopasmowego 
internetu, wyszukiwarki Google, smartfonów, spersonalizowanych 
kampanii marketingowych czy CRM-u. Mam przyjemność pracować 
dla Prologis już od 15 lat i byłam świadkiem zmian zachodzących 
na rynku, w naszej firmie, a także w świadomości naszych klientów 
i partnerów biznesowych. Dlatego to podsumowanie ma dla mnie 
emocjonalny charakter i jest mocno oparte na historii ludzi, którzy 
przez te dwie dekady tworzyli i zmieniali rynek.

Jak przyjęła Was Europa?
Europa przyjęła nas ciepło. Działalność rozpoczęliśmy tu w 1997 
roku, uruchamiając biura w naszych czterech głównych regionach, 
które do tej pory funkcjonują, czyli w Amsterdamie, Warszawie, 
Paryżu oraz Birmingham. Właśnie z tych miejsc rozpoczęliśmy 
naszą ekspansję na rynek europejski. W niektórych krajach za-
czynaliśmy od inwestycji w istniejące parki, a w innych od budowy 
nowych obiektów magazynowych – najczęściej były to magazyny 
na zamówienie. Nasze wejście na rynek zaowocowało pojawieniem 
się pewnej jakości w tym regionie. Pierwszym budynkiem dostar-
czonym w Europie był Prologis Park Schiphol DC1, a w Europie 
Środkowo-Wschodniej Prologis Park Błonie DC1 dla firmy L'Oréal.

I w ten sposób zaczęła się Wasza historia w Europie 
Środkowo-Wschodniej?
Polska okazała się rynkiem o ogromnym potencjale – głównie ze 
względu na swoje strategiczne położenie niemal w samym cen-
trum Europy, ale także z uwagi na relatywnie niskie koszty pra-
cy. Atrakcyjność i konkurencyjność naszego kraju docenili także 
nasi międzynarodowi klienci, którzy chcieli tutaj mieć swoje 
magazyny. W kolejnych latach Prologis wchodził sukcesywnie na 
sąsiadujące rynki – Węgry, Czechy, Słowację i Rumunię, ale to 
właśnie ze względu na wielkość i lokalizację Polski już w 1997 
roku zadecydowano, że to w Warszawie powstanie biuro, z któ-
rego będą zarządzane magazyny naszej firmy w Europie Środko-
wo-Wschodniej.

Analizując ostatnie 20 lat na rynku powierzchni magazynowych, można z pełnym przekonaniem stwierdzić, że jedyną 
stałą w tym biznesie jest zmiana. Ten aforyzm Heraklita z Efezu doskonale oddaje również dwie dekady doświadczeń 
i osiągnięć firmy Prologis w Polsce, która kształtowała ten rynek i nieprzerwanie od początku swojego istnienia jest 
jego niekwestionowanym liderem. Z Martą Tęsiorowską, Vice President, Head of Marketing & Communications 
Europe w Prologis, rozmawia Kinga Wiśniewska.



Czyli rozwój rodził kolejne zmiany?
Dokładnie tak – stale rosła liczba pracowników, prowadzo-
nych projektów i obsługiwanych klientów. Nawet globalny 
kryzys gospodarczy, który w 2009 roku dotknął branżę, nie 
osłabił znacząco naszej pozycji. Umacniały ją nie tylko kolej-
ne inwestycje czy nowi najemcy, ale także strategiczne prze-
jęcia firm i fuzje. W 2007 roku kupiliśmy firmę Parkridge, 
europejskiego dewelopera centrów dystrybucyjnych i handlo-
wych. Transakcja ta połączyła dwa doświadczone zespoły eu-
ropejskich specjalistów w zakresie nieruchomości przemysło-
wych i zapewniła Prologis własność różnorodnych, wysokiej 
jakości aktywów w całej Europie.
Z kolei w 2011 roku zakończyliśmy fuzję z AMB Property Corpo-
ration, co zaowocowało powstaniem jeszcze potężniejszej spółki 
oferującej bezkonkurencyjną globalną sieć nieruchomości logi-
stycznych na czterech kontynentach, ze stabilnym zapleczem 
finansowym z ratingiem A oraz wysoko wykwalifikowaną kadrą 
pracowniczą. Wiele nagród, które odebraliśmy – przyznanych 
zarówno naszej firmie, jak i poszczególnym parkom czy pra-
cownikom – jest dla nas powodem do dumy i potwierdzeniem, 
że to, co robimy, robimy bardzo dobrze. Oczywiście musieliśmy 
umiejętnie dostosować się do zmieniających się trendów gospo-
darczych na rynku, oczekiwań klientów, działań konkurencji, ale 
nastawienie na dialog było od początku jedną z naszych najmoc-
niejszych stron.

W czym przejawia się jakość usług świadczonych 
przez Prologis?
Przede wszystkim w tym, że przywiązujemy ogromną wagę do dia-
logu i partnerskich relacji z naszymi klientami. Zależy nam, aby 
mieli oni w każdym naszym zarządcy nieruchomości partnera do 
rozmowy, bo dzięki temu możemy szybko reagować na ich potrze-
by. Naszą mocną stroną jest oczywiście efekt skali, co przy portfo-
lio 17 milionów metrów kwadratowych powierzchni magazynowej 
w Europie stanowi przewagę konkurencyjną. Wykorzystujemy ją 
w wielu aspektach. Po pierwsze, przy okazji weryfikacji ofert na 
rynku na wszelkiego rodzaju usługi, urządzenia oraz media. Mamy 
ten komfort, że sami decydujemy o tym, gdzie i w jakim zakre-
sie nawiążemy współpracę – czasami warto skorzystać z oferty 
lokalnego dostawcy, a czasem lepszym jest rozwiązanie dostar-
czane globalnie. Po drugie, efekt skali wykorzystujemy podczas 
współpracy z klientami korporacyjnymi, gdzie podnosząc jakość 
naszych usług na jednej z nieruchomości, podnosimy standardy 
we wszystkich lokalizacjach danego klienta. Nasi klienci bardzo 
doceniają takie podejście.

Jak zmieniały się preferencje klientów i jak zmieniała 
się Wasza oferta?
Największą uwagę klienci przywiązują do lokalizacji magazy-
nu – i tutaj od dwóch dekad nic się nie zmienia. Lokalizacja jest 
kluczowym czynnikiem, który oprócz czynszu klienci biorą pod 

EURO LOGISTICS 17WYWIAD EUROLOGISTICS

- Europa przyjęła nas ciepło. Działalność rozpoczęliśmy tu w 1997 roku, 
uruchamiając biura w naszych czterech głównych regionach, które do tej pory 
funkcjonują, czyli w Amsterdamie, Warszawie, Paryżu oraz Birmingham. 
Właśnie z tych miejsc rozpoczęliśmy naszą ekspansję na rynek europejski.
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uwagę przy podejmowaniu decyzji o wynajmie powierzchni maga-
zynowej. Niemniej jednak na przestrzeni ostatnich kilku lat widać 
wyraźnie, że na znaczeniu zaczęły zyskiwać również inne czynni-
ki takie jak np. rozwiązania sprzyjające ograniczeniu kosztów eks-
ploatacji, jakość wynajmowanego budynku, ochrona środowiska 
czy też warunki pracy osób zatrudnionych w magazynie. I co dla 
nas szczególnie istotne – klienci oczekują obecnie coraz wyższego 
poziomu świadczonych usług oraz kompleksowego podejścia do in-
dywidualnych potrzeb. Deweloper, a w naszym przypadku również 
właściciel i zarządca nieruchomości, powinien być dla klientów 
nie dostawcą, a partnerem, co oznacza wsparcie już od momen-
tu poszukiwania lokalizacji, pomoc w definiowaniu potrzeb oraz 
przygotowanie powierzchni pod specyficzne wymagania dotyczące 
przechowywanych przez niego towarów czy prowadzonych pro-
cesów produkcyjnych. Jednakże kluczem do utrzymania klienta 
w danej lokalizacji jest codzienna praca zarządców nieruchomości. 
Aby proponowane rozwiązania dobrze trafiały w potrzeby klien-
tów, niezbędne jest zrozumienie specyfiki branży i wykonywanych 
przez nich operacji. Z naszego doświadczenia wynika, że dobre 
relacje oparte na zrozumieniu i zaufaniu są zazwyczaj podstawą 
długoletniej współpracy.

Co w obszarze zarządzania nieruchomościami jest dla 
Was najważniejsze?
Przede wszystkim zależy nam na rozwijaniu kompetencji na-
szych zarządców, aby jak najtrafniej potrafili odpowiadać na 
potrzeby naszych klientów. Regularnie wprowadzamy też 
nowe technologie, dzięki którym nie tylko usprawniamy ich 
codzienne procesy logistyczne, ale również umożliwiamy im 
generowanie znaczących oszczędności. Najbardziej innowacyj-
nym rozwiązaniem, które obecnie wykorzystujemy w naszych 
magazynach, jest inteligentny system smart meteringu, który 
daje naszym klientom pełną kontrolę nad wszystkimi mediami: 
energią, wodą, gazem oraz ciepłem. Dzięki mobilnej aplikacji, 
która gromadzi wszystkie dane, możliwa jest ich bieżąca anali-
za, a to umożliwia optymalizację prowadzonych procesów, czyli 
świadomie wykorzystywanie infrastruktury dostępnej w na-
szych halach magazynowych.

Dziś na budynki magazynowe patrzy się tak samo jak 
na nieruchomości handlowe czy biurowe. Jak dużą uwa-
gę przywiązujecie do wyglądu parku logistycznego?
Coraz częściej klienci zwracają również uwagę na estetykę ma-
gazynu i jego otoczenia. Dawniej magazyn był dla firm zwykłym 
budynkiem przeznaczonym do przechowywania towaru i realizacji 
operacji logistycznych. Dzisiaj ważne jest to, jak magazyn wyglą-
da, czy jest estetycznie wykonany, czy może być również repre-
zentacyjną siedzibą danej firmy oraz czy zapewnia komfort pracy 
zatrudnionym w nim osobom. Istotne stały się więc takie kwestie 
jak dostęp naturalnego światła, dobra wentylacja czy możliwości 
łatwego przewietrzenia całego budynku. Atutem jest również do-
stęp do komunikacji miejskiej, dostępność wiat rowerowych oraz 
miejsca parkingowe tuż przy budynku. Coraz bardziej popularny 

jest system automatycznego odczytywania tablic rejestracyjnych, 
umożliwiający pełną kontrolę dostępu do nieruchomości, w tym 
zarządzanie miejscami parkingowymi. Klienci interesują się roz-
wiązaniami proekologicznymi; zwracają uwagę na to, czy dany 
budynek ma takie rozwiązania w swoim standardzie lub czy ma 
możliwość wdrożenia ich w przyszłości. W zależności od potrzeb 
Prologis proponuje m.in. strefowane media, panele słoneczne, uży-
cie szarej wody w toaletach oraz wiele innych rozwiązań.

Czas pokazał, że idea zielonych magazynów to nie 
chwilowa moda, ale trwały trend i źródło realnych 
oszczędności dla najemców.
Dokładnie tak i dowodem na poważne traktowanie zrówno-
ważonego budownictwa w sektorze magazynów są certyfika-
ty potwierdzające spełnienie najwyższych standardów w tym 
zakresie. Zielone certyfikaty typu BREEAM czy LEED kojarzą 
się głównie z biurami, gdyż to właśnie ten sektor był pionie-
rem zrównoważonego rozwoju. Szybko jednak rozszerzył się 
na inne sektory nieruchomości, w tym na centra handlowe 



i magazyny. To, co na początku uznawane było za modę, szybko 
stało się standardem. Dla wielu firm, zwłaszcza zagranicznych, 
certyfikowane obiekty gwarantują pożądaną przez nie jakość. 
Klienci dostrzegli również rzeczywiste korzyści finansowe wy-
nikające z obniżenia kosztów operacyjnych w energooszczęd-
nych budynkach. Takie podejście wpisuje się doskonale w ich 
własne programy zrównoważonego rozwoju. Prologis zgodnie 
ze swoją strategią już od 2008 roku poddaje procesowi akredy-
tacji BREEAM wszystkie nowo budowane hale. Na dzisiaj kil-
kadziesiąt obiektów Prologis przeszło już proces certyfikacji 
w Europie Środkowo-Wschodniej, a kilka znajduje się jeszcze 
w trakcie oceny. Co więcej, dwa nasze budynki w Pradze otrzy-

mały ocenę Excellent, a w tym roku BTS dla Sportosimo w Pro-
logis Park Prague-Rudna otrzymał najwyższą ocenę Outstan-
ding, jako pierwszy obiekt dystrybucyjny w Czechach i drugi 
w Europie Środkowo-Wschodniej.

Rok 2016 był dla Prologis rekordowym zarówno glo-
balnie, w całej Europie, jak również w regionie Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej. Czy można powiedzieć,  
że teraz będzie spokojniej, a tempo tych nieustan-
nych zmian zwolni?
W minionym roku w Europie Środkowo-Wschodniej rekordowe 
wartości osiągnął poziom zajętości naszego portfolio – 96,4% 
oraz wolumen transakcji najmu – blisko 1,8 mln m2. Również 
wysoki był współczynnik utrzymania klienta – czterech na 
pięciu naszych klientów przedłużyło z nami umowy najmu. 
Polska jest jednym z głównych rynków rozwoju nieruchomości 
logistycznych w Europie zarówno w inwestycjach realizowanych 
jako build-to-suit, jak i spekulacyjnie. Z perspektywy dewelope-
ra, który inwestuje długoterminowo, cały czas myślimy o tym, 
jak się rozwijać. Obecnie w Polsce Prologis oferuje 2,4 mln m2 
nowoczesnej powierzchni magazynowej w 24 parkach. Mamy 
w naszym portfolio budynki, które mają już 10 czy 15 lat, ale 
dzięki temu, że w nie inwestujemy i wprowadzamy nowe rozwią-
zania, mogą śmiało konkurować z nowym obiektami. Starsze bu-
dynki najczęściej zostały wchłonięte przez aglomeracje i ich lo-
kalizacja w granicach miasta stała się z czasem jeszcze bardziej 
strategiczna. Klienci wiedzą, że wybierając ustabilizowaną loka-
lizację, mają gwarancję dostępności do rozwiniętej infrastruktu-
ry, transportu publicznego oraz innych udogodnień. Ostatnie 10 
lat to stałe podnoszenie jakości budynków i zarządzania nimi. 
Cieszy nas fakt, że branża coraz bardziej docenia przejrzystość 
transakcji, wysoką jakość realizowanych inwestycji oraz nasze 
profesjonale usługi związane z zarządzaniem nieruchomościa-
mi. Chcemy wyróżniać się jakością, a naszą ambicją jest wy-
znaczanie trendów w obszarze zarządzania nieruchomościami 
w Polsce i na świecie.

A co jest najważniejszym czynnikiem stojącym za 
Waszym sukcesem?
Bez wątpienia są to ludzie. Pochodzimy z różnych środowisk, 
mamy różnorodne doświadczenia i zainteresowania, ale łączy 
nas jedno – pasja w dążeniu do rozwoju. Przez 15 lat mojej pracy 
w Prologis poznałam wielu wyjątkowo ciekawych ludzi, którzy 
inspirowali mnie do ciągłego kreowania i realizowania unikal-
nych projektów na lokalną i globalną skalę. Były to przedsięwzię-
cia sprzedażowe, marketingowe, edukacyjne, CSR-owe, HR-owe 
czy Employer Brandingowe, a wszystkie miały jeden wspólny 
mianownik – za ich realizacją stali profesjonaliści najwyższej 
klasy w swoich dziedzinach. Wierzę, że ta interdyscyplinarność, 
zaangażowanie i ciągła wymiana pomysłów mają decydujący 
wpływ na sukces naszej firmy we wszystkich dziedzinach.

Dziękuję za rozmowę.

- Naszą mocną stroną jest oczywiście 
efekt skali, co przy portfolio  
17 milionów metrów kwadratowych 
powierzchni magazynowej w Europie 
stanowi przewagę konkurencyjną.
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Polska po raz pierwszy od 2008 r. znalazła się w pierwszej piąt-
ce najpopularniejszych, europejskich kierunków dla inwesto-

rów zagranicznych. Równocześnie, niemal połowa ankietowanych 
(48%) oczekuje poprawy atrakcyjności naszego kraju w najbliż-
szych trzech latach. W obliczu przyśpieszenia, jakiego nabiera 
globalna gospodarka, szykuje się kolejnym okres prosperity.
Wśród silnych stron polskiej gospodarki inwestorzy nadal wymie-
niają elementy rynku pracy – umiejętności tutejszych pracowników 
oraz koszty pracy, a także potencjał do wzrostu produktywności. 
Inwestycje produkcyjne nadal stanowią większość realizowanych 
projektów, lecz jako główny motor napędowy w przyszłości wskazują 
sektor usług. O bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) Polska 
będzie rywalizowała przede wszystkim z Czechami – badani przez 
EY inwestorzy właśnie naszego południowego sąsiada uważają za 
głównego konkurenta Polski w batalii o nowe projekty BIZ.

Rekordowy rok Europy
W 2016 r. na naszym kontynencie ogłoszono rekordową liczbę 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych.1 W ubiegłym roku w Eu-
ropie odnotowano 5 845 nowych projektów (wzrost o 15% rdr.), na 
które przypada co najmniej 259 673 miejsc pracy (wzrost o 19% 
rdr.). Raport EY potwierdza silną pozycję Polski na inwestycyjnej 
mapie Europy, nie tylko naszego regionu. W ubiegłym roku w Pol-
sce ogłoszono 256 nowych projektów BIZ. To wzrost o 21% (211 
projektów rok wcześniej), skutkujący powrotem naszego kraju do 
pierwszej piątki najpopularniejszych, europejskich kierunków in-
westycyjnych po raz pierwszy od 2008 r. W ramach tych inwestycji 
w Polsce może powstać co najmniej 22 074 miejsc pracy (wzrost 
o 12% z 19 651 w 2015 r.), co jest drugim wynikiem w Europie. 

W obu kategoriach okazaliśmy się niekwestionowanym liderem 
Europy Środkowo-Wschodniej. Również Warszawa odnotowała 
wzrost, jako jedno z najbardziej atrakcyjnych miast kontynentu. 
W pierwszej trójce atrakcyjnych inwestycyjnie lokalizacji stolicę 
Polski wskazało 8% badanych przez EY – o 4 pkt. proc. więcej niż 
rok wcześniej.
– W ostatnich trzech latach liczba ogłaszanych w Polsce inwesty-
cji zagranicznych rosła bardzo szybko. O ile w latach 2004-2013 
inwestorzy zagraniczni ogłaszali w naszym kraju przeciętnie 142 
projekty rocznie, to w latach 2014-2016 liczba ta wzrosła do 200 
(wzrost o 40%). To więcej niż w innych państwach Europy Środ-
kowo-Wschodniej, gdzie ostatnie trzy lata przyniosły wzrost prze-
ciętnej liczby ogłaszanych rocznie projektów o 25,4% względem 
poprzedniej dekady. Polska potrzebuje zarówno kapitału krajowe-
go, jak i zagranicznego do podniesienia stopy inwestycji. Szcze-
gólnie cenne są bezpośrednie inwestycje zagraniczne, które nie 
tylko generują zatrudnienie, ale często związane są z transferem 
technologii, zwiększaniem produktywności oraz rozwojem umie-
jętności kadr – tłumaczy Jacek Kędzior, partner zarządzający EY 
Polska. – Chcieliśmy sprawdzić, w jaki sposób Polska jest postrze-
gana przez inwestorów zagranicznych. Dlatego przygotowaliśmy 
raport „Atrakcyjność inwestycyjna Polski”, w którym zbadaliśmy 
plany inwestycyjne przedsiębiorstw zagranicznych oraz ich oceny 
dotyczące Polski. Wskazaliśmy także najistotniejsze czynniki, któ-
re inwestorzy zagraniczni biorą pod uwagę przy tworzeniu nowego 
projektu lub rozszerzeniu działalności w danym kraju. Rozumie-
nie tych potrzeb jest szczególnie ważne dla Polski, która aktywnie 
konkuruje o kapitał zagraniczny – dodaje Jacek Kędzior.

Inwestycje głównie z Europy Zachodniej i USA
W latach 2005-2016 przeciętnie ponad 80% wszystkich projektów 
BIZ lokowanych w naszym kraju pochodziło z Europy Zachodniej 
oraz USA. Jeśli chodzi o branże i sektory, to projekty dotyczą głów-
nie przemysłu, finansów i usług biznesowych oraz transportu i ko-
munikacji. W latach 2005-2016 w Polsce w sektorach tych prze-
ciętnie realizowano 95% projektów w ramach BIZ. Choć od 2013 r.  
rośnie liczba nowych inwestycji w sektorze produkcyjnym, to za-
uważalna jest tendencja spadkowa udziału tej branży w ogólnej 
liczbie BIZ. Udział produkcji we wszystkich inwestycjach przemy-
słowych zmniejszył się z 81% w 2005 r. do 62% w 2016 r. Dzieje 
się tak, ponieważ jeszcze szybszy wzrost następuje w innych sek-
torach – coraz więcej inwestycji zagranicznych przyciągają do Pol-
ski usługi finansowe i biznesowe. Ich udział wzrósł w tym samym 
okresie z 7 do 28 procent.

Polska solidną marką
Budząca duże emocje sytuacja polityczna w Polsce, nieco niższe tempo wzrostu gospodarczego, coraz trudniejszy 
rynek pracy oraz konkurencja ze strony bliskich sąsiadów – mogłoby się wydawać, że czynniki te negatywnie wpłyną 
na postrzeganie naszego kraju przez zagranicznych inwestorów. Nic jednak bardziej mylnego – w 2016 roku poprawili-
śmy pozycję w corocznym rankingu  „Atrakcyjność inwestycyjna Europy”, przygotowywanym przez firmę doradczą EY.

1Analizowane w badaniu BIZ obejmują tylko te projekty, które tworzą nowe jednostki produkcyjne i usługowe oraz nowe miejsca pracy. W szczególności, wyłączono inwestycje 
realizowane za pośrednictwem rynków kapitałowych oraz transakcje fuzji i przejęć.
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Polska zyskuje także na znaczeniu jako miejsce lokowania usług 
wspólnych (m.in. IT, księgowość). W 2016 r. w Polsce ogłoszono 
najwięcej w całej Europie nowych projektów centrów usług wspól-
nych (SSC) – aż 38 ze 161 BIZ tego sektora w Europie (24%) tra-
fiło do Polski. Projekty w naszym kraju są jednak wciąż znacznie 
bardziej (choć w malejącym stopniu) pracochłonne niż przeciętnie 
międzynarodowe przedsięwzięcia lokowane w Europie (158 miejsc 
pracy na projekt w Polsce wobec 72 w Europie), ale bardziej kapi-
tałochłonne niż przeciętnie w naszym regionie kontynentu (189 
miejsc pracy na projekt w Europie Środkowo-Wschodniej).

Pogoń za Europą coraz trudniejsza
Polska gospodarka, jako jedyna w Unii Europejskiej, uniknęła rece-
sji w czasie globalnego kryzysu finansowego i w latach 2008-2016 
PKB Polski wzrósł o 32,4%. Był to trzeci najlepszy wynik w UE. 
Proces dalszego doganiania najbogatszych gospodarek wymaga 
jednak znacznych nakładów inwestycyjnych w Polsce. W świetle 
niskiej stopy inwestycji i stopy oszczędności, szczególnie cenny 
jest napływ BIZ, które wzmacniają potencjał krajowej gospodarki. 
Firmy zagraniczne w Polsce nie tylko istotnie zwiększają poziom 
zatrudnienia, ale charakteryzują się relatywnie wysoką wartością 
dodaną, wynagrodzeniami i inwestycjami na pracownika, eks-
portem, a także generowanymi wpływami do sektora finansów 

publicznych. W ostatnich latach za znaczną część wzrostu zatrud-
nienia w sektorze przedsiębiorstw w Polsce odpowiadały właśnie 
firmy zagraniczne. W czasie ubiegłorocznego spowolnienia gospo-
darczego, te podmioty zwiększyły dynamikę generowanej wartości 
dodanej, eksportu i zatrudnienia, co znacząco zmniejszyło nega-
tywny wpływ innych czynników na polską gospodarkę. Co ważne, 
w przeciwieństwie do polskich firm prywatnych i publicznych, 
podmioty z kapitałem zagranicznym kontynuowały ekspansję 
działalności inwestycyjnej w 2016 r.
– Aby kontynuować proces nadrabiania zaległości wobec bardziej 
rozwiniętych światowych gospodarek, Polska musi konsekwentnie 
zwiększać stopę inwestycji, która w ostatniej dekadzie była niższa 
od poziomu odnotowanego w większości państw Europy Środko-
wo-Wschodniej. Z uwagi na wieloletnią, niską stopę inwestycji 
i oszczędności, kapitał zagraniczny odgrywa istotną rolę w budo-
waniu potencjału naszego kraju. Szczególną rolę odgrywają BIZ, 
które w znacznym stopniu przyczyniły się do umiędzynarodowie-
nia polskich firm i ich integracji z globalną gospodarką – zauważa 
dr Marek Rozkrut, partner i główny ekonomista EY, a także lider 
Zespołu Analiz Ekonomicznych EY. – Aby zrozumieć znaczenie 
umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw i ich roli na glo-
balnym rynku, warto zauważyć, że w 2000 r. około 20% warto-
ści dodanej wytworzonej w Polsce generował popyt zagraniczny. 
W 2016 r. udział ten wzrósł do około 35%. Co więcej – większość 
wzrostu gospodarczego w Polsce w XXI w. była napędzana właśnie 
zagranicznym popytem. Korzyści płynące z BIZ sprawiają, że są 
one pożądane zwłaszcza w gospodarkach krajów nadrabiających 
dystans do najbogatszych. To sprawia, że rywalizacja o inwestycje 
jest bardzo zacięta. Wzmocnienie silnych stron i zaadresowanie 
słabości polskiej gospodarki, wskazanych przez EY w badaniu 
„Atrakcyjność inwestycyjna Polski”, poprawiłoby percepcję nasze-
go kraju. A to jeden z warunków do pozyskiwania kolejnych inwe-
stycji i tym samym do długoterminowego zwiększenia potencjału 
gospodarczego Polski – dodaje Marek Rozkrut.

Silne strony Polski
Zgodnie z badaniem EY, nieznacznie wyższy odsetek inwestorów 
zagranicznych wskazuje na poprawę atrakcyjności Polski (29%) 
w minionym roku niż na jej pogorszenie (24%). Znaczący odsetek 
respondentów (aż 48%) spodziewa się natomiast poprawy atrakcyj-
ności inwestycyjnej Polski w okresie najbliższych trzech lat. W po-
równaniu z analogicznymi badaniami w innych krajach, jedynie 
wobec Portugalii i Holandii inwestorzy są bardziej optymistyczni.
Wśród silnych stron polskiej gospodarki często wymieniane są cechy 
rynku pracy. Zdaniem ponad 70% respondentów, poziom umiejęt-
ności polskich pracowników, potencjał do wzrostu produktywności 

Zdaniem ponad 70% respondentów, 
poziom umiejętności polskich 
pracowników, potencjał do wzrostu 
produktywności oraz koszty pracy  
są bardzo lub całkiem atrakcyjne  
na tle innych krajów europejskich.

Top 10 krajów w Europie pod względem  
liczby projektów z udziałem BIZ

2015 2016 Zmiana procentowa (r/r)
Wielka Brytania 1,065 1,144 ▲ 7%

Niemcy 945 1,063 ▲ 12%
Francja 598 779 ▲ 30%

Hiszpania 248 308 ▲ 24%
Polska 211 256 ▲ 21%

Holandia 219 207 ▼ -5%
Rosja 201 205 ▲ 2%
Belgia 211 200 ▼ -5%
Irlandia 127 141 ▲ 11%
Turcja 134 138 ▲ 3%

Źródło: EY (2017), European Investment Monitor.

Top 10 krajów w Europie pod względem  
liczby miejsc pracy stworzonych przez BIZ

2015 2016 Zmiana procentowa (r/r)
Wielka Brytania 42,336 43,165 ▲ 2%

Polska 19,651 22,074 ▲ 12%
Niemcy 17,126 19,961 ▲ 17%

Rumunia 12,746 17,545 ▲ 38%
Francja 13,639 16,980 ▲ 24%

Serbia 10,631 16,396 ▲ 54%

Rosja 13,672 15,064 ▲ 10%
Czechy 9,332 14,292 ▲ 53%

Hiszpania 7,126 12,969 ▲ 82%
Węgry 11,741 12,450 ▲ 6%

Źródło: EY (2017), European Investment Monitor.
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oraz koszty pracy są bardzo lub całkiem atrakcyjne na tle innych 
krajów europejskich. Jednak silne strony polskiej gospodarki nie za-
wsze są dostrzegane przez inwestorów. Firmy zagraniczne działające 
w Polsce oceniają poziom umiejętności polskich pracowników i po-
tencjał do wzrostu produktywności jako atrakcyjne (odpowiednio 
w 94% i 87% przypadków) znacznie częściej niż firmy niefunkcjo-
nujące w Polsce. Warto podkreślić, że odpowiednie wykształcenie 
i umiejętności posiadane przez pracowników są wymieniane przez 
inwestorów obecnych w Europie jako kluczowe czynniki wpływające 
na decyzje o lokalizacji inwestycji.
– Aby w kolejnych latach przyciągać nowe inwestycje polska go-
spodarka będzie musiała funkcjonować zgodnie z najnowszymi 
globalnymi trendami, takimi jak np. Przemysł 4.0. Zmiany tech-
nologiczne obniżą bowiem ciężar kosztów pracy, co w procesie 
wyboru miejsca inwestycji będzie pozwalało na powrót inwestorów 
zagranicznych do lokalizacji, które dziś są dla nich zbyt drogie. 
Obserwujemy ten proces w wielu obszarach i Polska przygotowuje 
się na tę transformację – zmiany w prawie dotyczącym wspierania 
innowacji, zwiększenie ulgi na badania i rozwój (R&D), nowe pro-
gramy wsparcia inwestycji i tworzenie kompleksowego środowiska 
dla start-upów – to narzędzia, które już dziś skutecznie przyciągają 
do Polski inwestorów i nowe BIZ – komentuje Paweł Tynel, partner 
oraz lider Zespołu Ulg i Dotacji Inwestycyjnych EY. – W kolejnych 
latach rywalizacja o nowe projekty inwestycyjne wcale nie będzie 
mniejsza. Stale zmieniające się otoczenie biznesowe, wspierane 
rewolucją technologiczną, tworzą razem środowisko, w którym 
decydenci muszą przewidywać oczekiwania inwestorów i w cza-
sie rzeczywistym proponować rozwiązania szyte na miarę. Z tej 
perspektywy wyzwania biznesu i rządów stają się bardzo zbliżone 
– dodaje Paweł Tynel.
Sytuacja polityczna w Polsce nie umyka jednak całkiem uwadze in-
westorów. Niestabilne otoczenie polityczne, społeczne i gospodarcze 

zostało wskazane jako najważniejsze ryzyko dla dalszego rozwoju 
inwestycji zagranicznych w Polsce. Na dwóch kolejnych pozycjach 
znalazły się nieprzewidywalne otoczenie regulacyjne oraz restryk-
cyjne podejście władz podatkowych. Warto zauważyć, że zagrożenia 
te zauważają częściej przedsiębiorstwa już działające w Polsce.
Obecne już u nas firmy dwukrotnie częściej wskazują też na 
problem ograniczenia w dostępie dla pracowników. Dla odmiany 
przedsiębiorstwa, które jeszcze nie działają w Polsce, jako znaczą-
ce ryzyko wskazują zagrożenie korupcyjne, podczas gdy funkcjo-
nujące już w naszym kraju firmy oceniają je znacznie niżej.

Prognozowane zmiany
Chociaż według danych EY największy udział w ogłoszonych 
w Polsce w 2016 r. projektach inwestycyjnych pochodzi z sek-
tora przetwórstwa przemysłowego, to jednak inwestorzy zagra-
niczni, ankietowani przez firmę doradczą wskazują, że głównym 
motorem napędowym naszej gospodarki w najbliższych latach 
będą usługi. Zdaniem inwestorów, wzrost gospodarczy w Pol-
sce w najbliższych latach będą napędzać profesjonalne usługi, 
w tym usługi IT, centra usług wspólnych oraz logistyka. Z kolei 
najbardziej atrakcyjne sektory związane z przemysłem to: prze-
mysł motoryzacyjny oraz produkcja dóbr konsumpcyjnych (5. 
i 7. najczęściej wskazywane sektory).
Jako główny konkurent Polski w rywalizacji o inwestycje zagra-
niczne wskazywane są Czechy. Pozycja naszego południowego są-
siada, jako głównego europejskiego rywala nie jest zaskakująca. 
Może natomiast zaskakiwać przewaga, z jaką ten kraj wyprzedził 
innych konkurentów Polski. Czechy wskazało bowiem aż 44% re-
spondentów, podczas gdy kolejne w zestawieniu Niemcy i Rumu-
nia osiągnęły po 15% wskazań.

 ■ Opracowanie: WZ, na podstawie raportu „Atrakcyjność inwe-
stycyjna Polski”, przeprowadzonego przez firmę doradczą EY. 
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Zarządzanie firmą zgodnie z koncepcją turkusowej organiza-
cji w swych założeniach zakłada zarówno brak systemu hie-

rarchicznego, jak również formalnego systemu motywacyjnego. 
Z punktu widzenia efektywności działania większe znaczenie 
w turkusowych organizacjach mają pełnione funkcje, niż zajmowa-
ne stanowiska, a samoregulacja i samozarządzanie stanowią więk-
szą wartość w procesie ewolucji i osiągania celów biznesowych.

Rewolucja w zarządzaniu
Idea turkusowych organizacji może wydawać się rewolucyjną 
i utopijną w swym charakterze, gdyż stoi w opozycji do wcześniej-
szych znanych nam teorii i szkól zarządzania. Wizja turkusowych 
organizacji jest sprzeczna z klasycznymi teoriami zarządzania, 
gdzie podział pracy, autorytet formalny menedżera, jedność roz-
kazodawstwa i kierownictwa, podporządkowanie interesów osobi-
stych interesowi ogółu oraz zachowana hierarchia i struktury orga-
nizacyjne były gwarantem efektywnego zarządzania organizacją. 
Nie jest również kompatybilna z wizją nurtu szkoły behawioralnej 
w obszarze stylów zarządzania i podejścia do motywacji oraz two-
rzenia systemów motywacyjnych. Turkusowym organizacjom brak 
również cech charakterystycznych dla szkoły ilościowej, gdzie 
organizacja rozumiana jest jako grupa ludzi współpracująca nad 
pewnym z góry określonym celem. Wykonują oni czynności w spo-
sób uporządkowany i skoordynowany w oparciu o uporządkowaną 
strukturę w systemach, które posiadają uporządkowany podział 

pracy, przekładający się na porządek organizacyjny i przebieg 
procesów pracy. Funkcje kierownicze koncentrują się tam wokół 
sterowania i regulacji procesów.
Większość współczesnych organizacji rozumie zarządzanie jako 
proces planowania, organizowania, przewodzenia, kontrolowania 
pracy członków organizacji oraz wykorzystywania wszelkich do-
stępnych zasobów organizacji do osiągnięcia jej celów. To, co może 
łączyć koncepcję turkusowych organizacji ze wspomnianymi po-
wyżej koncepcjami zarządzania, to fakt, że zarządzanie dotyczy 
głównie ludzi. Celem nadrzędnym jest działanie, które spowoduje 
maksymalizację zaangażowania i pozwoli zwrócić uwagę na pracę 
nad słabymi punktami organizacji poprzez wykorzystanie talen-
tów, umiejętności oraz mocnych stron pracowników.
Frederic Laloux w swojej książce „Pracować inaczej” (“Reinven-
ting Organizations”) zaproponował koncepcję turkusowej organi-
zacji, wyznaczając tym samym nowy paradygmat, tj. organizację 
samozarządzającą się, w której nie ma sztywnej hierarchii. To 
organizacja, w której pracownik staje się członkiem organizacji, 
wykonującym różne funkcje i działającym w sposób projektowy, 
a tym samym przejmuje odpowiedzialność za podejmowane dzia-
łania, które traktuje jako własne, autorskie przedsięwzięcia. Ta-
kie podejście do pracowników ukierunkowane jest na motywację 
poprzez wpływanie na wzrost poczucia wagi i celowości działań 
podejmowanych przez pracowników, którzy stają się partnerami 
w realizacji procesów biznesowych.

Między samoregulacją, a samokontrolą
Nowy paradygmat zaproponowany przez Frederic'a Laloux prze-
staje być rewolucyjny, gdy pod uwagę weźmiemy wyniki badań 
współczesnej psychologii nad procesami samoregulacji i samo-
kontroli. Badacze tacy jak Richard M. Ryan i Edward L. Deci oraz 
Julius Kuhl z zespołem, zwracają uwagę na istotne różnice między 
samoregulacją i samokontrolą. Samokontrola określa według nich 
negatywny, autorytarny typ kontroli działania, oparty na przymu-
sie i presji, o represyjnym charakterze, natomiast samoregulacja 
oznacza kontrolę demokratyczną. Dotychczasowe koncepcje zarzą-
dzania koncentrowały się głównie na procesach samokontroli, któ-
rej towarzyszy poczucie przymusu oraz zobowiązania do podjęcia 
określonego działania. Kontrolą demokratyczną, której podstawę 
stanowią standardy zgodne z potrzebami i systemem wartości jed-
nostek, jest samoregulacja dotyczącą działania, które jest zgodne 
z wewnętrznymi standardami (systemem wartości, preferencjami, 
potrzebami). Jednym z motorów napędowych do działania jedno-
stek jest zainteresowanie albo wartość i znaczenie celu.
Różnice między samoregulacją a samokontrolą stają się zrozumia-
łe na gruncie teorii autodeterminacji (Self Determination Theory) 
Ryana i Deci'ego, którzy wyróżniają cztery rodzaje motywacji za-

Samozarządzanie w biznesie
W klasycznej teorii zarządzania mamy podział pracy, autorytet formalny menedżera, jedność rozkazodawstwa i kierow-
nictwa, podporządkowanie interesów osobistych interesowi ogółu, a hierarchia i struktury organizacyjne są gwarantem 
efektywnego zarządzania organizacji. Koncepcja turkusowych organizacji odwraca to wszystko o 180 stopni.

 ■ Łukasz Rompel 
Brainstorm Group
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sadniczo różniące się poziomem odczuwanej w trakcie działania 
autonomii. Do nieautonomicznych motywacji należy tzw. kontrola 
zewnętrzna, kiedy to działanie podejmowane jest z uwagi na dą-
żenie do uniknięcia zewnętrznej kary (np. dezaprobaty) lub do 
uzyskania zewnętrznej nagrody (np. pochwały). Należy do nich 
także działanie w oparciu o introjekcję, w ramach którego przy-
mus zewnętrzny zostaje zastąpiony przez przymus wewnętrzny 
i jednostka działa pod wpływem poczucia winy, niepokoju, chcąc 
uniknąć tego rodzaju negatywnych uczuć. Działanie kierowane 
przez zewnętrzną kontrolę bądź introjekcję, według Deci'ego i Ry-
an'a, to samokontrola, czyli kontrola oparta na przymusie. Au-
tonomiczny charakter mają dążenia, którymi kieruje motywacja 
identyfikowana z „ja” (poczucie ważności celu) bądź zintegrowana 
z „ja” – satysfakcja, jakiej dostarcza realizacja celu. Podejmowane 
działanie, odbywające się na podstawie autonomicznej motywacji 
jest określane mianem samoregulacji. Autorzy, na podstawie wy-
ników licznych badań, dowodzą, że zasadnicza zmiana pojawia się 
wówczas, kiedy działanie kierowane przez standardy niezgodne 
z własnym „ja” (przymus zewnętrzny lub przymus wewnętrzny) 
zostaje zastąpione działaniem kierowanym przez standardy zgod-
ne z „ja”. Zmiana charakteru motywacji, z takiej, kiedy osoba 
nie odczuwa zgodności standardu z własnymi potrzebami i war-
tościami, na takie, kiedy doświadcza wyraźnie takiej zgodności, 
powoduje, że działanie nie tylko staje się wytrwalsze, ale także 
prowadzi do wyższych osiągnięć i bardziej twórczych rozwiązań. 
Uzyskane rezultaty przyczyniają się do poprawy dobrostanu. 
Zarządzanie skupiające się na samokontroli może powodować,  
że ludzie nie pracują po to, aby realizować swoje najważniejsze 
potrzeby samorozwojowe. Istnieje ryzyko, że mogą pojawiać się 
jednostki, które nie przywiązują się do swojej pracy i nie angażują  
się w nią całkowicie.

Zaufanie podstawą sukcesu
W modelu turkusowych organizacji nacisk położony jest na samo-
regulację i wykorzystanie teorii autodeterminacji. Każdy z pracow-
ników może zaspokoić zarówno potrzeby kompetencji, rozumianej 
jako poczucie własnej efektywności i sensu podejmowanych dzia-
łań, jak i potrzeby autonomii (wpływu na określone zdarzenia) 
oraz potrzebę relacji, którą w turkusowych organizacjach zaspoka-
ja stworzona przestrzeń do wymiany doświadczeń. W turkusowych 
organizacjach człowiek jako aktywna jednostka może się rozwijać 
i realizować ważne dla siebie cele, które wpływają na dobrostan 
(w sferze psychicznej, fizycznej i społecznej). Jest to możliwe dzię-
ki zaufaniu i stworzeniu pracownikom możliwości podejmowania 
autonomicznych decyzji, za które ponoszą pełną odpowiedzialność.
W turkusowych organizacjach zaufanie jest podstawą sukcesu. To 
pracownicy mają realny wpływ na rozwój firmy, pełnią funkcje, 
które są dostosowane do ich potencjału, a ich zmiana wynika nie 
z przymusu, lecz ich własnej motywacji. Podstawą motywacji jest 
rozwój kompetencyjny lub chęć „sprawdzenia się” w nowych wa-
runkach. Kluczowym jest tu zachowanie i utrzymanie równowagi 
między motywacją wewnętrzną pracowników, a odpowiednim śro-
dowiskiem pracy. Pracownicy powinni być świadomi i przekonani 
do tego, że będąc członkami organizacji, są za nią odpowiedzial-
ni, a angażując się w rożne zadania dostosowane do ich indywi-

dualnych kompetencji, świadomie wykorzystują swój potencjał, 
tworząc wartość w procesie. Wymaga to oczywiście wykreowania 
przyjaznego i bezpiecznego środowiska pracy, w którym pracowni-
cy czują się równi i szanowani. Zmiana paradygmatu i odejście od 
systemowego motywowania/mobilizowania pracowników ukierun-
kowanego na generowanie zysku, na rzecz tworzenia przyjaznego 
i opartego na zaufaniu środowiska pracy, bazującego na samoświa-
domości jego członków może być podstawą do osiągania przez fir-
my lepszych wyników.

Menedżer jako autentyczny lider i mentor
Turkusowe firmy powinny być organizacjami o płaskiej strukturze 
organizacyjnej, w której pracownicy rozwijają się, dzielą wiedzą 
i doświadczeniem oraz wspierają się wzajemnie w wykonywaniu 
określonych zadań/pełnionych funkcji. Kluczowym staje się zatem 
komunikacja i sprawnie działający system przepływu informacji 
oraz stworzenie przestrzeni, w której pracownicy mogą otwarcie 
dzielić się wiedzą, wymieniać zdobytymi doświadczeniami, gene-
rować pomysły i zgłaszać propozycje działań doskonalących. Taka 
przestrzeń wpływa na wzrost poczucia sensu i wpływu na działanie 
firmy każdego pracownika, tym samym na stymulowanie innowa-
cyjności i rozwoju. Modyfikacja sposobu i stylu komunikacji może 
stanowić największe wyzwanie, bo oznacza pracę nad zmianą do-
tychczasowych przyzwyczajeń i standardów. To również zmiana 
optyki postrzegania pojawiających się błędów. Powinna polegać na 
skupieniu się na doświadczeniach wynikających z popełnionych 
błędów, gdzie proces komunikacji i udzielania informacji zwrotnej 
jest konstruktywny, pozbawiony elementów oceniania oraz nasta-
wiony na innowacyjność i rozwój, a nie wdrożenie cyklu dyscypli-
nującego. Inna jest również rola i oczekiwania wobec menedżerów, 
którzy zamieniają się w autentycznych liderów i mentorów.
Frederic Laloux wskazuje, że model turkusowy zarządzania or-
ganizacją jest kolejnym etapem rozwoju, wynikającym z ludzkiej 
świadomości. Trudno się z nim nie zgodzić, mając na uwadze m.in. 
fakt wchodzenia na rynek pracy nowych pokoleń z innym etosem 
pracy, systemem wartości i sposobem działania (Y Gen i Z Gen). 
Organizacje zarządzające wszystkimi procesami, z płynnym prze-
pływem zasobów i elastycznym podejściem do przyjmowania ról, 
które są definiowane przez członków organizacji na bieżąco, w za-
leżności od aktualnych potrzeb z uwzględnieniem predyspozycji 
jednostek i talentów każdego z pracowników mogą lepiej wpisywać 
się w oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y i Z. Warto zatem 
zastanowić się nad tym, jakich zmian wymagać będzie od nas po-
dejście do zarządzania organizacją oraz jak powinna ewoluować 
rola i funkcja lidera. Większość założeń koncepcji Laloux’a może 
stanowić bardzo dobre źródło inspiracji do świadomego inicjowa-
nia procesu zmiany.

 ■ Autor jest trenerem, ekspertem ds. rozwoju kompetencji 
miękkich i zarządzania projektami w Brainstorm Group.

Frederic Laloux wskazuje, że model 
turkusowy zarządzania organizacją jest 
kolejnym etapem rozwoju, wynikającym 
z ludzkiej świadomości.
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Barometr SCM
Raporty dotyczące rynku powierzchni magazynowych wskazują, że jednymi z najbardziej aktywnych graczy są ope-
ratorzy logistyczni (wg JLL udział w rynku operatorów logistycznych w I półroczu br. wyniósł ponad 35%). Związane 
jest to m.in. z rozwojem branży e-commerce i zapotrzebowaniem na obsługę e-handlu. Rośnie także znaczenie Polski 
jako atrakcyjnego miejsca na powstanie centrów logistycznych obsługujących zachodnie rynki. 
Branża e-commerce ma swoje wymagania – oczekuje m.in., że nowe magazyny będą pełniły funkcję centrów obsługi 
zamówień internetowych, sortowni, czy centrów obsługi zwrotów. O to, jakie w związku z tym pojawiają się wyzwania 
zapytaliśmy operatorów działający na polskim rynku. Czołowi deweloperzy komentują w tym wydaniu barometru to, 
jak e-commerce wpływa na lokalizację nowych obiektów, ich wielkość, kształt i jakość.

Wyzwania operatorów
Damian Kołata, Business Development Manager Fiege

Operator logistyczny, który podejmuje się 
obsługi kontrahentów działających w bran-
ży e-commerce, musi mieć świadomość nie-
zwykłej dynamiki oraz zmieniających się 
szybko potrzeb i trendów rynkowych. Handel 
internetowy to zarówno strefa magazynowa-

nia, kompletacji, powierzchnia lokalizacji 
paletowych z zapasem materiałów opakowa-
niowych, a także różnego rodzaju miejsca 
związane z pakowaniem, obsługą zwrotów, 
wysyłką, czy też wydzieleniem asortymen-
tu o wysokiej wartości oraz specjalną strefą 
zamówień, które czekają na dyspozycję kon-
trahenta w zakresie rozpatrzenia reklamacji, 
czy też zaakceptowania zwrotu płatności.
Wszystkie te uwarunkowania sprawiają,  
że operator powinien tak zaprojektować roz-
wiązanie logistyczne, aby przepływ towarów, 
dynamika procesu i następujące po sobie 
czynności wykonywane były jak najbardziej 
efektywnie i z jak najmniejszą liczbą pomyłek. 
Należy również wziąć pod uwagę konieczność 
szybkiej reakcji w przypadku licznych sezo-
nowych szczytów sprzedażowych, do których 
zaliczyć należy choćby black Friday czy cyber 
Monday. Z tego powodu, kalkulując na przykład 

liczbę stołów roboczych do pakowania i zwrotu, 
trzeba koniecznie założyć odpowiedni poziom 
buforu bezpieczeństwa na takie właśnie zda-
rzenia. Kolejnym elementem jest również takie 
urządzenie strefy pakowania, aby zapewnić 
łatwy, szybki i intuicyjny dostęp do opakowań, 
których czasami jest nawet kilkanaście (nie 
tylko w zależności od rodzaju asortymentu, ale 
też jego wartości, czy nawet destynacji).
Operator powinien również zagwarantować 
klientowi możliwość ekspansji w postaci 
dodatkowej powierzchni magazynowej oraz 
mieć świadomość, że jest odpowiedzialny za 
jego wizerunek w oczach klienta ostateczne-
go. Jakakolwiek pomyłka w kompletacji bądź 
nieterminowa wysyłka odbije się negatywnie 
w pierwszej kolejności na obsługiwanym 
sprzedawcy. Z tego względu niemniej ważne 
jest też szkolenie pracowników i dbanie o ich 
zaangażowanie. ■

Aneta Wawrzyniak, menedżer ds. e-commerce Raben Logistics Polska

Pierwszym wyzwaniem dla operatora 
świadczącego usługi logistyczne dla branży 
e-commerce jest zdefiniowanie profilu klien-
tów, którym przedstawi swoją ofertę. Naj-

ważniejszym kryterium jest tutaj rynek od-
bioru, który implikuje kolejne wymagania, 
np. przy decyzji o obsłudze rynków zagra-
nicznych, głównie zachodnich, wyzwaniem 
dla operatora będzie m.in. umiejętność per-
sonalizowania przesyłek dla każdego kraju, 
czy obsługa zwrotów zgodnie z wymagania-
mi prawnymi danego państwa. Decyzja o ob-
słudze polskiego rynku to z kolei zmierze-
nie się z serwisem same day delivery, czyli 
przygotowanie procesu tak, aby internauta 
otrzymał swoją przesyłkę w dniu, w którym 
złożył zamówienie.
Wspólne wyzwania, jakie stoją przed ope-
ratorami wspierającymi e-commerce, są 
niezmienne – to jakość i terminowość przy-
gotowania przesyłek, a także zdolności po-
szerzania zakresu operacji magazynowych 

w zależności od sezonu czy przeprowadza-
nych akcji promocyjnych, np. gdy liczba 
dziennych zamówień wzrasta o 100%. I tutaj 
potrzebny jest dobrze opracowany proces, 
w którym towar handlowy jest dostępny do 
sprzedaży w kilka godzin po rozładunku, 
zlecenia klienckie realizowane są w czasie 
rzeczywistym, pakowanie produktów jest 
odpowiednio monitorowane, a sortowanie 
przesyłek dla firm spedycyjnych jest w pełni 
zautomatyzowane. Wszystkie te etapy muszą 
być wspierane przez odpowiednie systemy 
informatyczne oraz przystosowaną do danego 
asortymentu infrastrukturę magazynową. 
Od operatora logistycznego rynek e-commer-
ce wymaga z jednej strony stabilności pro-
cesu, a z drugiej elastyczności operacji – to 
wyzwanie dla wszystkich logistyków. ■
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Rafał Nawłoka, prezes zarządu DPD Polska

Wymagania zarówno kupujących w e-skle-
pach, jak i samych sklepów internetowych 
wobec firm kurierskich są bardzo podob-
ne. Obie strony chcą, żeby wysłany przez 
nadawcę towar dotarł do odbiorcy jak naj-
szybciej i w nienaruszonym stanie. Branża 
e-commerce, chcąc się jednak coraz bardziej 
profesjonalizować w odpowiedzi na potrze-
by konsumentów, oczekuje od dostawców 

usług logistycznych podejścia, które pozwoli 
zoptymalizować swoje procesy wewnętrzne. 
Małe i średnie sklepy internetowe współpra-
cujące bezpośrednio z firmami kurierskimi 
mają do wyboru rozwiązania nastawione na 
usprawnienie procesów logistycznych sklepu. 
Dobrym przykładem są moduły wysyłkowe, 
czyli aplikacje lub wtyczki do popularnych 
programów magazynowo-sprzedażowych. 
Ich zadaniem jest ułatwienie pracy klientom 
oraz zwiększenie skuteczności dostarczania 
danych do systemów kurierskich poprzez 
automatyzację wysyłki. Moduły te nie tylko 
przyspieszają procesy wysyłkowe, ale także 
przyczyniają się do redukcji błędów w nada-
niach. Optymalizacja procesów i zwiększenie 
lojalności odbiorców sprzyja uzyskaniu wyż-
szej rentowności przedsiębiorstwa.
Kluczowe znaczenie ma odpowiednia infra-
struktura firm kurierskich, dzięki której 
szybkie i sprawne doręczenia zamówień ze 
sklepów internetowych są możliwe. Zaplecze 
techniczne DPD Polska, w tym wyposażenie 

sortowni w Strykowie oraz centrów sortu-
jących w Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach 
i Gdańsku pozwala sprawnie obsługiwać 
bieżące zlecenia, których w naszej sieci jest 
codziennie ok. 400 000, a także coraz inten-
sywniejsze szczyty paczkowe. Tę sprawność 
zawdzięczamy przede wszystkim decyzji 
o wybudowaniu sortowni w Strykowie, a także 
ważnym decyzjom inwestycyjnym z lat 2014-
2016. Dzięki inwestycjom można skupić się 
na zapewnieniu wysokiej jakości obsługi na 
tzw. ostatniej mili. Firmy kurierskie, które 
śledzą zmieniające się wymagania sklepów 
internetowych, tworzą nowe produkty i usługi 
zgodne z preferencjami odbiorców. DPD Pol-
ska oferuje dostęp do sieci punktów nadania 
i odbioru Pickup, aplikacje do śledzenia prze-
syłki, płatność kartą u kuriera i rozwiązania 
pozwalające określić moment doręczenia 
zgodnie z preferencjami odbiorcy (Predict). 
Firmy kurierskie służą także pomocą i fa-
chową wiedzą przy realizowaniu formalności 
przy przesyłkach międzynarodowych. ■

Anna Galas, dyrektor ds. rozwoju logistyki kontraktowej Rohlig Suus Logistics

Rynek magazynowy w Polsce rośnie w siłę. 
Jego dynamizacji sprzyja gospodarka na-
szego kraju, zagraniczne inwestycje oraz 
zmieniająca się infrastruktura drogowa. 
W ostatnich latach istotnym czynnikiem 
napędzającym ten sektor stała się jednak 
branża e-commerce. Według najnowszego 
badania E-commerce Standard wartość 
polskiego rynku sprzedaży internetowej 
może wynieść pod koniec 2017 r. nawet 
40 mld zł. Każdy miliard złotych wyda-
ny na zakupy w sieci, generuje popyt na 

18,5 000 m² powierzchni. Prognozuje się,  
że nowe umowy najmu, zawarte przez fir-
my obsługujące branżę e-commerce, mogą 
sięgnąć do 2020 r. aż 700 000 m².
Dynamiczny rozwój rynku e-commerce spra-
wia, że sklepy internetowe niejednokrotnie 
decydują się na outsourcing logistyki, szuka-
jąc sposobu na optymalizację kosztów i skró-
cenie czasu realizacji zlecenia. Zasadniczą 
kwestią staje się zapewnienie odpowiednio 
dużej powierzchni magazynowej dla sprze-
dawanych towarów. Obserwujemy rosnące 
oczekiwania w zakresie gwarancji corocz-
nego rozwoju powierzchni magazynowych. 
Średnio firmy z sektora e-commerce spodzie-
wają się jej wzrostu o blisko 30%, co pokrywa 
się również z prognozami rynku e-commerce 
w Polsce. Takie podejście klientów wymaga 
jednak od operatora logistycznego specjal-
nej kontraktacji powierzchni magazynowej, 
zapewniającej jej przyrost z roku na rok. 
W momencie złożenia formalnej gwarancji 
wzrostu, klienci są już jednak bardziej nie-
pewni. Firmy mają trudności z precyzyjnym 
określeniem popytu na przestrzeń magazyno-
wą, przy zachowaniu jednoczesnej dbałości 

o koszty, ponieważ rynek stale się rozwija. 
Rolą operatora logistycznego jest elastyczne 
podejście do sytuacji i znalezienie rozwiąza-
nia na niezagospodarowaną powierzchnię.
Przedsiębiorcy korzystający z outsourcingu 
usług logistycznych spodziewają się, że ope-
rator zapewni im specjalistyczne sposoby 
składowania i kompletacji produktów, szcze-
gólnie tych o niewielkich rozmiarach. Dlatego 
upraszczamy i minimalizujemy procesy ma-
gazynowe, tak by były dostosowane do obsłu-
gi jednostkowego towaru. Kanał e-commerce 
wymaga również zmiany podejścia w obsza-
rze sieci dystrybucyjnej, ponieważ nasi kie-
rowcy po raz pierwszy w takiej skali, mają 
kontakt z klientem końcowym. 
Sklepy internetowe zwracają uwagę na 
dobór odpowiedniej kadry pracowniczej, 
ponieważ w obsłudze e-commerce liczy się 
precyzja operacji logistycznych w maga-
zynie, obejmująca w odróżnieniu od B2B 
jednostkowe sztuki towarów. Obok zapew-
nienia stałych wolumenów, utrzymanie 
stabilnego i wykwalifikowanego zespołu 
stanowi obecnie niemałe wyzwanie dla 
operatorów logistycznych. ■
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Lokalizacja pod kątem e-commerce
Marek Dobrzycki, Managing Director Panattoni Europe

E-commerce, jeśli przysłowiowo nie wywraca 
do góry nogami sektora magazynowego, to 
z pewnością ma ogromny wpływ na zmiany 
w trendach wśród najemców. Dotyczy to wie-
lu aspektów - począwszy od lokalizacji, a na 
kształcie skończywszy. W przypadku wybo-
ru miejsca, w porównaniu z kilkoma latami 
wstecz, wzrosło znaczenie dostępności kadry 
pracowniczej – kiedyś najemcy kładli większy 
nacisk na lokalizacje, patrząc przez pryzmat 
infrastruktury (autostrady, dojazdy węzły etc.). 
Dzisiaj trend jest głębszy i liczy się również 
zabezpieczenie w postaci obecności potencjal-
nych pracowników. Z jednej strony, popytem 
cieszą się duże regionalne, a nawet i ponadre-

gionalne huby logistyczne przekraczające po-
wierzchnią 100-120 tys. m2 (jak zrealizowane 
przez Panattoni Europe obiekty dla firmy Ama-
zon), ale w których odbywa się magazynowanie 
i sortowanie przy mniejszej rotacji produktu. 
Z drugiej strony, aby sprostać oczekiwaniom 
konsumentów co do terminu dostawy produktu 
i być bliżej nich, kluczowe stają się określane 
przez nas jako City Logistics mniejsze obiek-
ty magazynowe wpisane w etap tzw. ostatniej 
mili. Są one zlokalizowane w granicach, a tak-
że i w centrach dużych aglomeracji miejskich. 
Będą się one różnić się od tych pierwszych 
chociażby liczbą doków przeładunkowych za-
równo dla TIR-ów, jak i małych samochodów 
czy samym wyposażaniem, które pozwoli na 
szybką rotację produktu. Ostatnia mila sta-
je się strategicznym zjawiskiem w łańcuchu 
e-handlu. Termin ten należy jednak rozumieć 
szerzej niż komfort konsumenta przy odbio-
rze przesyłki i zapewnienie mu maksimum 
elastyczności. Nie należy zapominać również 
o potrzebie obsługi zwrotów i reklamacji.
W przypadku e-commerce kładzie się rów-
nież większy nacisk na wysokość budynków 
– kiedyś wynosiła zwykle 10 m w świetle, 
teraz panuje tendencja „pójścia w górę” przy 
wykorzystaniu metrów sześciennych. A więc 
jeśli ktoś kiedyś wykorzystywał do magazy-

nowania tylko podłogę, bez regałów wysokie-
go składowania, dzisiaj „idzie w górę”, wyko-
rzystując również wewnętrzne antresole. Sam 
proces jest realizowany przy udziale automa-
tyki i robotyki. Na ich potrzeby, a także na 
potrzeby optymalizacji procesów logistycz-
nych, obiekty posiadają wiele kondygnacji. 
W przypadku aranżacji pracy stałej np. na 
poziomie 0 i zapewnienia pracownikom do-
stępu do światła dziennego, instalowane są 
w dachach świetliki, np. w obiekcie dla firmy 
Amazon w Kołbaskowie znajduje się ich 11, 
o powierzchni ponad 100 m2 każdy. Światło 
dostaje się do parteru wygrodzonym tunelem, 
który przechodzi przez poziomy +1 i +2. To 
na nich roboty będą wyręczać pracowników, 
przemierzając olbrzymie powierzchnie mię-
dzy półkami i w inteligentny sposób zarządzać 
przestrzenią magazynową. Będą dostarczać 
produkty pracownikom, którzy na obrzeżach 
antresol będą kompletować zamówienia. Dla-
tego pojawiają się obiekty magazynowe, które 
osiągają nawet i 18 m wysokości w świetle, 
a już w standardzie dla logistyków zaczyna-
ją być budynki o wysokości 12 m. Natomiast 
ze względu na rosnącą świadomość klientów 
w zakresie ekologii, inwestycje o charakterze 
magazynowym coraz częściej powstają zgod-
nie z zasadami zrównoważonego rozwoju. ■

Ewa Zawadzka, Vice President, Head of Land & Development Poland Prologis

Duża różnorodność firm działających w sekto-
rze e-commerce oraz prowadzonych przez nie 
operacji, skutkuje tym, że budynki magazy-
nowe zyskują specyficzne funkcje w łańcuchu 
dostaw. Na rynkach bardziej rozwiniętych 

z powodzeniem funkcjonują takie formaty 
jak centra obsługi zamówień, huby kurier-
skie czy też centra obsługi zwrotów. W Polsce 
sukcesywnie zyskują one na popularności, 
a nowe funkcje magazynów dla handlu elek-
tronicznego można łatwo realizować w istnie-
jących obiektach, bez konieczności budowy 
oddzielnych budynków.
Podstawowym kryterium wyboru lokaliza-
cji jest bezpośredni dostęp do rozwiniętej 
infrastruktury drogowej, która gwarantuje 
dostęp do siły roboczej i do klientów. Firmy 
e-commerce posiadają szereg wymagań do-
tyczących nieruchomości, które sprawiają, 
że niektóre obiekty są lepiej niż inne przy-
stosowane do potrzeb najemców z tej branży. 
Klienci zwracają uwagę np. na zagospodaro-
wanie terenów zewnętrznych – czy mają wy-
starczającą liczbę miejsc parkingowych dla 

kurierów obsługujących przesyłki. Atutem 
budynku będzie jego regularny kształt oraz 
zwiększona liczba doków, bo to zapewni od-
powiednią liczbę załadunków i rozładunków. 
Innym, ważnym elementem jest antresola, 
która może służyć do przechowywania towa-
rów oraz bardziej wydajne systemy HVAC. 
Ważny jest również standard wykonania 
budynku, bo wysoka jakość oznacza nie tyl-
ko niższe koszty eksploatacyjne, ale także 
estetykę budynku.
Każde dostosowanie powierzchni, takie jak 
wbudowanie antresoli lub dodanie kilowatów 
mogą zostać szybko zrealizowane na wniosek 
najemcy. Dodatkowo, jeśli zajdzie taka potrze-
ba, istnieje możliwość wybudowania nowego 
obiektu szytego na miarę, ale w większości 
klienci z branży e-commerce korzystają z do-
stępnej na rynku infrastruktury. ■
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Inny niż wszystkie!
Kreuj wizerunek swojej firmy

www. .pl 

Załóż inteligentny profil

Olga Brusik, Senior Leasing Manager 7R

Według szacunków do 2020 r. w Polsce ma 
działać 30 tys. sklepów internetowych, a war-
tość polskiego rynku e-handlu wzrośnie do 
60 mld zł. O sukcesach tego rynku nie decy-
dują już tylko ceny - niższe niż w sklepach 

stacjonarnych, ale przede wszystkim szyb-
kość i jakość dostawy oraz sprawna obsługa 
zwrotów. Klienci sklepów internetowych ocze-
kują, że zamówione towary otrzymają w jak 
najkrótszym czasie, w dniu zamówienia lub 
najpóźniej dnia następnego. To powoduje, 
że zarówno firmy prowadzące samodzielną 
dystrybucję, jak i te korzystające z usług 
kurierskich chętnie lokują się blisko hubów 
kurierskich. I nie tylko w najpopularniej-
szych lokalizacjach logistycznych, ale także 
na rynkach regionalnych, w miejscach bar-
dzo dobrze skomunikowanych z siecią dróg 
ekspresowych i z autostradami. Gra toczy 
się o to, aby można było szybko dotrzeć do 
klienta końcowego, a tym samym skrócić czas 
dostawy do minimum. Oprócz atrakcyjnego 
położenia pod względem dalszej dystrybucji 
towarów dla sektora e-commerce równie istot-

na jest dostępność pracowników, o co łatwiej 
na średniej wielkości rynkach lokalnych.
7R swoje inwestycje realizuje z myślą o jak naj-
lepszym usytuowaniu magazynów pod kątem 
infrastruktury komunikacyjnej. Przykładem 
mogą tu być Park Logistyczny Gdańsk Kowale 
i Park Logistyczny Kraków Kokotów – Brzegi. 
O ich atrakcyjności dla szeroko rozumianego 
sektora e-commerce mogą świadczyć udane 
przykłady współpracy z firmami kurierskimi 
i logistycznymi. Wynajmowaną powierzchnię 
dopasowujemy do indywidualnych wymagań 
najemcy i specyfiki jego działalności - w tym 
także rozwiązań technicznych dedykowanych 
branży e-commerce. Jesteśmy w stanie przy-
gotować nowoczesne powierzchnie, na któ-
rych klienci np. z branży e-commerce mogą 
zastosować rozwiązania sprzętowe niezbędne 
dla tego typu działalności. ■

Piotr Wąs, dyrektor zarządzający SpaceFactory

Najemcy z branży e-commerce, rozważając 
różne lokalizacje, w których mogliby ulo-
kować swoje obiekty, poza tak oczywistymi 
czynnikami jak dobra infrastruktura i atrak-
cyjne położenie pod względem dalszej dystry-

bucji towarów, przywiązują ogromną wagę do 
dostępności pracowników w danym regionie. 
Dlatego to rynki, na których łatwiej o nie-
zbędną kadrę mają większą szansę przycią-
gnąć największe inwestycje tego typu.
Ze względu na różnorodność branży e-com-
merce nie ma jednego, uniwersalnego 
formatu obiektu magazynowego odpowied-
niego dla wszystkich firm działających 
w tym sektorze. Wymagania najemców, 
co do obiektu różnią w zależności od tego, 
jakie będzie jego przeznaczenie, czy budy-
nek będzie pełnił rolę centrum kompletacji 
wysyłek (z reguły dostarczanego w formule 
BTS), czy może centrum zwrotów. Jeszcze 
inne będą oczekiwania, jeżeli operator lo-
gistyczny prowadzi lub planuje prowadzić 
działalność z zakresu e-commerce jako jed-
ną z kilku form obsługi klienta na terenie 

wielofunkcyjnego magazynu.
Nowoczesne obiekty magazynowe dedykowa-
ne e-commerce są wyposażone w bogatą in-
frastrukturę IT, automatykę, a ostatnio także 
coraz częściej w robotykę.
W budynkach dla e-commerce bardzo często 
pojawiają się antresole. W magazynach build-
-to-suit stanowią one zwykle zaplanowany wcze-
śniej element konstrukcji. W przypadku ada-
ptacji istniejących powierzchni, do budynków 
wstawiane są rozwiązania systemowe lub struk-
tury konstruowane na miejscu - w budynku.
Magazyny przeznaczone dla branży e-com-
merce to miejsce pracy wielu osób, stąd 
konieczne jest tworzenie w nich rozbudowa-
nych stref socjalnych (przebieralnie, toalety, 
kantyny itp.), parkingów dla samochodów 
osobowych, a nawet placów postojowych dla 
autobusów. ■
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Mirosław Koszany, prezes zarządu BIK S.A.

E-commerce w coraz większym stopniu 
wpływa na działalność firm deweloperskich, 
zwiększając z roku na rok swój udział w wy-
najmowanej powierzchni magazynowej. Bran-

ża ta jest dla dewelopera dosyć wymagająca 
i to nie tylko pod kątem wyboru lokalizacji, 
ale także samego dostosowania projektu dla 
specyficznych potrzeb najemcy obsługujące-
go e-commerce. Wiąże się to m.in. ze zwięk-
szonym, w porównaniu do standardowych ma-
gazynów, zatrudnieniem, co już rodzi kwestię 
przygotowania odpowiednio dużej powierzch-
ni biurowo-socjalnej. Pojawiają się również 
aspekty samej specyfiki kompletacji dostaw, 
obsługi wysyłek towarów oraz przyjmowania 
ich zwrotów. Przygotowanie powierzchni ma-
gazynowej dla klientów z tej branży wymaga 
od dewelopera dogłębnego zrozumienia po-
trzeb klienta i maksymalnej elastyczności we 
współpracy z nim. Również w trakcie eksplo-
atacji powierzchni magazynowej.
Nasza firma ma już doświadczenia we współ-

pracy z takimi klientami, szczególnie w na-
szym Śląskim Centrum Logistycznym w So-
snowcu. Rosnące zapotrzebowanie z branży 
e-commerce, firm logistycznych oraz ze 
strony naszych klientów miało wpływ na 
rozpoczęcie rozbudowy Centrum o dodat-
kowe 11 500 m2 powierzchni magazynowej. 
Budowany obecnie obiekt będzie dysponował 
zarówno powierzchnią przeznaczoną pod 
wysokie składowanie, jak i powierzchniami 
przeładunkowymi, typu „cross-dock” z dużą 
liczbą doków. Dysponujemy również pozwole-
niem na budowę kolejnej hali o pow. 13 000 
m2 i być może jeszcze w tym roku rozpocz-
niemy jej budowę. W planach mamy również 
inwestycję, która dostarczy ok. 19 000 m2 po-
wierzchni magazynowej oraz biurowej w oko-
licach Krakowa. ■

Magdalena Szulc, dyrektor Segro na Europę Centralną

E-commerce rośnie w siłę – według Gemiusa 
już co drugi Polak robi zakupy w sieci. Obok 
ceny produktu, koszt i szybkość dostawy to 
jedne z kluczowych czynników decydujących 
o wyborze tego, a nie innego sklepu inter-
netowego. Tym samym lokalizacja centrum 
dystrybucyjnego jest najbardziej kluczowym 

czynnikiem decydującym o sukcesie e-przed-
sięwzięcia. Segro oferuje swoim klientom 
zarówno istniejące, jak i realizowane na 
specjalne zamówienie powierzchnie maga-
zynowe, które są zlokalizowane wyłącznie 
w pobliżu kluczowych aglomeracji i węzłów 
transportowych. Zapewniamy zatem zarówno 
doskonałą komunikację z całą Polską i kraja-
mi ościennymi, jak i prężnie działające ryn-
ki lokalne, czy zaplecze kadrowe związane 
z bliskością dużych ośrodków miejskich. To 
ostatnie jest szczególnie istotne właśnie dla 
e-commerce - eksperci przyjmują bowiem,  
że w klasycznym magazynie optymalna licz-
ba pracowników przypadająca na 10 000 m2 
to 20 osób. Tymczasem w magazynach obsłu-
gujących rynek e-commerce jest to 150 osób 
przy standardowym natężeniu prac, a w sezo-
nie przedświątecznym nawet 200. Powierzch-
nie obsługujące e-commerce charakteryzują 
się również ogromną skalą przedsięwzięcia 

– nie tylko bowiem obsługiwana jest w nich 
kompletacja towarów i ich wydawanie, ale 
również zwroty. Przykładowo niedawno 
ukończony w Segro Logistics Park Stryków 
projekt deweloperski dla Arvato Polska ma 
powierzchnię aż 30 400 m2, która obejmuje 
część magazynową, a także liczącą 1000 m2 
przestrzeń biurową. W związku z dynamicz-
nym rozwojem branży nie zapomnieliśmy 
także o możliwej ekspansji w przyszłości, na 
której cel zabezpieczyliśmy dla klienta kolejne 
30 000 m2. Nowe centrum dystrybucyjne bę-
dzie obsługiwało kanał e-commerce dla marek 
Reserved, Mohito, House i Sinsay, należących 
spółki LPP S.A. Jednym z kluczowych czynni-
ków decydujących o wyborze Strykowa była 
w tym przypadku jego lokalizacja przy samej 
autostradzie. Nie bez znaczenia dla naszych 
klientów są również aspekty ekologiczne i in-
nowacyjne. To w portfelu Segro znajduje się 
najbardziej ekologiczny magazyn w Polsce. ■

Inny niż wszystkie!
Docieraj do swoich klientów 
za pomocą treści www. .pl 

Załóż inteligentny profil



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” 

dla Logistyki, Transportu i Produkcji 2017

www.innowacje.eurologistics.pl

Zgłoś projekt 
do konkursu:

www.innowacje.eurologistics.pl



Europejscy liderzy  
łańcuchów dostaw 2017  
Top 15

Po raz kolejny firma Gartner przygotowała 
zestawienie 15 liderów łańcuchów dostaw 
w Europie. Ranking przygotowany przez analityków 
ogłoszono we wrześniu podczas konferencji Gartner 
Supply Chain Executive Conference w Londynie.

Liderem europejskiego rankingu Top 15 jest firma Unilever, 
drugą pozycję zajęła firma Inditex, a trzecie miejsce H&M. 

Pierwsza dziesiątka europejskiego rankingu znalazła się tak-
że w rankingu światowych liderów łańcuchów dostaw Top 25. 
W zestawieniu po raz pierwszy pojawiły się trzy firmy: Adidas 
(pozycja 13), Roche (14) i Siemens (15). Zastąpiły one trzy inne 
firmy, które nie znalazły się w tegorocznym zestawieniu: British 
American Tobacco, Ahold Delhaize i Bayer.
- Firmy z europejskiej piętnastki zanotowały silny wzrost 
o 6,8%, ponad dwukrotnie wyższy od średniego wzrostu firm 
z globalnego rankingu Top 25 – powiedział Stan Aronow, wi-
ceprzewodniczący ds. badań w Gartner. - Ponadto europejskie 
firmy uzyskały wyższą przeciętną ocenę w zakresie społecznej 
odpowiedzialności biznesu.
W europejskich łańcuchach dostaw najważniejsze trendy po-
dobne są do tych, które zaobserwowano podczas analizy świato-
wych łańcuchów dostaw firm z rankingu Top 25. To rozwijanie 
cyfryzacji, umiejętność szybkiego dostosowywania oraz skupie-
nie się na trwałości. ■

/kw/ 

Liderzy łańcuchów dostaw Europie w 2017 wg Gartner’a
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1 1 Unilever 10,2% 6,8 1,9% 10,00 6,39

2 3 Inditex 16,3% 3,7 12,0% 10,00 4,98

3 5 H&M 22,0% 3,0 12,5% 10,00 4,63

4 7 Nestlé 7,9% 5,1 -0,6% 10,00 4,10

5 15 Nokia 5,8% 5,6 46,3% 10,00 3,32

6 16 BASF 6,1% 4,0 -10,6% 10,00 3,21

7 17 Schneider Electric 4,2% 5,1 -0,3% 10,00 3,15

8 20 L’Oréal 10,4% 2,8 5,1% 5,00 2,72

9 22 BMW 3,7% 4,1 6,6% 10,00 2,62

10 23 Diageo 8,9% 0,9 -1,7% 7,00 2,57

11 28 Reckitt Benckiser 12,7% 51 4,9% 9,00 2,36

12 29 GlaxoSmithKline 7,0% 1,7 6,8% 8,00 2,26

13 35 Adidas 5,6% 3,0 12,4% 6,00 2,08

14 36 Roche 12,4% 1,9 3,1% 9,00 2,05

15 38 Siemens 5,1% 3,0 3,9% 10,00 2,03

Uwagi: 
1.ROA: (przychód netto 2015/całkowitych aktywów 2015) * 50%) + (przychód 
netto 2014/całkowitych aktywów 2014) * 30%) + (przychód netto 2013/
całkowitych aktywów 2013) * 20%).
2.Rotacja zapasów: koszty produktów sprzedanych w 2015/kwartalnie średnie 
zapasy w 2015.
3.Wzrost dochodu: (zmiana dochodu 2015-2014) *50%) + (zmiana dochodu 2014-
2013) *30%) + (zmiana dochodu 2013-2012) *20%).
4.Wskaźnik CSR: indeks społecznej odpowiedzialności korporacji, który mierzy 
zaangażowanie, przejrzystość działań i wywiązywanie się z podjętych zobowiązań.
5.Łączny wynik: (inne głosy *25%) + (opinia firmy Gartner *25%) + (ROA *20%) + 
(obrót zapasami *10%) + (wzrost dochodu *10%) + (CRS wskaźnik wyniku *10%).
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Europejscy liderzy  
łańcuchów dostaw 2017  
Top 15

Witamy w klubie Westwing
O tym jak zorganizować logistykę w klubie zakupowym, realizować zamówienia bez dużego centrum dystrybucji 
i zyskać zaufanie klientów z Przemysławem Kowalewskim, założycielem i dyrektorem zarządzającym Westwing 
Home & Living na Europę Środkową, rozmawia Kinga Wiśniewska.

Zbudowanie od podstaw logistyki w polskim oddziale 
Westwing Home & Living – lidera e-commerce w branży 
wyposażenia wnętrz – to ambitne i pionierskie zadanie, 
wymagające wyjścia poza standardowe rozwiązania…
Gdy zakładaliśmy Westwing w połowie 2011 roku, w Polsce nie 
istniał jeszcze klub zakupowy z produktami do wyposażenia i de-
koracji wnętrz. Ten model sprzedaży dopiero raczkował, podobnie 
jak sprzedaż online – zwłaszcza w branży wnętrzarskiej. Byliśmy 
pionierami. Oczywiście mieliśmy wsparcie innych oddziałów, 
w tym centrali z Monachium, ale wszyscy zaczynaliśmy działal-
ność w podobnym czasie i właściwie przez pierwsze lata uczyli-
śmy się od siebie nawzajem, testując różne rozwiązania. Logistyka 
okazała się dużym wyzwaniem. Gotowe programy WMS nie były 
odpowiednie do naszego modelu biznesowego, więc napisaliśmy 
własny, przystosowany do naszego rytmu pracy. Od początku do-
stosowywaliśmy potrzeby operacyjne do rosnącego wolumenu. 
Pierwotnie centrum logistyczne znajdowało się w naszym war-
szawskim biurze, wraz ze wzrostem sprzedaży przenosiliśmy się 

do kolejnych miejsc. Staramy się racjonalnie podchodzić do po-
trzeb, nie przeinwestowywać, dlatego już po raz czwarty zmienia-
my lokalizację centrum logistycznego – teraz będzie się mieścić 
w podwarszawskim Parzniewie, w pobliżu węzła autostrady A2. 
W międzyczasie Westwing otworzył oddziały w Czechach i na Sło-
wacji, które są całkowicie zarządzane z Polski. To wymusiło na nas 
kolejne zmiany w logistyce i transporcie. Cały czas usprawniamy 
nasze procesy i programy, nie spoczywamy na laurach.

Nie korzystacie z dużego centrum dystrybucji, nie 
utrzymujecie stanów magazynowych, a towar do 
klienta musi sprawnie dotrzeć. Jak funkcjonuje model 
biznesowy Westwing?
Od początku nie prowadzimy tradycyjnego magazynu, a centrum 
logistyczne, w którym kompletujemy zamówienia. Nasi klienci ku-
pują w tym samym czasie produkty pochodzące od różnych dostaw-
ców, a naszym zadaniem jest dostarczyć je w określonym czasie, 
w jednej przesyłce. Jak to działa? Po każdej zakończonej kampanii 
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sprzedażowej – a codziennie kończy się takich kampanii od 6 do 
10 – kupujemy u dostawców taką liczbę produktów, jaką zamówili 
nasi klienci. Produkty trafiają do naszego centrum logistycznego, 
gdzie sprawdzamy ich jakość, kompletujemy zamówienia i – po od-
powiednim zabezpieczeniu – wysyłamy do klientów. Prawdziwym 
wyzwaniem było skrócenie czasu dostawy. Na początku działalno-
ści cały proces trwał ok. 8 tygodni, teraz udaje nam się dostarczać 
większość produktów w 3-4 tygodnie, mimo że sprowadzamy je 
od dostawców z całej Europy. Prowadzimy politykę minimalnych 
stanów magazynowych, a niewielka liczba produktów, którą mamy 
na stanie, jest wynikiem proklienckiego podejścia. Nasi klienci 
mają 30 dni na zwrot produktów, często też oferujemy promocję na 
darmową dostawę lub zwrot.

Mimo pojawiających się trudnych zadań logistycz-
nych nie korzystacie z pomocy firm logistycznych. 
Sami zbudowaliście swój łańcuch dostaw. Jak więc 
poradzić sobie z obsługą 5000 dostawców nie zawsze 
funkcjonujących na rynku e-commerce?
Przede wszystkim staramy się jak najbardziej uprościć zasady 
współpracy. Najczęściej zdejmujemy z partnerów obowiązek do-
stawy produktów do naszego centrum logistycznego. Sami zapew-
niamy odpowiedni transport – często łączymy różne dostawy z tej 
samej części Europy i korzystamy z pomocy innych oddziałów We-
stwing. Dzięki temu transport produktów jest szybszy, bezpiecz-
niejszy i tańszy. To zaś pozwala nam na oferowanie atrakcyjnych 
cen na meble i dodatki sprowadzane z całego świata. Niektórzy do-
stawcy współpracujący z nami mogą wysyłać produkty bezpośrednio 
do naszych klientów. Jest to możliwe dzięki specjalnemu, autor-
skiemu programowi, który jest zintegrowany z naszym systemem 
WMS. Dostawca dowiaduje się o zamówieniu w momencie jego 
złożenia, więc od razu może przystąpić do przygotowania wysyłki. 
Skraca to znacznie czas dostawy. W przypadku takiej współpracy 
wyposażamy dostawcę w nasze kartony i materiały do pakowania, 
a w razie potrzeby organizujemy też szkolenia dla pracowników, 
aby mieć pewność, że nasi klienci otrzymają dokładnie takie same 
przesyłki, jakie wyszłyby z naszego centrum logistycznego.

W ofercie znajdują się produkty bardzo zróż n i c o wa -
ne, delikatne, wielkogabarytowe, są wśród nich lu-
stra, porcelana, witryny meblowe – jak rozwiązaliście 
problem ich zabezpieczania i wysyłki?
Długo doskonaliliśmy proces pakowania i wysyłki – próbowali-
śmy wielu materiałów zabezpieczających, testowaliśmy różne 
metody pakowania i sprawdzaliśmy dostępnych na europejskim 
rynku przewoźników. Początki były trudne, ponieważ nie tylko 
różnorodność asortymentu była utrudnieniem, ale i praca z tak 
wieloma dostawcami, oferującymi różne standardy pakowania. 
Jesteśmy dumni z tego, że udało nam się wypracować skutecz-
ne sposoby zabezpieczania zarówno mebli, jak i drobniejszych 
przedmiotów, dzięki czemu uszkodzenia podczas transportu zda-
rzają się niezwykle rzadko. Opracowaliśmy nasz własny, pięcio-
stopniowy wskaźnik wrażliwości na uszkodzenia i jest on kluczo-
wy podczas całego procesu przygotowywania wysyłki. Do każdej 
z pięciu grup produktów podchodzimy w indywidualny sposób 
i mamy jasno określone procedury pakowania. W zależności 
od stopnia wrażliwości dobieramy odpowiednie zabezpieczenie 
– używamy wielu dostępnych na rynku materiałów, takich jak 
pianki poliuretanowe, plastry miodu czy wypełniacze z papie-
ru z recyklingu. W przypadku tak wrażliwych produktów, jak 
lustra czy witryny ze szklanymi elementami, stosujemy pianki 
amortyzacyjne. Zakładamy, że nasza przesyłka, zanim dotrze do 
klienta, może upaść nawet trzy razy – nasze zabezpieczenia są 
tak dobrane, aby niezależnie od tego w jaki sposób paczka upad-
nie – produkt pozostał cały. Na sto wysłanych luster wraca jedno  
– i to nie zawsze z powodu uszkodzenia. To najlepszy wynik 
w tym segmencie w całej branży!

Westwing Home & Living

Westwing Home & Living został założony w 2011 r.  
w Monachium. Firma działa w 14 krajach  
na 3 kontynentach, obsługuje 30 mln klientów,  
5 tys. dostawców, posiada 8 centrów logistycznych.
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Satysfakcja wymagającego klienta to jedno z głów-
nych założeń firm z branży e-commerce. Pana firma 
cały czas poszerza grono klientów, a co najważniejsze 
– lojalnych klientów. 82% z nich dokonało ponownych 
zakupów za pośrednictwem Westwing. Możemy po-
znać receptę na sukces?
Myślę, że kluczowe są dwie kwestie: atrakcyjna oferta i ob-
sługa na najwyższym poziomie. Oferta i sposób jej prezentacji 
na stronie wyróżnia nas spośród innych firm – można u nas 
znaleźć produkty z całego świata, często niedostępne nigdzie 
indziej w Polsce. Wszystkie w atrakcyjnych cenach, które mo-
żemy zaoferować naszym klientom m.in. dzięki sprawnie zor-
ganizowanej logistyce i dzięki temu, że jako grupa – Westwing 
działa w 14 krajach na świecie – zamawiamy duże ilości. Na 
stronie prezentujemy produkty wyselekcjonowane przez do-
świadczone stylistki. Zamieszczamy piękne zdjęcia, jak najle-
piej oddające rzeczywisty wygląd przedmiotów. Naszą stronę 
ogląda się jak elegancki magazyn wnętrzarski – z tą różnicą,  
że można na niej kupować. Po złożeniu zamówienia klient może 
liczyć na profesjonalną obsługę na każdym etapie. W standar-
dzie oferujemy wniesienie mebli do domu. Do tego dochodzi do-
brze zorganizowany system informowania o dostawie – klienci 
otrzymują SMS z informacją o dniu dostawy wraz z kontaktem 
do kuriera – i świetnie działający dział obsługi klienta, który 
szybko i sprawnie odpowiada na wszelkie zapytania. To wszyst-
ko wymaga sporego nakładu pracy i inwestycji z naszej strony, 
ale liczba powracających klientów potwierdza, że obraliśmy 
słuszny kierunek.

W listopadzie ubiegłego roku wyszliście poza wypra-
cowany model, otwierając pierwszy sklep stacjonarny 
w Polsce. Wymagało to zapewne wprowadzenia zmian 
w łańcuchu dostaw – w jaki sposób przemodelowali-
ście logistykę? I co było największym wyzwaniem?
Największym wyzwaniem było dostosowanie rytmów dostaw do 
godzin pracy centrum handlowego. Nasz sklep w warszawskiej 
Arkadii działa inaczej niż większość sklepów z tej branży. Nie ma 
w nim stałej oferty czy sezonowych kolekcji – sklep podzielony 
jest na strefy i co dwa tygodnie w jednej strefie pojawiają się zu-
pełnie nowe produkty. Co więcej, kilka razy w tygodniu uzupeł-
niamy asortyment, bo w sklepie sprzedajemy krótkie serie, często 
pojedyncze, wyjątkowe egzemplarze. W związku z tym dostawy do 
sklepu realizujemy nawet kilka razy w tygodniu, a muszą się one 
odbywać zawsze poza godzinami otwarcia centrum handlowego. 
Przeorganizowaliśmy pracę centrum logistycznego i zainwesto-
waliśmy we własny transport, aby sprostać tym wymaganiom. 
W naszym centrum logistycznym powstało stanowisko do montażu 
mebli, bo tylko złożone meble prezentujemy w sklepie. Często pro-
dukty są rozpakowywane już w magazynie, co wymusiło wypra-
cowanie nowych standardów zabezpieczania w czasie transportu.

Dziękuję za rozmowę.

- Prowadzimy politykę minimalnych stanów 
magazynowych, a niewielka liczba produktów, 
którą mamy na stanie, jest wynikiem 
proklienckiego podejścia. Nasi klienci mają 30 
dni na zwrot produktów, często też oferujemy 
promocję na darmową dostawę lub zwrot.
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W logistyce  
nie ma rzeczy niemożliwych
O drodze rozwoju, budowaniu zaufania i spełnianiu nieoczekiwanych potrzeb klientów z Tomaszem Sawickim, dyrektorem 
zarządzającym oraz Maciejem Seiffertem, kierownikiem działu sprzedaży TSLOGISTIC, rozmawia Kinga Wiśniewska. 

TSLOGISTIC niedawno odświeżył swój wizerunek. 
Nowe logo symbolizuje dynamiczny rozwój firmy. Z ma-
łego przedsiębiorstwa staliście się operatorem logi-
stycznym o globalnym zasięgu, który poszerza syste-
matycznie gamę usług spedycyjno-logistycznych…
Tomasz Sawicki: W 2010 roku, kiedy zostało założone TSLOGISTIC, 
rozpoczynaliśmy od jednego oddziału świadczącego usłu-
gi w zakresie organizacji transportu drogowego. Wtedy już 
w naszych głowach kiełkowała myśl o szerokim spektrum 
usług logistycznych, jakie będą znajdowały się w naszej ofer-
cie w przyszłości. Kolejnym oczywistym dla nas krokiem było 
rozszerzenie wachlarza usług o transport morski. W tym celu, 
w 2012 roku zostało otwarte biuro spedycji morskiej w Gdyni. 
Analizując potrzeby naszych klientów w zakresie przesyłek 
lotniczych, w roku 2014 przystąpiliśmy do międzynarodowych 
organizacji IATA i WCA zrzeszających wybrane firmy logistycz-
ne i w związku z tym uruchomiliśmy biuro frachtu lotniczego 
we Wrocławiu. W kolejnych latach systematycznie rozbudowy-
wane było portfolio oferowanych usług, jak powstanie agencji 
celnej i organizacja transportu kolejowego.

Budowanie pozycji firmy na wymagającym rynku to 
zadanie, które jest dużym wyzwaniem. Poszerzanie za-
kresu usług to nie wszystko – potrzebne jest również 
zbudowanie zaufania.
Maciej Seiffert: Dewizą firmy jest znaczenie słowa ‘responsibility’, 
czyli odpowiedzialność. Hasło to oznacza dla nas bycie odpowie-
dzialnym i solidnym partnerem biznesowym dla naszych kontra-
hentów zarówno klientów, jak i podwykonawców. Nasze założenia, 
ich prawidłowość potwierdziło m.in. uzyskanie certyfikacji proce-
dur w zakresie ISO 9001 wydanej przez TUV Rheinland oraz liczne 
nagrody i wyróżnienia. Mamy na myśli Gazelę Biznesu w latach 
2014, 2015 i 2016 przyznawaną przez Puls Biznesu, czy Certyfikat 
Wiarygodności Biznesowej przyznawany przez Bisnode. Uhonoro-
waniem dotychczasowej działalności firmy było też zaproszenie 
nas do grona członków Business Center Club w Warszawie. A wy-
znacznikiem pozytywnej oceny jakości usług przyznanie wyróż-
nienia w programie badawczym Operator Logistyczny Roku 2016 
za wyróżniające wykonanie założonych norm usług logistycznych, 
które zostało wręczone podczas Gali Logistyki, Transportu i Pro-
dukcji. Ponadto w tym roku nasz międzynarodowy zasięg działania  

Od lewej: Tomasz Sawicki, Maciej Seiffert
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został doceniony przyznaniem nam tytułu Ambasadora Polskiej 
Gospodarki, zostaliśmy także uhonorowani Medalem Europejskim.
Wszystkie te wyróżnienia budują pozytywny obraz naszej firmy 
w oczach obecnych i przyszłych partnerów biznesowych.

Klienci oczekują indywidualnego podejścia. Na co 
mogą liczyć klienci TSLOGISTIC?
MS: Oferowanie szerokiego wachlarza usług pozwala nam wspie-
rać naszych klientów w całym łańcuchu logistycznym. Mówiąc 
o obsłudze kompleksowej, zabezpieczamy naszym kontrahentom 
procesy logistyczne od momentu planowania wysyłek poprzez 
organizację transportu, ubezpieczenie, odprawy celne na finalnej 
dostawie i spływie dokumentów rozliczających proces kończąc. 
Nasi klienci mogą liczyć na indywidualną obsługę i rozwiązania 
spełniające założone normy jakościowe i logistyczne.

Które życzenie klienta było dla Was największym wy-
zwaniem lub największym zaskoczeniem?
TS: Potrzeby klientów, nawet te najbardziej nietypowe, są dla nas 
motywacją. Ilu klientów, tyle indywidulanie przygotowywanych 
rozwiązań, aby spełnić ich oczekiwania jakościowe i cenowe.
Jednym z bardzo ciekawych projektów, które przyszło nam realizo-
wać, była organizacja przesyłek jednej z dużych firm z branży bu-
dowlanej. Oferta dotyczyła transportu kilkudziesięciu kontenerów 
morskich do najbardziej odległej części świata. Problemem były 
gabaryty produktów oraz czas załadunku i rozładunku kontene-
rów zarówno u klienta, jak i u odbiorcy. Każda z tych operacji trwa-

ła ponad 12 godzin. Nieszablonowość naszej oferty polegała na 
organizacji całego procesu załadunku, rozpoczynając od projektu 
specjalnych palet, które pozwoliły skrócić czas formowania konte-
nera do kilku godzin. To bardzo ułatwiło rozładunek w miejscu do-
stawy. Następnym krokiem było prowadzenie rozmów z odpowied-
nimi urzędami po stronie odbiorcy, aby uzyskać zgodę na użycie 
tego typu palet. W całym procesie sam transport morski okazał się 
najprostszym elementem. Operacja ta uświadomiła nam, iż w logi-
styce nie ma rzeczy niemożliwych i nawet  najbardziej nietypowa 
potrzeba klienta może zostać skutecznie zrealizowana.

Jakie stawiacie przed sobą cele na najbliższe miesiące?
MS: Rynek usług logistycznych od dłuższego czasu wymusza na 
przedsiębiorstwach większą kompleksowość usług świadczonych 
klientom. Partnerzy biznesowi poszukują podwykonawców, którzy 
dostosują swoje oferty do konkretnych potrzeb i rozwiązań. Duża 
konkurencja na rynku TSL sprawia, że rozwiązania oferowane 
klientom nieustannie ewoluują, a kierunek zmian wyznaczają 
oczekiwania klientów. Oczywiste stało się dla nas skierowanie 
uwagi na analizę rynku międzynarodowych dostaw drobnicowych 
pod kątem wejścia właśnie na ten obszar.

Dziękuję Panom za rozmowę.

- Potrzeby klientów, nawet te najbardziej 
nietypowe, są dla nas motywacją. 
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Rynek usług kurierskich 
Ekspertów związanych z rynkiem usług kurierskich poprosiliśmy o opinię, czy w kilkanaście lat po liberalizacji rynku, 
możemy już powiedzieć, że polski rynek usług kurierskich jest konkurencyjny. Oceny są zróżnicowane, ale wszyscy 
specjaliści podkreślają, że polski rynek świetnie się rozwija, a w naszym kraju są już obecni najważniejsi światowi 
gracze. Duży wpływ na to ma dynamicznie rosnący segment e-handlu. 

Adam Tomczak, prezes X-press Couriers

Rynek usług kurierskich w Polsce jest bardzo 
konkurencyjny. Polski rynek usług KEP (ku-
rier/ekspres/paczka) wyceniany jest na ponad 
5 mld zł. To sprawia, że mamy międzynarodo-
wych integratorów, operatora narodowego, ro-
dzime firmy kurierskie jak również brokerów 
kurierskich. Klient ma do wyboru operatorów 
z różnym zakresem jakości świadczenia usług, 
cen za usługę w zależności od generowanych 
wolumenów, a także usług dodanych świad-
czonych przez poszczególne firmy. Większość 
dostaw na tym rynku odbywa się w serwisie 
next day (dostawa następnego dnia). X-press 
Couriers, stawiając na silny rozwój w obszarze 

e-commerce, które już stanowi ponad 30% tego 
rynku i z roku na rok wzrasta, przyśpieszyła 
dostawę do klienta, wprowadzając serwis Sa-
meDay Delivery, dostawę tego samego dnia. 
Klient, kupując do południa towar w interne-
cie, wieczorem otrzymuje go pod wskazanym 
adresem w wielu miastach Polski. Dodatkowo 
klienci otrzymują wygodne okienka dostaw 
(10-14; 14-17; 18-22). Zauważalny jest również 
na tym rynku rozwój click & collect. Firmy ku-
rierskie prześcigają się w prowadzaniu inno-
wacji dla klientów, co bardzo pozytywnie wpły-
wa na konkurencyjność tego rynku i wzrost 
jakości świadczonych usług. ■

Tomasz Buraś, dyrektor zarządzający DHL Express

Na polskim rynku kurierskim obecni są wszy-
scy najwięksi gracze działający zarówno w seg-
mencie międzynarodowych usług kurierskich 
o zasięgu globalnym, europejskim, jak i usług 
krajowych. Wszystkie podmioty funkcjonujące 
na rynku usług międzynarodowych o zasięgu 
globalnym oferują wysoki poziom serwisu oraz 
kompleksowe usługi doręczania przesyłek. 
Obok globalnej sieci połączeń dysponują roz-
winiętą infrastrukturą logistyczną oraz dużą 
liczbą punktów przeładunkowych na świecie. 
Wszystko po to, aby udoskonalać jakość usług 
i sprostać rosnącym wymaganiom klientów. 
Dzisiaj usługobiorcy mają do dyspozycji za-
równo szeroki zakres usług kurierskich, jak 

i możliwość wyboru najkorzystniejszej opcji 
odbioru/dostawy przesyłki. Aby sprostać 
zmieniającym się oczekiwaniom i potrzebom 
klientów, firmy kurierskie współzawodniczą 
ze sobą pod względem czasu przewozu, jako-
ści usług, ceny a przede wszystkim obsługi 
klientów. To pokazuje, że mamy do czynienia 
z konkurencyjnym rynkiem usług kurierskich. 
Branża usług kurierskich wciąż podlega zmia-
nom i stale rozwija się wraz z dynamicznie 
rosnącym segmentem e-handlu oraz ekspansją 
zagraniczną rodzimych firm. To właśnie ro-
snące biznesy naszych klientów oraz potrzeby 
rynkowe są siłą napędową wzrostu usług ku-
rierskich. ■

Inny niż wszystkie!
Samodzielnie dodawaj treści firmowe

www. .pl 

Załóż inteligentny profil
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Jan Brachmann, prezes Seifert Polska

Rynek usług kurierskich w Polsce cechuje się 
dużym potencjałem na przyszłość i powoli do-
równuje standardom europejskim. Z roku na 
rok przybywa nowych firm kurierskich, które 
stosunkowo dobrze radzą sobie w konkuren-
cyjnym środowisku. Rosnąca liczba graczy na 
rynku determinuje konieczność podnoszenia 
jakości obsługi i jak najlepszego dostosowa-
nia się do potrzeb klientów. Rozwój gospodar-
czy, wzrost zamożności społeczeństwa i popy-
tu na różnego rodzaju produkty oraz rosnący 
eksport do krajów europejskich to czynniki, 
które kształtują rynek usług kurierskich 
i wydaje się, że nic nie stoi na przeszkodzie, 
by wciąż dynamicznie się rozwijał. 

Sektor usług kurierskich nie mógłby się tak 
prężnie rozwijać, gdyby nie branża e-com-
merce. Zakupy zdecydowanie przenoszą 
się do sieci. Powstaje coraz więcej sklepów 
internetowych i portali sprzedażowych. Przy 
dzisiejszym tempie życia i permanentnym 
braku czasu na wizyty w sklepach stacjo-
narnych, jest to bardzo wygodna forma za-
kupów, z której coraz częściej korzystamy. 
Wystarczy zaledwie kilka kliknięć myszką 
i zamówienie trafia do realizacji. Kluczową 
rolę odgrywa czas dostarczenia przesyłki, co 
jest jednym z największych wyzwań dla firm 
kurierskich. ■

Paweł Kopeć, dyrektor zarządzający pionem sprzedaży Poczta Polska SA

Rynek kurierski w Polsce jest w pełni zlibe-
ralizowany i otwarty zarówno dla krajowych 
operatorów prywatnych, jaki i firm zagranicz-
nych. Nie istnieją żadne prawne ograniczenia, 
mogące powstrzymać nowe firmy przed po-
wstawaniem. Liczbę podmiotów wyznaczają 
reguły wolnego rynku. Popyt na usługi stale 
rośnie, nawet o kilkanaście procent rocznie. 
Zwiększona liczba paczek związana z rozwo-
jem handlu internetowego jest wyzwaniem 
i bodźcem do rozwoju dla rynku kurierskie-
go. Pomimo silnej konkurencji ze strony firm 
typowo kurierskich, Poczta Polska ma mocną 
pozycję i stale zwiększa udział w rynku. Pocz-

ta dysponuje największą siecią odbioru prze-
syłek w punkcie i stale dostosowuje swoją 
ofertę, żeby sprostać wymaganiom zarówno 
mobilnych mieszkańców miast, jak i klientów 
mieszkających w najdalszych zakątkach Pol-
ski. Branżę kurierską czekają ciekawe czasy, 
prawdopodobne jest silne wejście nowych 
graczy takich jak Amazon. Dlatego na rynku 
przetrwają tylko firmy, które cały czas będą 
realizować usługi na wysokim poziomie jako-
ściowym, wyprzedzać oczekiwania klientów, 
przy zachowaniu zasady optymalizacji kosz-
tów oraz skracaniu czasu odbiorów i dostaw 
w kanale B2B oraz B2C. ■

Tomasz Kroll, region manager GLS Poland & Ireland

Tak, na polskim rynku mamy już duże grono 
konkurentów zarówno rodzimych firm, jak 
i zagranicznych graczy. Poziom usług jest 
bardzo wysoki i profesjonalny, co wynika 
z dużych wymagań nadawców i odbiorców. 
Jednak, żeby odnieść sukces na tym rynku, 
ważne jest, aby oferować efektywne rozwią-
zania dla tzw. ostatniej mili, które zapewniają 
odbiorcom wysoki komfort na przykład dzięki 

elastyczności usług. Czy polski rynek kurier-
ski może konkurować z rynkami za granicą? 
Ależ oczywiście, że tak. Rynek e-commerce 
w Polsce szybko rośnie i jest bardzo atrakcyj-
ny dla firm z zagranicy zarówno dla sklepów 
internetowych, jak również dla firm świad-
czących usługi kurierskie. W polskiej branży 
KEP standardy usług są już porównywalne do 
tych w krajach sąsiednich. ■

 ■ Przygotował: Janusz Mincewicz
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Jak wdrażać Lean Management?
Pierwszym przedsiębiorstwem, które wprowadziło kulturę Lean, jest Toyota i to właśnie ta firma spopularyzowała 
koncepcję, która obecnie jest wdrażana zarówno w firmach produkcyjnych, jak i usługowych na całym świecie. 

Do dobrego zrozumienia filozofii Lean Management potrzebna 
jest analiza kultury narodowej Japonii, której podstawą jest 

tzw. kodeks bushido – zbiór praktyk stosowanych przez samura-
jów. Bardzo wiele zasad Lean Management, stawiających na pie-
destale klienta, wywodzi się właśnie z kultury Japonii i kodeksu 
bushido. Prawie każdego turystę odwiedzającego po raz pierwszy 
Japonię dziwi zachowanie osoby sprzątającej dworzec kolejowy – 
kłania się ona każdemu pociągowi wjeżdżającemu na peron. W Ja-
ponii jest to zupełnie normalne, gdyż osoba ta kłania się swoim 
klientom, którzy dają pracę, a których ona darzy dużym szacun-
kiem i wdzięcznością. To pokazuje, jak silna jest koncentracja na 
kliencie i jak mocno zakotwiczony jest do niego szacunek.
W Kraju Kwitnącej Wiśni, oprócz szacunku i zorientowania na 
klienta, równie ważny jest szacunek do samej pracy i wykonywa-
nie jej w sposób perfekcyjny oraz codzienne zastanawianie się nad 
tym, co można zrobić lepiej, aby produkt lub usługa były wyższej 
jakości, a praca bardziej wydajna. Tak przez tysiące lat Japończycy 
doskonalili technikę wykonywania swojej pracy. Zakorzeniło się to 
trwale w ich kulturze.

Osiągnąć więcej
Wyzwania, przed którymi staje każdy przedsiębiorca, niezależ-
nie od tego w czym specjalizuje się jego firma, to osiągnięcie 
lepszych rezultatów z jednoczesną redukcją kosztów. Można je 
realizować, pracując więcej, szybciej bądź poprzez dodatkowe za-
soby ludzkie i technologiczne, ale można też osiągnąć to poprzez 
zmianę sposobu pracy ludzi i osadzenie jej w kulturze przedsię-
biorstwa tak, aby efekty zmiany były trwałe. Z tego powodu po-
pularne stało się wdrażanie kultury Lean, która z jednej strony 
zorientowana jest na potrzeby klienta, a z drugiej daje efekty 
poprzez rozwój ludzi i ciągłą optymalizację procesów. Z doświad-
czeń konsultantów Brainstorm Group wynika, że orientacja na 
klienta zewnętrznego jest stosunkowo duża, ale obserwuje się 
problem z orientacją na klienta wewnętrznego. Brak zrozumie-
nia celów swojej pracy i strategii firmy powoduje, że pracownicy 
nie biorą wystarczającej odpowiedzialności za wynik własnej 
pracy i nie patrzą na cały proces, tylko na mały fragment, w któ-
rym uczestniczą. Wprowadzenie tablic Hoshin Kanri, na których 
każdego dnia pokazuje się wpływ pracy poszczególnych osób 

na realizację strategii firmy, dostarcza pracownikom informacje 
o tym, jak ważna jest ich praca i w jaki sposób wpływa na wynik 
i realizację strategii firmy.

Realizacja
Wprowadzenie tablic Hoshin Kanri to nie wszystko, gdyż wdra-
żanie kultury Lean powinno koncentrować się na zmianach tech-
nicznych, doskonaleniu procesów oraz rozwijaniu pracowników. 
Realizowane jest to poprzez sprawianie, że każda czynność wyko-
nywana przez pracownika przynosi wartość dodaną do produktu 
lub usługi, którą oferuje przedsiębiorstwo. Z doświadczenia wiem, 
że obszar do optymalizacji to czasami nawet 70%. Oznacza to, że 
albo maszyny i urządzenia, które wytwarzają produkt, pracują 
tylko przez 30% czasu (co pokazuje wskaźnik całkowitego wyko-
rzystania maszyn i urządzeń), albo pracownicy wykonują pracę, 
która jest w 70% marnotrawstwem. Powyższe liczby pokazują, jak 
bardzo można zoptymalizować proces poprzez zmianę sposobu 
pracy. Transformację Lean, która prowadzi do poprawy efektyw-
ności procesów, zazwyczaj realizuje się poprzez zmianę systemu 
zarządzania w firmie, której celami są między innymi znalezienie 
i zidentyfikowanie nieregularności oraz wyeliminowanie marno-
trawstw z niej wynikających.

Eliminowanie marnotrawstwa
Do podstawowych źródeł marnotrawstwa zalicza się: nadpro-
dukcję, zapasy, poprawianie błędów i braków, zbędne przetwa-
rzanie i przemieszczanie materiału, nadmierny ruch, oczeki-
wanie oraz niewykorzystany potencjał pracowników. Wynika 
z tego, że w szczupłym zarządzaniu marnotrawstwem jest każ-
da czynność, za którą klient nie chce zapłacić, czyli taka, która 
nie przynosi wartości.

 ■ Sebastian Matyniak 
prezes zarządu Brainstorm Group
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Kluczem do ciągłej poprawy w eliminowaniu marnotrawstw jest 
zaangażowanie w ich poszukiwanie ludzi, którzy w danym proce-
sie uczestniczą. Bardzo często szef lub menedżer mają dużą poku-
sę, aby problemy rozwiązywać samodzielnie, żeby na tej podstawie 
budować własny autorytet i dać swoim pracownikom gotowe roz-
wiązania, które powodują, że mogą oni lepiej pracować. Niestety 
rozwiązania często nie są stosowane przez podwładnych. Ludzie, 
którzy mają bezpośrednią styczność z procesem, potrafią sami wy-
generować usprawnienie i, wyłapując nieregularność, eliminują 
w ten sposób marnotrawstwa. Kluczem do wdrożenia kultury Lean 
w przedsiębiorstwie jest zatem umożliwienie ludziom działania 
i sprawienie, aby to oni wzięli odpowiedzialność za to, co robią.
Rezultaty te można uzyskać poprzez takie działania jak: standary-
zacja pracy, wprowadzenie systemu ssącego z jednoczesnym prze-
pływem jednej sztuki, praca nad jakością wbudowana w proces 
każdej operacji produkcyjnej i poprodukcyjnej, system dostaw na 
czas i wiele innych narzędzi Lean Management.

Zarządzanie
Koncepcja Lean Management to kompleksowy sposób zarządza-
nia przedsiębiorstwem, a nie tylko praca z wyżej wymienionymi 
narzędziami. Menedżerowie, którzy na poważnie myślą o wdroże-
niu systemu Lean w swojej firmie, powinni rozpocząć ten proces 
od wyznaczenia celów we wszystkich obszarach funkcjonowania 
przedsiębiorstwa. Dla tych celów w dalszej kolejności powinny 
zostać wyznaczone zadania i aktywności, a dopiero na ostatnim 
etapie należy zastanowić się, jakimi metodami i narzędziami za-

dania te będą realizowane. Najważniejszym celem Lean jest elimi-
nowanie nieregularności, które wpływają na przepływ materiału 
i informacji, co powoduje powstawanie marnotrawstw.

Spotkanie
Aby wdrożyć koncepcję zarządzania opartą o Lean Management 
pracownicy i szefowie muszą wiedzieć, z czym ona się wiąże i mu-
szą rozumieć, po czym poznać, że wdrożenie idzie w dobrym kie-
runku. Jednym z najlepszych sposobów budowania świadomości 
na temat tego, czym ta koncepcja jest i z czym się wiąże oraz jakie 
są jej efekty, jest uczestnictwo w tzw. wizytach studyjnych, czyli od-
wiedziny w firmach, które przeszły przez transformację Lean. Nie 
ma nic bardziej przekonującego niż rozmowa z innymi ludźmi, któ-
rzy taką transformację przeszli i krok po kroku mogą o niej opowie-
dzieć. Czasami warto też wysłuchać praktyków, którzy wspomagają 
wdrożenie tej koncepcji zarządzania. Jedną z możliwości połączenia 
wizyty studyjnej ze spotkaniem praktyków z różnych branż, którzy 
mają doświadczenia we wdrażaniu tej koncepcji zarządzania i chcą 
się nimi podzielić w prelekcjach jak i poprzez uczestnictwo w pane-
lach dyskusyjnych jest Europejski Kongres Lean Management, który 
odbywa się każdego roku we wrześniu w Katowicach, organizowany 
przez Brainstorm Group Sp. z o.o. ■

Koncepcja Lean Management to 
kompleksowy sposób zarządzania 
przedsiębiorstwem, a nie tylko praca 
z narzędziami.
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Trendy w logistyce e-commerce
Przy rosnącej konkurencji ze strony międzynarodowych e-gigantów, zagranicznych sprzedawców online i coraz 
liczniejszej grupy krajowych e-detalistów, na rynku przetrwają firmy oferujące najlepsze połączenie aspektów 
marketingowych i wizualnych z logistyczną obsługą stawiającą klienta w centrum uwagi. 

Logistyka od początku rozwoju sprzedaży online należy do tych 
obszarów, od których zależy powodzenie biznesu internetowe-

go. W dynamicznym świecie e-commerce przedsiębiorcy muszą 
ciągle dostosowywać systemy dostaw i zwrotów do zmieniających 
się trendów i oczekiwań e-klientów. Które czynniki mają więc naj-
większy wpływ na rozwój logistyki sklepów internetowych i obsłu-
gującej je branży logistycznej?

Polacy coraz więcej kupują online
Dynamika wzrostu rynku e-commerce w Polsce od kilku lat utrzy-
muje się na dwucyfrowym poziomie, co plasuje nas w czołówce 
krajów europejskich. W 2016 roku według Ecommerce Europe 
przychody ze sprzedaży wzrosły o 25% w porównaniu z 15-procen-
tową średnią europejską. To zasługa przede wszystkim rosnącego 
handlu krajowego. Jednak to transakcje międzynarodowe będą mo-
torem rozwoju rynku e-handlu w najbliższych latach w Europie. 
European eCommerce and Omni Channel Trade Association szacu-
je, że udział zagranicznej sprzedaży online w europejskim rynku 
e-commerce wzrośnie do 20% do 2018 roku.
Z perspektywy polskiego rynku głównymi beneficjentami tego 
trendu będą konsumenci, którzy coraz chętniej kupują w zagra-
nicznych sklepach internetowych (36% kupujących online w 2016 
roku w porównaniu do 24% rok wcześniej wg Postnordu). Polacy 
najchętniej kupują w sklepach niemieckich i brytyjskich oraz  

 ■ dr Aneta Pluta-Zaremba  
Katedra Logistyki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie



EURO LOGISTICS 43E-COMMERCE

na chińskich platformach zakupowych. Część z nich decyduje się 
na zagraniczne e-zakupy z powodu niższych cen, inni poszuku-
ją unikatowych dóbr, marek niedostępnych na krajowym rynku 
lub kierują się wiarygodnością zagranicznego sprzedawcy czy 
wyższym poziomem obsługi. Warto zadać sobie pytanie, jaka  
część średnich wydatków Polaków na zakupy w Internecie sza-
cowanych na 226 euro w ubiegłym roku (wg Postnord) trafi do 
zagranicznych sprzedawców.

Handel ponad granicami nie dla polskich e-sklepów?
Dynamicznie rosnące zakupy Polaków w zagranicznych sklepach 
oraz ekspansja na polski rynek światowych e-gigantów czy chiń-
skich platform zakupowych są dużym zagrożeniem dla polskiego 
e-handlu. Niestety, wciąż niewiele naszych e-sklepów, według La-
boratorium Gospodarki Cyfrowej Uniwersytetu Warszawskiego tyl-
ko 3%, sprzedaje transgranicznie. Wśród głównych barier w zdoby-

waniu europejskiego, liczącego blisko pół miliarda klientów rynku 
są te związane z logistyką. Sprzedający online wskazują wysokie 
koszty dostaw, obsługi reklamacji i skarg oraz zwrotów jako głów-
ny hamulec rozwoju e-handlu ponad granicami. Opłaty za przesył-
ki zagraniczne pobierane przez operatorów pocztowych i KEP są 
często do pięciu razy wyższe od cen usług krajowych. Stanowią 
barierę nie do pokonania dla wielu małych e-sklepów, zwłaszcza, 
gdy chciałyby one oferować darmową dostawę lub zwrot, aby kon-
kurować z lokalnymi firmami.

Rozwojowi handlu transgranicznego będą sprzyjać…
Działania Komisji Europejskiej podejmowane w ostatnich 
dwóch latach mają stymulować rozwój CBEC. Ogłoszona w 2015 
roku Strategia jednolitego rynku cyfrowego wraz z propozy-
cjami działań z maja 2016 roku powinny zapewnić konsumen-
tom lepszy dostęp do towarów i usług w Internecie w UE.  

Dynamicznie rosnące zakupy Polaków w zagranicznych sklepach oraz 
ekspansja na polski rynek światowych e-gigantów czy chińskich platform 
zakupowych są dużym zagrożeniem dla polskiego e-handlu.

TRANSPORT
DROGOWY

TRANSPORT
MORSKI POWIERZCHNIE

MAGAZYNOWE

25
LAT

W BRANŻY

8
ODDZIAŁÓW

W CAŁEJ POLSCE

700
CIĄGNIKÓW 

SIODŁOWYCH

116 000 

M2 POWIERZCHNI 
MAGAZYNOWEJ

Operator logistyczny
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Propozycje Komisji Europejskiej zawierają się w trzech kluczowych 
obszarach. Po pierwsze, mają zapobiegać geoblokowaniu i innym 
formom dyskryminacji konsumentów i przedsiębiorstw pochodzą-
cych z innych krajów. Po drugie, mają zwiększyć przejrzystość cen 
oraz zapewnić nadzór krajowych urzędów nad usługami trans-
granicznych przesyłek. Celem działań KE jest obniżenie opłat za 
dostawy paczek zagranicznych nawet z i do odległych miejsc UE. 
Przyszłość pokaże, na ile uda się przełamać barierę ceny za usługi 
operatorów ekspresowych zwłaszcza dla małych e-sklepów (ok. 15 
-20 euro w porównaniu z 10-12 zł za krajową przesyłkę).
Po trzecie, stać na straży dalszej harmonizacji przepisów w ramach 
UE. Przejrzystość zasad oraz ujednolicanie zakresu odpowiedzial-
ności sprzedawcy i ochrony nabywcy w całej UE będą zmniejszać 
ryzyko zarówno kupujących, jak i sprzedających online. Warto tu 
wymienić przepisy określające prawo konsumentów do odstąpie-
nia od umowy i zwrotu towaru w ciągu 14 dni (Dyrektywa Parla-
mentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 
2011 r., w Polsce Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach kon-
sumenta). Obawy kupujących zmniejszają także: wprowadzona 
w życie na początku bieżącego roku Dyrektywa ADR Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 2013/11/UE w sprawie alternatywnych 
metod rozwiązywania sporów konsumenckich oraz elektroniczna 
platforma ODR uruchomiona na mocy Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 524/2013/UE.

Jak będą zmieniać się potrzeby e-klientów?
Bez wątpienia kluczem do sukcesu biznesu internetowego, jak 
pokazuje przykład Amazona, jest szybkie odczytywanie potrzeb 
klientów i ich błyskawiczne zaspokajanie, a tak naprawdę wyprze-
dzanie oczekiwań. Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że na arenę 
obok pokolenia Y tzw. millenialsów (stanowiących gros e-konsu-
mentów), wkracza mobilne pokolenie Z. Jest to pokolenie żyjące 
z ciągłym dostępem do Internetu, intensywnie korzystające z no-
wych technologii wprowadzanych na rynek, dla którego światy re-
alny i wirtualny stanowią jedność. Jego przedstawiciele cenią sobie 
wolność i swobodę wyboru oraz możliwość korzystania z przed-
miotów, a niekoniecznie ich posiadanie. Dla nich migrowanie mię-
dzy urządzeniami i kanałami sprzedaży jest i będzie naturalnym 
sposobem robienia zakupów. Cena nie będzie najważniejszym 

kryterium wyboru sklepu czy produktów. Detaliści, zwłaszcza  
brick & click, nie mogą ignorować tego trendu, jeśli chcą skutecz-
nie konkurować. Po multichannelu i cross-channelu, muszą iść 
dalej i wdrażać strategie omnichannelu. Kanały online i offline 
mają być tak zintegrowane, aby pierwszy kontakt klienta z mar-
ką czy produktem zakończył się zakupem w dowolnym kanale. Na 
przykład konsument ogląda produkt w placówce handlowej, kiedy 
okazuje się, że nie ma na półce jego rozmiaru, to zachęcony przez 
obsługę sklepu składa zamówienie, korzystając ze sklepowego ta-
bletu lub jeśli nie dokona zakupu, otrzyma w drodze do domu SMS-
-em ofertę z rabatem na zakup w modelu click&collect, z której 
może skorzystać przy użyciu smartfona lub komputera domowego. 
Dla logistyki wielość zintegrowanych kanałów kontaktu, a więc 
opcji sfinalizowania transakcji, oznacza potężne wyzwanie zwią-
zane z zapewnieniem dostępności asortymentu i dostarczeniem 
klientowi zakupionego produktu.
Zresztą już dzisiaj dla coraz liczniejszej grupy kupujących w sie-
ci ważniejszy od niskiej ceny jest poziom serwisu. Klienci cenią 
sobie, obok bezpłatnej dostawy, możliwość wyboru spośród kilku 
opcji dostawy dostępnych na stronie sprzedawcy oraz elastyczność 
zmiany czasu (daty i godziny) i miejsca doręczenia przesyłki już 
po zawarciu transakcji z poziomu strony operatora logistycznego. 
Na popularności zyskują dostawy tego samego dnia (same day de-
livery, SDD) i to w branżach, w których szybka dostawa nie wydaje 
się być istotna dla klientów (np. odzieżowa, obuwnicza, kosme-
tyczna). Polacy są, według raportu Postnordu, najbardziej skłonni 
spośród europejskich nacji zapłacić za SDD, pod warunkiem, że, 
jak pokazują badania Shopera, opłata nie przekroczy 15 zł. Powoli 
klienci doceniają też usługi logistyczne tworzące wartość dodaną, 
wymagające od nich poniesienia dodatkowej opłaty, m.in. usługi 
wniesienia ciężkich ponadgabarytowych przesyłek (np. mebli, 
AGD, sprzętu RTV) czy montażu urządzenia.
Polacy kupujący online nie mniejsze znaczenie przywiązują do 
jasnej polityki odstąpienia od umowy oraz wielu sposobów zwro-
tu towarów. Warto dodać, że pomimo tego nie należą do czołówki 
narodów oddających najczęściej i najwięcej produktów, aczkolwiek 
liczba zwrotów dynamicznie rośnie. Jednym z powodów jest ciągle 
niewielki odsetek e-sklepów w Polsce oferujących darmowy zwrot 

Ryc. Coraz więcej klientów zwraca kupione online produkty
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Increasing numbers of people 
are returning products

RETURNS

0% 25% 50% 75% 

Clear procedures for returns most important 
in Italy
How important are the following factors when you de-
cide which online store/website to buy an item from?
Clear information about procedures for returns
(Proportion who responded  “very important”, %)

Base: Shop online

Italy (64)65

Spain (63)57

France (57)57

Poland (57)57

Belgium (57)55

United Kingdom (51)52

The Netherlands (51)50

Germany (58)50

Nordics (49)47

46%
 
The proportion of the 
German population 
who returned an online 
purchase in the past year.

0% 25% 50% 75% 

Increasing numbers of people are returning 
products bought online
Have you at some point during the past year 
returned an item that you bought online? 
(The proportion who responded “yes”, %)

Base: Whole population aged 15–79

United Kingdom

Germany

Nordics

France

The Netherlands

Belgium

Spain

Italy

Poland

(32)

(36)

(27)

(18)

(41)

(21)

(24)

(13)

(11)

41

46

28

32

39

26

22

19

17

* Comparisons with the preceding year should be made with a degree of caution 
because the formulation of the question has been altered slightly.

Clothing and footwear are 
returned the most
European consumers are shopping online to an 
ever increasing extent, and consequently increas-
ing numbers of shoppers are returning items that 
they have purchased online. This is most com-
mon in Germany, where 46% of the population 
have returned an online purchase in the past year. 
The lowest figures were recorded in Poland and 
Italy, amounting to 17% and 19%, respectively. By 
far the most returns are made in the clothing and 
footwear product category, followed by home 
electronics.

Trouble-free procedure is important
The increasingly mature European online shop-
pers place demands on trouble-free returns. A 
clear majority in all markets assume that it is possi-
ble to return an item bought online, and about half 
of the online shoppers state that clear procedures 
for returns are very important.

 

Źródło: Postnord, Raport E-commerce in Europe 2016
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Shopping online from abroad 
is flourishing in Europe

SHOPPING ONLINE FROM ABROAD

 United Kingdom   
 Germany    
 Nordics    
 France    
 The Netherlands     
 Belgium    
 Spain    
 Italy    
 Poland

11.0
(7.4) 31.8

(29.1)

37.6
(34.8)

14.7
(14.2)

26.3
(24.4)

6.3
(6.1)

5.3
(4.6)

21.1
(18.5)

21.8
(20.0)

Increasing numbers of people shop online 
from abroad 
Number who shop online from abroad 
(Millions of people) 

Calculated from the question, “Approximately how often do you buy 
products online from abroad?” (Base: Shop online) 

0% 25% 50% 75% 

Purchases from abroad are growing most in 
Poland
Approximately how often do you buy products 
online from abroad? (Proportion who shop online 
from abroad, i.e., all respondents minus those who 
stated, “Never” or,  “Not sure, don’t know”, %)

Base: Whole population aged 15–79

Nordics (70)73

United Kingdom (58)63

Belgium (52)60

Spain (50)57

Germany (53)57

France (49)52

The Netherlands (46)47

Italy (41)45

Poland (24)36

E-commerce from abroad is be-
coming increasingly common
The proportion who shop online from abroad 
is growing in all markets. The consumers most 
keen to buy from abroad are in the Nordics, 
followed by British and Belgian shoppers. The 
largest increase from the preceding year was  
recorded in Poland, by 12 percentage points. 
The proportions in Belgium and Spain have 
also increased more than in most of the oth-
er countries, by 8 and 7 percentage points, 
respectively. 

 

Lower prices drive purchases from 
abroad
In eight out of nine markets the hunt for low-
er prices is the primary incentive that drives 
consumers to shop online from abroad. In 
Germany, however, the main reason is that 
consumers can find products in another coun-
try that are not found elsewhere. This is also 
a strong driving force in the other markets.  
In Poland a significant proportion, more than a 
fifth, also state that they are looking for a wide 
range of products. An almost equally high pro-
portion in the United Kingdom state that they 
are looking for a specific brand.

Ryc. Zakupy w zagranicznych e-sklepach rosną najszybciej w Polsce

Źródło: Postnord, Raport E-commerce in Europe 2016
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(6% wg badań porównywarki cen idealo.pl z marca 2016 r.) w po-
równaniu z Niemcami (88% e-sklepów) czy Francuzami (46%).
W przyszłości znaczenie będą mieć nie tylko darmowe zwroty, 
które stanowią warunek sinque non szybkiego rozwoju e-detali-
stów w branżach z największym odsetkiem zwracanych towarów 
(m.in. odzieżowej, obuwniczej i elektronicznej). Równie istotna 
będzie możliwość elastycznego wyboru sposobu i miejsca zwrotu 
bez względu na sposób realizacji dostawy (np. dostawa kurierem 
zaś zwrot do urządzenia samoobsługowego lub sklepu stacjonar-
nego). E-detaliści powinni pamiętać, że nastawienie do rezygnacji 
z zakupionych produktów zmienia się wraz z nowymi pokoleniami 
e-klientów. Już teraz 46% millenialsów (w wieku 18-25 lat) dekla-
ruje, że kupując w Internecie, spodziewa się, iż zwróci część lub 
całość zamówienia.
Dla e-sklepów logistyka zwrotna wiąże się z wysokimi kosztami 
i wyzwaniem organizacyjnym zarówno na etapie zbierania pro-
duktów z rynku, czyli „pierwszej mili”, jak i zagospodarowania 
zwrotów. Powinny jednak pamiętać, że zwrot to koszt w krótkim 
okresie. Długookresowo przyjazna polityka zwrotów z darmo-
wym i prostym zwrotem zmniejsza ryzyko zarówno krajowych, 
jak i transgranicznych zakupów online oraz buduje zaufanie do 
e-sklepu. To co jest kluczowe w zwrotach to sprawne i efektywne 
zarządzanie zwrotami na etapie przed, w trakcie i po transakcji. 
Ograniczanie pomyłek na etapie fulfillmentu i dostawy pozwala 
na wyeliminowanie ponad połowy przyczyn rezygnacji z zakupu 
i zwrotu produktów (UPS, com Score 2016).

Czy branża logistyczna rozumie 
potrzeby e-commerce?
Przyszłość należy do logistyki e-commerce nastawionej na potrze-
by konsumentów (consumer driven), dającej im pełną kontrolę 
w procesie logistycznym (customer centric). W realizacji tych za-
dań e-sklepy wspiera branża logistyczna (KEP, poczty, TSL). Ope-
ratorzy logistyczni oferują coraz więcej usług dających e-klientom 
kontrolę w procesie logistycznym. Pozwalają, oprócz śledzenia 
przesyłki, elastycznie zmieniać czas i miejsce doręczenia poprzez 
aplikacje na stronach www już po zawarciu transakcji i nadaniu 
przesyłki (np. zmianę daty i godziny doręczenia, przechowanie 
paczki w czasie wyjazdu klienta i późniejsze doręczenie, przekie-
rowanie do wybranego punktu odbioru zamiast wizyty kuriera). 
Co więcej, operatorzy ekspresowi i pocztowi udostępniają możli-
wość wyboru punktu odbiorczo-nadawczego (punkty handlowe, 
usługowe, stacje benzynowe czy urządzenia) zamiast dostawy ku-
rierskiej już na etapie transakcji w sklepie. Proponują także proste 
w obsłudze systemy zwrotów sprzężone z witrynami e-sklepów, 
w których e-klient dokonuje zwrotu z poziomu strony internetowej 

firmy logistycznej. To jednak od e-detalisty i jego decyzji zależy, 
która z opcji jest dostępna w koszyku oferowanych usług dostawy 
i/lub zwrotu towarów.
Oprócz usług doręczania paczek wybrani operatorzy rozwijają 
usługi dodające wartość w e-handlu, np. dostawy wielkogabary-
towych towarów wraz z wniesieniem oraz montażem czy nawet 
demontażem starego urządzenia (np. sprzętu AGD, mebli). Część 
firm logistycznych proponuje na razie niszowe usługi dostawy tego 
samego dnia w cenie akceptowanej przez konsumentów oraz dosta-
wy na następny dzień z możliwością wyboru czasu doręczenia. Na 
wybranych rynkach światowych pojawiają się innowacyjne usługi 
dostawy przesyłek przy użyciu dronów lub innych bezzałogowych 
urządzeń latających.
Trend, który w przyszłości może znacząco wpłynąć na rozwój pro-
duktów i układ na rynku usług logistycznych, to crowdsourced de-
livery (np. dostawy paczek w systemie Uber). Rodzące się nowe, in-
nowacyjne modele biznesowe w gospodarce współdzielenia (sharing 
economy) zmieniają ideę dostaw, wykorzystując potencjał nowocze-
snych technologii i wychodząc naprzeciw trendom społecznym do 
dzielenia się i współpracy. Ponadto w modelu crowdsourcingowym 
możliwe jest realizowanie dostaw tego samego dnia czy w ciągu kil-
ku godzin po niższych kosztach niż przez operatorów logistycznych.

Dynamicznie rozwijający się krajowy i transgraniczny e-commerce 
potrzebuje wsparcia ze strony branży logistycznej oferującej usługi 
wychodzące naprzeciw potrzebom obecnych i przyszłych e-klientów. 
Coraz więcej kupujących online kieruje się przy wyborze e-sklepu 
poziomem serwisu, a nie najniższą ceną produktów. Oczekują oni 
pełnej kontroli w procesie logistycznym oraz większej elastyczności 
dostaw i zwrotów, a coraz częściej dostawy w ciągu kilku godzin od 
zakupu. Kluczem do sukcesu biznesu internetowego będzie nie tyle 
podążanie co wyprzedzanie oczekiwań klientów. ■

Dla coraz liczniejszej grupy kupujących w sieci ważniejszy od niskiej ceny 
jest poziom serwisu. Klienci cenią sobie, obok bezpłatnej dostawy, możliwość 
wyboru spośród kilku opcji dostawy dostępnych na stronie sprzedawcy oraz 
elastyczność zmiany czasu i miejsca doręczenia przesyłki już po zawarciu 
transakcji z poziomu strony operatora logistycznego.

Ryc. Ewolucja usług logistycznych dla e-commerce

Źródło: Opracowanie własne Autorki
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Najlepsze lokalizacje w Europie
Europejski rynek logistyczny dynamicznie się zmienia. Łańcuchy dostaw są przekształcane, gospodarki się rozwijają, 
a e-handel nabiera tempa. Chcąc zrozumieć, jak te zmiany wpłyną na rynek nieruchomości i preferencje dotyczące 
lokalizacji, Prologis Research i eyefortransport (EFT) przeprowadziły sondaż wśród operatorów logistycznych w całej 
Europie, aby poznać najważniejsze kryteria i prosperujące lokalizacje. 

Z analizy raportu „Strategie rozwoju klientów: Najbardziej po-
żądane lokalizacje logistyczne” wynika, że najważniejszymi 

czynnikami determinującymi wybór lokalizacji europejskich są: 
bliskość centrów konsumpcji, otoczenie regulacyjne, dostępność 
pracowników, infrastruktura transportowa oraz koszty całkowite. 
Ranking państw według powyższych kryteriów zestawiony został 
w Tabeli.

Najważniejsze wnioski, jakie wynikają z raportu:
•  bezpośredni dostęp do głównych centrów konsumpcji jest kluczowy,
•  główne skupiska ludności o najwyższym poziomie konsumpcji 
mają coraz większe znaczenie,
•  koszty całkowite mają relatywnie małe znaczenie w porównaniu 
z innymi czynnikami,
•  dostępność pracowników (np. w Europie Zachodniej, szczególnie 
w Holandii) oraz koszty pracy (np. w Polsce) mają bezpośredni 
wpływ na decyzje w sektorze logistycznym.

- Z raportu jasno wynika, że bliskość i gotowość siły roboczej, 
a także bliskość ośrodków gospodarczych są kluczowe dla najem-
ców powierzchni logistycznych - powiedział Dirk Sosef, szef Działu 
Badań i Strategii Prologis. - Przy obecnym etapie rozwoju sektora 
logistycznego, decydenci polityczni powinni zachęcać do inwesty-
cji w infrastrukturę i dostępność wykwalifikowanej siły roboczej.

Polska
Dzięki otwarciu granic, polski rynek logistyczny odnotował znaczą-
cy wzrost. Rozwój działalności przemysłowej, przy jednoczesnym 
wzroście klasy konsumentów umożliwia stymulowanie rozwoju 
sektora logistycznego z obu kierunków łańcucha dostaw. Oferując 
dobrą propozycję wartości, bliskość Europy Zachodniej i rozbudo-
waną infrastrukturę transportową, Polska uplasowała się wśród 
trzech najlepszych krajów w różnych kategoriach. Najważniejsze 
rynki to Polska Centralna-Łódź (w 5 najlepszych lokalizacjach), 
Kraków, Wrocław i zachodnia Polska.

OFERUJEMY:
 ■ nowoczesny magazyn klasy A  

(rok oddania do użytkowania: 2016) o powierzchni 13 450m2  
z możliwością rozbudowy magazynu o dodatkowe 6 000m2 

 ■ możliwość obsługi sklepów internetowych
 ■ antresolę regałową w konfiguracji 0+3, pojemność 10 100m3 lokalizacji półkowych
 ■ regały wysokiego składowania oraz grawitacyjne: 6 000 miejsc paletowych
 ■ dogodną lokalizację nieopodal Pruszkowa, w pobliżu autostrady A2 i drogi ekspresowej S8 

- łatwo dostępna komunikacja podmiejska umożliwia wygodny dojazd pracownikom
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Inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej
W porównaniu z Europą Zachodnią, to młody rynek. Instytucje lo-
gistyki nieruchomości w tym regionie powstały dopiero po 2000 
roku. Charakteryzuje się prorozwojowym otoczeniem biznesu i ni-
skimi kosztami, dzięki czemu przyciąga uwagę firm logistycznych, 
szczególnie tych nastawionych na większą siłę roboczą, np. prze-
mysł lekki lub bardziej pracochłonna dystrybucja. Najważniejsze 
rynki to Bukareszt i Praga.

Najbardziej pożądane lokalizacje
W oparciu o wyniki badania, Prologis przyznał nagrody „100 
Najbardziej Pożądanych Lokalizacji Logistycznych w Europie 
2017”. Wysokie wyniki we wszystkich kategoriach czynników 
kształtujących wybór nowych lokalizacji uzyskało Venlo w po-
łudniowej Holandii, które uznano za najbardziej pożądaną loka-
lizację w Europie. Rynki w krajach Beneluksu i w zachodnich 
Niemczech charakteryzują się dużym zagęszczeniem konsu-
mentów i rozwiniętymi sieciami transportowymi – te lokaliza-
cje uzyskały wysokie wyniki pod względem bliskości głównych 
centrów konsumpcji i infrastruktury transportowej. Rynki holen-
derskie uzyskały szczególnie dobre wyniki w kategorii regulacji 
formalno-prawnych i multimodalności – dwóch czynników istot-
nych z punktu widzenia rynków skupiających się na dystrybucji 
paneuropejskiej. Düsseldorf Rhein-Ruhr to kolejny podrynek 
o dobrych wynikach w różnych kategoriach. Rhein-Ruhr jest po-

łożony centralnie w jednym z najgęściej zaludnionych rynków 
w Europie, dlatego też uzyskał szczególnie wysoki wynik w ka-
tegorii bliskości głównych centrów konsumpcji. W porównaniu 
z wynikami poprzedniego badania, rynek Düsseldorf Rhein-Ruhr 
wykazał największy wzrost spośród 10 najlepszych rynków w te-
gorocznym badaniu. Rynki w Polsce odnotowały dobre wyniki 
w wielu kategoriach. Polski rynek dojrzewa, a Polska Centralna-
-Łódź jest pierwszym rynkiem spoza Europy Zachodniej, które-
mu udało się uplasować w pierwszej piątce. ■
/kw/

Raport powstał na podstawie badania ankietowego 
przeprowadzonego od lutego do maja 2017 r. wśród 280 

operatorów logistycznych w całej Europie.

Tabela. Ranking państw (na 100 przebadanych lokalizacji europejskich) wg poszczególnych czynników

Bliskość głównych 
centrów konsumpcji Otoczenie regulacyjne Dostępność 

pracowników
Infrastruktura 
transportowa 

Całkowity koszt/ 
Propozycja wartości

1. Niemcy  
2. Holandia  
3. Belgia  
4. Wielka Brytania  
5. Francja 

1. Holandia 
2. Pozostałe kraje Europy 
Środkowo-Wschodniej*
3. Polska 
4. Niemcy 
5. Wielka Brytania

1. Polska 
2. Holandia 
3. Pozostałe kraje Europy 
Środkowo-Wschodniej*
4. Niemcy 
5. Belgia 

1. Holandia 
2. Niemcy 
3. Belgia 
4. Francja 
5. Polska

1. Holandia
2. Polska 
3. Pozostałe kraje Europy 
Środkowo-Wschodniej*
4. Niemcy 
5. Belgia 

* Pozostałe kraje Europy Środkowo-Wschodniej to Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Słowenia, Turcja i Rosja

OFERUJEMY:
 ■ nowoczesny magazyn klasy A  

(rok oddania do użytkowania: 2016) o powierzchni 13 450m2  
z możliwością rozbudowy magazynu o dodatkowe 6 000m2 

 ■ możliwość obsługi sklepów internetowych
 ■ antresolę regałową w konfiguracji 0+3, pojemność 10 100m3 lokalizacji półkowych
 ■ regały wysokiego składowania oraz grawitacyjne: 6 000 miejsc paletowych
 ■ dogodną lokalizację nieopodal Pruszkowa, w pobliżu autostrady A2 i drogi ekspresowej S8 

- łatwo dostępna komunikacja podmiejska umożliwia wygodny dojazd pracownikom

LAUREACI NAGRODY „100 Najbardziej Pożądanych 
Lokalizacji Logistycznych w Europie 2017 ”:

• Venlo: najbardziej pożądana lokalizacja w Europie spośród 
100 przebadanych lokalizacji,

• Düsseldorf/Rhein-Ruhr z trzema rynkami Hamm, Unna 
i Metropolitan region Ruhr: największy wzrost spośród 
najlepszej 10,

• Polska Centralna - Łódź: najbardziej pożądana lokalizacja 
poza Europą Zachodnią.
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Dobrze skrojony projekt
Atrakcyjna dla logistyki Centralna Polska stała się zagłębiem głównych sortowni największych firm kurierskich. 
Pierwszy magazyn powstałej w 2006 roku firmy InPost miał 200 m2 powierzchni. Dzisiaj centralna sortownia firmy 
w Woli Bykowskiej korzysta z 15 300 m2 nowoczesnej powierzchni w parku P3 Piotrków.

InPost, który należy do Grupy Kapitałowej Integer.pl, dostarcza 
usługi logistyczne dla sektora e-commerce, usługi kurierskie dla 

osób prywatnych i firm. Jedną z najbardziej znanych usług firmy są 
usługi dostarczania przesyłek za pomocą Paczkomatów® InPost, 
które umożliwiają odbieranie i wysyłanie przesyłek przez całą 
dobę, siedem dni w tygodniu. Firma od początku swojego istnienia, 
czyli od 2006 roku, działa z Piotrkowa Trybunalskiego, a jej pierw-
sza sortownia miała jedynie 200 m2 powierzchni, którą stanowił 
podnajęty garaż przy warsztacie samochodowym. W 2009 roku,  
w związku z dynamicznym rozwojem, potrzebowała profesjonal-
nego magazynu i przeprowadziła się do parku w Woli Bykowskiej. 
Budynek miał 10 000 m2 powierzchni i 17 doków – wkrótce okaza-
ło się, że potrzeby najemcy są większe.
- Wraz z rozwojem firmy musieliśmy systematycznie zwiększać 
rozmiary naszej sortowni. Nasz budynek w parku P3 Piotrków 
okazał się za mały. Przedyskutowaliśmy możliwe opcje z P3 
i wspólnie uznaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie budowa 
nowego obiektu zaprojektowanego z myślą o naszych potrzebach 
i wymaganiach. P3, według indywidualnego projektu, stworzyło 
idealny magazyn. Nowy budynek, w pełni wyposażony i oferujący 
nowoczesne, energooszczędne rozwiązania, uprościł naszą pracę 
i procesy – wyjaśnia Rafał Brzoska, prezes Integer.pl.

Projekt P3
InPost chciał pozostać w parku, którego lokalizacja zapewnia 
połączenia drogowe idealne dla firmy działającej na skalę ogól-
nokrajową, a deweloper posiadał w parku dodatkowy wolny 
grunt. Firmy rozpoczęły ścisłą współpracę nad indywidualnym 
projektem nowego obiektu, dopasowanym do specyfiki działania 
InPostu, łącznie z zapotrzebowaniem na nietypowo dużą liczbę 
bram i doków.
Tak w 2016 roku powstał w parku P3 Piotrków nowy budynek 
przystosowany do sprawnego funkcjonowania centralnej sortow-
ni dla InPostu. Obiekt o powierzchni 15 300 m2 zbudowany zo-
stał w kształcie litery L, aby optymalnie wykorzystać przestrzeń 
i umożliwić powstanie większej liczby doków – sortownia dys-
ponuje 53 dokami i 6 bramami kurierskimi. Nowe rozplanowa-
nie przestrzeni przyczyniło się do usprawnienia pracy sortowni 
i zwiększenie zdolności do obsługi nieustannie rosnącej liczby 
obsługiwanych paczek.
Budynek sortowni wyposażony jest w rozwiązania ekologiczne, 
w tym system solarny wspomagający ogrzewanie wody bytowej 
i krany z perlatorami oraz uruchamianiem na podczerwień, 
a także panele izolacyjne, pozwalające na zmniejszenie przyro-
stu ciepła w lecie i jego straty w zimie.
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Sorter
W obiekcie firma InPost zainstalowała dwie nowoczesne stacje 
sortowania, zdolne do obsługi 30 000 przesyłek na godzinę oraz 
oddzielną stację sortowania dla przesyłek e-commerce. Każda sta-
cja ma 60 metrów długości i wspierana jest przez cztery półauto-
matyczne urządzenia sortujące.

- Nowa sortownia jest wyposażona w 53 doki i 6 bram kurier-
skich. W rezultacie firmie InPost udało się zwiększyć ilości 
obsługiwanych paczek o ponad 60%, co pozwala na sortowanie 
około 350 000 przesyłek dziennie. Wprowadziliśmy także in-
nowacyjne rozwiązania energooszczędne, które obniżą koszty 
i zredukują nasz wpływ na środowisko naturalne – ocenił Piotr 
Bzowski, dyrektor ds. najmu i rozwoju w P3 Polska.

Dzień jak co dzień…
Każdego dnia około godz. 20.00 rozpoczyna działanie central-
na sortownia w P3 Piotrków. Wtedy przyjeżdżają tu pierwsze 
ciężarówki z przesyłkami z oddziałów nadających. Szczyt pracy 
przypada dwie godziny później, kiedy do magazynu przybywają 
kolejne ciężarówki z całej Polski, a w sortowni przesyłki są prze-
sortowywane i pakowane na jedną z ok. 90 dużych ciężarówek. 
O godz. 3.00 nad ranem ostatni pojazd opuszcza Wolę Bykowską. 
Rano kurierzy pakują już przesyłki na swoje furgonetki i rozwo-
żą je docelowym odbiorcom lub zawożą je do paczkomatów. ■
/kw/

Sortownia InPost

Lokalizacja: Wola Bykowska, park P3 Piotrków

Powierzchnia: 15 300 m2, w tym: 5700 m² 
powierzchni magazynowej, 8000 m² 
powierzchni przeładunkowej,  
1600 m² powierzchni biurowej

Obiekt: budynek w kształcie litery L,  
53 doki, 6 bram kurierskich

Rozpoczęcie prac: kwiecień 2016 r.

Przekazanie budynku: wrzesień 2016 r.

Efektywność: zwiększenie wolumenów o ponad 
60%, obsługa 350 000 przesyłek 
dziennie
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Zaawansowana logistyka wózków 
widłowych CAT Cargo Logistics
Logistyka wózków widłowych to nie tylko sam transport wózków do odbiorców, ale także szereg usług dodatkowych, 
które wymagały stworzenia przez CAT LC Polska specjalnych procedur i instrukcji. 

Same wózki widłowe są towarem nietypowym pod względem cięża-
ru i wymiarów, a różnorodność ich typów powoduje konieczność 

indywidualnego podejścia do transportu poszczególnych modeli.
Aby zapewnić transport bez uszkodzeń, CAT LC Polska prowadzi szko-
lenia pracowników platform przeładunkowych oraz kierowców zaanga-
żowanych w obsługę. Stosowanie specjalnych zabezpieczeń jak pasy, 
podkładki czy kliny to standardy, które muszą być spełnione, aby wó-
zek dojechał do klienta w stanie nienaruszonym.

Pełne dopasowanie do wymogów klientów
Logistyka wózków widłowych wymaga od operatora logistycznego nie 
tylko dostawy bez uszkodzeń, ale także na określoną godzinę. Dzięki 
temu możliwe jest dokładne zaplanowanie pracy technika serwisowe-
go, który odpowiada za uruchomienie wózka u klienta. Idealny stan 
wózka, terminowość oraz sposób dostawy są kluczowe, ponieważ od 
tego zależy zadowolenie finalnego odbiorcy. Z pomocą przychodzą kie-
rowcy CAT LC Polska, którzy w miejscu dostawy pomagają wypełnić 
formularze i protokoły odbioru oraz rozładować wózek na plac.
Rozwiązania wprowadzone przez CAT LC Polska pozwalają na obniżenie 
kosztów transportowych poprzez wykorzystanie sieci dystrybucyjnej 
w miejsce dostaw bezpośrednich. Większość drogi do odbiorcy wózki 
pokonują w przesyłkach zbiorczych na naczepie, a dopiero dostawa do 
drzwi realizowana jest samochodami typu laweta. Z tego rozwiązania 
oferowanego przez CAT LC Polska korzysta obecnie wielu czołowych 
producentów i dystrybutorów wózków widłowych, w tym Toyota Mate-
rial Handling Polska Sp. z o.o.
- Ciągłe podnoszenie jakości obsługi logistycznej klientów przy zacho-
waniu konkurencyjności kosztowej wymaga poszukiwania nowych roz-
wiązań. Wyspecjalizowany operator logistyczny, jakim jest CAT LC Pol-
ska, oferuje stabilne procesy magazynowe i transportowe oraz synergię 
wynikającą z obsługiwanego wolumenu dostaw. Wszystko to razem 
daje korzystną relację ceny do jakości świadczonych usług. Bardzo duże 
znaczenie ma indywidualne podejście do każdej obsługiwanej dostawy, 
pomimo korzystania z sieci dystrybucyjnej. Należy pamiętać, że każda 
dostawa wózka widłowego to konieczność dostosowania czasu dostawy 

do oczekiwań klienta. Dlatego bardzo ważną kwestią jest współpraca 
Toyota Material Handling i 3PL w kluczowych procesach systemu logi-
stycznego, a zwłaszcza planowania, rozwoju świadczonych usług oraz 
realizacji zamówień. Wymaga to dostrzegania potrzeb i możliwości za-
równo współpracujących partnerów, jak i ostatecznych klientów – mówi 
Zbigniew Popek, kierownik logistyki Toyota Material Handling.

Najszybsza sieć dostaw nocnych
- Wspierając branżę wózków widłowych, CAT LC Polska wdrożył 
w systemie dystrybucji także serwis dostaw nocnych. Takie rozwiąza-
nie daje możliwość szybkiej dostawy części do technika serwisowego 
w godzinach nocnych 0:00-8:00, a w konsekwencji ekspresową na-
prawę wózka. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie specjalizacja CAT LC 
Polska w usługach skierowanych dla branży części zamiennych – ko-
mentuje Ewa Karbowiak, kierownik produktu – dystrybucja krajowa 
CAT LC Polska.

Kompleksowa obsługa
Obsługę branży uzupełnia odbiór podzespołów lub części od lokalnych 
dostawców wideł czy kabin, zarządzania opakowaniami zwrotnymi oraz 
dostawami stokowymi.
Na kompleksową usługę logistyczną branży wózków widłowych składa 
się także obsługa magazynowa. W jej ramach w różnych lokalizacjach 
w kraju CAT LC Polska składuje wózki nowe, używane oraz z wynajmu. 
Przeszkoleni pracownicy, poza standardowymi czynnościami, zajmują 
się montażem baterii, przygotowywaniem dokumentacji do badań UDT 
oraz weryfikacją kompletności, stanu technicznego i sprawności po-
szczególnych podzespołów i komponentów. To wszystko przy zapewnie-
niu atrakcyjnego stosunku ceny usługi do jakości oraz czasu realizacji.
- Logistyka wózków widłowych stanowi przykład dopasowania operato-
ra logistycznego do wymogów branży, a potwierdzeniem tego są tysią-
ce wózków widłowych, które są transportowane przez CAT LC Polska 
w skali roku – podkreśla Ewa Karbowiak.
Dopełnieniem usług świadczonych dla branży wózków widłowych jest 
transport międzynarodowy. Odbiory wyrobów gotowych oraz części 
zamiennych z fabryk, dostawy do magazynów importerów lub bezpo-
średnio do odbiorców w systemie dziennym i nocnym oraz dostawy 
ekspresowe są każdorazowo dostosowane do indywidualnych potrzeb 
klientów.

 ■ CAT LC Polska

Wspierając branżę wózków 
widłowych, CAT LC Polska wdrożył 
w systemie dystrybucji także serwis 
dostaw nocnych.
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Bezpieczeństwo  
między wysokimi regałami
Ze względu na ich specyfikę – wielokondygnacyjność, znaczące obciążenia przenoszone w dół oraz duże zagęszczenie  
– zastosowanie regałów wysokiego składowania wymaga przedsięwzięcia szczególnych środków bezpieczeństwa. 
Na co należy zwrócić uwagę organizując pracę wykorzystującego je magazynu?

W przypadku wielokondygnacyjnych systemów składowania, 
wszelkie niedociągnięcia mogą mieć dużo poważniejsze 

konsekwencje niż w standardowych magazynach. Kumulujące 
się obciążenia, duża energia potencjalna ładunków spoczywa-
jących na najwyższych piętrach i ograniczona widoczność pod-
czas obsługi towarów sprawiają, że ryzyko i skutki wypadków 
są stosunkowo poważne. Jak zwiększyć szanse ich uniknięcia? 
Opisujemy pięć sposobów na zwiększenie bezpieczeństwa mię-
dzy wysokimi regałami.

1. Dopuszczalne obciążenie
Przekraczanie dopuszczalnego obciążenia regałów może nadwe-
rężać ich strukturę, odkształcać posadzkę, a w ekstremalnych 
przypadkach – spowodować zawalenie całego systemu składowa-

nia. Aby uniknąć tych zagrożeń, warto zminimalizować ryzyko 
występowania wszelkich sytuacji prowadzących do przeładowania 
półek. Według zaleceń Workplace Safety and Health Council (Rady 
bezpieczeństwa i zdrowia pracy), pomocne są takie procedury, jak:
 ❙ oznaczenie na regałach bezpiecznego obciążenia roboczego, 

aby zwiększyć świadomość operatorów;
 ❙ uwzględnianie w szacunkowych obliczeniach ciężaru ładun-

ków masy palet;
 ❙ korzystanie z regałów o klasę bardziej wytrzymałych niż wyni-

kałoby to ze wstępnych obliczeń obciążenia;
 ❙ branie pod uwagę w obliczeniach najcięższego rodzaju obsłu-

giwanych ładunków;
 ❙ unikanie instalacji w jednym obiekcie regałów różniących się 

dopuszczalnym obciążeniem roboczym.
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2. Rozmieszczenie obciążeń
Przyczyną groźnych zdarzeń może być nie tylko nadmierne, ale 
także nierównomierne obciążanie półek regałów. Negatywny 
wpływ na stabilność systemów składowania może mieć odkładanie 
ładunków poza obrębem miejsca paletowego zarówno w orientacji 
krawędź – w głąb, jak i na boki. Zagrożenie związane z tego typu 
sytuacjami, można zminimalizować m.in. instalując podpory i po-
przeczki. – Przyczyną nieprawidłowego umiejscawiania palet na 
wyższych poziomach jest przede wszystkim ograniczona widocz-
ność na ładunek – mówi Paweł Włuka, prowadzący zajęcia Akade-
mii Bezpieczeństwa Still. – By wyeliminować związane z nią zagro-
żenia, w przypadku regałów wysokiego składowania warto zadbać 
o wózki z systemem preselekcji wysokości podnoszenia lub ka-
merami na widłach. Te usprawnienia zmniejszą liczbę manewrów 
koniecznych do trafnego odłożenia towaru, minimalizując ryzyko 
porażki i będącego jej skutkiem wypadku – tłumaczy ekspert.

3. Unikanie uszkodzeń mechanicznych
Powodem utraty stabilności regałów mogą być także uszkodzenia 
mechaniczne podpór. By im zapobiegać, w krytycznych miejscach 
– jak narożniki i krawędzie od strony korytarzy o dużym natęże-
niu ruchu – warto umieścić żółto-czarne bariery, uniemożliwiają-
ce wózkom bezpośredni kontakt z regałem. Ryzyko minimalizuje 
także wyznaczenie i wizualne oznaczenie alejek wystarczająco 
szerokich, by swobodnie między nimi manewrować. Niezwykle 
istotna jest także edukacja operatorów i promowanie określonych 
postaw – niezastawiania korytarzy obiektami, mogącymi utrudnić 
jazdę, zgłaszania najdrobniejszych nawet kolizji. W przypadku 
bardzo wąskich alejek roboczych zalecane jest zautomatyzowane 
prowadzenie pojazdów, np. przy pomocy nitki indukcyjnej. Ko-
nieczna jest także regularna kontrola stanu regałów i podjęcie od-
powiednich czynności, jeśli ich kondycja budzi wątpliwości – łącz-
nie z kontaktem z profesjonalnym dostawcą z prośbą o inspekcję 
i ewentualny serwis.

4. Oznakowania
Należy zadbać nie tylko o oznaczenia maksymalnego dopuszczal-
nego obciążenia regałów, ale także o klarowne opisanie infrastruk-
tury, mającej bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracy. Kra-
wędzie ramp, bariery i stopnie należy bezwzględnie oznakować 
żółto-czarnymi pasami. Drogi transportu powinny być poprowa-
dzone tak, by zapewnić odpowiednio odległości między pojazdami, 
pieszymi i elementami infrastruktury. Obowiązkiem pracodawcy 
jest także ustalenie i wskazanie maksymalnej prędkości jazdy. 
We wszelkich pomieszczeniach, w których przebywają ludzie, ko-
nieczne jest także wyznaczenie dróg ewakuacyjnych.

5. Gwarancja widoczności
Istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ma nie tylko wspomniana 
przy okazji równomiernego umiejscawiania palet widoczność 
na widły i ładunek, ale także – wokół pojazdu: na elementy in-
frastruktury i innych uczestników ruchu. – Ze względu na zasto-
sowanie w magazynach wysokiego składowania elektrycznych 
reach-trucków oraz wózków systemowych, które dzięki napędowi 
elektrycznemu poruszają się niemal bezgłośnie, warto zadbać 

o dodatkowe oznaki ich obecności – mówi Paweł Włuka. – Skutecz-
nymi rozwiązaniami tego problemu są: znany z samochodów cięża-
rowych dźwiękowy sygnał cofania oraz wyświetlający na podłożu 
kilka metrów jaskrawy, błękitny punkt system Blue Safety Light – 
wymienia jeden z prowadzących zajęcia Akademii Bezpieczeństwa 
Still. Niebagatelne znaczenie dla ogólnej widoczności ma także 
zgodne z normami dla określonego typu zadań oświetlenie zakła-
du. Parametry oświetlenia ustala się na podstawie wartości zawar-
tych na tablicach w PN-EN 12464-1:2012. Dodatkową trudnością 
w magazynach wysokiego składowania jest duża odległość między 
stropem a posadzką. Ze względu na fakt, że normy oświetleniowe 
mówią o pomiarach na wysokości, na której wykonywane są za-
dania wzrokowe, zapewnienie dość dużego natężenia – szczegól-
nie podczas prac na najniższych kondygnacjach – może wymagać 
wykorzystania opraw oświetleniowych dużej mocy o odpowiednim 
rozsyle światła.

 ■ Wojciech Podsiadły
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Rzeczywistość rozszerzona
Przewidywania dotyczące przyszłości produkcji i logistyki od lat koncentrowały się na automatyzacji. Obecnie zaś po-
pularny jest osąd, że roboty dołączą do szeregu pracowników, a tym samym staną się zagrożeniem dla pracy ludzkiej.

Według firmy badawczej McKinsey1, nawet 45% zadań, za 
wykonywanie których wynagrodzenie otrzymują pracowni-

cy, można zautomatyzować za pomocą istniejących technologii. 
Wszystkie te prognozy ignorują jednak fakt, że możliwości robo-
tów w wielu obszarach są wciąż raczej ograniczone. Wyobraźmy 
sobie na przykład magazyny z nieskończonymi rzędami półek, na 
których składowane są towary o różnych kształtach i rozmiarach. 
Przy dużej liczbie identycznych lub standardowych opakowań, ro-
boty sprawują się całkiem nieźle. Jednak w przypadku opakowań 
o zróżnicowanym kształcie, rozmiarze i gramaturze, robotom na-
dal brakuje elastyczności wymaganej do podnoszenia i odkładania 
takich przedmiotów w tempie, w którym to zadanie wykonałby 
człowiek. Stwierdzono również, że dzisiejsze technologie rozpo-
znawania charakteryzują się mniejszą dokładność niż efekt pracy 
ludzi i wykazują wyższy poziom błędów.
Zamiast skupiać się na robotach, firmy powinny rozważyć, jak 
wspierać ludzką pracę w bardziej wydajnym i efektywnym zarzą-
dzaniu zadaniami. Technologią, która może im w tym pomóc, jest 
rzeczywistość rozszerzona (augmented reality, AR) – innowacja, 
która wykorzystuje strumienie danych i zamienia je w obrazy wy-
świetlane na żywo. Obecnie wykorzystywana jest w komputerach 
mobilnych, smartfonach i wyświetlaczach mocowanych na głowie 
(head-mounted-displays, HMD). Zastosowano ją również w okula-
rach cyfrowych i urządzeniach, które są wyposażone w wyświetla-
cze półprzezroczyste i oferują technologie rejestracji obrazu, takie 
jak aparat fotograficzny lub skaner.

Spojrzenie w przyszłość
Według ankiety Bitkom2, rozszerzona, mieszana i wirtualna rze-
czywistość przełoży się do 2020 r. na przychody w sektorze B2B 
wielkości 88 mln euro. W przypadku rozwiązań z tego zakresu, 
w tym wdrożeń, aktualizacji i nowych aplikacji, wielkość ta może 
przekroczyć 750 mln euro. Może się to wydawać zaskakujące, po-
nieważ technologie te nie osiągnęły jeszcze swojego punktu prze-
łomowego zarówno w zastosowaniu komercyjnym, jak i przemy-
słowym. Jednak pierwsze przykłady zastosowania rzeczywistości 
rozszerzonej w komputerach mobilnych klasy korporacyjnej przy-
niosły bardzo obiecujące efekty.
Wracając do środowiska magazynowego… Osoba kompletująca zamó-
wienie musi poruszać się w labiryncie półek, gdzie produkty sorto-
wane są według algorytmów, a po odnalezieniu szukanego przed-
miotu powinna odnotować ten fakt na liście papierowej. Znalezienie 
najkrótszej trasy to początkowo bardzo trudny i czasochłonny pro-
ces wymagający częstego spoglądania na komputer mobilny w celu 
sprawdzenia lokalizacji produktów. Wyobraźmy sobie, o ile prościej 
byłoby, gdyby pracownicy mieli optyczny system nawigacyjny tuż 
przed oczami lub wyświetlacze HMD, które poprowadzą ich z jednej 
stacji do następnej, pokazując, co robić i dokąd się udać.
Doświadczeni pracownicy magazynowi, zajmujący się kompleta-
cją zamówień, wykonują swoje zadania szybciej, gdy na swoje 
wyświetlacze HMD otrzymują informacje tekstowe zamiast infor-
macji wizualnych, gdyż ten ostatni format wydaje się rozpraszać 
ich uwagę. Mocowane na głowie wyświetlacze HMD pozwalają 
pracownikom na swobodne używanie rąk, dlatego takie rozwią-
zanie zwiększa wydajność tego procesu. A nowi pracownicy 
korzystający z optycznych urządzeń ubieralnych wymagają krót-
szego przeszkolenia. Każdy krok może być wizualizowany lub 
połączony z dźwiękiem dzięki słuchawkom z mikrofonem.

 ■Daniel Dombach 
Industry Solutions Director EMEA, Zebra Technologies 

1McKinsey (2015): Four Fundamentals of Workplace Automation
2Bitkom (2016): Head-Mounted Displays in deutschen Unternehmen
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Urządzenia ubieralne – rozwój w toku
Pomimo szeregu możliwości zastosowania biznesowego, wiele 
projektów wykorzystujących rzeczywistość rozszerzoną jest wciąż 
w fazie opracowywania. Aby zapewnić łatwość obsługi i praktycz-
ność, okulary cyfrowe i inne urządzenia ubieralne typu HMD wy-
magają ergonomicznego wzornictwa. Muszą zapewniać również 
wysoki poziomu komfortu noszenia i być wyposażone w lekką, ale 
wydajną baterię, która zapewnia możliwość pracy przez kilka go-
dzin. Wyświetlacze HMD powinny również zapewniać bezproble-
mową integrację z firmowymi systemami typu back-end.
Nietrudno sobie wyobrazić, że gdy technologie AR będą mogły 
sprostać wszystkim powyższym wyzwaniom, to ich zastosowanie 
pozwoli zwiększyć produktywność i wydajność, poprawić bezpie-
czeństwo, zapewnić szybszy zwrot inwestycji i zwiększyć satys-
fakcję klienta w wielu obszarach biznesowych – nie tylko w środo-
wisku magazynowym.

Nie bój się robota!
Podobnie jak w przypadku technologii AR, roboty stają się coraz 
bardziej istotnym elementem prowadzenia efektywnych działań 
w wielu branżach. Jednak nie stanowią alternatywy dla pracow-
ników wykorzystujących możliwości rzeczywistości rozszerzo-
nej. W najbliższym czasie roboty będą współpracowały z ludźmi, 
wspierając ich w codziennej pracy.
W magazynie roboty służą obecnie jako automatyczna pomoc przy 

wybieraniu produktów, poruszając się obok osoby kompletującej 
zamówienie, aż do pełnego załadowania. Następnie przemieszczają 
się w celu wysyłki swojego ładunku, podczas gdy pracownik może 
kontynuować pracę z kolejnym robotem. Roboty są również bardzo 
skuteczne przy liczeniu zapasów: charakteryzuje je szybkie tem-
po pracy, niski odsetek błędów oraz możliwość pracy w nocy bez 
konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez pracodawcę. 
Firmy podejmują już pierwsze, ostrożne kroki ku wykorzystaniu 
robotów nawet w fazie dostawy. Jednak takie zastosowanie wyma-
ga wysłania również towarzyszącego robotowi pracownika.
Przed nami jeszcze długa droga do momentu, kiedy roboty będą 
w stanie wykonywać zróżnicowane, złożone i skomplikowane zada-
nia, a co za tym idzie: zastępować pracę człowieka. W najbliższej 
przyszłości możemy oczekiwać dalszego zwiększania produktyw-
ności, wydajności i dokładności pracowników za pomocą technolo-
gii rzeczywistości rozszerzonej. ■
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■	 Zarządzanie	łańcuchem	dostaw
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Zamiast skupiać się na robotach, firmy 
powinny rozważyć, jak wspierać ludzką 
pracę w bardziej wydajnym i efektywnym 
zarządzaniu zadaniami. Technologią, która 
może im w tym pomóc, jest rzeczywistość 
rozszerzona.
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Cyberbezpieczeństwo  
nie zdało egzaminu
Kilka wiosennych tygodni brutalnie przetestowało poziom zabezpieczeń systemów informatycznych w firmach pro-
dukcyjnych. Zmasowany, globalny cyberatak zakończył się paraliżem pracy w wielu zakładach produkcyjnych czy 
centrach logistycznych. Choć to nie Polska była głównym celem ataku, to i tak nasz przemysł przeżył największe 
w historii problemy na skutek cyberataku.

Ataki programów ransoware znanych jako WannaCry (12 maja) 
i Petya/ ExPetr (27 czerwca) były bezprecedensowe ze względu 

na swoją skalę. Co więcej, czerwcowy atak pokazał, że środki bez-
pieczeństwa, podjęte po majowych działaniach hakerów, w wielu 
przypadkach zawiodły. Producenci mają więc duże powody do zanie-
pokojenia, zwłaszcza, że uzależnienie fabryk od systemów informa-
tycznych i ilość danych przechowywanych w chmurze szybko rośnie.

Celem było zniszczenie
Atak WannaCry miał miejsce w 90 krajach. Jego efekty nie dotknęły 

w znacznym stopniu Polski, ale na całym świecie skutki były kata-
strofalne. Swoje operacje musiały wstrzymać m.in. fabryki Renault 
i Nissana, operatorzy logistyczni jak FedEx, przewoźnicy jak De-
tusche Bahn czy hiszpańska firma telekomunikacyjna Telefónica. 
Ataki WannaCry powtarzały się w kolejnych tygodniach – w drugiej 
połowie czerwca zatrzymana została z tego powodu praca w fabryce 
Hondy w Japonii. Nie zmienił tego fakt, iż japoński koncern po majo-
wym kryzysie wzmocnił swoje zabezpieczenia informatyczne.
Fatalny dla polskich przedsiębiorstw okazał się atak Petyi. Choć był 
on skierowany głównie w stronę Ukrainy i Rosji, rykoszetem odbił 
się na działających w Polsce przedsiębiorstwach. Działania wstrzy-
mać musiał m.in. InterCars i Raben, problemy były też w fabrykach 
- np. Krosnopanu. Największą ofiarą ataków była Ukraina – sparali-
żowane zostały m.in. metro i lotnisko w Kijowie.
Scenariusz ataków był prosty - komputery w firmach zostały za-
blokowane, po czym wyświetlony został komunikat o żądaniu 
okupu w celu odwróceniu działania wirusa i odzyskania danych. 
Jednak, jak szybko wskazała firma Kaspersky Lab, specjalizująca 
się w ochronie antywirusowej, zapłata okupu mijała się w celem. 

 ■Witold Zygmunt
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Konta bankowe hakerów szybko były blokowane przez organy ści-
gania, zaś analiza działania ExPetr wskazała, że tak naprawdę nie 
pozostawiał on żadnych szans na przywrócenie danych i działał 
wyłącznie destrukcyjnie.
Przynajmniej połowa celów programu szyfrującego dane ExPetr 
to organizacje przemysłowe, co budzi duże obawy całej branży.  
- Obecnie trudno z całą pewnością stwierdzić, czy ExPetr był ukie-
runkowany na branżę przemysłową, czy tak duża liczba jednostek 
tego typu wśród atakowanych organizacji to zbieg okoliczności. 
Warto jednak podkreślić, że natura tego ataku pozwala na szyb-
kie zatrzymanie funkcjonowania działania firm przemysłowych na 
istotny okres - powiedział Kirył Kruglow, ekspert ds. cyberbezpie-
czeństwa, Kaspersky Lab.

Wielka skala zagrożeń
Eksperci od cyberbezpieczeństwa nie byli jednak zaskoczeni skalą 
ataków. Raport Kaspersky Lab poświęcony krajobrazowi cyberza-
grożeń dla systemów przemysłowych wskazał, że w drugiej połowie 
2016 roku średnio dwa na pięć komputerów powiązanych z infra-
strukturą technologiczną przedsiębiorstw przemysłowych było na-
rażonych na cyberataki. Odsetek atakowanych komputerów prze-
mysłowych wzrósł z ponad 17% w lipcu 2016 roku do ponad 24% 
w grudniu 2016 roku, przy czym trzy największe źródła infekcji 
obejmowały Internet, wymienne urządzenia pamięci masowej oraz 
szkodliwe załączniki i skrypty osadzone w wiadomościach e-mail.
Wraz ze wzrostem integracji technologii i sieci korporacyjnych 
przedsiębiorstw przemysłowych coraz więcej cyberprzestępców za-

czyna postrzegać takie firmy jako potencjalne cele. Wykorzystując 
luki w zabezpieczeniach sieci oraz oprogramowania stosowanego 
w przemyśle, atakujący może wykraść informacje dotyczące procesu 
produkcyjnego, a nawet zatrzymać funkcjonowanie danej placówki, 
wywołując ogromne straty.
W celu określenia, jak szeroko rozpowszechnione jest to niebezpie-
czeństwo, specjaliści z Kaspersky Lab odpowiedzialni za badanie 
cyberzagrożeń dla środowisk przemysłowych (ICS CERT) przepro-
wadzili wyspecjalizowane badanie krajobrazu ataków, na jakie na-
rażone są przemysłowe systemy sterowania (ICS).

Problem leży głębiej
Badacze ustalili, że w drugiej połowie 2016 roku pobieranie szkodli-
wego oprogramowania oraz otwieranie phishingowych stron interne-
towych zostało zablokowane na ponad 22% komputerów przemysło-
wych. To oznacza, że niemal co piąta maszyna co najmniej jeden raz 
była narażona na infekcję lub przechwycenie danych uwierzytelnia-
jących za pośrednictwem Internetu.
Ze względu na ograniczenia sieci technologicznej, w której zlokalizo-
wane są stacje robocze inżynierów i operatorów pracujących bezpo-
średnio z przemysłowymi systemami sterowania, maszyny te zwykle 
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nie posiadają bezpośredniego dostępu do Internetu. Istnieją jednak 
inni użytkownicy, którzy mają jednoczesny dostęp do Internetu i sys-
temów przemysłowych. Według badania Kaspersky Lab takie kom-
putery — wykorzystywane prawdopodobnie przez administratorów 
systemów i sieci, programistów, integratorów systemów automaty-
zacji przemysłowej, jak również wykonawców zewnętrznych, którzy 
bezpośrednio lub zdalnie łączą się z sieciami technologicznymi — 
mogą swobodnie łączyć się z Internetem, ponieważ nie są związane 
z jedną siecią przemysłową posiadającą konkretne ograniczenia.

Nie tylko Internet
Internet nie jest jedynym zagrożeniem dla cyberbezpieczeństwa 
systemów przemysłowych. Jak dostrzegli badacze z Kaspersky Lab, 
ryzyko stwarzają również zainfekowane wymienne urządzenia pa-
mięci masowej. W okresie, w którym prowadzono badanie, 10,9% 
komputerów stosowanych do pracy z przemysłowymi systemami 
sterowania (lub podłączonych do maszyn wykorzystywanych do tego 
celu) nosiło ślady szkodliwego oprogramowania, po tym jak podłą-
czono do nich urządzenie wymienne.
Szkodliwe załączniki do wiadomości e-mail oraz osadzone w ich 
treści skrypty zostały zablokowane na 8,1% komputerów przemysło-
wych. W większości przypadków atakujący wykorzystują wiadomości 
phishingowe w celu przyciągnięcia uwagi użytkownika i zamaskowa-
nia szkodliwych plików. Szkodliwe oprogramowanie było najczęściej 
dystrybuowane w postaci dokumentów biurowych, takich jak pliki 
pakietu MS Office czy dokumenty PDF. Przy pomocy różnych technik 
przestępcy zadbali o to, aby użytkownicy pobrali i uruchomili szkodli-
we oprogramowanie na komputerach organizacji przemysłowej.
- Z naszej analizy wynika, że ślepa wiara w odizolowanie sieci tech-
nologicznych od Internetu nie działa w każdym przypadku. Wzrost 
liczby cyberzagrożeń dla infrastruktury krytycznej sugeruje,  
że przemysłowe systemy sterowania powinny zostać odpowiednio 
zabezpieczone przed szkodliwym oprogramowaniem zarówno we-
wnątrz, jak i na zewnątrz sieci. Ponadto z naszych obserwacji wy-
nika, że niezależnie od wyrafinowania systemu zabezpieczeń ataki 
niemal zawsze rozpoczynają się od najsłabszego ogniwa – od czło-
wieka — powiedział Jewgienij Gonczarow, szef działu obrony infra-
struktury krytycznej, Kaspersky Lab.

Szkodliwe praktyki pracowników
Niedoinformowani lub nieuważni pracownicy stanowią jedną z naj-
częstszych przyczyn incydentów naruszenia cyberbezpieczeństwa 
— ustępując miejsca jedynie szkodliwemu oprogramowaniu. Mimo 
wzrostu wyrafinowania cyberzagrożeń większe zagrożenie może 
stanowić ciągle aktualny czynnik ludzki.
W szczególności niedbalstwo pracowników stanowi jedną z naj-
większych luk w systemie cyberbezpieczeństwa korporacyjnego, 

jeśli chodzi o ataki ukierunkowane. Prawdą jest, że zaawansowani 
atakujący zawsze wykorzystują szkodliwe oprogramowanie „szyte 
na miarę” oraz zaawansowane techniki, aby zaplanować swój atak. 
Zwykle jednak zaczynają od wykorzystania najłatwiejszego punktu 
dostępu — natury ludzkiej.
Według badania co trzeci (28%) atak ukierunkowany, przeprowadzo-
ny na firmy w ostatnim roku miał u swego źródła phishing/socjo-
technikę. Jako przykład można podać tu sytuację, gdy nieuważny 
księgowy otwiera szkodliwy załącznik, sądząc, że jest to faktura od 
jednego z licznych kontrahentów firmy. Takie działanie mogłoby spo-
wodować wyłączenie całej infrastruktury firmy, czyniąc z księgowe-
go nieświadomego wspólnika osób atakujących.

Wystarczy upuścić kartę pamięci
— Cyberprzestępcy często wykorzystują pracowników, aby wnik-
nąć do infrastruktury firmowej. Wiadomości phishingowe, słabe 
hasła, fałszywe telefony z działu pomocy technicznej — wszystko 
to już widzieliśmy. Nawet zwykła karta pamięci upuszczona na 
parkingu biurowym lub w pobliżu biurka pracownika może spo-
wodować infekcję całej sieci — potrzeba tylko kogoś wewnątrz, kto 
nie jest świadomy lub nie zwraca uwagi na bezpieczeństwo, aby 
urządzenie to zostało podłączone do sieci, wyrządzając w efekcie 
ogromne szkody — powiedział David Jacoby, badacz ds. cyberbez-
pieczeństwa, Kaspersky Lab.
Wyrafinowane ataki ukierunkowane nie przytrafiają się organiza-
cjom codziennie — ale konwencjonalne, szkodliwe oprogramowa-
nie uderza na skalę masową. Niestety, z badania wynika również,  
że nawet jeśli incydent został wywołany przez szkodliwe oprogra-
mowanie, często mają w nim udział nieświadomi lub nierozważni 
pracownicy, którzy odpowiadają za infekcje szkodliwym oprogramo-
waniem w 53% incydentów.

Obawa przed karą
Jednak pracownicy często wolą narazić organizację na ryzyko niż 
zgłosić problem, ponieważ obawiają się kary lub wstydzą się tego, 
że ponoszą odpowiedzialność za zaistniałą sytuację. Niektóre firmy 
wprowadziły surowe reguły i obarczyły pracowników dodatkową 
odpowiedzialnością, zamiast po prostu zachęcać ich do czujności 
i współpracy. To pokazuje, że cyberochrona dotyczy nie tylko obsza-
ru technologii, ale również kultury organizacyjnej i szkoleń, dlatego 
w działania te należy zaangażować również kierownictwo najwyż-
szego szczebla oraz dział kadr.
Problem zatajania incydentów należy przedstawić nie tylko pra-
cownikom, ale również kierownictwu najwyższego szczebla i dzia-
łom kadr. Pracownicy, którzy tuszują incydenty, nie robią tego bez 
powodu. W niektórych przypadkach firmy wprowadzają surowe, 
ale niejasne zasady i wywierają zbyt dużą presję na pracownikach, 
informując ich, że jeśli przyczynią się do incydentu, zostaną pocią-
gnięci do odpowiedzialności. — Takie reguły wywołują strach i spra-
wiają, że pracownicy za wszelką cenę dążą do unikania kary. W przy-
padku pozytywnej kultury cyberbezpieczeństwa, która opiera się 
na edukacji, a nie na zakazach, gdzie przykład idzie z góry, efekty 
będą oczywiste — powiedział Sława Borilin, menedżer programu 
edukacji w zakresie bezpieczeństwa, Kaspersky Lab.
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Analiza działania ExPetr wskazała, że tak 
naprawdę wirus nie pozostawiał żadnych 

szans na przywrócenie danych i działał 
wyłącznie destrukcyjnie.
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Borilin przywołuje również model bezpieczeństwa przemysłowego, 
gdzie centralne znaczenie ma raportowanie i podejście polegające 
na uczeniu się na błędach. Na przykład w swoim niedawnym oświad-
czeniu dyrektor generalny firmy Tesla, Elon Musk, zażądał, aby każ-
dy incydent, który ma wpływ na bezpieczeństwo pracowników, był 
zgłaszany bezpośrednio jemu, tak aby mógł odegrać główną rolę we 
wprowadzaniu zmian.

Jakie są koszty ataków?
Dokładne koszty ataków z połowy 2017 roku pozostają jeszcze do 
oszacowania, ale z pewnością będą ogromne. Ile straciła jednak bran-
ża przemysłowa w minionym roku? Jak wskazuje badanie Kaspersky 
Lab, w zeszłym roku co druga firma z tego sektora doświadczyła 
od jednego do pięciu incydentów. Zważywszy na to, że złagodzenie 

skutków przeciętnego incydentu to dla organizacji przemysłowych 
koszt rzędu nawet 255 tysięcy dolarów, cena nieskutecznego bez-
pieczeństwa przemysłowego wzrasta do 1,2 miliona dolarów rocznie.
Firmy z sektora przemysłowego doskonale zdają sobie sprawę, na 
jakie ryzyko są wystawione: 74% respondentów uważa, że ich infra-
struktura może stać się celem cyberataku. Jednak mimo wysokiej 
świadomości nowych zagrożeń, takich jak ataki ukierunkowane 
i oprogramowanie ransomware, największy problem dla większości 
organizacji nadal stanowi konwencjonalne, szkodliwe oprogramo-
wanie. Zagrożenie to znajduje się na pierwszym miejscu listy obaw 
związanych z incydentami — 56% respondentów uważa je za najbar-
dziej niepokojący wektor ataków. W tym przypadku postrzeganie 
pokrywa się z rzeczywistością: w zeszłym roku co drugi respondent 
zmuszony był łagodzić konsekwencje ataku konwencjonalnego, 
szkodliwego oprogramowania.
Rozdźwięk dotyczy również błędów pracowników oraz nieumyślnych 
działań — które stanowią o wiele większe zagrożenie dla organiza-
cji przemysłowych niż podmioty z łańcucha dostaw i partnerzy, czy 
też sabotaż i szkody fizyczne wyrządzone przez osoby z zewnątrz. 
Jednak to właśnie osoby z zewnątrz znajdują się w pierwszej trójce 
największych obaw organizacji z tego sektora.
Tymczasem wśród trzech najczęstszych konsekwencji incydentów 
znajdują się szkody dotyczące jakości produktu i usług, utrata za-
strzeżonych lub poufnych informacji oraz spadek wydajności lub 
wstrzymanie produkcji. ■
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Ekosystem e-mobilności
Rozwój świata wirtualnego jest stymulowany rozwojem technologii. Najistotniejszymi z nich dla tego rozwoju są 
technologie informacyjno-komunikacyjne (ang. Information and Communication Technologies, ICT). Są one rodziną 
technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających informacje w formie elektronicznej1.

ICT oznacza wszystkie urządzenia, składniki sieciowe, aplikacje 
i systemy łączące ludzi oraz organizacje umożliwiające inte-

rakcję w świecie cyfrowym. Do komponentów ICT zaliczyć moż-
na oprogramowanie, internet, could computing, hardware, dane, 
technologie komunikacyjne, czy transakcje. Kumulacja możliwo-
ści wynikających z kompilacji wykorzystywanych elementów ICT 
wpływa współcześnie na rozwój sztucznej inteligencji (ang. artyfi-
cial inteligence, AI), czyli wykonywanie niemal dowolnych zadań 
intelektualnych, które wykonuje człowiek. Przy czym mowa tu nie 
tylko o zastąpieniu pracy człowieka pracą maszyny, ale również 
o rozwoju tzw. wąskiej sztucznej inteligencji (ang. narrow or weak 
artificial intelligence), w której systemy wykonują bardzo dobrze 
pojedyncze zadania, tj. indeksowanie strony czy gra w szachy, czy 

też sztucznej super inteligencji (ang. super artificial intelligence) 
wychodzącej poza możliwości umysłu ludzkiego.
E-mobilność może być analizowana w co najmniej dwóch ujęciach. Po 
pierwsze, jako kierunek rozwoju sposobu przemieszczania się osób 
i ładunków; po drugie, jako kierunek rozwoju produkcji i eksploatacji 
środków transportu, których napęd zasilany jest energią elektryczną. 
W artykule omówione zostało pierwsze ujęcie tej problematyki.

Zmiany w wyniku rozwoju technologii
Na przestrzeni poszczególnych etapów rewolucji przemysłowej 
zmieniał się sposób podróżowania i dostęp do mobilności. W erze 
industrialnej transport był zdominowany przez kolej. W XX wieku 
rozpowszechniło się wykorzystywanie samochodów osobowych 
często stanowiących symbol poziomu życia ich właścicieli. W XXI 
wieku w czasach wszechobecnego Internetu i dostępu do informa-
cji pojawiły się nowe możliwości dopasowania modelu transportu 
do indywidualnych potrzeb związanych z mobilnością.
Koncepcja Industry 4.0 wykorzystująca automatykę i sztuczną 
inteligencję ulega dyfuzji na kolejne sektory, w tym automotive. 
Ze względu na rekonfigurację modeli biznesowych możliwa jest 
jednostkowa produkcja lub produkcja krótkich serii. Jednocześnie 
rośnie rola współprodukcji i outsourcingu, dzięki którym part-
nerzy mogą czerpać obopólne korzyści w pełnego wykorzystania 
posiadanych zasobów. Dlatego zmiany w transporcie wynikające 
z rozwoju technologii mają kilka wymiarów. Dotyczą one zarówno 
samego taboru, jak i sposobów zarządzania transportem. W obrę-
bie zmian jakościowych związanych z produkcją pojazdów mówi 
się o innej konstrukcji silników, w tym coraz częściej o silnikach 
elektrycznych, wyposażeniu poprawiającym komfort i bezpieczeń-
stwo podróżowania oraz funkcjonalności skracającej jego czas.
Dzięki technologii zmienia się też rola konsumenta jako współ-
twórcy produktu w całym procesie łańcucha wartości. Zaanga-
żowanie konsumenta od etapu projektowania funkcjonalności 
nowego modelu odbywać się może poprzez crowdsourcing (np. za 
pomocą sieci społecznościowych) do etapu personalizacji poszcze-
gólnych egzemplarzy pojazdów poprzez konfigurację ich wyposa-
żenia i funkcjonalności bezpośrednio na stronach dealerów. Final-
nie producenci są w stanie maksymalizować rezultaty wynikające 
z potencjału posiadanych zasobów (w tym produkcyjnych) z wy-
korzystaniem efektu masowej kastomizacji (ang. mass customiza-
tion). Wsparciem dla możliwości wdrożenia takich rozwiązań są 
platformy internetowe łączące różne grupy interesariuszy i umoż-
liwiające dostęp do ogromnych zbiorów danych.

 ■ dr Katarzyna Nowicka  
Katedra Logistyki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

1http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statysty-
ce-publicznej/1893,pojecie.html (20.03.2017)



Technologie zarządzania transportem
W obrębie zarządzania transportem, istotnymi technologiami ICT 
są m.in. oprogramowanie monitorujące pracę pojazdu oraz nawi-
gacja GPS. Podłączenie do Internetu i wykorzystanie technologii 
GPS umożliwia nie tylko wsparcie zarządzania flotą w czasie 
rzeczywistym, np. poprzez jej bieżące śledzenie (ang. tracking 
and tracing). Jest również możliwością optymalizowania (czy 
też maksymalizowania) wykorzystania potencjału tych aktywów 
przez przedsiębiorstwa, tj. całkowite zapełnianie przestrzeni ła-
dunkowej w całym czasie trwania podróży (także powrotnej), czy 
maksymalizacja czasu pracy pojazdu. W efekcie rozwiązania typu 
„usieciowiony pojazd” (ang. connected vehicle) mogą dostarczać 
wielowymiarowych korzyści zarówno z punktu widzenia dostawcy 
transportu, jak i konsumenta usługi transportowej dostarczanej 
z wykorzystaniem ICT.
Ponadto technologia ta – i możliwość dzięki niej dzielenia infor-
macji o dostępnych zasobach w skali globalnej – stymuluje zmianę 
zachowań mobilnych społeczeństwa. Jest ona też motorem napę-
dowym do powstawania nowych modeli biznesowych firm typu 
Uber, budowanych na platformach internetowych. Rozwiązania tj. 
carsharing czy carpooling mogą się rozwijać dzięki niegraniczone-
mu dostępowi do informacji – jej przechowywaniu i przetwarzaniu 
w czasie rzeczywistym w chmurze obliczeniowej. Tym samym In-
ternet jako rynek wirtualny jest miejscem kształtującym równowa-
gę pomiędzy podażą, a popytem na mobilność.

Sztuczna inteligencja w transporcie i dane
Transport jest jednym z pierwszych obszarów, w których ogół spo-
łeczeństwa będzie mógł doświadczyć istoty AI na szeroką skalę. 
Autonomiczne pojazdy, jako lepsi kierowcy, zmienią nie tylko po-
dejście do istoty posiadania samochodu, ale także wpłyną na spo-
sób i jakość życia przede wszystkim w miastach. Będą stymulować 
wzrost mobilności wśród grup, które dotychczas nie podróżowały 
samodzielnie samochodami lub robiły to w ograniczonym zakresie 
(np. młodzież lub osoby niepełnosprawne). W dalszej kolejności 
zmianie ulegną sposoby realizacji dostaw do miast i pomiędzy 
poszczególnymi partnerami w łańcuchach dostaw ze względu na 
wykorzystanie autonomicznych ciężarówek lub innych pojazdów – 
w tym dronów – transportujących ładunki.
Warto zaznaczyć, że dużą rolę w możliwości zarządzania i wy-
korzystania AI w transporcie stanowi dostęp do dużych zbiorów 
danych. Pochodzą one ze smartfonów, różnorodnych czujników, 
GPS czy też kamer. Bez dostępności tych danych, możliwości 
ich przechowywania i przetwarzania za pomocą chmury obli-
czeniowej, takie aplikacje, jak wykrywanie zdarzeń w czasie 

rzeczywistym i prognozowanie ruchu, obliczenia trasy i jej kon-
figurowanie, analiza i kontrola odległości między pojazdami, czy 
wdrażanie systemów inteligentnego zarządzania ruchem (ang. 
Intelligent Transport System, ITS) w miastach nie byłyby możli-
we lub byłyby nieefektywne. W efekcie ich zastosowania zmienia 
się sposób podróżowania, wzrasta wykorzystanie zasobów zwią-
zanych z infrastrukturą transportową i poprawia się jakość życia 
mieszkańców. Niewątpliwie rozwiązania ITS stanowią potencjał 
nie tylko dla zarządzania ruchem na terenie miast, aglomeracji 
czy megacities. Dostępna technologia umożliwia bowiem roz-
wijanie tego typu projektów pomiędzy miastami, wpływając na 
kompatybilność organizowanych zdarzeń i zacieśniając współpra-
cę stymulującą ich jednoczesny rozwój. Może to być wykorzysty-
wane np. w przypadku bardzo dużych wydarzeń o charakterze 
masowym obejmujących kilka regionów, cały kraj, bądź mających 
zasięg międzynarodowy.
Wynika to z faktu, że technologie cyfrowe tworzą dotychczas 
niespotykane możliwości konfiguracji w zasadzie nieograni-
czonej ilości danych, które w szybki sposób są w stanie prze-
twarzać na informacje i w konsekwencji na decyzje. Jednocze-
śnie koszt dostępu do takich rozwiązań maleje i upowszechnia 
się. W efekcie niemal każda organizacja jest w stanie rozwijać 
swoją działalność w obszarach, w których dotychczas istniały 
wysokie bariery dostępu.

Platooning
Pojazdy autonomiczne i możliwość ich zdalnej nawigacji stanowią 
punkt wyjścia do budowania takich rozwiązań jak platooning, czy-
li wirtualny konwój ciężarówek2. Ciężarówki zaprojektowane do 
tego typu wykorzystania wyposażone są w systemy umożliwiające 
synchronizację transportu w ramach tej samej floty i przewozu ła-
dunków bądź wielu różnorodnych flot, np. pochodzących od kilku 
przewoźników lub operatorów logistycznych. W większości przy-
padków wykorzystują one zestaw kamer oraz czujników i „porozu-
miewają się” za pomocą platformy opartej o rozwiązania chmury 
obliczeniowej. W rezultacie wykorzystania takich systemów po-
prawia się bezpieczeństwo transportu ładunków, redukowany jest 
jego koszt, poziom emisji CO

2
 i kongestii.

Współpraca
Warto zaznaczyć, że wszystkie wskazane rozwiązania wyma-
gają współpracy przedsiębiorstw z sektorów motoryzacyjnego 
i transportowo-spedycyjno-logistycznego (TSL) z dostawcami 
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Transport jest jednym z pierwszych obszarów, w których ogół społeczeństwa 
będzie mógł doświadczyć istoty sztucznej inteligencji na szeroką skalę. 
Autonomiczne pojazdy, jako lepsi kierowcy, zmienią nie tylko podejście 
do istoty posiadania samochodu, ale także wpłyną na sposób i jakość życia 
przede wszystkim w miastach.

2www.eutruckplatooning.com (30.03.2017)
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rozwiązań ICT, jak również z sektorem publicznym w zakre-
sie obowiązujących regulacji – czyli wszystkich interesariuszy 
związanych z sektorem transportu. Taka współpraca pomiędzy 
partnerami biznesowymi dotyczy wszystkich ogniw w łańcuchu 
wartości, w którym zaangażowany jest transport. Mowa jest tu 
więc o producentach i dealerach pojazdów, jak również oferen-
tach usługi transportowej – od przewoźników do operatorów typu 
4PL, a w sektorze przewozów osobowych także taksówkarzy oraz 
prywatnych właścicieli aut.
W analizie związanej z kierunkami rozwoju mobilności warto 
uwzględnić również perspektywę dostawców usług transporto-
wych związanych z przewozem ładunków. Operatorzy logistyczni 
konkurując poprzez innowacje, coraz powszechniej wykorzystują 
technologie, w tym głównie ICT. Na uwagę zasługuje tu tzw. radar 
trendów logistycznych opracowywany corocznie przez firmę DHL. 
W aktualnym raporcie wskazuje się na następujące technologie 
(nazwane trendami technologicznymi), które będą odgrywały naj-
ważniejszą rolę w rozwoju sektora logistycznego w najbliższych 
pięciu latach: big data, technologia niskokosztowych czujników, 
logistyka w chmurze obliczeniowej (ang. cloud logistics), rozsze-
rzona rzeczywistość, Internet rzeczy, robotyka i automatyka3.

Mobilność jako usługa
Wspólnym mianownikiem wszystkich wskazanych form mobil-
ności jest ruch i potrzeba przemieszczania – osób lub ładunków. 
Jednocześnie wszystkie aktywa trwałe wykorzystywane do reali-
zacji tej potrzeby wymagają zaangażowania kapitału. Poszukiwa-
ne są zatem rozwiązania zwiększające zwrot z takiej inwestycji. 
W tej perspektywie, a także z uwzględnieniem kierunku rozwo-
ju potrzeb konsumentów, rozwiązanie, które przybiera obecnie 

3  DHL, Logistics Trend Rad ar. Delivering insight today. Creating value tomor-
row!, Deutsche Post DHL Group, Troisdorf 2016, s. 14.

na znaczeniu w zarządzaniu ruchem (głównie w miastach) jest 
mobilność jako usługa (ang. mobility as a service, MaaS). MaaS 
jest zbudowana na platformie internetowej (z wykorzystaniem 
cloud computingu, a zatem w modelu „na życzenie”, ang. on-de-
mand), która integruje informacje na temat wszystkich zasobów 
potrzebnych do zaplanowania podróży od jej początku, aż po sam 
koniec (w usługach komercyjnych takie rozwiązanie nosi nazwę 
„drzwi-drzwi”, ang. door-to-door). Ze względu na kumulację tych 
zasobów jest ona obecnie wykorzystywana przede wszystkim 
w miastach borykających się z problemem kongestii lub tych, 
które kładą nacisk na wdrażanie rozwiązań ograniczających 
emisję spalin i poprawę jakości życia mieszkańców. MaaS 
umożliwia analizę scenariuszy podróży z wykorzystaniem 
różnych gałęzi i środków transportu – publicznych i prywat-
nych, rezerwację oraz zakup biletów, uwzględnienie dostępu 
do miejsc ważnych dla podróżującego (ang. point of interest) 
na trasie przejazdu, aktualny poziom zatłoczenia, roboty dro-
gowe, czy zdarzenia niezaplanowane monitorowane online4. 
Jest to aplikacja dostępna poprzez urządzenia mobilne, umoż-
liwiająca dokonywanie wyborów sposobu podróży (także w cza-
sie rzeczywistym) zgodnego z przyjętymi przez podróżującego 
kryteriami istotności, np. koszt, poziom emisji dwutlenku węgla 
lub czas. Mobilność on-demand charakteryzuje się możliwością 
płacenia tylko za funkcjonalność, która rzeczywiście została 
wykorzystana (ang. pay-as-you-use, pay-as-you-go). Ogranicza 
to konieczność ponoszenia opłat za czas, w którym samochód 
nie jest użytkowany i parkuje. Koszty te rozłożone są pomiędzy 
wielu użytkowników, a zatem osiągany jest efekt korzyści ska-
li. Mobility on-demand to także – z perspektywy użytkownika 

4  W. Goodall, T. D. Fishman, J. Bornstein, B. Bonthron, The rise of mobility as 
a service. Reshaping how urbanites get around, Deloitte University Press, 
2017, s. 114.
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– wzrost elastyczności i możliwość dopasowania zasobów zwią-
zanych z mobilnością do rzeczywistych potrzeb bez względu na 
to, w którym miejscu się on aktualnie znajduje.
Upowszechnianie się rozwiązań typu MaaS, czy carsharing prze-
kształca dotychczasowy model potrzeby posiadania i samodzielnego 
użytkowania pojazdu w model współdzielenia mobilności. Zmierza 
on w kierunku współużytkowania elektrycznego samochodu autono-
micznego. W przyszłości najpewniej będą to rozwiązania dostępne 
w pierwszej kolejności w miastach o wysokim poziomie rozwoju.

Ekosystem mobilności
W efekcie wskazane zastosowania technologii w zarządzaniu 
transportem tworzą swoisty ekosystem mobilności. Kumulacja 
zastosowań ICT w różnych obszarach – zarówno tych bezpośred-
nio związanych z zarządzaniem transportem, jak i tych, które 
decydują o współczesnej funkcjonalności pojazdów – prawdopo-
dobnie pozwoli w przyszłości na wprowadzanie w sektorze moto-
ryzacyjnym rozwiązań o przełomowym charakterze. Warto pod-
kreślić, że owa przełomowość mogłaby dotyczyć również efektów 
pośrednich, tj. poprawa warunków i jakości życia mieszkańców 
miast i innych lokalizacji. W szerszej perspektywie mowa jest 
także o zmianach zasad zarządzania łańcuchami dostaw i ich 
dotychczasowych modeli biznesowych. Są one bowiem stymu-
lowane potrzebami konsumentów, a ci natomiast coraz chętniej 
wybierają rozwiązania oparte na e-mobilności. W efekcie tworzy 
się swoista spirala zależności rozwoju świata wirtualnego sty-
mulującego rozwiązania e-mobilne i e-mobilności jako obszaru 
leżącego w obrębie zainteresowań społeczno-gospodarczych, 
a zatem istoty potrzeb konsumentów.

Podsumowanie
Współczesny rozwój świata wirtualnego jest wypadkową ewolucji 
wykorzystania technologii w procesie rozwoju społeczno-gospo-
darczego na przełomie wieków. Obecna faza tego rozwoju różni 
się ze względu na niematerialny charakter kluczowych zasobów 
kształtujących sposób i jakość życia konsumentów, czyli informa-
cji. Digitalizacja, współdecydująca o kształcie gospodarki cyfrowej, 
dostarcza szerokiego spektrum rozwiązań możliwych do wykorzy-
stania niemal w każdym obszarze prowadzonej działalności gospo-
darczej. Decyduje ona również o potrzebie mobilności i sposobach 
jej realizacji. Coraz częściej mowa jest o e-mobilności, która bazuje 
na wykorzystaniu ICT, jednak może być w różny sposób postrze-
gana i konfigurowana przez poszczególnych interesariuszy należą-
cych do łańcucha wartości w sektorach związanych z transportem.
Jednocześnie działania w świecie wirtualnym są narażone na 
różne zagrożenia, które mogą pochodzić z różnych miejsc w skali 
globalnej i mieć destrukcyjny wpływ na całą organizację oraz jej 
otoczenie. Cyberbezpieczeństwo jest zatem problematyką, która 
powinna być tematem nieustannego dialogu pomiędzy sektorem 
prywatnym a publicznym. Jest to szczególnie ważne w przypadku 
e-mobilności, ponieważ jest ona skierowana do bardzo szerokiego 
spektrum konsumentów rozproszonych w skali globalnej. ■

Artykuł stanowi fragment opracowania: K. Nowicka, 
Rozwój świata wirtualnego i jego wpływ na e-mobilność w:  
e-Mobilność – wizje i scenariusze rozwoju,  
red. J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud, Publikacja 
Europejskiego Kongresu Finansowego, Gdańsk 2017 
www.efcongress.com/sites/default/files/e-mobilnosc.pdf

Jerzy Gajewski, Wojciech Paprocki, Jana Pieriegud

E-mobilność:  
wizje i scenariusze rozwoju

Wydawnictwo: 
Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego Centrum Myśli Strategicznych, Sopot 2017

Publikacja jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie: 
www.efcongress.com/sites/default/files/e-mobilnosc.pdf ■

W trwającej obecnie dyskusji publicznej dotyczącej przyszłości rozwoju systemów 
społeczno-gospodarczych – e-mobilność stanowi jedno z kluczowych zagadnień. 
W jakim kierunku będzie się rozwijała i jakie narzędzia mogą pomóc w jej rozwoju? 



Transport intermodalny pozwala tworzyć nowoczesne łańcuchy 
transportowe łączące dwa lub więcej rodzajów transportu w je-

den system. Oparty jest na węzłach stanowiących punkty styku 
różnych gałęzi transportu uczestniczących w przemieszczaniu to-
warów bez zmiany jednostki ładunkowej. Im większa liczba tych 
węzłów (terminali lądowych i lądowo-morskich), tym łatwiejszy 
jest dostęp do sieci połączeń.
Aktywnych terminali intermodalnych w Polsce w 2016 r. było 35. Sie-
dem z nich obsługiwało przesyłki morze-kolej, morze-droga (terminale 
morskie), a 28 przesyłki kolej-droga (terminale drogowe).
Najwięcej terminali zlokalizowanych było w województwie łódzkim (6) 
i województwach pomorskim oraz wielkopolskim – po 5 terminali.

Rozmieszczenie terminali intermodalnych

Źródło: GUS

Terminale morskie
Z opracowania przygotowanego przez GUS wynika, że długość 
nabrzeży przeładunkowych w terminalach morskich w 2016 r. 
wyniosła łącznie 7,5 km. Większość, bo 72,2% stanowiły nabrzeża 
do obsługi jednostek ładunkowych w systemie lo-lo. Powierzchnia 
parkingowo-manewrowa zajmowała 8,2 ha, a łączna powierzchnia 
składowa terminali – 55,3 ha, w tym dla jednostek skonteneryzowa-
nych – 42,7 ha. Place składowe mogły pomieścić 99,3 tys. TEU. Pol-
skie terminale morskie posiadały łącznie 12,5 tys. metrów torów 
dla kolei normalnotorowej, z czego 72,5% przeznaczone było bez-

pośrednio do załadunku/wyładunku jednostek intermodalnych. 
Średnia długość składu (liczba wagonów) obsługiwanego jednocześnie 
na terminalu morskim wyniosła 52 sztuki.

Terminale lądowe
Powierzchnia składowa terminali lądowych w ubiegłym roku wy-
niosła łącznie 61,8 ha, w tym dla jednostek skonteneryzowanych 
– 57,3 ha. Pojemność placów składowych wyniosła 53,7 tys. TEU, 
zaś powierzchnia parkingowo-manewrowa w terminalach lądowych 
zajmowała łącznie 17,7 ha. Terminale lądowe posiadały łącznie 
55,6 tys. metrów torów dla kolei normalnotorowej, z czego 54,1% 
przeznaczonych było bezpośrednio do załadunku/wyładunku jed-
nostek intermodalnych. Średnia długość składu (liczba wagonów) 
obsługiwanego jednocześnie na terminalu lądowym to 32 sztuki.

Przeładunki w terminalach intermodalnych
Łączna roczna zdolność przeładunkowa terminali transportu 
intermodalnego w Polsce wyniosła 8,3 mln TEU, w tym w terminalach 
morskich – 5,6 mln TEU, a w terminalach lądowych – 2,7 mln TEU. 
Stopień wykorzystania ich mocy przeładunkowych osiągnął 57,6% 
(w terminalach morskich – 63,3%, w terminalach lądowych – 45,7%).
W 2016 r. przeładowano łącznie 48,2 mln ton ładunków skontenery-
zowanych, w tym przewiezionych transportem morskim – 21,5 mln 
ton (co stanowiło 44,6% ogółu ładunków przeładowanych w termi-

Transport 
intermodalny  
w Polsce
Główny Urząd Statystyczny opublikował informacje systematyzujące wiedzę o transporcie intermodalnym w Polsce. 
Dane pochodzą ze realizowanego po raz pierwszy badania „Transport intermodalny”. Informacja sygnalna zawiera 
dane o wszystkich polskich terminalach morskich i lądowych umożliwiających rozwijanie transportu intermodalnego 
w Polsce, a także przeładunkach zrealizowanych w 2016 roku.

EURO LOGISTICS64 TRANSPORT

Tabela1. 

Urządzenia przeładunkowe w terminalach intermodalnych w 2016 r. 

Wyszczególnienie Terminale morskie Terminale lądowe

Suwnice: 111 18

nabrzeżowe 29 –
bramowe torowe 6 8
kontenerowe jezdniowe 67 10

Żurawie samojezdne i nabrzeżne 9 –
Wozy: 28 36

wysięgnikowe czołowe 18 30
wozy pozostałe1 10 6

Ciągniki technologiczne 156 13
Naczepy niskie (rolltrailery) 60 5
Pozostałe 28 30

1Wozy kontenerowe podsiębierne, kontenerowe boczne, czołowe piętrzące.
Żródło: GUS



nalach morskich i lądowych), transportem samochodowym –12,9 
mln ton (26,7%), a transportem kolejowym – 13,8 mln ton (28,7%). 
W ogólnej liczbie przeładowanych kontenerów w terminalach mor-
skich i lądowych przeważały kontenery 40’ (57,4%). Udział kontene-
rów 20’ wyniósł 36,7%, kontenerów 45’ i więcej – 5,2%, a 30’ – 0,7%. 
Informacje przekazane przez GUS dotyczą także liczby i rodzajów 
urządzeń przeładunkowych, którymi dysponowały terminale inter-
modalne w ubiegłym roku – zebrane zostały w Tabeli 1.

W przewozie transportem intermodalnym dominowały ładunki z gru-
py chemikalia i produkty chemiczne, które stanowiły 21,2% ogółu 
przetransportowanych ładunków, towary mieszane – 23,8%, produkty 
spożywcze napoje i tytoń – 12,5%. 7,3% przeładunków stanowiły wy-
roby włókiennicze i odzieżowe, a wyroby z drewna i samo drewno 
6,8% przewozów, zaś meble i inne niesklasyfikowane towary 5,8%.

 ■ Kinga Wiśniewska
Na podstawie raportu GUS: Transport intermodalny w Polsce w 2016 roku.
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Wyszczególnienie 
Ogółem Kontenery

tys. ton tys. sztuk tys. TEU
20’ 30’ 40’ 45’ i więcej

tys. ton tys. sztuk tys. ton tys. sztuk tys. ton tys. sztuk tys. ton tys. sztuk
OGÓŁEM 48159,8 2926,0 4805,9 16505,4 1074,2 423,6 20,2 29137,0 1678,5 2093,8 153,1

TERMINALE MORSKIE
Transport:

morski 21490,1 1251,7 2036,5 7352,3 483,0 – – 13277,9 704,1 859,9 64,6
drogowy 10337,9 636,4 1050,1 3298,4 232,9 – – 6543,4 362,7 496,1 40,8
kolejowy 5049,7 297,5 480,8 1967,9 117,0 – – 2924,1 169,0 157,8 11,5

TERMINALE LĄDOWE
Transport:

drogowy 2527,3 193,3 345,6 624,1 44,7 38,0 1,2 1610,2 130,1 254,9 17,3
kolejowy 8754,8 547,1 892,8 3262,8 196,7 385,6 19,0 4781,4 312,5 325,0 19,0

Tabela 2. Przeładunki kontenerów w terminalach intermodalnych według rodzaju terminala w 2016 r.

Tablica 3. Przeładunki kontenerów w terminalach intermodalnych według rodzaju transportu w 2016 r.

Wyszczególnienie
Ogółem Kontenery

tys. ton tys. sztuk tys. TEU
20’ 30’ 40’ 45’

tys. ton tys. sztuk tys. ton tys. sztuk tys. ton tys. sztuk tys. ton tys. sztuk
TRANSPORT MORSKI

OGÓŁEM 21490,1 1251,7 2036,5 7352,3 483,0 – – 13277,9 704,1 859,9 64,6
kontenery:

ładowne 20647,3 989,2 1626,0 7077,7 361,5 – – 12839,6 591,5 730,0 36,2
puste 842,8 262,5 410,5 274,6 121,5 – – 438,3 112,6 129,9 28,4

Wywóz 9783,2 623,8 1015,9 2865,8 239,8 – – 6338,8 351,9 578,6 32,1
kontenery:

ładowne 9244,8 441,3 754,3 2631,5 135,3 – – 6053,4 277,8 559,9 28,2
puste 538,4 182,5 261,5 234,3 104,5 – – 285,4 74,1 18,8 3,9

Przywóz 11706,9 627,9 1020,7 4486,5 243,2 – – 6939,2 352,2 281,3 32,5
kontenery:

ładowne 11402,6 547,9 871,7 4446,2 226,2 – – 6786,2 313,7 170,1 8,0
puste 304,4 79,9 149,0 40,3 17,0 – – 153,0 38,5 111,1 24,5

TRANSPORT DROGOWY
OGÓŁEM 12865,2 829,7 1395,7 3922,5 277,5 38,0 1,2 8153,6 492,9 751,1 58,0

kontenery:
ładowne 12053,8 586,8 996,4 3706,1 185,1 37,9 1,2 7669,2 367,0 640,5 33,6
puste 811,4 242,9 399,4 216,4 92,5 0,1 0,0 484,4 125,9 110,6 24,5

Wywóz 5952,9 393,5 664,9 1889,4 128,7 38,0 1,2 3764,9 234,9 260,7 28,7
kontenery:

ładowne 5502,3 263,7 444,1 1787,7 84,5 38,0 1,2 3515,2 171,1 161,5 6,9
puste 450,6 129,8 220,8 101,7 44,2 0,0 0,0 249,7 63,8 99,2 21,8

Przywóz 6912,3 436,2 730,8 2033,1 148,8 0,1 0,0 4388,7 258,0 490,4 29,4
kontenery:

ładowne 6551,5 323,1 552,3 1918,4 100,5 – – 4154,0 195,9 479,1 26,7
puste 360,8 113,1 178,5 114,7 48,3 0,1 0,0 234,7 62,1 11,4 2,7

TRANSPORT KOLEJOWY
OGÓŁEM 13804,5 844,6 1373,6 5230,7 313,7 385,6 19,0 7705,5 481,5 482,8 30,4

kontenery:
ładowne 13065,5 625,5 1025,8 5007,5 224,5 358,4 12,1 7258,7 367,7 440,7 21,3
puste 739,1 219,1 347,8 223,1 89,2 27,1 6,9 446,7 113,8 42,1 9,1

Wywóz 6541,1 414,3 676,4 2553,9 151,9 130,4 8,2 3635,2 238,9 221,7 15,3
kontenery:

ładowne 6162,8 305,4 499,0 2448,0 112,4 113,3 3,8 3403,9 179,1 197,6 10,1
puste 378,3 108,9 177,4 105,9 39,5 17,1 4,4 231,3 59,8 24,1 5,2

Przywóz 7263,4 430,3 697,2 2676,8 161,8 255,2 10,8 4070,3 242,6 261,1 15,1
kontenery:

ładowne 6902,6 320,1 526,8 2559,5 112,1 245,1 8,3 3854,8 188,6 243,2 11,2
puste 360,7 110,2 170,4 117,2 49,7 10,1 2,5 215,5 54,0 18,0 3,9

Żródło: GUS



Polska europejskim  
potentatem transportowym 
Główny Urząd Statystyczny podał dane o polskich przewozach ładunków w 2016 r. Dynamiczny, bo aż o 10% wzrost 
zanotował transport lotniczy, mniejszy transport samochodowy i flota morska. Nieco pod kreską był transport 
kolejowy, bardzo słabo, kolejny rok z rzędu, wypadła żegluga śródlądowa. 

Dane GUS pokazują, że Polska jest europejskim potentatem 
w transporcie ładunków w przewozach kolejowych i drogo-

wych. Dane z 2016 r. potwierdzają, że liderem na polskim rynku 
transportowym wciąż są przewozy samochodowe, które w ubie-
głym roku odnotowały kolejny wzrost. Bardzo dobrze rozwija się 
transport ładunków drogą lotniczą, a największe spadki zanotowa-
ła żegluga śródlądowa, która od lat ma znikomy udział w polskim 
rynku transportowym.

Polska koleją przewiozła 222,5 mln ton
W 2004 r. polskie koleje przewiozły 283,00 mln ton ładunków. Jak 
podał GUS w 2016 r. transportem kolejowym przewieziono o ponad 
60 mln ton mniej niż przed 12 laty tj. 222,5 mln ton. Nastąpił nie-
wielki, bo 0,8 % spadek, także w porównaniu z 2015 r. Praca prze-
wozowa była na poziomie 50,6 mld tonokilometrów tj. o 0,1% mniej 
niż rok wcześniej. Pomimo spadku, polska kolej, w której liderem 
jest PKP Cargo, jest drugim w Unii Europejskiej przewoźnikiem. – 
Poziom przewozów ładunków mierzony tonokilometrami lokuje pol-
ski transport kolejowy na drugim miejscu wśród 28 krajów UE, za 
Niemcami, a przed Francją – informuje Główny Urząd Statystyczny. 
Ciekawostką jest fakt, że zmniejszenie przewozów koleją w 2016 r.,  

w porównaniu z rokiem poprzednim, dotyczy zarówno komunikacji 
krajowej, jak i międzynarodowej. Jednak spadek przewozów w komu-
nikacji międzynarodowej dotyczy jedynie relacji z portami morskimi 
– przywóz do portów spadł aż o 9,3%, a wywóz z portów o 13,6%. 
Natomiast zanotowano niewielki wzrost ładunków eksportowanych 
i importowanych.

Rosnący, optymistyczny intermodal
Polska kolej w zeszłym roku zanotowała bardzo duży wzrost prze-
wozów w transporcie intermodalnym. W 2016 r. przewieziono aż 
o 28,8% więcej kontenerów niż w 2015 r. Większy wzrost przewo-
zów w tym segmencie nastąpił w komunikacji krajowej niż w mię-
dzynarodowej. Masa przewiezionych ładunków w kontenerach była 
większa aż o prawie 24% niż w roku poprzednim. Udział transportu 
intermodalnego w ogólnej masie ładunków przewiezionej transpor-
tem kolejowym w 2016 r. wyniósł 5,74%. Jest to ponad 1% więcej niż 
rok wcześniej.

Samochodowy transportowy lider UE
Rekordowo rosną przewozy drogowe. W chwili wejścia do Unii 
Europejskiej w 2004 r. polski transport samochodowy przewiózł 
956,94 mln ton ładunków. W 2016 r. wg GUS przewozy te były aż 
o prawie 600 mln ton wyższe niż w 2004 r. i zamknęły się w 1546,6 
mln ton przewiezionych ładunków Jest to 2,7% więcej niż w 2015 
r. Praca przewozowa wzrosła natomiast aż o 11,2%. Wielkość prze-
wozów ładunków polskim transportem samochodowym wyrażona 
w tonokilometrach z 14,7% udziału w ogólnych przewozach Unii 
Europejskiej daje nam pozycję lidera. - Z tym wynikiem zajmuje-
my drugą, po Niemczech, pozycję wśród 28 krajów UE. Za nami 
znajdują się Hiszpania i Wielka Brytania. Gdyby uwzględnić tylko 
przewozy międzynarodowe, Polska ma w nim udział wynoszący 25%, 
co daje pierwszą pozycję wśród krajów unijnych – wylicza GUS. Ta-
deusz Jarmuziewicz, były wiceminister transportu, zwraca uwagę,  
że aż 8-10% polskiego PKB związane jest z transportem drogowym. 
 - W Brukseli o polskim transporcie drogowym mówi się, że to „polski 
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przemysł narodowy”. Jadąc drogami państw starej Unii, codziennym 
widokiem są całe konwoje polskich ciężarówek. Mamy około 180 tys. 
pojazdów, a wielka Rosja tylko 60 tys. Mamy więc najsilniejszą flo-
tę w Europie – wylicza były wiceminister. Zdaniem Jarmuziewicza 
o wysokiej pozycji polskiego transportu drogowego zadecydował rok 
2004 i wejście do Unii Europejskiej oraz jedno z głównych przesłań 
unijnych, czyli swobodny przepływ towarów i usług. Ta branża, jak 
mało która zdyskontowała ten przywilej. - Dostęp do rynku unijnego 
bez zezwoleń spowodował gwałtowny rozwój branży. Niższe koszty 
przewoźników na starcie spowodowały stopniowe przejmowanie 
rynków przewozowych w Europie. W ciągu kilku lat przewoźnicy 
zbudowali u swoich europejskich klientów zaufanie i pewność so-
lidnego wykonania usługi. Opanowali w całości niektóre kierunki 
przewozowe. Pozycja polskiego transportu drogowego w Europie, 
w porównaniu z polskimi przewoźnikami kolejowymi czy lotniczy-
mi, jest dominująca – podkreśla Jarmuziewicz.

Rośnie cargo lotnicze
W ślad transportu drogowego zdaje się iść cargo lotnicze. W 2016 r. 
przewozy ładunków transportem lotniczym wyniosły 41,4 tys. i były 
aż 10% wyższe iż w 2015 r. Ciekawostką jest, że wzrost w większym 
stopniu był zasługą bardzo dobrych wyników w komunikacji mię-
dzynarodowej, gdzie zanotowano 19% dynamiki wzrostu. Niestety 
w komunikacji krajowej zanotowano spadek aż o 82,6%. Na polskich 
lotniskach w zeszłym roku przeładowano 6,2% ładunków więcej niż 
w 2015 r. Także i tu wzrost dotyczył ruchu międzynarodowego, gdzie 
był wzrost wyniósł 10,5%. Natomiast w ruchu krajowym w portach 
lotniczych nastąpił spadek przeładunków aż o 73,2%. W Polsce, poza 
lotniskiem im. Fryderyka Chopina, jeszcze tylko dwa lotniska prze-
kraczają obsłużenie 1 tysiąca ton ładunków. Są to Katowice (ok. 15 
tys. ton) i Gdańsk (ok. 5 tys. ton). Prof. Janusz Neider z Uniwersytetu 
Gdańskiego podkreśla, że nie jest to jeszcze popularna forma obsługi 
polskiego handlu zagranicznego, przede wszystkim ze względu na 
strukturę towarów, które w zdecydowanej większości nie wymagają 
szybkich i drogich dostaw transportem lotniczym. - Dostępność tej 
gałęzi transportu dla nadawców jest duża, mamy już bowiem 14 por-
tów lotniczych mogących prowadzić operacje międzynarodowe. Trze-
ba jednak pamiętać, że polskie lotniska regionalne są zdominowane 
przez przewoźników niskokosztowych, którzy nie są zainteresowani 
przewozami ładunków. Tak więc na pewno nie potrzeba nam więcej 
lotnisk cargo, a jedynie lepiej powinniśmy wykorzystać potencjał ist-
niejących - mówi gdański naukowiec.

Dołująca żegluga śródlądowa
Żeglugą śródlądową przewieziono 6,2 mln ton ładunków. Praca prze-
wozowa wyniosła 832,4 mln tonokilometrów. W porównaniu do roku 
poprzedzającego, przewozy były mniejsze o prawie 48%, a praca 
przewozowa o prawie 62%. Przewozy ładunków w transporcie mię-
dzynarodowym były niższe o prawie 60%, a w transporcie krajowym 
o 22%. Ale jest szansa na poprawę, bo konwencja AGN ratyfikowana 
przez Polskę tworzy ramy prawne ułatwiające koordynację planów 
rozwoju żeglugi śródlądowej o znaczeniu międzynarodowym. Jed-
nym z celów konwencji jest likwidacja tzw. wąskich gardeł, czyli 
tych elementów transeuropejskiej sieci dróg wodnych, których para-
metry są niższe niż IV klasa dróg wodnych lub ich modernizowanie. 
W Polsce na 3654 km dróg wodnych jedynie niewiele więcej niż 200 
km posiada klasę IV lub wyższą. Rząd przygotował program rewita-
lizacji, który zakłada, że do 2030 r. kryteria AGN spełnią wszystkie 
rzeki i kanały objęte konwencją (oprócz połączenia Odry z Wisłą).
Koszt tego przedsięwzięcia oszacowano na 90 mld zł.

Dobra kondycja floty morskiej
Morską flotą transportową polscy przewoźnicy morscy przewieźli 
7,2 mln ton ładunków, o 4,1% więcej niż rok wcześniej. Jak poda-
je GUS, obroty ładunkowe w 2016 r. w polskich portach morskich, 
w skład których wchodzi międzynarodowy obrót morski i kabotaż, 
wyniosły 72,9 mln ton. Jest to o 4,9% więcej niż w poprzednim roku. 
Wzrost obrotów dotyczy wszystkich kategorii ładunkowych.

Tendencja wzrostowa także w I półroczu 2017 r.
W tym roku także utrzymuje się, zapoczątkowana w roku ubiegłym, 
tendencja wzrostowa w transporcie ładunków w Polsce. Z danych 
przekazanych przez GUS wynika, że w pierwszym półroczu br. ogó-
łem przewieziono 259,9 mln ton ładunków. Jest to aż 8,7% więcej niż 
w tym samym okresie zeszłego roku. Kolej przewiozła 114,0 mln ton 
ładunków tj. 9,5% więcej niż przed rokiem, w tym w komunikacji 
wewnętrznej wzrost wyniósł 11%, a komunikacji międzynarodowej 
6%. Natomiast transportem samochodowym w pierwszej połowie br. 
przewieziono 116,5 mln ton ładunków, o 11,7% więcej niż w pierw-
szym półroczu 2016 r. Ciekawostką jest fakt, że potencjał przewozo-
wy transportu samochodowego w tym roku wzrósł aż o 11,5%. Także 
transport morski zanotował znaczny wzrost. W pierwszym półroczu 
przewieziono 3,7 mln ton ładunków, tj. o 12,3% więcej niż w tym 
samym okresie ubiegłego roku. W polskich portach w pierwszych 
sześciu miesiącach tego roku przeładowano 37,1 mln ton ładunków. 
Jest to 4.4% więcej niż przed rokiem. Wzrost przeładunków zano-
towano we wszystkich polskich portach, oprócz Gdańska, gdzie był 
niewielki spadek (0,1%). ■

Fot. Janusz Mincewicz
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Wielkość przewozów ładunków polskim 
transportem samochodowym wyrażona 
w tonokilometrach z 14,7% udziału 
w ogólnych przewozach Unii Europejskiej 
daje nam pozycję lidera.
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Jakie znaczenie ma dla VIVE Transport nowa inwesty-
cja magazynowo-logistyczna w Kielcach?
Operacje logistyczne w Grupie VIVE mają miejsce właściwie od jej 
powstania, czyli od 25 lat. Swoją drogą, obchodzimy w tym roku 
jubileusz – zarówno firma działająca już ćwierć wieku, jak i ja 
osobiście, bowiem już tyle lat pracuję w logistyce. Wracając do 
pana pytania, 10 lat temu w Grupie VIVE wyodrębniła się spółka 
przewozowa VIVE Transport, zajmująca się zagadnieniami logisty-
ki transportowej z zastosowaniem nadwozi wymiennych BDF, któ-
re są jednocześnie magazynem i środkiem transportu. Oferujemy 
naszym klientom dedykowane, zwinne łańcuchy dostaw uwzgled-
niające obie te funkcje. Zajmujemy się między innymi operacjami 
magazynowymi obsługującymi wyroby gotowe dla spółek Grupy 
VIVE - na powierzchni około 10 000 m2. Strategia zakłada syner-
gię rozwiązań dla wewnętrznych działań Grupy, jak i klientów 
zewnętrznych, opierających się w dużej mierze na wspomnianych 
BDF-ach. Pracując nad rozwojem Grupy, dostrzegliśmy potencjał 
w stworzeniu powierzchni magazynowo-logistycznej w Kielcach. 
Tak więc to kolejny krok w rozwoju przedsiębiorstwa.

Do rozwoju przedsiębiorstwa potrzebni są jednak tak-
że kierowcy, a o nich ostatnio bardzo trudno.
Nie zgadzam się z tą opinią. Dla dobrych pracodawców problem bra-
ku kierowców nie istnieje. Zawód kierowcy zawodowego pojazdów 
ciężkich jest specyficzny, wymagający dużej empatii ze strony osób 

zarządzających firmą. Dlatego, gdy rozpo-
cząłem 5 lat temu pracę w VIVE  

 

Transport, razem z naszym dyrektorem transportu uzyskaliśmy pra-
wo jazdy kategorii C+E, by zrozumieć specyfikę pracy za kierownicą 
zestawów. Bardzo często rozmawiamy z naszymi pracownikami - 
kierowcami. Jesteśmy być może jedyną lub jedną z nielicznych firm, 
w której kierowcy posiadają swój organ reprezentacyjny, bo ciężko 
przecież dyskutować z ponad 100 osobami, szczególnie, gdy mają 
charakter pracy typowo wyjazdowy. Dlatego współpracujemy z de-
mokratycznie wybieraną Radą Kierowców. Moim zdaniem właśnie 
poznanie specyfiki tej profesji, osób ją wykonujących stanowi klucz 
do sukcesu. Dlatego nie chodzi o problem ze znalezieniem kadry 
pracowniczej, po prostu niewielu jest dobrych pracodawców.

VIVE prowadzi szkolenia dla kierowców?
W mniejszych miejscowościach, na przykład z województwa 
świętokrzyskiego, zawód kierowcy stanowi dużą szansę awansu 
społecznego i możliwość samorozwoju. My na własne potrzeby 
inwestujemy w takich ludzi. W Grupie VIVE znajduje się spółka 
zajmująca się szkoleniem kierowców - Eco Driving Academy PL. 
Jesteśmy jedynym partnerem w Polsce renomowanej IRU Academy 
mającej siedzibę w Genewie. W ciągu ostatnich trzech lat prze-
szkoliliśmy około 1000 kierowców.

Nadwozia wymienne BDF są już od dłuższego czasu 
w ofercie VIVE Transport. Jak Pan ocenia z perspekty-
wy czasu pomysł wprowadzenia tego rozwiązania?
Jeśli chodzi o transport konwencjonalny, nie mówimy tutaj o prze-
wozach mocno specjalistycznych, BDF są najbardziej uniwersal-

nym środkiem transportu. 
Nie tylko ze względu na 

wielofunkcyjność związa-
ną z równoczesną możli-
wością magazynowania 
towaru. Nadwozia wy-
mienne charakteryzuje 

Nie brakuje 
kierowców tylko 
dobrych pracodawców
Z Grzegorzem Woelke, prezesem VIVE Transport, rozmawia Tomasz Czarnecki.
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bowiem także wysoka kubatura i stosunkowo wysoka ładowność. 
Korzystamy z BDF-ów typu holenderskiego - na małych kołach. 
Nadwozia te budowane są w Polsce, co pozwala nam na dobre 
warunki współpracy z interesariuszami. Natomiast transport „na 
podwozia” bazuje przede wszystkim na produkcji zagranicznej.

Strategia VIVE Transport, jak każdej chcącej się roz-
wijać firmy, sięga zapewne dalej niż na kolejny mie-
siąc, rok. Jak Pan widzi sytuację w transporcie za 
pięć, dziesięć lat?
Kluczowe znaczenie dla każdej firmy transportowej będą miały wy-
darzenia polityczne i te związane z rozwojem i przyswajaniem przez 
organy administracyjne nowych technologii. Unia Europejska staje 
się niejako miejscem licytacji coraz bardziej protekcjonistycznych 
systemów państw Europy Zachodniej. Trudno mówić o wolnym rynku 
i swobodzie wymiany towaru zgodnych z założeniami funkcjonowania 
Wspólnoty, gdy nie są respektowane specjalizacje narodowe. Polska 
nie ma ich za wiele, szczególnie porównując się z wieloma innymi kra-
jami ze Starego Kontynentu, ale transport drogowy to taki wycinek 
gospodarki, w którym jesteśmy lepsi od innych. Dlatego od tego, w jaki 
sposób obronimy swoją pozycję, liczę tutaj na niezłomną postawę po-
lityków i organizacji, będzie zależała przyszłość przewoźników wywo-
dzących się z kraju nad Wisłą, czyli także przyszłość VIVE Transport.

Wspominał Pan też o aspektach technologicznych.
Tutaj również zacznę od kwestii związanych z przepisami, które 
różnie prezentują się Europie, jeśli chodzi o pociągi drogowe. Tego 
rodzaju zestawy mogą przynieść wiele pozytywnych efektów. Jed-
na emisja CO

2
, jedno zużycie paliwa, jeden kierowca… Nie możemy 

mówić o polityce proekologicznej bez zaakceptowania tego rodzaju 
transportów. Co ważne, badania wykazały, że nie oddziałują one 
także bardziej negatywnie na infrastrukturę drogową niż pojedyn-
cze zestawy ciągnik-naczepa.
Drugi kierunek to pojazdy autonomiczne ze zmieniającą się rolą 
kierowcy. Może nie za pięć, ale za dziesięć lat będziemy mieli do 
czynienia z sytuacją podobną, jaka jest teraz w żegludze liniowej, 
w której następuje duża powtarzalność transportów między huba-
mi. Ze względu na stosunkowo proste oprogramowanie w przypadku 
transportów drogowych zostanie na takich trasach ograniczona rola 
kierowcy, który zajmie się jedynie manewrami zestawami w obrębie 
centrów logistycznych. W sytuacjach mniej powtarzalnych pojazdy 
autonomiczne będą wspierane przez specjalne centra z wysokiej 
klasy specjalistami przejmującymi w razie potrzeby stery ciągników 
siodłowych. Pozostanie 30-40% przejazdów mocno specjalistycznych 
lub na rzadko uczęszczanych odcinkach. Tutaj zostanie w pełni za-
chowany czynnik ludzki, zatem zawód kierowcy nie zniknie.

I celem firmy jest dopasowanie się do tych realiów…
Śledzimy wydarzenia ekonomiczne w skali makro. Jeśli chodzi o do-
pasowanie się do rozwiązań politycznych, rozważamy nawet założe-
nie filii w kraju/krajach, w których działania będą objęte mniejszymi 

restrykcjami. Chcemy bowiem zawsze oferować klientom optymalne 
rozwiązania zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i koszto-
wym. Oczywiście jeśli pojawią się możliwości technologiczne do po-
lepszenia naszych działań, również z nich skorzystamy. Choć dla nas 
zawsze człowiek, pracownik będzie odgrywał najważniejszą rolę.

Z Pana słów wynika, że trochę obawiacie się wprowa-
dzenia pakietu mobilności.
Dostosujemy się do każdego obowiązującego prawa, bo taka jest wola 
naszych klientów. Nawet jeśli rozwiązania byłyby bardzo niekorzyst-
ne, poradzimy sobie z nimi. Zresztą, moim zdaniem obecna sytuacja 
stanowi etap przejściowy, związany z kampaniami politycznymi 
prowadzonymi w wielu krajach. Dotychczasowa strategia działania 
Unii Europejskiej powoli zamiera. Ostatnio miałem okazję wymienić 
poglądy z kolegami z firm transportowych z innych państw. Wszy-
scy dostrzegali sprzeczności między realizacją doraźnych celów 
populistycznych, haseł przedwyborczych, a tym, że logistyka pełni 
rolę służebną względem działalności produkcyjnej. Kraje wiodące 
w Europie, tzw. rozwinięte gospodarki, popadają w klincz logiczny. 
Zamykają rynek dla innych, nie mając koncepcji na umieszczenie na 
nim swoich produktów i usług, które w dodatku bez logistyki i trans-
portu nie mogą być tam realizowane. Zatem to tendencja przejściowa 
i prawdopodobnie za kilka lat znów wrócimy do idei wolnego rynku. 
Choćby ze względu na interesy producentów, zwłaszcza tych z Nie-
miec i innych krajów wysokouprzemysłowionych.

Obecnie mamy czasy usługodawcy czy usługobiorcy?
Pytanie jest przewrotne. Rynek to spotkanie popytu i podaży. Jest 
część przewoźników upatrujących swojej szansy w „taniości”, inni 
stawiają na jakość i rozwój działalności. I tak samo sprawa wyglą-
da z ich klientami – niektórzy zdecydowanie nie chcą zrezygnować 
z niskich cen, lecz wiele gałęzi przemysłu wręcz wymaga wysokie-
go poziomu i nie może sobie pozwolić na niedociągnięcia. Nie tyl-
ko z moich obserwacji wynika, że konsument jest coraz bardziej 
wymagający, oczekuje szybkości dostawy, niezawodności. Obecnie 
konsumpcja, oprócz samego produktu, skupia się na otoczce związa-
nej między innymi ze sposobem dostarczenia towaru, umiejętnością 
kontaktu z nabywcą itp. Ponieważ nabywca wymaga dopasowania do 
swoich potrzeb, musi ponosić tego określone koszty. Dlatego czasy 
kuriera zostawiającego awizo w drzwiach szybko się skończą…

I na koniec, jako fan piłki ręcznej nie mogę tego py-
tania nie zadać. Sukcesy piłkarzy ręcznych PGE VIVE 
Kielce wpływają na działalność VIVE Transport?
Mam taką zasadę - nie zawsze najkrótsza droga prowadzi do celu. 
Ważny elementem funkcjonowania Grupy VIVE są też działania 
społeczne. Klub sportowy wpływa na wiele części naszej bizneso-
wej działalności, może nie bezpośrednio, ale na pewno czyni firmę 
mocno rozpoznawalną i wpływa na pozytywny image.

Dziękuję za rozmowę.
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CPK ma integrować transport 
Z Krzysztofem Mamińskim, prezesem PKP o przewozach intermodalnych i rozwoju przewozów pasażerskich, 
rozmawia Janusz Mincewicz 

Minęło już kilka miesięcy, jak został Pan prezesem 
PKP S.A. Jaki jest bilans otwarcia?
Kontynuujemy program modernizacji dworców kolejowych. 
W najbliższych latach planujemy wydać około 1 mld zł na inwe-
stycje dworcowe. Zamierzamy zmodernizować lub wybudować od 
podstaw około 200 obiektów. To w sumie dwie trzecie czynnych 
dworców kolejowych. W obecnej perspektywie, w większym niż 
dotychczas stopniu, chcemy też skupić się na realizacji inwestycji 
w mniejszych miejscowościach. Ponadto zmieniamy podejście do 
zarządzania nieruchomościami. Zamiast wyprzedawać, chcemy 
w maksymalnym stopniu wykorzystywać ich potencjał usługo-
wy zarówno w transporcie, jak i logistyce. Będziemy więc kon-
centrować się na optymalnym zagospodarowaniu nieruchomości 
i czerpaniu z nich długofalowych zysków. Porządkujemy również 
wewnętrzne procedury. Zaostrzyliśmy m.in. zasady związane 
z zamówieniami z wolnej ręki, wzmocniliśmy grupę audytorsko-
-kontrolną, analizujemy wydatki spółki z minionych lat. Ponadto 
realizujemy program oszczędnościowy. Dzięki rezygnacji z wielu 
kosztowych umów m.in. z firmami doradczymi, udało się w znacz-
nym stopniu zmniejszyć koszty w tym obszarze. Teraz skupiamy 
się na wykorzystaniu potencjału naszych pracowników i na reali-
zacji zadań przy wsparciu własnych zasobów. Dążymy także do 
struktury holdingu w Grupie PKP. W obecnych realiach będzie ona 
najbardziej efektywna, przełoży się chociażby na usprawnienie 
i lepszą koordynację procesów inwestycyjnych.

 Coraz lepiej radzi sobie PKP Cargo, które zwiększa 
przewozy i udział w rynku. Jest Pan przewodniczą-
cym Rady Nadzorczej tej spółki. Jaki powinien być jej 
dalszy kierunek rozwoju, by skutecznie konkurowała 
z transportem samochodowym?
Kierunki rozwoju PKP Cargo wynikają z realizowanej przez tę 
spółkę strategii do 2020 r. Mówi ona m.in. o umacnianiu pozycji 
lidera na krajowym rynku transportowym, zwiększaniu obecności 
na rynkach międzynarodowych oraz rozwijaniu przewozów inter-
modalnych i kompleksowej obsługi logistycznej. Perspektywicz-
nym kierunkiem rozwoju stają się przewozy intermodalne Nowym 
Jedwabnym Szlakiem z i do Chin przez Centrum Logistyczne PKP 
Cargo w Małaszewiczach na granicy polsko-białoruskiej. W związ-
ku z zapowiadanym w najbliższych latach spadkiem przewozów 
masowych, Grupa PKP Cargo planuje także dalszy rozwój przewo-
zów specjalistycznych, w tym m.in. artykułów spożywczych, che-
micznych czy branży automotive. Aby podejmowane działania były 
bardziej efektywne, niezbędne jest zrównanie szans transportu 
kolejowego z transportem samochodowym. Skutkiem nierówności 
w traktowaniu tych gałęzi transportu jest obserwowany, nie tylko 
w Polsce, nieustający wzrost udziałów transportu drogowego w ca-

łym rynku przewozów. To efekt tego, że kolej pokrywa wszystkie 
opłaty za dostęp do infrastruktury, nawet za najkrótsze trasy kole-
jowe i tory odstawcze, pełniące funkcje kolejowych parkingów. Na-
tomiast opłat dla transportu drogowego na drogach wojewódzkich, 
powiatowych czy gminnych praktycznie nie ma. Chciałbym jednak 
podkreślić, że sektor kolejowy nie oczekuje wprowadzania jakichś 
szczególnych preferencji, ale stworzenia warunków do zrównowa-
żonego rozwoju transportu. Potrzebna jest także szersza promocja 
kolei jako bardziej ekologicznej i bezpieczniejszej formy transpor-
tu niż transport drogowy.

Rosną przewozy kontenerowe Nowym Jedwabnym 
Szlakiem. Czy w związku z malejącym udziałem ładun-
ków masowych, przewozy intermodalne to przyszłość 
polskich kolei towarowych?
Obecnie transport intermodalny stanowi około 10 % w wolumenie 
przewozów Grupy PKP Cargo. Chcemy zmniejszyć w tym zakresie 
dystans, jaki nas dzieli od innych kolei, zwłaszcza zachodnioeuro-
pejskich, gdzie udział intermodalu przekracza 40% ogółu przewo-
zów. Planom tym sprzyja położenie Polski na przecięciu ważnych 
transeuropejskich korytarzy transportowych, w tym dogodne po-
łączenia z portami Morza Północnego, Bałtyku, Adriatyku i Morza 
Czarnego. Kolejnym atutem jest lokalizacja naszego kraju na trasie 
Nowego Jedwabnego Szlaku, którym realizowane są przewozy mię-
dzy Chinami i państwami Unii Europejskiej. Systematyczny wzrost 
tych przewozów oraz dobre perspektywy ich rozwoju w kolejnych 
latach sprawiają, że Polska poprzez ogniwa obsługi logistycznej 
– centra logistyczne i terminale – ma szansę stać się centralnym 
hubem w tej części Europy.

 PKP, oprócz Małaszewicz i Poznania Franowa, nie ma 
sieci dobrze wyposażonych terminali kontenerowych. 
Czy są plany, by to poprawić?
Grupa PKP Cargo posiada obecnie 6 terminali kontenerowych, 
w tym terminal w Ostrawie-Paskowie na terenie Czech, oraz jeden 
punkt przeładunku kontenerów. Jednak w związku z rozwojem 
przewozów intermodalnych sieć tych terminali nie pokrywa swoim 
zasięgiem wszystkich potrzeb klientów. Dlatego Grupa współpra-
cuje z innymi operatorami logistycznymi, którzy posiadają termi-
nale kontenerowe w miejscach, gdzie takich terminali nie ma PKP 
Cargo. Biorąc pod uwagę rosnące przewozy kontenerów realizowa-
ne z udziałem polskich portów oraz w relacjach między Chinami 
i państwami UE przez Polskę, rozważana jest możliwość utworze-
nia kolejnych terminali intermodalnych. Jednocześnie, na potrzeby 
zwiększonych przewozów jednostek intermodalnych, Grupa PKP 
Cargo podjęła działania zmierzające do rozbudowy terminala kon-
tenerowego w Centrum Logistycznym w Małaszewiczach.
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 Dynamicznie rosną przewozy pasażerskie, w których 
wiodące miejsce zajmuje PKP Intercity. Jakie działa-
nia inwestycyjne planuje ta spółka, by zwiększyć prze-
wozy i poprawić obsługę klienta?
Do priorytetowych zadań zaliczam przede wszystkim remonty 
dworców. Modernizacja infrastruktury, taboru czy właśnie inwe-
stycje dworcowe to działania skierowane do naszego klienta. Chce-
my, by kolej była jeszcze bardziej nowoczesna i propasażerska. 
Oferowane przez nas usługi powinny być na najwyższym poziomie, 
osiągnięcie tego bez inwestycji nie jest możliwe. Bardzo ważnym 
krokiem w tworzeniu nowoczesnej, przyjaznej oferty jest możli-
wość przejazdów pociągami trzech przewoźników: PKP Intercity, 
Polregio i PKP SKM w Trójmieście przy zakupie jednego blankie-
tu biletowego. Chcemy, aby sukcesywnie do tego uruchamianego 
właśnie i koordynowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Bu-
downictwa projektu włączali się kolejni przewoźnicy. Najnowsze 
wyniki przewozowe PKP Intercity pokazują, że zmierzamy w do-
brym kierunku. W I półroczu 2017 r. liczba pasażerów przekroczy-
ła 150 mln. To najwyższy wynik osiągnięty przez ostatnie 10 lat.

Czy z perspektywy kilku lat, zakup Pendolino okazał 
się inwestycją zasadną dla rozwoju kolei pasażer-
skich?
Pamiętam swój przejazd pierwszą wersją tego pociągu. To był rok 
1995, pociąg został sprowadzony z Włoch do Polski. W tamtych 
realiach taki pociąg wydawał się niezwykle nowoczesny. Dziś trak-
tujemy go jako standard i chcemy, aby składów, które rozwijają 
prędkość 200 km/godz. było na polskich torach jak najwięcej. To 
duża szansa dla naszych rodzimych producentów. Liczę na to, że 
w najbliższym czasie PESA czy NEWAG zaprezentują projekty bu-
dowy pociągów takich jak Pendolino.

Jest Pan zwolennikiem kolei dużych prędkości?
Chciałbym, aby w ciągu najbliższych lat koleją w Polsce można 
było jeździć z prędkością 200-230 km/godz. Dlatego cieszy mnie, 
że ministerstwo wróciło do pomysłu porzuconego kilka lat temu. 
Obecnie prowadzone są analizy dotyczące uruchomienia kolei du-
żych prędkości w Polsce, które pokażą, czy ich budowa przyniesie 
konkretne korzyści ekonomiczne i rozwojowe. Myślę, że warto 
ponownie rozważyć ten pomysł, chociażby ze względu na budo-
wę Centralnego Portu Komunikacyjnego i integrację różnych form 
transportu.

PKP PLK ma w tej perspektywie finansowej do wy-
korzystania olbrzymie środki finansowe na moderni-
zację infrastruktury. 
Czy nie obawia się Pan 
o ich wykorzystanie?
Na inwestycje PKP Polskich 
Linii Kolejowych patrzę 
z optymizmem. Spółka 
utrzymuje dobre tempo, 
a dzięki usprawnieniu pro-
cedur nadrobiła opóźnienia 
z minionych lat. W obecnej 

perspektywie do wykorzystania jest ponad 66 mld zł. Do tej pory 
spółka podpisała umowy o wartości ok. 13 mld zł, do końca tego 
roku chce zakontraktować ok. 20 mld zł, co razem z porozumie-
niami za 2016 r. powinno dać zaangażowanie co najmniej połowy 
wartości Krajowego Programu Kolejowego. Ubiegły rok był czasem 
ogłaszania przetargów, natomiast w roku 2018 będziemy już mieli 
do czynienia z dużym natężeniem robót budowalnych.

Jak, z perspektywy kolei, zapatruje się Pan na budowę 
Centralnego Portu Komunikacyjnego?
Centralny Port Komunikacyjny ma integrować transport lotniczy, 
kolejowy i drogowy. Koncepcja CPK to pomysł, który będzie umoż-
liwiał sprawne podróżowanie. Będziemy dążyć do tego, żeby pasa-
żer już w pociągu mógł odprawić swój bagaż czy sprawdzić waż-
ność biletu. Wyglądałoby to mniej więcej tak: wsiadamy do pociągu 
z walizką, która trafia do wagonu bagażowego, stamtąd zabierana 
jest przez służby lotniskowe do samolotu. Dzięki temu wychodząc 
z pociągu jedynie z bagażem podręcznym, możemy od razu przejść 
przez strefę bezpieczeństwa i wsiąść do samolotu.

Dziękuję za rozmowę.

- Niezbędne jest zrównanie szans 
transportu kolejowego z transportem 
samochodowym. Skutkiem nierówności 
w traktowaniu tych gałęzi transportu 
jest obserwowany, nie tylko w Polsce, 
nieustający wzrost udziałów transportu 
drogowego w całym rynku przewozów.
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Regulacje w transporcie 
drogowym – system SENT
W marcu bieżącego roku branża spedycyjna „wzbogaciła się” o kolejne przepisy, które dotyczą systemu monitorowa-
nia drogowego przewozu towarów. Co regulują artykuły ustawy i jakie obowiązki nałożone zostały na przewoźników?

Nowe regulacje zawarte w Ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o sys-
temie monitorowania drogowego przewozu towarów określają 

zasady systemu monitorowania, odpowiedzialność każdej ze stron 
biorącej udział w przewozie towarów, sposobu kontroli przepisów. 
Wyszczególnione zostały towary objęte systemem SENT. Dodatko-
wo Ustawa szczegółowo określa takie pojęcia jak: data zakończe-
nia transportu, nadawca i odbiorca towaru, podmiot odbierający, 
podmiot wysyłający, kierujący; przewoźnik, środek transportu, czy 
terytorium kraju.
Ustawa bardzo szczegółowo uwzględnia, które towary podlegają, 
a które nie podlegają systemowi monitorowania drogowego. To-
wary i przewozy, które nie muszą zostać zarejestrowane w sys-
temie SENT, to:
 ❙ towary z podkategorii PKWiU;
 ❙ pozycje CN;
 ❙ przewozy realizowane przez operatorów pocztowych w pacz-

kach pocztowych w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 
1823 i 1948);

 ❙ towary, które są objęte procedurą celną tranzytu, składowania, 
odprawy czasowej, przetwarzania lub wywozu, powrotnym  
wywozem;

 ❙ ładunki, w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy z za-
stosowaniem systemu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 
Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 43 i 60);

 ❙ przewóz towarów, który nie jest związany z wykonaniem czyn-
ności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów 
i usług, jeżeli przewożonym towarom towarzyszy dokument 
potwierdzający przesunięcie międzymagazynowe wystawiony 
przez nadawcę towarów.

W przypadku przewozu towaru rozpoczynającego się na teryto-
rium kraju (dostawa wewnątrzwspólnotowa towarów, eksport), 
podmiot wysyłający jest zobowiązany, przed rozpoczęciem przewo-
zu towaru: przesłać do rejestru zgłoszenie, uzyskać numer referen-
cyjny dla tego zgłoszenia i przekazać ten numer przewoźnikowi.

Dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów albo eksportu 
towarów w rozumieniu Ustawy o podatku od towarów i usług 
zgłoszenie dokonane przez podmiot wysyłający winno zawierać 
następujące dane: planowaną datę rozpoczęcia przewozu, dane 
podmiotu wysyłającego, dane odbiorcy towaru, dane adresowe 
miejsca załadunku towaru oraz dane dotyczące towaru.
Takie zgłoszenie ma obowiązek uzupełnić przewoźnik przed roz-
poczęciem przewozu towaru o:
 ❙ dane przewoźnika obejmujące: imię i nazwisko albo nazwę, ad-

res zamieszkania albo siedziby i numer identyfikacji podatko-
wej albo numer, za pomocą którego przewoźnik jest zidentyfi-
kowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku 
od wartości dodanej;

 ❙ numery rejestracyjne środka transportu;
 ❙ datę faktycznego rozpoczęcia przewozu towaru;
 ❙ planowaną datę zakończenia przewozu towaru;
 ❙ numer zezwolenia, zaświadczenia lub licencji w rozumieniu 

przepisów Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie dro-
gowym, o ile są wymagane;

 ❙ dane adresowe miejsca dostarczenia towaru albo miejsce 
zakończenia przewozu na terytorium kraju (dla dostawy we-
wnątrzwspólnotowej towarów);

 ❙ numer dokumentu przewozowego towarzyszącego przewożo-
nemu towarowi.

Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów 
zawiera własną definicję pojęcia „przewoźnik" – jest nim pod-
miot wykonujący przewóz towarów. To na nim ciążą obowiązki 
wskazane, np. w przepisie art. 5 ust. 4 powołanej Ustawy. W tym 
przypadku przewoźnikiem jest podmiot, któremu operator logi-
styczny zlecił przewóz towarów.
Import towarów wiąże się z analogicznymi obowiązkami, z tym, 
ze podmiotem zobowiązanym do dokonania zgłoszenia jest od-
bierający towar. W przypadku tranzytu przez terytorium RP, obo-
wiązek dokonania zgłoszenia spoczywa na przewoźniku.
Towar objęty procedurą celną nie podlega obowiązkowi rejestra-
cji w systemie SENT.
Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące przepisów związa-
nych z systemem SENT znajdują się w Dzienniku Ustaw. Nowa 
ustawa reguluje wiele kwestii, lecz pod względem operacyjnym 
przysparza dodatkowej pracy przewoźnikom. Załadunki towa-
rów, które podlegają rejestracji w systemie, znacząco ogranicza-
ją liczbę przewoźników drogowych, którzy mogą je realizować, 
gdyż jeszcze nie każdy z nich przeszedł procedurę wdrażania 
systemu SENT. ■

 ■Maja Malinowska
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WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH SYSTEMEM MONITOROWANIA DROGOWEGO
CN 2207 nieoznaczone znakami akcyzy - al-
kohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy 
alkoholu 80% obj. lub większej; alkohol etylo-
wy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej 
mocy, skażone.
CN 2707 oleje i pozostałe produkty destylacji 
wysokotemperaturowej smoły węglowej; podob-
ne produkty, w których masa składników aroma-
tycznych jest większa niż składników niearoma-
tycznych, np. benzen, toluen, ksylol, naftalen.
CN 2710 oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane 
z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; pre-
paraty gdzie indziej niewymienione ani niewłączo-
ne, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy 
naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów 
bitumicznych, których te oleje stanowią składniki 
zasadnicze preparatów, np. benzyna lakiernicza, 
benzyna lotnicza, benzyna silnikowa, oleje napędo-
we, oleje opałowe; oleje odpadowe.
CN 2905 alkohole alifatyczne i ich fluorowco-
wane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane 
pochodne, np. alkohol metylowy, alkohol propy-
lowy, alkohol izopropylowy, alkohol butylowy, 
sorbitol, glikol, gliceryna.

CN 2917 kwasy polikarboksylowe, ich bez-
wodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; 
ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub 
nitrozowane pochodne.
CN 3403 preparaty smarowe (włącznie z cie-
czami chłodząco-smarującymi, preparatami 
do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami 
przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, prepa-
ratami zapobiegającymi przyleganiu do formy 
opartymi na smarach); preparaty w rodzaju 
stosowanych do natłuszczania materiałów włó-
kienniczych, skóry wyprawionej, skór futerko-
wych lub pozostałych materiałów, z wyłącze-
niem preparatów zawierających, jako składnik 
zasadniczy, 70% masy lub więcej olejów ropy 
naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów 
bitumicznych.
CN 3811 środki przeciwstukowe; inhibitory 
utleniania; inhibitory tworzenia się żywic; do-
datki zwiększające lepkość; preparaty antykoro-
zyjne; pozostałe preparaty dodawane do olejów 
mineralnych (włącznie z benzyną) lub do innych 
cieczy, stosowanych do tych samych celów, co 
oleje mineralne.

CN 3814 zawierające alkohol etylowy - 
organiczne złożone rozpuszczalniki i roz-
cieńczalniki, gdzie indziej niewymienione 
ani niewłączone; gotowe zmywacze farb 
i lakierów.
CN 3820 zawierające alkohol etylowy - 
środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe 
płyny przeciwoblodzeniowe.
CN 3824 gotowe spoiwa do form odlewni-
czych lub rdzeni; produkty chemiczne i pre-
paraty przemysłu chemicznego lub przemy-
słów pokrewnych (włączając te składające się 
z mieszanin produktów naturalnych), gdzie 
indziej niewymienione ani niewłączone, np. 
oleje fuzlowe powstające jako produkt ubocz-
ny przy produkcji alkoholu etylowego.
CN 3826 biodiesel i jego mieszaniny, nie-
zawierające lub zawierające mniej niż 70% 
masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzy-
mywanych z minerałów bitumicznych, susz 
tytoniowy - za susz tytoniowy uznaje się, bez 
względu na wilgotność, tytoń, który nie jest 
połączony z żywą rośliną i nie jest jeszcze 
wyrobem tytoniowym.



Polskie porty  
i terminale morskie – ocena 
W ostatnich latach Polska inwestuje w porty i terminale morskie. O planach modernizacyjnych głównych polskich portów 
morskich pisaliśmy w poprzednich wydaniach. Uzupełniamy temat: czy osiągnęliśmy już zadowalający poziom i możemy 
powiedzieć, że mamy dobre porty i terminale morskie? Na to pytanie odpowiadają naukowcy i specjaliści związani z branżą. 

prof. Maciej Matczak, Katedra Logistyki i Systemów Transportowych Akademia Morska w Gdyni

Polskie porty morskie, a mam tu na uwadze 
porty w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świno-
ujściu, uznać można za ośrodki obsługi ładun-
ków oraz pasażerów funkcjonujące zgodnie ze 
światowymi czy europejskimi standardami. 
Oczywiście ich możliwości przeładunkowe są 
zdecydowanie mniejsze od portów Rotterdam, 
czy Antwerpia, jednakże, biorąc po uwagę 
potencjał rynku bałtyckiego, a także potrzeby 
polskiej wymiany handlowej, można mówić 
o dobrym, a nawet bardzo dobrym poziomie 
przygotowania do świadczenia usług. Termi-
nale przeładunkowe zarówno te obsługujące 
kontenery czy promy ro-ro, jak również te 

odpowiadające za przeładunki towarów ma-
sowych (np. ropa, węgiel, gaz) dysponują 
nowoczesnymi urządzeniami i instalacjami 
przeładunkowymi, co umożliwia ich efektyw-
ne i sprawne działanie. Oczywiście nadal ist-
nieje szereg wyzwań związanych z rozwojem, 
wśród których wymienić można: poprawę do-
stępu do portów od strony wody (pogłębianie 
torów wodnych oraz nabrzeży przeładunko-
wych), poprawę komunikacji portów z zaple-
czem lądowym (sieć dróg i linii kolejowych), 
czy też dalszą integrację systemów informa-
cyjnych pozwalających na sprawną obsługę 
kontrahentów portów. ■

dr inż. Robert Sternik, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Porty Gdańsk, Szczecin – Świnoujście i Gdynia 
mają podstawowe znacznie dla polskiej gospo-

darki morskiej. W wyniku prac modernizacyj-
nych nastąpiła radykalna poprawa w zakresie 
jakości i wielkości prac przeładunkowych. 
Kolejne planowane działania modernizacyj-
ne i inwestycyjne przyczynią się do dalszego 
polepszania ich potencjału przeładunkowego. 
Na szczególne wyróżnienie zasługuje tempo 
rozbudowy i modernizacji Portu Gdańskiego, 
zdolnego obsługiwać największe jednostki 
kontenerowe. Ambitne plany związane z bu-
dową nowego, głębokowodnego nabrzeża stwa-
rzają dla portu perspektywę zyskania pozycji 
największego hubu oceanicznego w tej części 
Bałtyku. Wydaje się, że w takiej sytuacji za-
grożeniem dla ambitnych planów może stać 
się zbyt powolne rozwijanie zaplecza portowe-

go w postaci obsługującej port infrastruktury 
transportowej. Po zakończeniu remontu mostu 
kolejowego zwiększy się prędkość pociągów, co 
nie zmienia faktu, że transport lądowy nadal 
może być wąskim gardłem, przy ambitnych 
planach rozwojowych portu. Niewykorzysta-
ną szansą dla rozwiązania problemu trans-
portu w głąb lądu jest udrożnienie kanału 
dla śródlądowego transportu wodnego, do 
czego Gdańsk jest predestynowany. Znacz-
nie efektywniej z koncepcjami rozwojowymi 
portu współgrają rozwiązania od strony morza, 
gdzie wzrost obsługiwanej przez port masy 
ładunkowej powiększa perspektywy rozwoju 
transshipmentu realizowanego za pomocą stat-
ków feederowych. ■
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dr Michał Beim, Instytut Sobieskiego

Polskie porty należą do najdynamiczniej 
rozwijających się w Europie. Ich sukces ma 
kilka źródeł, przede wszystkim jest nim 
trwający od kilkunastu lat wzrost gospo-
darczy. Kluczem do sukcesu było jednak 
umiejętne przygotowanie się portów do ob-
sługi kontenerów w momencie, gdy udział 
przeładunku węgla zaczął drastycznie ma-
leć. W dobie globalnej konteneryzacji było 
to konieczne, a polskie porty wywiązały się 
z tego bardzo dobrze. Niemniej, konkuren-
cja ze strony portów zachodnioeuropejskich 

nadal jest bardzo duża. Skala operacji, moż-
liwość formowania pociągów w bardzo wielu 
kierunkach itp. nadal dają przewagę portom 
z Rotterdamu, Antwerpii czy Hamburga. 
Poza tym są one włączone w kluczowe, eu-
ropejskie szlaki kolejowe. Znaczącym wy-
zwaniem dla Polski, jest więc zapewnienie 
połączeń kolejowych portów z terminalami 
intermodalnymi w głębi kraju. Jest to ważne 
zarówno dla wzmocnienia pozycji konkuren-
cyjnej polskich portów, jak i dla zrównowa-
żonego rozwoju transportu w kraju. ■

Jerzy Wcisła, senator RP z Elbląga

Przede wszystkim nie możemy zapominać,  
że na świecie, w Europie, a nawet nad Bałtykiem 
są porty większe od polskich i ciągle musimy 
rozwijać infrastrukturę, by się z nimi mierzyć. 
Dobrym sygnałem jest to, że pozycja naszych 
portów bardzo szybko rośnie. I nieprzypadko-
wo, bo w ciągu ostatnich lat zrealizowano wiele 
zadań poprawiających możliwości portów. Wiel-
kimi sukcesami okazała się budowa terminalu 
DCT, dzięki któremu gdański port, jako jedyny 
na Bałtyku jest dostępny dla największych kon-
tenerowców świata – i terminala LNG w Świno-
ujściu. Konieczna jest jednak ciągła poprawa 

dostępności do portów zarówno od strony lądu, 
jak i morza. Takie inwestycje są realizowane 
(Gdynia – tor wodny i obrotnica) i planowane 
w najbliższym czasie (Szczecin-Świnoujście 
– tor wodny). Poprawia się też skomunikowa-
nie portów z transportem kolejowym (Gdańsk, 
Szczecin) i powstają koncepcje rozwoju połączeń 
śródlądowych. Niestety, intermodalność nadal 
jest bardziej hasłem niż kierunkiem rozwoju. 
Można zatem stwierdzić, że polskie porty mor-
skie już są atrakcyjne dla przewoźników, ale cią-
gle wiele zadań, głównie inwestycyjnych trzeba 
wykonać, by wygrywać wyścig o klienta. ■

 ■ Przygotował: Janusz Mincewicz
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Zmiany gospodarcze i dynamiczne otoczenie biznesowe powodują, że rola działu zakupów w organizacjach rośnie, 
a firmy potrzebują utalentowanych pracowników bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Prezentujemy wyniki badania 
przeprowadzonego przez Hays wśród firm i specjalistów z działów zakupów.

Nowa rola działu zakupów
Działy zakupów zdobywają coraz silniejszą pozycję w firmach. 
Odpowiadają za to, w jaki sposób i w oparciu o jakie kryteria do-
konywane są zakupy w organizacji. Oznacza to, że nie zajmują 
się wyłącznie negocjowaniem najniższych cen. Ich zadaniem jest 
dopilnowanie, aby zakupy firmy miały właściwe przełożenie na 
realizację jej celów, zachowując jednocześnie kontrolę nad kosz-
tami. Wiele firm koncentruje się na rozwoju procesów zakupo-
wych, ponieważ ma świadomość wpływu efektywności kosztowej 
na wynik finansowy oraz tego, że profesja zakupowa może realnie 
wpływać na ich przewagę konkurencyjną.

Intensywny rozwój funkcji zakupowych oraz rosnące zapotrzebo-
wanie na specjalistów z doświadczeniem i odpowiednimi kompe-
tencjami powodują, że w niektórych obszarach zakupów można 
mówić o rynku kandydata. Pożądani są kandydaci z właściwą 
mieszanką umiejętności technicznych i miękkich, a konkurencja 
o najlepszych specjalistów jest coraz większa.

Poszukiwania pracowników
Pracodawcy wskazują, że najtrudniej znaleźć im pracowników 
w obszarze category management – wskazuje na to 43% firm bio-
rących udział w badaniu Hays. Wyzwania rekrutacyjne dotyczą 
jednak większości stanowisk w dziale zakupów.
Najczęściej firmy zmagają się z wyzwaniem pozyskania odpowied-
nich pracowników na poziomie specjalistów (35%). Trudności wy-
stępują również w rekrutacji osób z mniejszym doświadczeniem 
(młodszych specjalistów) oraz starszych, samodzielnych specjali-
stów i menedżerów.
Rekrutacja wiąże się z koniecznością znalezienia kandydatów 
posiadających odpowiednie kompetencje i potencjał, ale też real-
ne oczekiwania wobec pracodawcy i rynku pracy. Większość ba-
danych firm poszukuje pracowników posiadających już doświad-
czenie w obszarze zakupów. Pracodawcy oczekują od kandydatów 
albo szerokiej perspektywy i zróżnicowanego doświadczenia 
w zarządzaniu różnymi kategoriami, albo specjalistycznego do-
świadczenia w zarządzaniu konkretną kategorią i znajomości 
specyfiki dostawców w danym obszarze zakupowym.
Firmy biorące udział w badaniu Hays zgodnie wskazały, że kompe-
tencje miękkie oraz znajomość języków obcych decydują o wyborze 
danego kandydata na stanowisko pracy w dziale zakupów. Pracodawcy 

doceniają dojrzałość emocjo-
nalną i biznesową kandyda-
tów. Wybierają osoby dopa-
sowane do firmy, zespołu, 
stanowiska – wpisujące się 
w wizję zespołu oraz przy-
szłej współpracy.
Największym wyzwaniem 
dla pracodawców są wygó-
rowane oczekiwania finan-
sowe kandydatów.
– Pracownicy działów 
zakupów to najczęściej 
osoby dynamiczne, potra-
fiące przeforsować swoje 
pomysły w organizacji 

Pracownicy działu zakupów
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KLUCZOWE KOMPETENCJE 

Kluczowe kompetencje miękkie oczekiwane od pracowników zakupów

Pracodawcy przede wszystkim poszukują u pracowników 
działów zakupów umiejętności prowadzenia negocjacji.  
Aż 72% firm biorących udział w badaniu wskazało zdolności 
negocjacyjne jako kluczowe w profesji zakupowej.

Dla pracodawców ogromne znaczenie mają również 
określone kompetencje miękkie – od proaktywnej postawy, 
przez komunikatywność i elastyczność, po umiejętność 
nawiązywania relacji. 

Pracodawcy poszukują u kandydatów umiejętności pracy 
w zespole – ta kompetencja ma ogromne znaczenie 
również dla rozwoju pracowników. Firmy zwracają też 
uwagę na umiejętność rozwiązywania problemów oraz 
zrozumienie biznesu. Warto podkreślić, że dynamika pracy 
w dziale zakupów jest bardzo duża, w związku z czym od 
pracowników oczekuje się szybkich reakcji i umiejętności 
dopasowania do zmiennego środowiska.

Co decyduje o wyborze danego kandydata w procesie 
rekrutacji do działu zakupów? Firmy biorące udział w badaniu 
Hays zgodnie wskazują umiejętności, które najwięcej znaczą 
w procesie rekrutacji. Dominują kompetencje miękkie oraz 
znajomość języków obcych. 

Pracodawcy stawiają przede wszystkim na dojrzałość 
emocjonalną i biznesową kandydatów. Wybierają osoby 
dopasowane do firmy, zespołu, stanowiska – wpisujące się 
w wizję zespołu oraz przyszłej współpracy. Kierują się również 
doświadczeniem zawodowym kandydatów. W przypadku 
centrów nowoczesnych usług dla biznesu patrzą również na 
potencjał do rozwoju.

O wyborze kandydata decyduje również reprezentowana 
przez niego znajomość języków obcych. Wymagany język 
najczęściej jest ściśle powiązany z regionem obsługiwanym 
przez dział zlokalizowany w Polsce. Z badania Hays wynika, 
że język angielski potrzebny jest w niemal 95% firm. Rośnie 
również zapotrzebowanie na język niemiecki, rosyjski oraz 
języki skandynawskie. 

Umiejętność nawiązywania
relacji biznesowych

Elastyczność, umiejętność
dopasowania się 

Umiejętność pracy w zespole

Komunikatywność

Umiejętność szybkiego
rozwiązywania problemów

Szeroka perspektywa,
zrozumienie biznesu

Umiejętność prowadzenia
negocjacji

Proaktywna postawa
i podejście do pracy
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Procenty nie sumują się do 100, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

NAJWIĘKSZE WYZWANIA 
REKRUTACYJNE
Największym wyzwaniem dla pracodawców są wygórowane 
oczekiwania finansowe kandydatów. Pracownicy działów 
zakupów to najczęściej osoby dynamiczne, potrafiące 
przeforsować swoje pomysły w organizacji i przekonać 
partnerów biznesowych do swoich racji. To sprawia, że 
kandydaci są również pewni swojej wartości na rynku 
pracy, co znajduje odzwierciedlenie w ich oczekiwaniach 
finansowych. 

Pracodawcy mierzą się również z niedopasowaniem 
kandydatów do stanowisk. Z jednej strony są to kandydaci 
z doświadczeniem zawodowym i ogromną wiedzą, z drugiej 
natomiast – osoby, którym tego doświadczenia brakuje. 
Pracodawcy natomiast najczęściej poszukują pracowników 
ze średnim doświadczeniem, którzy będą mogli rozwijać się 
w firmie, ale nie będą wymagać wprowadzenia w podstawy 
profesji zakupowej.

Kolejnym wyzwaniem dla firm jest specyfika stanowisk, 
wymagająca od pracowników określonego zestawu 
cech. Kandydaci muszą posiadać zarówno predyspozycje 
i umiejętności negocjacyjne, jak również cechy osobowości 
pozwalające współpracować, słuchać potrzeb oraz skutecznie 
wprowadzać w życie odpowiednie rozwiązania.

Warto także podkreślić, że dziś w jednej firmie pracują 
przedstawiciele nawet pięciu różnych generacji. W działach 
zakupów spotykamy w związku z tym zarówno bardzo 
doświadczonych pracowników oraz osoby młode, dopiero 
rozpoczynające karierę, które muszą się wiele nauczyć, 

ale jednocześnie posiadają konkretne oczekiwania i plany 
wobec swojej kariery. Tymczasem, aby tworzyć swoją wiedzę 
ekspercką na temat zakupów konieczne jest wieloletnie, 
praktyczne doświadczenie.

Pracodawcy często borykają się także z brakiem kompetencji 
menedżerskich u osób aplikujących na wyższe stanowiska. 
Tutaj znów problematyczne staje się połączenie umiejętności 
negocjacyjnych niezbędnych do pracy w zakupach 
z liderskimi, takimi jak zarządzanie zespołem oraz 
motywowanie do realizacji celów.

Ostatnim, co nie oznacza, że najmniej ważnym, wyzwaniem 
dla osób rekrutujących pracowników do działów zakupów, 
jest pozyskanie kandydatów ze znajomością języków 
obcych. Podstawowym wymogiem jest znajomość języka 
angielskiego, ale często pojawia się również zapotrzebowanie 
na pracowników z językiem niemieckim, francuskim 
lub rosyjskim. Pojawia się także zapotrzebowanie na 
pracowników ze znajomością języków skandynawskich. 

Większość badanych firm podkreśla, że 
doświadczenie i wiedza kandydatów są tak samo 
ważne jak postawa, nastawienie i umiejętności 
miękkie. Wyzwaniem jest pozyskanie osób 
o odpowiednim profilu osobowościowym 
i kompetencjach. 

Niemal 70% badanych firm od swoich 
przyszłych pracowników zdecydowanie oczekuje 
rozwiniętych kompetencji miękkich.

Największe wyzwania pracodawców
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języków obcych

Wygórowane 
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Niedopasowanie 
kandydatów
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i przekonać partnerów biznesowych do swoich racji. To spra-
wia, że kandydaci są również pewni swojej wartości na rynku 
pracy, co znajduje odzwierciedlenie w ich oczekiwaniach fi-
nansowych – komentuje Iwona Sączawa, ekspert Hays Poland. 
– Kolejnym wyzwaniem jest specyfika stanowisk, wymagająca 
od pracowników określonego zestawu cech. Kandydaci muszą 
posiadać zarówno predyspozycje i umiejętności negocjacyjne, 
jak również cechy osobowości pozwalające współpracować, słu-
chać potrzeb oraz skutecznie wprowadzać w życie odpowiednie 
rozwiązania.

Satysfakcja i kompetencje
Z badania wynika, że największą satysfakcję pracownikom za-
kupów daje posiadanie specjalistycznej wiedzy. Coraz częściej 
działy zakupów odpowiadają nie tylko za zakup usług profesjo-
nalnych, ale również posiadają specjalistyczną wiedzę w obsza-
rze IT czy zaawansowanych technologii. Pracownicy działów 
zakupów doceniają w swojej pracy nieustanne wyzwania i moż-
liwość realizacji wymagających zadań, mających realny wpływ 
na biznes. Satysfakcję daje im możliwość negocjacji, udziału 
w skomplikowanych projektach oraz kontakt z klientami.
Wśród największych trud-
ności i przeszkód w co-
dziennej pracy wskazują: 
niechęć klientów wewnętrz-
nych do rozmów i wprowa-
dzania zmian, a także brak 
zrozumienia na poziomie 
zarządu. Wskazywany jest 
także brak kompetencji 
menedżerskich oraz pro-
klienckiego nastawienia 
w organizacji.
Pracownicy działów za-
kupów dość wysoko oce-
niają swoje kompetencje 
miękkie – najwyżej ela-
styczność i umiejętność 
dopasowania się do 
zmieniających warun-
ków. Obszarem wymaga-
jącym dalszego rozwoju 
okazuje się natomiast 

umiejętność prowadzenia negocjacji. Pracownicy oceniają 
ją nisko wśród posiadanych kompetencji, podczas gdy aż 
60% z nich uważa umiejętności negocjacyjne za kluczowe 
w dziale zakupów. To ważna informacja w zestawieniu z per-
spektywą firm. Wśród kluczowych kompetencji miękkich 
wskazywanych przez pracowników wskazywana jest rów-
nież umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów, na 
którą wskazała niemalże połowa badanych oraz pracy w ze-
spole (34% badanych).

Rozwój przede wszystkim
Pracownicy działów zakupów chętnie podnoszą swoje kwalifika-
cje i poszerzają wiedzę. Aż 88% uczestników badania wskazało 
szkolenia i certyfikacje jako element niezbędny w rozwoju zawo-
dowym i wykonywaniu swojej pracy. Chętnie korzystają również 
z informacji zwrotnych oraz konstruktywnego feedbacku od swo-
ich współpracowników (63%). Biorą też udział w konferencjach 
branżowych i tematycznych.
– Szczególnie cenne dla rozwoju pracowników działów zakupów 
są kwestie związane z kompetencjami miękkimi – komentuje 
Iwona Sączawa i dodaje – Przypomnijmy, że aż 70% pracodawców 
wskazuje wysoko rozwinięte kompetencje miękkie, jako kluczo-
we w dziale zakupów. Sami pracownicy mówią o kompetencjach 
miękkich jak o elemencie pozwalającym im wyróżnić się na ryn-
ku pracy. Coraz większe znaczenie dla rozwoju mają również za-
gadnienia związane ze strategiami zakupowymi, negocjacjami, 
zarządzaniem projektami oraz analizą danych. ■
Opracowanie: Karolina Kowalska na podstawie badania:  
Strategiczna rola działu zakupów w firmie, 2017, Hays Poland
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Pracownicy działów zakupów dość wysoko oceniają swoje 
kompetencje miękkie. Najwyżej oceniają elastyczność 
i umiejętność dopasowania się do zmieniających warunków, 
wskazując ją jednocześnie jako kluczową umiejętność w ich 
specjalizacji. Działy zakupów specjalizują się, przejmują 
kolejne kategorie i związane z tym wyzwania, dlatego 
elastyczność jest kluczowa w ich codziennym działaniu. 

Kupcy wysoko oceniają też swoją komunikatywność, choć 
jedynie 12% badanych uważa tę kompetencję za kluczową 
w pracy w dziale zakupów. Wysoko oceniana jest także 
umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów oraz pracy 
w zespole – wskazywane jednocześnie jako kluczowe przez 
odpowiednio 48% i 34% uczestników badania. 

Z perspektywy pracowników obszarem wymagającym 
dalszego rozwoju okazuje się umiejętność prowadzenia 
negocjacji. Pracownicy oceniają ją nisko wśród posiadanych 
kompetencji, podczas gdy aż 60% z nich uważa umiejętności 
negocjacyjne za kluczowe w dziale zakupów.

Oprócz kompetencji miękkich pracownicy działów zakupów 
wskazali na szereg innych umiejętności, niezbędnych 
w codziennej pracy. Wśród nich pojawiła się znajomość 
pakietu Microsoft Office oraz programu SAP, znajomość 
języków obcych oraz wiedza techniczna, inżynieryjna 
i procesowa.

KLUCZOWE KOMPETENCJE

Kluczowe kompetencje miękkie w ocenie pracowników

Najwyżej oceniane kompetencje (samoocena pracowników)

Umiejętność skutecznego
zarządzania czasem

Komunikatywność

Pewność siebie

Etyka i wysokie standardy pracy

Umiejętność pracy projektowej

Umiejętność budowania
relacji biznesowych

Umiejętność pracy w zespole

Zdolność do pracy pod presją

Umiejętność skutecznego
zarządzania ludźmi

34

Proaktywna postawa
i podejście do pracy 35

Umiejętność szybkiego
rozwiązywania problemów 48

Umiejętność prowadzenia
negocjacji 60

Elastyczność, umiejętność
dopasowania się 64

32

15

12

12

11

10

10

10

Procenty nie sumują się do 100, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Umiejętność prowadzenia negocjacji

Umiejętność pracy projektowej

Etyka i wysokie standardy pracy

Zdolność do pracy pod presją

Pewność siebie

Umiejętność pracy w zespole

Komunikatywność

Elastyczność, umiejętność dopasowania
się do zmiennych warunków

Umiejętność szybkiego rozwiązywania
problemów

Umiejętność skutecznego
zarządzania czasem

Umiejętność skutecznego
zarządzania ludźmi

Umiejętność budowania relacji
biznesowych

Proaktywna postawa i podejście do pracy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Skala ocen 1-10 (1-najmniej ważny, 10-najważniejszy).

Pracownicy działów zakupów chętnie podnoszą swoje 
kwalifikacje i poszerzają wiedzę. Aż 88% uczestników badania 
wskazało szkolenia i certyfikacje jako element niezbędny 
w rozwoju zawodowym i wykonywaniu swojej pracy. 
Największą popularnością cieszy się certyfikacja CIPS.

Pracownicy działów zakupów chętnie korzystają również 
z informacji zwrotnych oraz konstruktywnego feedbacku od 
swoich współpracowników. Biorą też udział w konferencjach 
branżowych i tematycznych. Mniejszy odsetek pracowników 
deklaruje natomiast swój udział w programie mentorskim lub 
rozwojowym.

Szczególnie cenne dla rozwoju pracowników działów 
zakupów są kwestie związane z kompetencjami miękkimi. 
Przypomnijmy, że aż 70% pracodawców wskazuje wysoko 
rozwinięte kompetencje miękkie, jako kluczowe w dziale 
zakupów. Sami pracownicy mówią o kompetencjach 
miękkich jak o elemencie pozwalającym im wyróżnić się 
na rynku pracy. Coraz większe znaczenie dla rozwoju mają 
również zagadnienia związane ze strategiami zakupowymi, 
negocjacjami, zarządzaniem projektami oraz analizą danych. 

NIEUSTANNY ROZWÓJ

Podejmowane działania rozwojowe

Często proszę innych
o informację zwrotną
Staram się zdobywać

doświadczenia podczas
wystąpień publicznych

Uczestniczę w wydarzeniach
branżowych i konferencjach

Biorę udział w programie
mentorskim lub rozwojowym

Biorę udział w szkoleniach
i certyfikacjach

63

88

50

25

13

Procenty nie sumują się do 100, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Aż 70% pracodawców wskazuje wysoko 
rozwinięte kompetencje miękkie, jako kluczowe 
w dziale zakupów. Sami pracownicy mówią 
o kompetencjach miękkich jak o elemencie 
pozwalającym wyróżnić się na rynku pracy.

Kompetencje miękkie oraz 
znajomość języków obcych 
decydują o wyborze danego 
kandydata na stanowisko pracy 
w dziale zakupów.



Quo vadis, logistyko?

Konferencję rozpoczęło wystąpienie gościa specjalnego – prof. 
Thomasa Wimmera, dyrektora zarządzającego BVL Interna-
tional z siedzibą w Bremie. Stowarzyszenie skupia ponad 11 
tys. osób związanych z logistyką, stanowiąc platformę dla wy-

miany wiedzy oraz doświadczenia. Ostatnie badanie BVL (BVL 
Survey 2016/17) wśród europejskich menedżerów z branży 
przemysłowej, handlowej i TSL wskazało najistotniejsze tren-
dy w zarządzaniu łańcuchami dostaw i logistyce. Najważniej-
szym spośród 15 wskazanych trendów okazała się cyfryzacja, 
której 73% uczestników badania przypisało wysokie lub bar-
dzo wysokie znaczenie. Połowa respondentów zadeklarowała,  
że jeszcze nie podjęła się jej wprowadzenia. Jednak, jak zauwa-
ża prof. Wimmer – motorem napędzającym przemysł, logistykę  
czy właśnie digitalizację – jest konsument. To on oczekuje m.in. 
omnichannelu. A my – logistycy musimy się skupić na konsumen-
cie – miejscu, gdzie zaczyna się łańcuch dostaw.
Wśród trendów wpływających na firmy z zewnątrz wyraźnie 
wskazać można presję na obniżanie kosztów oraz indywidu-
alizację i złożoność. Ważna okazuje się przejrzystość w łańcu-
chach dostaw. W porównaniu do badania z 2012 roku wyraźnie 
wzrosło znaczenie zrównoważonego rozwoju. Prof. Wimmer 
wskazał również główne bariery w upowszechnianiu nowych 
rozwiązań – z badania wynika, że są nimi m.in. problemy zwią-
zane z brakiem pracowników.

Wszystko dla konsumenta
Zaawansowane łańcuchy dostaw i technologia
Wspólne przedsięwzięcie dwóch organizacji – BVL International, międzynarodowego stowarzyszenia, wiodącego 
prym we wdrażaniu założeń Przemysłu 4.0 i Wydawnictwa Eurologistics – konferencja Advanced Supply Chain okaza-
ła się doskonałym miejscem wymiany doświadczeń w projektowaniu zaawansowanych łańcuchów dostaw i stosowa-
nia najnowszych technologii w branży TSL.

 ■ Kinga Wiśniewska
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Mobility 4.0

Naszą przyszłością jest New Space – połączenie dwóch świa-
tów: realnego i wirtualnego, które powoduje, że musimy jed-
nocześnie stosować i rozwijać technologie analogowe i cyfro-
we – zauważył podczas swojego wystąpienia prof. Wojciech 

Paprocki ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jak 
będzie wyglądała New Space w dziedzinie transportu drogo-
wego? Rozwój technologii może doprowadzić do wywrotowej 
innowacji w transporcie – wprowadzenia do ruchu na drogach 
publicznych pojazdów, które będą się poruszać bez interwen-
cji człowieka. Autonomiczne samochody ciężarowe mogą 
pojawić się szybciej niż samochody osobowe – uważa prof. 
Paprocki. Proces budowania New Space w otoczeniu transpor-
tu już się rozpoczął. To upowszechnianie różnych napędów, 
automatyzacja ruchu, czy ruch autonomiczny w wybranych 
obszarach. Ułatwienie w transporcie ładunków wynika z po-
wtarzalności przewozów, których część odbywa się w koryta-
rzach transportowych. Wyposażenie autostrad w odpowied-
nie urządzenia wspierające sterowanie pojazdami umożliwi 
„odcinkowe” wyłączanie kierowcy z wykonywania czynności 
prowadzenia pojazdu. Przed nami czas na platooning (jaz-
da w kolumnie pojazdów), który należy traktować jako fazę 
przejściową w procesie eliminowania lub ograniczania roli 
człowieka systemu Mobility 4.0.

Partnerstwo w klastrze

Modelem współpracy logistycznej realizowanym z powodze-
niem jest współpraca w klastrze. O partnerstwie w łańcuchu 
dostaw w klastrze nadwozi wymiennych stworzonym przez 
firmę VIVE Transport opowiadali uczestnikom konferencji 
Maciej Śledziński, kierownik transportu i spedycji z VIVE 
Transport i reprezentująca partnera – firmę Omega Pilzno, 

EURO LOGISTICS 79RELACJE



Joanna Niemiec. VIVE Transport zaprosiło do udziału w kla-
strze swoich dotychczasowych podwykonawców. Model klastra 
polega na zunifikowaniu kontenerów pod względem technicz-
nym – zunifikowane nadwozia wymienne BDF charakteryzują 
się unikatową konstrukcją – można je szybko wypiąć i po-
stawić w dowolnym miejscu załadunku i rozładunku, gdzie 
mogą pełnić także rolę magazynu, charakteryzują się rów-
nież większą ładownością (120 m3). Partnerstwo wynikające 
z modelu klastra przynosi wiele korzyści – daje możliwość 
wymiany informacji o nowych rynkach, trendach, korzysta-
nie z wypracowanych wspólnie rozwiązań czy tworzenie grup 
zakupowych i obniżanie kosztów działalności, dzięki efek-
tywnemu wykorzystywaniu zasobów. Model klastra polega  
więc nie tylko na zunifikowaniu kontenerów, ale także na 
stworzeniu standardów w takich obszarach jak ubezpiecze-
nia, telematyka, czy planowanie transportu.

Sztuczna inteligencja

Jak działa sztuczna inteligencja? Kiedy stanie się naszą rzeczywi-
stością? Siedem lat temu Google ogłosił strategię: Mobile First – to 
już nasza teraźniejszość. W tym roku Google ogłosił, że zmierzamy 
w kierunku sztucznej inteligencji. W tajniki uczenia maszynowe-
go wprowadził uczestników konferencji założyciel niemieckiego 
start-upu, firmy Cargonexx – Rolf-Dieter Lafrenz. Samouczące się 
algorytmy stały się bazą nowego modelu biznesowego, funkcjonu-
jącego pod nazwą “one-click-trucking”. Jaki wpływ ma cyfryzacja 
na przemysł transportowy? Spowoduje możliwość bezpośredniego, 
prostego składania zamówień. Sztuczna inteligencja pomoże nam 
przewidzieć liczbę, wielkość oraz wartość ładunków i zaplanować 
najlepszy rodzaj transportu. Sieć transportowa w pełni zautomaty-
zuje proces zamówień i realizacji przewozów.

Wymiana danych

Elektroniczna wymiana danych, EDI to narządzie wspomagają-
ce sprawne zarządzanie zaawansowanymi łańcuchami dostaw. 
Możemy zintegrować i zautomatyzować skomplikowany sys-
tem przekazywania informacji między producentem, klientem 
i sprzedawcą. Alessandro Poma, z Data Interchange, zaprezento-
wał przykład łańcucha dostaw w branży motoryzacyjnej, w któ-
rym wdrożono EDI. Na rynku europejskim produkuje się rocznie 
ok. 20 mln pojazdów, co daje kilkaset trylionów elementów po-
trzebnych do ich wyprodukowania. Jeden z producentów elemen-
tów do produkcji samochodów – firma Nifco, aby bezpiecznie 
i zgodnie z planami prowadzić produkcję zastosowała platformę 
do zarządzania procesami zamówień. Wdrożenie EDI pozwoliło 
na zautomatyzowanie procesów biznesowych w różnych obsza-
rach łańcucha dostaw, skrócenie cyklu: zamówienie – sprzedaż 
– fakturowanie – dostawa – zapłata i uzyskanie oszczędności.

Jeden ważny operator

Kontraktacja złożona, outsourcing usług logistycznych cało-
ściowego łańcucha logistycznego wymaga partnerstwa i otwar-
tości na innowacyjne rozwiązania. Anna Galas, dyrektor ds. 
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rozwoju logistyki kontraktowej Rohlig Suus Logistics, podczas 
swojego wystąpienia przeanalizowała rodzaje kontraktacji 
i warunki dla zastosowania najlepszych modeli współpracy. 
Koncentracja usług u jednego operatora pozwala szukać opty-
malizacji nie tylko wewnątrz poszczególnych produktów, ale 
również na ich styku. Współpraca Rohlig Suus z czołowym pro-
ducentem w branży oświetleniowej oparta została na VMI (Ven-
dor Managed Inventory) i przyniosła klientowi korzyści w róż-
nych obszarach. Lead time wynosi obecnie 1 dzień zamiast 10 
tygodni, nastąpiła redukcja stocku o 20%, a redukcja stocku 
VMI o 60%, a co niezwykle ważne – od momentu rozpoczęcia 
projektu nie zabrakło komponentów potrzebnych w produkcji. 
Wypracowany został przy okazji ciekawy model logistyczny dla 
przepływów komponentów z Azji z wykorzystaniem składu cel-
nego firmy na terenie Polski.

Wyzwania Big Data

Zarządzanie Big Data stanowi jedno z wyzwań dla gospodarki 
– umiejętność korzystania z nich i właściwego analizowania 
otwiera wiele możliwości. Coraz częściej stosuje się pojęcie 
Logistyka 4.0 na określenie digitalizacji procesów logistycz-
nych i biznesowych. Analizowaniu danych w cyfrowym świecie 
logistyki poświęcił swoje wystąpienie Jacek Tarkowski z fir-
my Transporeon, która od 17 lat zbiera dane od 65 tys. firm 
transportowych z ponad 100 krajów. Na platformie Transporeon 
każdego miesiąca przetwarzanych jest 18 terabajtów danych. 
Poprawne odczytanie danych pozwala na wybranie najlepszej 
opcji dostawy, optymalizację w czasie rzeczywistym, czy obni-
żanie kosztów operacyjnych poprzez łączenie ładunków. Dane 
wpływają na zmianę modeli biznesowych – podkreślił Jacek 
Tarkowski, przedstawiając przykładowe możliwości zarządzania 
danymi na platformie Transporeon oraz przygotowywane rapor-
ty. Zainfekowanie technologią jest trudne, ale później trudno 
jest z niej zrezygnować. Próbujmy się zainfekować – zaapelował 
na zakończenie prezentacji.

Logistyka wewnętrzna

O zaawansowanych technologiach w logistyce wewnętrznej i py-
taniach, o celowość wprowadzania automatyzacji opowiadał An-
drzej Michalski z SSI Schäfer. Czy automatyzacja w łańcuchu 
dostaw ma sens? Na decyzję o wprowadzeniu automatyzacji pro-
cesów produkcyjnych wpływają przepływy (dobrze prowadzony 
biznes je zwiększa), zamówienia (w efekcie rozwoju e-commerce 
zmniejsza się liczba linii zamówień), liczba indeksów, kanały 
sprzedażowe i obsługa zwrotów. A wyzwaniami są niezmiennie: 
szybkość obsługi, eliminacja błędów, redukcja kosztów i elastycz-
ność. Jak podkreślał Andrzej Michalski, aby uzyskać optymalne 
efekty, należy zanalizować dane, przeorganizować i uprościć pro-
cesy, nawet bez wprowadzania automatyzacji. Przegląd rozwiązań 
i systemów automatyki magazynowej zalecanych do wdrożenia 
w różnych procesach pozwolił na prześledzenie najnowszych roz-
wiązań na rynku i pokazał możliwości, jakie dają w codziennej 
obsłudze składowania, depaletyzacji, czy sortowania. O wprowa-
dzeniu automatyki rozstrzygają szczegóły procesu.

Inwentaryzacja po nowemu

Na zarządzanie magazynem z innej nieco perspektywy spojrzał 
Patrick Bellart, dyrektor ds. innowacji technologicznych i automa-
tyki w FM Logistic. Próbując odpowiedzieć na pytanie: czy inwen-
taryzacja może być prosta i przyjemna, przedstawił dwa innowa-

EURO LOGISTICS 81RELACJE



cyjne rozwiązania do zastosowania w tym procesie. Upraszczanie 
procesu inwentaryzacji ma na celu obniżenie jego kosztów, przy-
spieszenie zbierania danych i poprawę bezpieczeństwa. Jednym 
z rozwiązań stworzonych przez FM Logistic i Hub One jest Inven-
tory Viewer – innowacyjna platforma do automatyzacji procesów 
inwentaryzacji. Rozwiązanie pozwala na przeprowadzenie procesu 
za pomocą platformy mocowanej na standardowym wózku. Dzięki 
skanowaniu palet w ruchu i przesyłaniu danych do systemu WMS 
proces znacznie się skraca. Zastąpienie klasycznego wózka pojaz-
dem autonomicznym pozwoli całkowicie zautomatyzować inwen-
taryzację. Drugim rozwiązaniem – będącym jeszcze w fazie testów,  
jest inwentaryzacja za pomocą dronów.

Wielkie wyzwania

Kolejny model współpracy przy zaawansowanym łańcuchu do-
staw przedstawili Marcin Smoła z ID Logistics oraz Kordian 
Leniarski z Auchan Retail Polska. W 2012 roku Auchan – jed-
na z największych sieci retail przejął 95 hipermarketów Real  
we wschodniej Europie. Tak duże przejęcie wiązało się z wielki-
mi wyzwaniami logistycznymi. Zarządzanie magazynami, regio-
nalizacja sklepów, zarządzenie zapasami i przepływami towarów 
– każde z tych zagadnień wymagało szczególnego opracowania.
W 2013 roku integrację rozpoczęto od zaadoptowania syste-
mów informatycznych. Kolejnym krokiem była przeprowadzo-
na rok później integracja sklepów, a w 2015 roku unifikacja 
serwisu. Obecnie Auchan kończy realizację docelowego modelu 
logistyki. Po przejęciu Reala w Polsce, sieci Auchan przybyło 
5 nowych magazynów – w sumie miała ich 8, ulokowane były 
w pobliżu i obsługiwały podobne regiony. W wyniku współpra-
cy wypracowano model składający się z 6 magazynów. Niezwy-
kle ciekawie przebiegał proces przekształcania magazynu sieci 
w Mszczonowie. Współpracę partnerzy kontynuują, doskona-
ląc procesy magazynowe i wprowadzając innowacyjne rozwią-
zania. Kolejne wyzwania to procesy automatyzacji i obsługi 
wszystkich kanałów sprzedaży.

Drony na straży centrum logistycznego

O nowym innowacyjnym projekcie – Intermodalnym Logistycz-
nym Centrum Badawczo-Rozwojowym Ritex z pasją opowiadał 
Arkadiusz Żurek, dyrektor generalny w Grupie Ritex. Powsta-
jący w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej obiekt bę-
dzie sterowany własnym systemem inteligentnego zarządzania, 
obejmującym cztery zintegrowane systemy składowe: efektyw-
ny system energetyczny, innowacyjny system ochrony peryme-
trycznej i warunków przechowalniczych, inteligentny system 
oświetlenia we wszystkich strefach oraz system informatycz-
ny zintegrowanego zarządzania procesami logistycznymi. Na 
terenie Centrum powstanie część przemysłowa, chłodnicza, 
magazyn wysokiego składowania, ale także przestrzeń do pro-
wadzenie testów i lądowisko dla dronów. Ritex pracuje nad wy-
korzystywaniem dronów w logistyce (dostawy paczek), a obec-
nie wykorzystuje je w monitoringu perymetrycznym.
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Oczekiwania konsumenta

Zachowania i oczekiwania konsumenta składającego zamówienia 
w Internecie zanalizowała w ostatnim konferencyjnym wystąpie-
niu dr Aneta Pluta-Zaremba ze Szkoły Głównej Handlowej w War-
szawie. To właśnie e-klient stawia przed menedżerami łańcuchów 
dostaw nowe wyzwania – dostarczenie przesyłki tego samego dnia, 
do pracy, za granicę – szybko, tanio, bezpiecznie i z możliwością 
wygodnego i bezpłatnego zwrotu. Trendy w e-commerce stanowią 
obecnie nie lada wyzwania dla logistyki. E-klienci coraz mniejszą 

wagę będą przywiązywać do ceny zakupów, oczekiwać zaś będą 
możliwości zakupów przez wiele kanałów, dostępności asortymen-
tu, a także logistyki, która zapewni im pełną kontrolę w procesie 
logistycznym. Na znaczeniu zyskuje czas dostawy, zdefiniowane 
okienko doręczenia paczki oraz dostawy tego samego dnia, wy-
bór opcji dostawy i zwrotu spośród kilku dostępnych na rynku, 
a w przyszłości włączenie konsumenta w tworzenie usługi.

Na końcu łańcucha dostaw, a w zasadzie na jego początku, znaj-
duje się konsument. Zaspokojenie jego potrzeb i oczekiwań 
stawiają sobie za cel w pierwszej kolejności menedżerowie łań-
cuchów dostaw. Zaawansowana logistyka, nowe modele, techno-
logie wspomagające procesy i planowanie, a przede wszystkim 
zaufanie i partnerstwo w budowaniu nowych rozwiązań – te za-
gadnienia przyświecały konferencji Advanced Supply Chain. ■

Partner strategiczny Organizatorzy

Partnerzy konferencji
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Choć świadomość celu wydaje się pierwszoplanowa dla odnie-
sienia sukcesu, część psychologów sportu odmawia procesom 

mentalnym większej roli. Twierdzą oni, że sportowcy osiągają 
najlepsze wyniki, gdy ich umysł jest wolny od wszelkich myśli, 
niezakłócających odruchowych reakcji wyuczonych podczas setek 
godzin treningu. Głowę zostaw w szatni – radzą, i daj się ponieść 
nieświadomemu przepływowi (flow), odruchowo reagując na bodź-
ce z dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Paraliż na skutek 
analizy to prawdopodobny skutek włączenia myślenia, na przykład 
podczas automatycznego grania na korcie tenisowym. W takiej sy-
tuacji, twierdzą zwolennicy przepływu, pomaga wszystko, co od-
ciąga uwagę od wykonywanej czynności, jak chociażby śpiewana 
piosenka, dzięki której nie analizujemy tego, co robi nasze ciało. 
Przygotowanie do turnieju powinno obejmować trening medytacyj-
ny oczyszczający umysł z natrętnych myśli.
Przeciwnicy teorii „pustego umysłu” twierdzą, że jej slogan „Just do 
it” jest mitem. Badacze ci podkreślają koniczność istnienia inteli-
gentnej kontroli reakcji sportowca, nieskazanego na automatyzmy 
własnego ciała. Ich słabość najlepiej widać w życiu codziennym, 
kiedy kierując pojazdem na autopilocie często obieramy rutyno-
wą trasę zamiast celu będącego miejscem dzisiejszego spotkania. 
Sportowcy gubiący koncentrację i zapominający o celu osiągają – 
zdaniem krytyków „Just do it” – bardzo przeciętne wyniki.
Rys. 1. Dwa przepisy: „jak zostać mistrzem?”

Badania nad mózgiem sportowców sugerują, że obydwie stro-
ny debaty mają rację i mylą się jednocześnie. O pewnych kwe-
stiach sportowcy powinni myśleć, o innych nie. By uchwycić, 
co powinno być w polu uwagi, a co poza nim należy wpro-
wadzić rozróżnienie między umiejętnościami a elementami, 
z których umiejętności są zbudowane. Poruszanie się na 
korcie tenisowym jest umiejętnością, złożoną z drobnych ele-
mentów motorycznych angażujących kończyny, korpus i inne 
części ciała. Umiejętności są świadomie doskonalone, krok 
po kroku i element za elementem, aż staną się automatyzma-
mi. Mistrzowie myślą wyłącznie o umiejętnościach: „uderz 
forhendem” lub „weź krótki zamach”, ignorując elementy, 
które się na nie składają.
Rys. 2. Umysł mistrza

Na tym polega cała idea ciągłych doskonalących ćwiczeń: naj-
pierw, u nowicjusza, czynności są powolne i pozbawione pre-
cyzji, by u mistrza stać się automatyzmami, na których można 
polegać. Dobrze rozumiał to ojciec Andre Agassiego, który 
twierdził, że jeżeli jego syn odbije piłeczkę 2500 razy dziennie, 
czyli 17500 razy w tygodniu, czyli prawie milion razy w roku, 
to musi być najlepszy i nie do pokonania.
A więc mistrzowie myślą o tym, co zamierzają zrobić i nie myślą 
o tym, jak to zrobić. Muszą mieć plan w głowie i jasny pogląd na 
umiejętności, które będą im w tej fazie meczu potrzebne. Innymi 
słowy, powinni myśleć o rezultatach, które zamierzają osiągnąć, 
a nie o ruchach własnego ciała niezbędnych do realizacji za-
mierzeń. Kiedy uderzają forhendem powinni skoncentrować się 
na przewidywanej trajektorii lotu piłki, a nie na ułożeniu dłoni 
względem rakiety. Ćwiczenie motoryki miało miejsce podczas 
wielu godzin treningu nowicjusza, a nie na korcie, na którym 
mistrz ma zamiar wygrać mecz. Na korcie zawodnik musi wizu-
alizować we własnym umyśle planowany lot piłki, a nieświadome 

Sztuka koncentracji

 ■ Prof. UAM dr hab. Maciej Błaszak  
 kognitywista z Instytutu Filozofii

Koncentruj się

Oczyść umysł

Koncentracja na celu: 
"uderzyć forhendem"

Ignorowanie  
techniki:
taki uchwyt, takie  
ułożenie nadgarstka

Mistrzami koncentracji są sportowcy, których mentalne nastawienie podczas zawodów jest równie ważne jak 
sprawność fizyczna. Realizacja postawionego celu odróżnia medalistów od większości ludzi, którzy – jak mawiał 
Mike Tyson – „mają jakiś plan, dopóki nie zostaną trafieni w twarz”.
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techniki gry zainstalowane podczas treningu włączą się jak pro-
gramy komputera po naciśnięciu ikony.
Można oczywiście zapytać, czy zawodnik powinien przeka-
zać wszystkie szczegóły wykonywanej techniki automatycznej 
kontroli autopilota. Przecież każdy kort jest nieco inny, co do 
nawierzchni, oświetlenia czy kierunku wiatru. Piłeczki, choć 
standardowe i wymieniane podczas gry, też nie są identyczne 
i różnie zachowują się na określonych podłożach i przy danym 
naciągu rakiety. Tenisista natychmiast zauważa, jak mu się gra 
i dokonuje korekt techniki na ten konkretny mecz. Czy takie 
korekty nie wymagają udziału świadomości, obejmującej swym 
zasięgiem nie tylko co, ale też jak?
Okazuje się, że nawet elastyczne dostosowania stylu gry do panu-
jących warunków mają – u mistrza – automatyczny charakter. Ich 
świadoma postać, w formie werbalnych instrukcji trenera miała 
miejsce podczas nauki gry w tenisa. Z czasem ta informacja ulega 
absorpcji przez nieświadomy mózg i ciało gracza, i jedyną rzeczą, 
której musi on poświęcić uwagę, jest cel, a nie technika gry. Oczy-
wiście nawet mistrz powinien udoskonalać posiadaną technikę, 
ale nie może robić tego podczas meczu, a jedynie na treningu pod 
czujnym okiem trenera, wykonując serię tych samych ćwiczeń.

Rolę autopilota najlepiej widać podczas ultraszybkich teniso-
wych serwisów. Roger Federer posyłał piłkę do Rafaela Nadala 
z prędkością 217 kilometrów na godzinę z odległości 24 metrów. 
Oznacza, że „Rafa” miał 400 milisekund na jej odbiór, czyli do-
kładnie tyle, ile trwa mrugnięcie okiem. Te liczby wydają się 
wspierać teorię „pustego umysłu”, który po prostu nie ma czasu 
na to, by jakakolwiek myśl wpłynęła na jakość odbioru. Dokładne 
badania mózgu potwierdzają jednak, że świadome zafiksowanie 
na strategii i trzymanie się jej przez dłuższy czas nadal obowią-
zuje. Odruchowe „just do it” nie wystarczy, by wygrać pojedynek.
Jak mózg sportowca radzi sobie z koniecznością tak ekstremalnie 
szybkiego czasu reakcji? Kiedy Nadal podjął już decyzję, jak od-
bierze serw Federera, sygnał z jego kory motorycznej płynie przez 
25 milisekund do mięśni rąk i nóg. Następnie tenisista potrzebuje 
kolejnych 150 milisekund, by wykonać, miejmy nadzieję, udane 
uderzenie rakietą. Słowem mamy 175 milisekund, czyli prawie 
połowę (z 400 milisekund) jakie Rafa ma na uderzenie piłki. Ale 
to jeszcze nic: pomiary pokazują, że informacja o lecącej piłce 

potrzebuje pół sekundy, by dostać się z siatkówki oka Nadala do 
wyższych pięter kory wzrokowej, gdzie powstanie obraz piłki, któ-
rą Rafa ma odbić. A więc zdrowy rozsądek zawodzi: tenisista ma 
do dyspozycji 400 milisekund, a potrzebuje 675 milisekund, aby 
zareagować na zbliżający się z astronomiczną prędkością obiekt. 
Jakim cudem w ogóle udaje mu się uderzyć rakietą w piłkę i to 
jeszcze z doskonałym wynikiem?
Rys. 3. Czas reakcji mistrza

Rozwiązanie tej zagadki jest kluczem do zrozumienia działania 
ludzkiego umysłu w ogóle. Tenisista nie czeka z reakcją na wy-
raźny obraz piłki, lecz wykorzystuje wskazówki zachowania ser-
wującego i zgrubny obraz jego serwu do przewidzenia miejsca, 
w którym serwowana piłka może się znaleźć. Technicznie wygląda 
to tak, że obserwuje piłkę przez pierwszych 100-200 milisekund, 
a następnie przeskakuje wzrokiem do punktu styku z własną ra-
kietą, będącym ekstrapolacją ścieżki lotu. Dlatego rada, jaką otrzy-
mują młodzi adepci tenisa: „patrz na piłkę, nie spuszczaj z niej 
oczu”, byłaby tragedią dla mistrza, zmuszonego odebrać piorunu-
jący serw. Ekspert nie obserwuje piłki, on przewiduje jej ruch.

Sport i sztuka koncentracji najlepszych z najlepszych pokazu-
ją, iż umysł z natury jest nie reaktywny (nie czeka, aż coś się 
wydarzy), lecz proaktywny, próbujący przewidzieć kształt docie-
rających pobudzeń. Stopień zaskoczenia informacją ze świata po-
winien być minimalny, tak by móc z wyprzedzeniem zaplanować 
działania adekwatne do problemu. Sport, zwłaszcza interaktyw-
ny i dynamiczny, taki jak tenis ziemny, pozwala badaczom zaob-
serwować ekstremum ludzkich poznawczych możliwości, które 
w stonowanej postaci realizujemy każdego dnia. ■

Lot piłki Czas reakcji

Oko-mózg:  
500 milisekund

Mózg-ręka:  
25 milisekund

Ręka-rakieta:  
150 milisekund

675 milisekund
400 milisekundSport i sztuka koncentracji 
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