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KATEGORIE ZGŁOSZEŃ
• PRODUKTY
• USŁUGI

PODKATEGORIE
• Systemy informatyczne
• Transport
• Intralogistyka
• Zarządzanie flotą
• Systemy optymalizujące  
    zarządzanie łańcuchem dostaw
• Obiekty magazynowe
• Mobilne urządzenia dla logistyki
• Strategie
• Procesy
• Systemy do zarządzania produkcją

Na zgłoszenia czekamy do 3 listopada 2016 roku.
UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY

Wyniki programu badawczego ogłoszone zostaną podczas 
uroczystej Gali Logistyki, Transportu, Produkcji

Warszawa, 8 grudnia 2016, Hotel Sofitel Victoria.

Laureaci poszczególnych kategorii uzyskają prawo do firmowania 
swoich produktów godłem “Produkt Innowacyjny 2016”.

PRODUKT 
INNOWACYJNY 
XII EDYCJA KONKURSU

DLA LOGISTYKI
TRANSPORTU 
PRODUKCJI

CENTRUM
LOGISTYKI
I INNOWACJI

ZGŁOŚ UDZIAŁ NA: www.eurologistics.pl
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Personalizacja usług
Dzisiejszy klient oczekuje, że finalny produkt będzie w mak-
symalnym stopniu dostosowany do jego potrzeb. Producenci 
z branży motoryzacyjnej starają się jak najlepiej odpowiadać na 
stawiane przez nabywców wymagania, umożliwiając zakup dóbr 
na najwyższym poziomie kastomizacji i możliwości ich indywi-
dualnej konfiguracji. Trzeba pamiętać, że proces ten odbywa się 
w ramach międzynarodowej sieci. Konieczne jest zatem wyprodu-
kowanie dużej ilości wariantów danego modelu, którego tysiące 
komponentów mogą pochodzić z wielu różnych gałęzi gospodar-
ki: przemysłu maszynowego, chemicznego czy elektrycznego. 
Każdy z nich odznacza się swoistą specyfiką, która w szczególny 
sposób wpływa na czas wytworzenia poszczególnych elementów. 
Złożenie ich zatem w jedną całość, w procesie opartym o ściśle 
rozplanowany harmonogram, stanowi wyzwanie dla operatorów 
logistycznych.
Liderzy w branży motoryzacyjnej w ostatnich latach zmienili lub 
zamierzają zmienić podejście do systemu planowania z tygodnio-
wego na 24-godzinny. W ten sposób uzyskują oni przewagę kon-
kurencyjną pod względem zwiększenia elastyczności systemu 
produkcyjnego. Dzięki temu mogą również w bardziej optymalny 
sposób dopasować się do zmiennego zapotrzebowania zgłasza-
nego przez klientów. Dla operatorów logistycznych oznacza to 
jednak ograniczenie znajomości planu produkcyjnego z siedmiu 
dni do jednej doby, co w wyniku skróconego czasu reakcji oraz 
mniejszego pola błędu może generować problemy, prowadząc np. 
do podwyższenia ryzyka zatrzymania produkcji z powodu niedo-
statecznej dostępności części zamiennych.
W ujęciu krótkoterminowym uniknięcie takich sytuacji umożliwi 
zmiana w systemie uzupełniania zapasów komponentów w maga-
zynach oraz zwiększenie częstotliwości dostarczania ich do pro-
ducenta. W dłuższej perspektywie zastoje produkcyjne powinny 
być niwelowane poprzez bardziej skrupulatne dostosowanie pla-
nów w całym łańcuchu dostaw. Opiera się ono przede wszystkim 
na synchronizacji komunikacji i działaniu na linii producent-do-
stawca-operator logistyczny w perspektywie dobowej, a nie tygo-
dniowej.

Czas to pieniądz – jak minimalizować straty?
Największe wyzwanie w procesie logistycznym stanowią krótkie 
terminy dostaw, konieczność precyzyjnej synchronizacji wielu 
poddostawców oraz zapewnienie możliwie najniższych kosztów 
transportu. Takie podejście często wymaga zastosowania niestan-
dardowych rozwiązań. Dlatego właśnie w branży motoryzacyjnej, 
jako jednej z pierwszych, wdrożone zostało na masową skalę po-
dejście „just in time”. Wymaga ono bardzo precyzyjnego i efek-
tywnego zamawiania towarów oraz monitorowania dostaw, ale 
jednocześnie pozwala znacznie zredukować wydatki na produkcję 
i procesy logistyczne. Dzięki zastosowaniu tej strategii stany ma-
gazynowe samochodów są minimalizowane praktycznie do zera.
– Krótki termin dostawy, synchronizacja wielu poddostawców oraz 
zachowanie najniższych możliwych kosztów transportu to priorytet 
w logistyce dla motoryzacji – tłumaczy Jan Brachmann, prezes za-
rządu Seifert Polska. – Stosowana przez nas metoda „just in time” 
łączy w sobie te wszystkie czynniki. Co więcej, jest również pro-
ekologiczna, ponieważ dzięki efektywnemu planowaniu dostaw, 
zminimalizowaniu pustych przebiegów i wprowadzeniu rozwiązań 
intermodalnych redukujemy ilość produkowanego CO

2
.

Duże ułatwienie w tym zakresie stanowią systemy klasy WMS (Wa-
rehouse Management System), które pozwalają na szybką lokaliza-
cję towarów w przestrzeni magazynowej. Elementem, który znaczą-
co wpływa na przyspieszenie przepływu informacji oraz upraszcza 
procesy zarządzania, jest z kolei EDI (Electronic Data Interchange), 
czyli elektroniczna wymiana dokumentów i danych. Korzystnym 
rozwiązaniem redukującym koszty działalności może być także 
zaangażowanie operatora logistycznego trzeciej strony. Jego głów-
ne zadanie to dystrybucja oraz obsługa załadunków i rozładunków, 
co stanowi bardzo ważną część łańcucha dostaw, ponieważ gdy nie 
zdąży się na czas, firmy produkcyjne są narażone na kosztowne 
przestoje. Dlatego zewnętrzny operator logistyczny powinien utrzy-
mywać w swoich magazynach stosowny zapas części zamiennych.

Jak wybierać partnerów logistycznych?
Wybór operatora logistycznego jest niezwykle istotny w branży 
motoryzacyjnej, odpowiada on bowiem za dystrybucję oraz ob-

Logistyka dla automotive

Branża automotive to jeden z tych sektorów, który przed operatorami logistycznymi stawia największe wymagania. Nowo-
czesny przemysł motoryzacyjny opiera się na synchronizacji i precyzji w działaniu oraz zaawansowanym i wielopoziomowym 
planowaniu. Tym wyzwaniom muszą sprostać usługodawcy, od których oczekuje się, aby zlecone zadania realizowali komplek-
sowo, na czas oraz na najwyższym poziomie jakości.

Czas, organizacja i precyzja
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sługę załadunków i rozładunków. Powinien również utrzymywać 
w swoich magazynach odpowiednią ilość komponentów, ponie-
waż ich brak może powodować zatrzymanie produkcji związane 
z oczekiwaniem na części zamienne.
– Bardzo ważna w przypadku branży automotive jest również go-
towość obsługi całego łańcucha dostaw, począwszy od transportu 
surowców, poprzez logistykę produkcji, kończąc na obsłudze ryn-
ku części zamiennych, czyli tak zwanym „aftermarkecie” – pod-
kreśla Jan Brachmann, prezes zarządu Seifert Polska. – W naszej 
firmie cały proces logistyczny odznacza się wysoką dokładnością 
oraz indywidualnym traktowaniem partnera biznesowego.
Jeden z ważniejszych etapów łańcucha dostaw w branży motoryzacyj-
nej stanowi logistyka magazynowa. Stanowi ona jedną ze specjalności 
firmy Seifert Polska, która oferuje dodatkowo również szereg usług 
dotyczących montażu. Warunkują ją specjalne wymagania dotyczące 
przechowywania części zamiennych i komponentów do produkcji po-
jazdów, które mają różne źródło pochodzenia. Klient może zażyczyć 
sobie złączenia prostych podzespołów, ale również kompleksowego 
składania dużych elementów. Na zlecenie wykonywane są czynności 
manipulacyjne przy silnikach, montaż listew chromowanych i zatrza-
sków. W zakresie usług spółki jest również etykietowanie, sztancowa-
nie, instalacja czujników oraz kontrola jakości.
Odpowiednie magazynowanie i składowanie towarów w regałach 
paletowych wiąże się z koniecznością przygotowania analizy 

wartościowej oraz gabarytowej części. Towary wielkogabarytowe 
wymagają zastosowania roll containers, tj. wózków kołowych obu-
dowanych z każdej strony kratą. Natomiast dla drobnicy trzeba 
wybrać konkretny rodzaj opakowania. Świetnie sprawdzają się 
tu master boxes - pojemniki plastikowe bądź metalowe wielokrot-
nego użytku. Elementy oznaczone jako niebezpieczne, takie jak 
np. poduszki powietrzne, muszą być przewożone według ściśle 
określonych przepisów, natomiast części wartościowe powinno 
się dodatkowo zabezpieczyć przed kradzieżą.

Automotive przyspiesza z dnia na dzień
Logistyka w branży automotive, ze względu na swoje specyficzne 
uwarunkowania i wyśrubowane standardy, może stanowić wzór ide-
alnych procesów logistycznych. Polska, dzięki swojemu położeniu 
geograficznemu i oferowaniu wyspecjalizowanych usług, ma szansę 
stać się liderem w tym sektorze. Z każdym rokiem w naszym kraju 
obserwuje się systematyczny wzrost sprzedaży części i akcesoriów 
samochodowych na rynki europejskie i światowe. Tym samym co-
raz częściej uznawani jesteśmy za europejskie zagłębie w branży 
poddostawczej dla automotive. Niezależnie od tego, jakie trendy 
wyznaczane są w tej branży, operatorzy logistyczni w przemyśle 
motoryzacyjnym muszą za nimi nadążać, a nawet je wyprzedzać, 
aby stale i na czas zapewniać wysoką jakość świadczonych usług.

■ Adam Tokarz

Rozwiązanie na miarę 
potrzeb Twojej firmy 
prosto od AJ Produkty

15 000 produktów / Skandynawska jakość / Doskonała obsługa / ajprodukty.pl

”To pionierska 
realizacja w mojej 
branży” 
- Roger Melander, 
Dyrektor Destylarni 
Whisky BOX

Kontakt:
Błażej Buraczewski
Tel: 887 889 881
blazej.buraczewski@ajprodukty.pl

Piotr Szekiełda
Tel: 887 830 838
piotr.szekielda@ajprodukty.pl

Dariusz Kosiba
Tel: 887 883 773
dariusz.kosiba@ajprodukty.pl

Kiedy licząca się na rynku whisky Destylarnia BOX 
szukała sposobu na przechowanie 6000 beczek 
trunku, AJ Produkty podjęły wyzwanie. Efektem są 
specjalnie zaprojektowane regały paletowe. Nasza 
fi rma zajęła się planowaniem, produkcją i dostawą 
regałów, jak również montażem i inspekcją całości. 

Dzięki własnym projektantom i zakładom produkcy-
jnym, fi rma AJ Produkty pomaga w aranżacji miejsc 
pracy. Mamy ponad 40 lat doświadczenia na rynku 
wyposażenia dla fi rm, co czyni nas ekspertami w 
tworzeniu optymalnych rozwiązań, w pełni dostoso-
wanych do unikalnych potrzeb klienta. 
Zapraszamy do kontaktu!

Unikalne potrzeby. Optymalne rozwiązania.

Potrzebujesz wyposażenia do fi rmy?

Powierz projekt 
fi rmie AJ Produkty

Oferta specjalna 

5% zniżki 

na regały paletowe

Praktyczne akcesoriaWiele rozmiarów Osłony i odbojniki
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Wśród 30 sklasyfikowanych w rankingu polskich 
producentów z branży motoryzacyjnej ponad po-

łowa (16) to firmy wytwarzające części i podzespoły. 
Znaczny udział w rankingu mają producenci pojazdów 
innych niż samochody osobowe i dostawcze: dwie fir-
my produkujące autobusy, siedem firm produkujących 
naczepy, przyczepy i zabudowy do samochodów oraz 
dwie produkujące pojazdy specjalne. Są też trzy spół-
ki, które specjalizują się w produkcji akumulatorów.
Najwięcej sklasyfikowanych firm reprezentuje wo-
jewództwo wielkopolskie (7), śląskie (6) oraz mazo-
wieckie (4). Trzy firmy działają w Małopolsce, po dwie 
w Łódzkiem, na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu, a po 
jednej w województwach kujawsko-pomorskim, opol-
skim, podlaskim i świętokrzyskim.

Pierwsza trójka
Listę TOP30 otwiera Grupa Boryszew, której dzia-
łalność opiera się na czterech głównych filarach. 
Wśród nich, obok segmentów metali nieżelaznych, 
chemicznego i dystrybucyjnego, znajduje się wła-
śnie automotive. Jest to jedyna polska firma, która 
przekroczyła próg 2 mld zł przychodów ze sprzeda-
ży w segmencie motoryzacyjnym w 2015 roku (przy 
przychodach całej Grupy wynoszących 5,7 mld zł).  
Swoją mocną pozycję w tym obszarze osiągnęła 
dzięki przejęciom firm na rynku europejskim. W tej 
części biznesu Grupy największe przychody gene-
ruje Grupa BAP wytwarzająca części plastikowe do 
samochodów, a w dalszej kolejności Grupa Maflow, 
jeden z największych producentów przewodów do 
klimatyzacji, wspomagania kierownicy oraz aktyw-
nego zawieszenia dla przemysłu motoryzacyjnego. 
Swoje zakłady produkcyjne Maflow ma ulokowane 
aż na trzech kontynentach. Istotne przychody w seg-
mencie motoryzacyjnym Boryszewa pochodzą też 
z produkcji łożysk.
Miejsce 2. zajął Solaris Bus & Coach S.A. Podpoznań-
ski producent autobusów miejskich, międzymiasto-
wych i specjalnych oraz niskopodłogowych tramwajów 
uzyskał w 2015 roku roczny przychód ze sprzedaży 
w wysokości 1,8 mld zł. Solaris nieprzerwanie od 
wielu lat jest liderem rynku autobusowego w Pol-
sce. Firma prowadzi aktywną działalność eksporto-
wą – autobusy Solaris jeżdżą po drogach 29 krajów, 
a w Niemczech spółka należy do grona największych 
dostawców autobusów miejskich.

Ranking TOP30

Nisza dla polskich firm
Produkcja części i podzespołów samochodo-
wych oraz naczep, przyczep i zabudów do sa-
mochodów ciężarowych, a także autobusów  
i pojazdów specjalnych stała się polską spe-
cjalnością – wynika z rankingu „TOP30 naj-
większych producentów z branży motoryza-
cyjnej z większościowym polskim kapitałem”.

Pozycja Nazwa firmy
Rok 

danych

Przychody 
ze sprzedaży 

mln PLN
Zatrudnienie Produkty Województwo

1
Grupa BORYSZEW  

- Segment Motoryzacja
2015 *2031  b.d.

Części i podzespoły dla motoryzacji 
(segment motoryzacyjny)

Mazowieckie

2
SOLARIS BUS & COACH 

S.A.
2015 1 795 2 230

Autobusy miejskie, międzymiasto-
we i specjalne oraz tramwaje

Wielkopolskie

3 WIELTON S.A. 2015 613 1 180
Naczepy, przyczepy i zabudowy do 
samochodów ciężarowych

Łódzkie

4
SANOK RUBBER  
COMPANY S.A.  

- Segment Motoryzacja
2015 *515 b.d.

Części i podzespoły dla motoryzacji 
(segment motoryzacyjny)

Podkarpackie

5
ZAP SZNAJDER  
BATTERIEN S.A.

2014 259 230 Akumulatory rozruchowe Mazowieckie

6
WAWRZASZEK ISS  

Sp. z o.o.  
Spółka komandytowa

2014 192 250
Pojazdy ratownicze: przede wszyst-
kim pojazdy straży pożarnej

Śląskie

7 AC S.A. 2015 167 399 Części i podzespoły dla motoryzacji Podlaskie

8
PRO CARS GROUP  

Sp. z o.o.
2014 160 320 Części i podzespoły dla motoryzacji Śląskie

9 POLMOTORS Sp. z o.o. 2013 159 500 Części i podzespoły dla motoryzacji Śląskie

10
PUH AUTOPART  

Jacek Bąk Sp. z o.o. 
2014 147 160 Akumulatory Podkarpackie

11 JELCZ Sp. z o.o. 2014 147 490
Samochody ciężarowe specjalne 
i specjalizowane marki jelcz oraz 
części zamienne

Dolnośląskie

12
BODEX Sp. z o.o.  

Spółka komandytowa
2014 146 22

Wywrotki, przyczepy, cysterny, 
zabudowy oraz podwozia do 
samochodów ciężarowych

Dolnośląskie

13 LUMAG Sp. z o.o. 2014 127 240 Części i podzespoły dla motoryzacji Wielkopolskie

14
ALPHA TECHNOLOGY 

Sp. z o.o.  
Spółka komandytowa

2013 125 620
Części i podzespoły dla motoryza-
cji. Produkcja też dla innych branż

Małopolskie

15
LIDER TRADING  

Sp. z o.o.
2014 125 200 Autobusy marki solbus Mazowieckie

16 FEBER Sp. z o.o. 2014 124 145 Naczepy i przyczepy Mazowieckie

17 POLMOSTRÓW Sp. z o.o. 2014 116 400 Części i podzespoły dla motoryzacji Wielkopolskie

18 SPINKO Sp. z o.o. 2014 113 430 Części i podzespoły dla motoryzacji Wielkopolskie

19 EL CAB Sp. z o.o. 2014 111 550 Części i podzespoły dla motoryzacji Wielkopolskie

20
JENOX AKUMULATORY 

Sp. z o.o. 
2014 106 156 Akumulatory Wielkopolskie

21

Zakład produkcji form 
narzędzi specjalnych 

i przetwórstwa tworzyw 
sztucznych GRAFORM 
Stanisław Grabowski

2014 106 230 Części i podzespoły dla motoryzacji
Kujawsko 

-Pomorskie

22
ZASŁAW TSS Sp. z o.o.  
Spółka komandytowa 

2014 96 300
Pojazdy, zabudowy i przyczepy do 
samochodów ciężarowych

Małopolskie

23
Zakłady metalowe 

POSTĘP S.A.
2014 85 206 Części i podzespoły dla motoryzacji Śląskie

24 PAKS D Sp. z o.o. 2014 84 300
Części i podzespoły dla motoryza-
cji. Produkcja też dla innych branż

Śląskie

25 AMZ KUTNO S.A. 2015 82 153

Zabudowy specjalne samochodów 
użytkowych - autobusy i mikrobu-
sy, bankowozy, karetki, pojazdy 
specjalne

Łódzkie

26 KH KIPPER Sp. z o.o. 2014 80 330
Zabudowy do samochodów 
ciężarowych, przyczepy, naczepy, 
wywrotki

Świętokrzy-
skie

27 IZO BLOK S.A. 2015 80 128 Części i podzespoły dla motoryzacji Śląskie

28
MEGA zakład produkcji 
pojazdów użytkowych 
i konstrukcji stalowych

2014 78 300
Zabudowy do samochodów 
ciężarowych, przyczepy, naczepy, 
wywrotki

Opolskie

29 STER Sp. z o.o. 2014 77 300 Części i podzespoły dla motoryzacji Wielkopolskie

30 ANDORIA MOT Sp. z o.o. 2014 72 480 Części i podzespoły dla motoryzacji Małopolskie



Podium rankingu zamyka Wielton S.A., wieluński producent na-
czep, przyczep i zabudów do samochodów ciężarowych z przycho-
dem w wysokości 613 mln zł w 2015 roku. Produkty Wieltonu 
trafiają m.in. do firm transportowych, budowlanych i produkcyj-
nych, do aż 35 krajów. Poza rynkiem europejskim, także do Azji 
i Afryki. Spółka posiada zakłady produkcyjne w Polsce oraz we 
Francji oraz montownie we Włoszech i Rosji.

Ekspansja zagraniczna
Wysokie miejsca w rankingu zajmują te firmy, które dokonały 
udanej ekspansji na rynki międzynarodowe. I nie chodzi tutaj 
już tylko o kraje europejskie, ale coraz więcej producentów eks-
portuje lub lokuje swoje fabryki także na innych kontynentach. 

Automotive jest branżą, w której łańcuchy produkcji są mocno 
umiędzynarodowione. To w naturalny sposób powoduje, że sektor 
działa w oparciu o handel zagraniczny. Polscy producenci części 
i podzespołów czy pojazdów potrafią wykorzystać tę specyfikę. Co 
więcej, zaczynają sięgać naprawdę daleko, np. do Meksyku.
Funkcjonowanie polskich firm z sektora automotive tylko na terenie 
Polski niesie za sobą ograniczenia biznesowe, dlatego firmy z kapi-
tałem krajowym już jakiś czas temu rozpoczęły ekspansję zagra-
niczną. Za kooperacją międzynarodową polskich firm przemawiają 
takie czynniki jak: szeroka oferta dostawców części i komponen-
tów, atrakcyjne ceny przy dobrej jakości i terminowości wykona-
nia. Ponadto, polscy inżynierowie i dostawcy w swoich działaniach 
wyróżniają się fachowością, rzetelnością, elastycznością i co ważne, 
kreatywnością. - Spodziewam się, że polska branża motoryzacyj-
na będzie z roku na rok coraz bardziej widoczna na mapie Europy, 
gdyż sektor produkcji samochodów jest po prostu sektorem global-
nym – mówi Roman Kantorski, prezes Polskiej Izby Motoryzacji.

Nisza dla polskich firm
W przygotowanym rankingu nie ma żadnego producenta sa-
mochodów osobowych i dostawczych oraz silników. Przeważają 
natomiast producenci części, podzespołów i akcesoriów. Firmy 
z polskim kapitałem są zwykle dużo mniejsze od zagranicznych 
konkurentów, ale stopniowo budują swoją pozycję i włączają się 
z sukcesem w międzynarodowe łańcuchy dostaw. Niszą rynko-
wą, którą polski kapitał udanie zagospodarował, jest produkcja 
przyczep, naczep i zabudów do samochodów ciężarowych oraz 
innych pojazdów takich jak autobusy i pojazdy specjalne. W tym 
zakresie polscy producenci wykorzystali szansę w postaci moc-
nego rozwoju polskiego sektora transportu drogowego, który na 
przestrzeni ostatnich lat uzyskał pozycję europejskiego lidera 
w międzynarodowych przewozach drogowych.

■ /ek/

Na podstawie:
Ranking TOP30 największych producentów z branży motoryzacyjnej z więk-
szościowym polskim kapitałem został opracowany przez Bank Zachodni WBK  
we współpracy z Polską Izbą Motoryzacji i przy wsparciu Bisnode Polska.
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Niszą rynkową, którą polski kapitał 
udanie zagospodarował, jest produkcja 
przyczep, naczep i zabudów do 
samochodów ciężarowych

O badaniu: 
Zestawienie „TOP30 największych producentów z branży motoryzacyj-

nej z większościowym polskim kapitałem” zostało opracowane w opar-

ciu o wysokość rocznych przychodów ze sprzedaży. Proces wyłonienia 

laureatów przebiegał w kilku etapach. W pierwszej fazie z bazy danych 

zostały wytypowane przedsiębiorstwa działające w szeroko rozumia-

nym sektorze motoryzacyjnym. Byli to producenci części i podzespo-

łów, pojazdów specjalnych i innych niż samochody osobowe i dostawcze 

oraz firmy produkujące autobusy, naczepy, przyczepy i zabudowy do 

samochodów. W drugiej fazie dokonano badania kapitału i struktury 

własnościowej wyodrębnionych spółek. Następnie wybrane podmioty 

zostały uszeregowane według wielkości sprzedaży biorąc pod uwagę 

dane finansowe za dwa ostatnie lata obrachunkowe.
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Uzupełniające się łańcuchy produkcyjne

Części jadą z Polski do Czech
Nasz południowy sąsiad jest drugim najważniejszym partne-

rem Polski w obszarze części i akcesoriów ze wzrostem war-
tości eksportu o niemal 20% r/r. Rosnący udział Czech w branży 
motoryzacyjnej potwierdzają także wyniki sprzedaży Exact Sys-
tems, który w ubiegłym roku skontrolował tam o jedną piątą wię-
cej części niż w 2014 roku.

- Do naszych południowych sąsiadów eksportujemy już niemal tyle 
samochodów, części, silników, ile do Wielkiej Brytanii lub Włoch. 
Wynika to z tego, że w ostatnich latach otworzyło się tam wiele fa-
bryk części, m.in. Hyundai Mobis czy Nexen Tire Corp., a obecni 
w tym kraju producenci samochodów (m.in. Skoda, Hyundai), którzy 
wartością swojej produkcji już w 2009 roku przegonili Polskę, nie za-
mierzają wyhamować. Wystarczy też spojrzeć na sam grudzień ubie-
głego roku, w którym do Czech wysłaliśmy produkcję motoryzacyjną 
o drugiej najwyższej wartości, po Niemczech – mówi Paweł Gos, pre-
zes zarządu Exact Systems, ekspert Polskiej Izby Motoryzacji.

Czechy - drugim rynkiem zbytu dla polskich części
Niemcy są odbiorcą nr 1, jeśli chodzi o eksport polskiej branży 
motoryzacyjnej. Dystans, jaki dzieli ten kraj od kolejnych ryn-
ków, jest na razie dosyć spory, ale widać wyraźnie rosnący udział 
Czech, które w ubiegłym roku odebrały od Polski produkty moto-
ryzacyjne o wartości o 18% wyższej niż w 2014 roku i znajdują 
się na czwartej pozycji. W przypadku samych części i akcesoriów 
nasz południowy sąsiad jest drugim najważniejszym partnerem 
Polski – części i akcesoria stanowiły aż połowę polskiego ekspor-
tu przemysłu motoryzacyjnego do tego kraju (823 mln +20% r/r).
Wynika to z kilku przyczyn. Po pierwsze, w UE od trzydziestu 
miesięcy nieprzerwanie rośnie sprzedaż samochodów osobowych, 

a część z nich produkowana jest właśnie za naszą południową 
granicą. Po drugie, coraz więcej producentów aut i części do nich 
swoje zakłady lokuje właśnie w Czechach, do których z kolei czę-
ści i podzespoły dostarczają polskie fabryki.

Według czeskiego Urzędu Statystycznego, w 2015 r. wzajem-
ne obroty handlowe były o 8,3% wyższe niż w 2014 r. i wyniosły  
16 309,1 mln EUR, przy czym sektor automotive wypracowuje 
znaczną część tej wartości. Części i akcesoria samochodowe stano-
wią 7,9% całego czeskiego importu z Polski. - Według raportu ACEA, 
Czechy są 5. największym producentem samochodów osobowych 
w Europie. Polska zajmuje nieco dalszą, 9. pozycję. Rozwój współ-
pracy może przynosić korzyści obu stronom. Czeskie firmy mogą 
dostarczać podzespoły do polskich zakładów produkujących części, 
polscy producenci do czeskich fabryk. Wzajemne uzupełnianie łań-
cuchów produkcji oraz sprawna wymiana handlowa podnosi atrak-
cyjność całego regionu w oczach światowego biznesu motoryzacyj-
nego i zwiększa szanse na przyciąganie nowych, dużych inwestycji 
– mówi Radosław Jarema, szef polskiego oddziału AKCENTY.

Części siłą napędową eksportu motoryzacji
Na wzrost eksportu polskiej branży motoryzacyjnej, której war-
tość w 2015 roku po raz pierwszy przekroczyła 20 mld euro, za-
pracowały przede wszystkim części i akcesoria do samochodów. 
One stanowiły ponad 40% wartości produktów wysyłanych za 
granicę w ubiegłym roku – najwięcej w całej branży. Co więcej, 
podczas gdy wzrost eksportu samochodów wyniósł 2% r/r, części 
zakończyły ubiegły rok na ponad 12% plusie. Na taki stan rzeczy 
wpływ miała przede wszystkim sytuacja w krajach Unii Europej-
skiej, do której Polska wysyła ponad 80% towarów. Tam wzrasta 
sprzedaż samochodów osobowych, a w konsekwencji rośnie też 
produkcja aut. To przekłada się na wzrosty zamówień w Polsce, 
przede wszystkim na części i podzespoły.
Rosnący udział Czech w branży motoryzacyjnej potwierdzają także 
wyniki sprzedaży Exact Systems. - Nasza czeska spółka należy do 
trzech najlepiej rozwijających się zagranicznych przedstawicielstw. 
W ubiegłym roku skontrolowaliśmy tam o jedną piątą więcej części 
niż w 2014 roku – mówi Paweł Gos. - Spodziewamy się, że dwucy-
frowe wzrosty rok do roku eksportu motoryzacyjnego z Polski do 
tego kraju powinny utrzymać się przynajmniej do końca tego roku.

■ Adam Tokarz

Nasz południowy sąsiad jest drugim 
najważniejszym partnerem Polski 
– części i akcesoria stanowiły 
aż połowę polskiego eksportu 
przemysłu motoryzacyjnego do tego 
kraju (823 mln +20% r/r)

Na wzrost eksportu polskiej 
branży motoryzacyjnej, której 

wartość w 2015 roku po raz 
pierwszy przekroczyła 20 mld euro, 

zapracowały przede wszystkim 
części i akcesoria do samochodów

Polska coraz więcej produkcji motoryzacyjnej eksportuje do krajów Unii Europejskiej. I choć wciąż największym rynkiem zbytu pozo-
stają Niemcy, to dane za 2015 rok pokazują spory wzrost zamówień ze strony obiorców z Czech.
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Top 25 liderów łańcuchów dostaw 2016
Firma Gartner ogłosiła ranking 25 największych na 
świecie liderów łańcuchów dostaw. 
Pierwszy raz na szczycie znalazła się firma Unilever, a za nią  
McDonald’s, Amazon, Intel i jako piąta na liście firma H&M. Na 
liście w tym roku 25 największych liderów łańcuchów dostaw na 
świecie znalazło się pięć absolutnie nowych firm: Schneider Elek-
tric, BASF i BMW, a firmy HP i GlaxoSmithKline dołączyły do listy 
po kilku latach nieobecności. 
Firmy Apple i P&G podjęły na nowo starania, aby zakwalifikować się 
do kategorii największych liderów łańcuchów dostaw na świecie.
Jest rzeczą niewątpliwie bezdyskusyjną, że 25 światowych firm 
z rankingu 2016 roku, które są liderami łańcuchów dostaw, wy-
wierają olbrzymi wpływ na globalną gospodarkę. Warto zatem 
wiedzieć, co spowodowało, że firmy te znalazły się na liście ogło-
szonej w tym roku przez firmę Gartner. Szczegóły przedstawione 
zostały w poniższej tabeli.

Ranking Firma
Inne opinie1

(185 głosów)
(25%)

Opinie1

Gartner
(38 analityków)

(25%)

Trzyletni ważony 
wskaźnik ROA2

(20%)

Rotacja zapasów3

(10%)

Trzyletni ważony  
wzrost dochodu4

(10%)

Wskaźnik CRS5

(10%)
Syntetyczny 

ogólny wskaźnik6

1 Unilever 1841 632 10,8% 6,9 3,6% 10,00 5,84
2 McDonald’s 1754 493 13,2% 156,0 -4,0% 3,00 5,54
3 Amazon 3356 582 0,5% 8,4 20,4% 0,00 5,34
4 Intel 1112 496 11,4% 4,3 1,1% 9,00 4,62
5 H&M 833 189 25,3% 3,5 16,3% 9,00 4,50
6 Inditex 1212 283 16,7% 3,9 11,2% 9,00 4,42
7 Cisco Systems 1158 510 8,2% 11,2 2,3% 5,00 4,21
8 Samsung Electronics 1313 303 8,6% 14,8 -2,4% 9,00 3,95
9 The Coca-Cola Co. 1459 253 8,3% 5,7 -2,9% 9,00 3,69
10 Nestle 1251 257 8,9% 5,2 -1,1% 10,00 3,68
11 Nike 1393 205 14,7% 3,9 9,7% 4,00 3,58
12 Starbucks 1069 188 16,9% 6,8 13,8% 4,00 3,55
13 Colgate-Palmolive 880 323 15,1% 5,2 -3,5% 3,00 3,43
14 3M 784 163 15,0% 4,2 -0,9% 9,00 3,30
15 PepsiCo 931 347 8,5% 8,6 -2,3% 4,00 3,23
16 Walmart 1512 232 7,9% 7,7 0,6% 3,00 3,06
17 HP 390 266 4,6% 12,1 -5,2% 10,00 2,87
18 Schneider Elektric 392 259 4,3% 5,1 4,9% 10,00 2,80
19 L’Oreal 888 159 11,4% 3,0 7,0% 4,00 2,70
20 BASF 492 199 6,5% 5,0 -2,0% 10,00 2,70
21 Johnson&Johnson 950 165 11,6% 2,6 -0,4% 4,00 2,65
22 BMW 778 128 3,8% 6,0 8,8% 10,00 2,61
23 GlaxoSmithKline 361 98 12,6% 1,9 -1,9% 9,00 2,51
24 Kimberly-Clark 634 240 9,0% 6,3 -2,5% 3,00 2,48
25 Lenoro Group 508 217 3,6% 13,3 17,0% 4,00 2,43

Ranking 
2016

Firma Ranking 2015 Ranking 2014

1 Unilever 3 4
2 McDonald’s 2 2
3 Amazon 1 4
4 Intel 3 8
5 H&M 7 13

Uwagi:
1.  Opinie firmy Gartner oraz inne głosy: bazowały na każdym przeprowadzonym do tej pory rankingu,
2.  ROA: (Przychód netto 2015/całkowitych aktywów 2015) * 50%) + (Przychód netto 2014/całkowitych aktywów 2014) * 30%) + (Przychód netto 2013/całkowitych aktywów 2013) * 20%),
3.  Rotacja zapasów: koszty produktów sprzedanych w 2015/kwartalnie średnie zapasy w 2015 
4.  Wzrost dochodu: (zmiana dochodu 2015-2014) *50%) + (zmiana dochodu 2014-2013) *30%) + (zmiana dochodu 2013-2012)*20%),
5.  Wskaźnik CSR: indeks społecznej odpowiedzialności korporacji, który mierzy zaangażowanie, przejrzystość działań i wywiązywanie się z podjętych zobowiązań,
6.  Syntetyczny ogólny wynik: (Inne głosy*25%) + (opinia firmy Gartner*25%) + (ROA*20%) + (obrót zapasami* 10%) + (wzrost dochodu* 10%) + (CRS wskaźnik wyniku* 10%). 

Źródło: Gartner (Maj 2016 r.)
Porównanie Top 25 z 2016 roku do Top 25 w roku 2015 i 2014

Top 25 Supply Chain 
W rankingu Top 25 Supply Chain porównuje się główne dwa komponenty: dzia-

łalność biznesową i opinie. Działalność biznesowa przedstawiana w formie wyni-

ków finansowych i aktywności CSR odnosi się do przeszłości, podczas gdy opinie 

koncentrują się na potencjale przyszłości przywództwa w łańcuchu dostaw. 



EURO LOGISTICS34 ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

Dystrybucja części samochodowych

Szybkie dostawy dzienne
Wraz z otwarciem centrum dystrybucyjnego Volkswagen 

Group Polska rozpoczął przeznaczony dla zakładów de-
alerskich pilotażowy program dostaw tego samego dnia - SDD 
(Same Day Delivery). W jego ramach części zamówione w dni 
robocze od poniedziałku do piątku w centralnym magazynie 
w Komornikach do godziny 9:30 zostaną dostarczone jeszcze 
tego samego dnia do godz. 16:00. Standardem Volkswagena 
jest realizacja zamówień złożonych do godz. 18:00 dnia po-
przedniego, do godz. 8:00 dnia następnego, również w soboty.

Nowe centrum dystrybucyjne
Nowe centrum znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie autostra-
dy A2 łączącej Poznań ze Świeckiem. Jest to lokalizacja bardzo 
korzystna zarówno ze względów logistycznych, jak i marketingo-
wych. Łączna powierzchnia obiektu to 32 000 m2 - nowoczesna 
przestrzeń magazynowa stanowi 30 000 m2 i została zaprojekto-
wana w sposób umożliwiający jej rozbudowę aż do 43 000 m2. 
Obiekt posiada także 2000 m2 innowacyjnej powierzchni socjal-
no-biurowej. Jest to trzeci w Wielkopolsce oraz ósmy w Polsce 
obiekt pod względem rozmiaru powierzchni magazynowej. Inwe-
stycja bez wyposażenia kosztowała 95 mln zł. Kompleks spełnia 
najwyższe standardy techniczne, użytkowe, a także ekologiczne, 
czego potwierdzeniem jest uzyskanie prestiżowego certyfkatu 
BREEAM. Budynek jest w pełni dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Powierzchnia parkingowa mieści 160 pojaz-
dów, posiada również dedykowane wiaty dla jednośladów. Część 
socjalno-biurowa została zaprojektowana przy czynnym udziale 
pracowników nowego centrum. Podczas wspólnych warsztatów 
mieli oni możliwość wypracowania oraz wyboru koncepcji wy-
stroju i wyposażenia pomieszczeń. Był to jeden z elementów 
projektu „Kurs na A2”, czyli intensywnej kampanii informacyjnej 

skierowanej do pracowników, dla których centrum stało się no-
wym miejscem pracy. Działania te miały na celu zapewnienie im 
maksymalnego komfortu w procesie zmian.
Nowe centrum dystrybucyjne jest jednym z najjaśniejszych obiek-
tów tej klasy w Polsce. Zwiększony dopływ światła naturalnego za-
pewniają przeszklenia stanowiące 4% powierzchni dachu oraz 13% 
powierzchni ścian. Zastosowanie zaawansowanych rozwiązań izo-
lacyjnych pozwala na utrzymywanie temperatury wewnątrz obiek-
tu na minimalnym poziomie 17 st. C. Na każdym etapie realizacji 
przedsięwzięcia uwzględniono szereg działań mających na celu 
troskę o środowisko naturalne, począwszy od świadomej gospodar-
ki materiałami i odpadami na etapie budowy, a skończywszy na 
rozwiązaniach pozwalających zaoszczędzić energię i zużycie wody 
na terenie całego obiektu w trakcie użytkowania.
- To centrum jest kolejnym dowodem na to, że Polska jest dla nas 
rynkiem strategicznym. Fabryka w Poznaniu Volkswagen Group 
Polska, otwarcie centrum logistycznego w Komornikach i po-
wstająca fabryka we Wrześni, gdzie od jesieni 2016 roku będzie 
produkowany nowy Volkswagen Crafter, bardzo jasno dowodzą 
zaangażowania Volkswagena w Polsce - mówił podczas otwarcia 
obiektu Achim Schaible, prezes zarządu VGP.

Rozwiązania technologiczne
Powierzchnia magazynowa została wyposażona w szereg no-
woczesnych rozwiązań technologicznych. Wewnątrz znajduje 
się 128 regałów posiadających prawie 100 000 miejsc składo-
wania. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują cztery szafy 
automatyczne: dwie typu paternoster oraz dwie typu lean-lift. 
Szafy typu paternoster pozwalają obniżyć powierzchnię składo-
wania nawet o 80%, umożliwiając jednocześnie bardzo szybki 
dostęp do towarów – średni czas dostępu do półki wynosi tyl-
ko 35 sekund. Posiadają one 18 844 miejsc składowania. Szafy 
typu lean-lift są szczególnie przydatne dla artykułów o niestan-
dardowych rozmiarach, gdyż dostosowują odległości pomiędzy 
półkami do wielkości przechowywanych towarów, nie tracąc 
miejsca na puste przestrzenie. Posiadają 4700 miejsc składowa-
nia. Średni czas dostępu przy tego typu szafie również wynosi 
zaledwie 35 sekund.
Procesy usprawnia automatyczny system transportu wewnątrz-
magazynowego, przenośnik rolkowy o długości 578,5 m obsłu-
gujący trzy piętra regału podestowego (mezzanina) oraz szaf 
automatycznych. System obejmuje osiem stanowisk przyjęcia 
towaru oraz osiem ujść na wysyłce. Wydajność stacji przenośnika 
wynosi 1200 pojemników KLT/h. Wśród 40 wózków widłowych 
wykorzystywanych do obsługi procesów magazynowych znajdują 
się m.in. wózki widłowe Still MX-X przeznaczone do pracy w wą-
skich korytarzach, sterowane za pomocą pętli indukcyjnej. Wózki 
wyposażone są w wyświetlacz LCD wskazujący między innymi: 
obciążenie, kąt wychylenia koła napędowego, roboczogodziny, 
wysokość podnoszenia i informacje serwisowe.

W ubiegłym roku Volkswagen Group Polska otworzył nowe centrum dystrybucyjne części zamiennych w Komornikach pod Poznaniem. 
Planowane roczne przyjęcia do magazynu, to 1,5 mln linii zamówieniowych, a wydania szacuje się na 5 mln linii w skali roku. W cen-
trum znajduje się 100 tys. miejsc składowania.
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Przeprowadzka
Magazyn wyposażony jest w 22 rampy przeładunkowe dla standardo-
wych ciągników siodłowych z naczepami oraz osiem doków uniwer-
salnych do obsługi mniejszych pojazdów ciężarowych i dostawczych. 
Posiada również trzy rampy zerowe umożliwiające wjazd aut bezpo-
średnio do hali magazynu na poziomie posadzki – rampy te wyposa-
żone są w szybkobieżne bramy rolowane oraz zewnętrzne zadaszenia 
o minimalnej powierzchni 5 m x 20 m. Wszystkie otwory bramowe są 
przeszklone na co najmniej 75% powierzchni oraz posiadają uszczel-
nienia zabezpieczające przed warunkami atmosferycznymi podczas 
rozładunku. Komunikację wizualną zespołu usprawnia 16 ekranów 
informacyjnych rozmieszczonych we wszystkich strefach magazynu.
Planowane roczne przyjęcia do magazynu to 1,5 mln linii zamówie-
niowych, natomiast wydania szacuje się na 5 mln linii w skali roku. 
Przeprowadzka towarów zgromadzonych w dotychczasowych ma-
gazynach znajdujących się w Sadach k/Poznania oraz w Poznaniu 
przy ul. Krańcowej do Nowego Centrum Dystrybucyjnego w Ko-
mornikach rozpoczęła się w lutym 2015 roku. W ciągu sześciu 
miesięcy do nowego magazynu przetransportowano dokładnie  
63 569 pozycji asortymentowych, czyli 3500 ton ładunków. Była 
to największa dotychczasowa operacja logistyczna w obszarze 
oryginalnych części i akcesoriów samochodowych w Polsce.
Uruchomieniu operacji logistycznych w nowej lokalizacji towa-
rzyszyło kolejne ogromne przedsięwzięcie - wdrożenie nowego 

systemu informatycznego ET2000, dedykowanego dla Grupy VW. 
Polska jest pierwszym krajem wdrażającym system z rozszerzo-
nym modułem zarządzania gospodarką magazynową. Inwestycje 
w nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz system informa-
tyczny umożliwiły poszerzenie dotychczasowej oferty. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje wprowadzenie ekskluzywnej usługi SDD 
(Szybkie Dostawy Dzienne) mającej na celu zwiększenie dostęp-
ności oryginalnych części. Jak zapewnia Stanislav Pekař, dyrektor 
ds. Obsługi Posprzedażnej w VW Group Polska, Centrum Dystry-
bucyjne Volkswagena w Komornikach jest pierwszą i jedyną firmą 
w Polsce oferującą tę usługę dla tak szerokiego grona odbiorców.
Usługa ma na celu polepszenie poziomu obsługi klientów. - Sko-
rzystanie z usługi SDD daje zakładom dealerskim możliwość ob-
niżenia stanów magazynowych ze względu na szybszy dostęp do 
części z magazynu głównego – mówi Stanislav Pekař, dyrektor 
ds. Obsługi Posprzedażnej w Volkswagen Group Polska. - Większa 
dostępność oryginalnych części umożliwia serwisom Audi, Skoda 
i Volkswagen lepsze planowanie pracy na warsztatach, pełniejsze 
zaangażowanie załogi, a w konsekwencji zapewnia szybsze na-
prawy samochodów, co zwiększy zadowolenie klienta.
Volkswagen Group Polska jest importerem sześciu marek: Volks-
wagen, Audi, ŠKODA, SEAT, Volkswagen Samochody Użytkowe 
oraz Porsche. 

■ Alicja Kostecka
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Rynek paletowy

Reanimacja europalety

Od tego momentu spółki kolejowe zrze-
szone w UIC rozpoczęły wydawanie 

licencji na produkcję i naprawy ujedno-
liconych europalet. Z czasem obowiązki 
związane z wydawaniem pozwoleń, kon-
trolą jakości i nadzorem rynku zaczęły 
przerastać niektóre koleje i w związku 

z tym pojawiły się problemy z utrzymaniem właściwych standar-
dów. Dlatego słusznym posunięciem ze strony UIC było powołanie 
w 1991 roku Europejskiego Porozumienia Paletowego EPAL – spe-
cjalnie w celu zarządzania obrotem i użytkowaniem jednolitych 
europalet oraz w celu wydawania licencji i nadzoru rynku. 

Rozłam EPAL i UIC
Od tego momentu nadzór nad jakością przejmuje zewnętrzna (nieza-
leżna od EPAL i UIC) jednostka kontrolna Société Générale de Surve-
illance – SGS, której celem jest prowadzenie kontroli produkcji i na-
praw europalet w standardzie Kodeksu UIC 435. Jednak przekazanie 
uprawnień do udzielania licencji EPAL nie było obowiązkowe, stąd 
też część kolei pozostała przy samodzielnym zarządzaniu rynkiem 
europalet. Wobec tego na rynku funkcjonowały niezależnie: domi-
nujący pool paletowy EPAL oraz poole tzw. „kolejowe” mające nieco 
mniejszy udział w rynku. Jak jednak pokazuje historia - nic nie jest 
wieczne. Przełom nastąpił w 2012 roku, kiedy to po ponad 20 latach 
współpracy drogi EPAL i UIC rozeszły się. Powody były różne, jednak 
to działania EPAL wykraczające daleko ponad pierwotne ustalenia 
i cele zmusiły UIC do drastycznych kroków. EPAL, z początkiem 2013 
roku stracił prawo do stosowania znaku EUR w owalu, a umowę o re-
prezentowaniu UIC ostatecznie rozwiązano. Od tego czasu również 
SGS przestało współpracować z EPAL. Rozłam ten wywołał początko-
wo spory niepokój i niemałe perturbacje na rynku europalet. EPAL, 
mając ugruntowaną pozycję i wyrobioną markę na rynku, wyszedł 
z opresji zmieniając jedynie oznakowanie palet i wstawił w miejsce 
utraconego znaku EUR - znak EPAL. Warto także zaznaczyć, że z palet 
EPAL zniknęły też wszelkie znaki kolei zrzeszonych w UIC… 

Europaleta na zakręcie 
A co stało się z misją UIC i europaletą? Jedyną słuszną drogą okazała 
się „reanimacja” palet kolejowych, które jeszcze do niedawna miały 
marginalne znaczenie i niewielki udział w rynku. Podstawową „bo-
lączką” tego poolu były problemy z uzyskaniem informacji – trudno 
było dowiedzieć się, kto i na jakich zasadach udziela licencji, kto 
produkuje i kto naprawia europalety na licencjach kolejowych. Bra-
kowało informacji o metodach zabezpieczeń i systemie zapewnienia 
jakości. Spółki kolejowe same prowadziły kontrolę i dopuszczenia do 
produkcji i napraw. Nie ma co ukrywać, że rodziło to spore pole do 
popisu dla szarej strefy i nielegalnych działań. Znaczny odsetek palet 

kolejowych stanowiły palety podrobione, nierzadko bardzo kiepskiej 
jakości. Nastąpiła deprecjacja wartości znaku towarowego. Ucierpiał 
na tym wizerunek znaku EUR, a najbardziej znaki niektórych kolei 
– MAV, CD, PKP i innych. Koleje, nie mając w tym zakresie doświad-
czenia, służb i środków na walkę z fałszerzami, traciły tak bardzo, 
że palety kolejowe stały się w końcu synonimem gorszej, taniej 
europalety. Należy pamiętać, że działalność fałszerzy motywowana 
jest zapotrzebowaniem rynku – część użytkowników wymaga taniej 
europalety, nie zważając na jej jakość czy legalność pochodzenia. Jak 
to może się skończyć ? – nietrudno przewidzieć. Z historii wiemy, że 
w 2004 roku nasze narodowe koleje – przez swą nieudolność – stra-
ciły bezpowrotnie przywilej wydawania licencji na produkcję palet 
EUR. Należy mieć jednak nadzieję, że dzisiejsze działania UIC i SGS 
przywrócą wizerunek palecie EUR, a użytkownicy nabiorą zaufania 
do palet kolejowych – sygnowanych logo UIC.
W jaki sposób te wspólne działania kolei zrzeszonych w UIC mogą 
odzyskać zaufanie użytkowników i kontynuować ideę europalety? 
Po pierwsze, UIC kontynuuje współpracę z SGS Germany GmbH – 
nadając jej uprawnienia organizacji paletowej - w świetle kodeksu 
UIC 435 koordynującej działania związane z udzielaniem nowych 
licencji, bieżącą kontrolą produkcji i napraw oraz nadzorem ryn-
ku. Po drugie - nieco zmienione zostało oznakowanie europalety 
– dotychczasowe znaki poszczególnych kolei zastąpione zosta-
ły logo UIC. Po trzecie - jako obowiązkowe dla nowych palet są 
klamry kontrolne, a dla palet naprawianych gwóźdź naprawczy. 

Nowy standard palety EUR 
Charakterystyczną cechą palety EUR jest znak Międzynarodowego 
Związku Kolei - logo UIC umieszczone na lewym wsporniku – za-
stępuje on dotychczasowe oznakowania. Znak EUR w owalu jako 
najistotniejsze kryterium przynależności do Europejskiego Poolu 
Paletowego od ponad 50 lat umiejscowiony jest niezmiennie na 
prawym wsporniku! Środkowy wspornik zawiera, oprócz znaku 
obróbki fitosanitarnej według standardu ISPM15, logo kolei nada-
jącej licencję (np. QBB, ADIF lub skrót 2156 zastępujący logo ZSSK 
Cargo), trzycyfrowy numer licencji producenta oraz datę produkcji 
w układzie: ostatnia cyfra roku – miesiąc oraz potwierdzenie kon-
troli jakości w postaci klamry. Klamry są koloru fioletowego lub 
pomarańczowego z logo QBB i zabezpieczeniem w postaci lakieru 
fosforyzującego w świetle UV. Spotkać można również klamry mie-
dziane (ZSSK Cargo) lub w kolorze srebrnym (MAV). 
Warto przypomnieć, że znak EUR w owalu na prawym wspor-
niku palety gwarantuje oryginalność palety EUR – wykonanej 
w oparciu o normę UIC 435 w zapewnionym systemie kontroli 
jakości UIC. W przypadku palet naprawianych na licencji UIC są 
one opatrzone gwoździem naprawczym na środkowym wsporni-
ku. Gwóźdź oznakowany jest symbolem kraju, na terenie którego 

Kiedy w 1961 roku powstawał otwarty Europejski Pool Paletowy, standaryzacją palet zajęło się UIC (Międzynarodowy Związek Kolei 
założony w 1922 roku), a paleta o wymiarach 800x1200x144mm uzyskała miano „europalety”. Wymiary, kryteria jakości oraz stan-
dardy kontroli określił opracowany kodeks UIC 435.

■ Adam Paciorek 



EURO LOGISTICS 37INTRALOGISTYKA

odbyła się naprawa, logo SGS i numerem licencji naprawczej. 
Wymienione w ramach naprawy wsporniki otrzymują logo UIC 
z punktem (lewy) lub EUR w owalu z punktem (prawy). Zgodnie 
z kodeksem UIC 435-4 standaryzującym naprawy palet – gwóźdź 
naprawczy otrzymuje każda naprawiona paleta EUR! Jeśli chodzi 
o sam kodeks UIC 435 – nic poza oznakowaniem palet i określe-
niem organizacji paletowych się nie zmieniło. Europaleta nadal 
składa się z 20 elementów drewnianych i co najmniej 78 licencjo-
nowanych gwoździ (z reguły pierścieniowych, zawsze oznakowa-
nych literowo)! Nic nie zmieniło się w kwestii wilgotności elemen-
tów drewnianych – wynosić ona może maksymalnie 22%, a każda 
nowa europaleta obowiązkowo musi przejść obróbkę fitosanitarną 
potwierdzoną stosownym oznakowaniem. 
Listę wydanych na terenie Europy licencji, czyli listę firm upo-
ważnionych do produkcji bądź napraw palet EUR znaleźć można 
na stronie kolei austriackich www.railcargo.com w linku: http://
www.railcargo.com/de/E-Services/Tarife/Guetertarife/UIC_BB_
Lizenznehmer.pdf
Lista jest na bieżąco aktualizowana, ponieważ licencja UIC jest 
ostatnio bardzo popularna - szczególnie wśród firm, które do tej 
pory nie podejmowały prób jej uzyskania. Mimo że nie jest łatwo 
uzyskać licencję – zwłaszcza na produkcję palet EUR, to oferta 
jest kusząca ze względu na konkurencyjnie niskie koszty. Wszel-
kich informacji na temat warunków uzyskania licencji można 
uzyskać w firmie SGS Polska posiadającej siedzibę w Warszawie. 

Trudny rozejm
Nadal jednak nie do końca są rozwiązane sprawy związane 
z przestrzeganiem podpisanego w 2014 roku porozumienia 
między EPAL i UIC w sprawie wzajemnej wymienności palet 
„starych” (EPAL-EUR) z „nowymi” (EPAL-EPAL i UIC-EUR) oraz 
„nowymi” między sobą. Część użytkowników, czy to z braku 
zaufania do nowego, czy to z braku chęci odświeżenia proce-
dur, a może jeszcze innych nieznanych powodów nie przyjmuje 
niektórych palet. Powoduje to spore zamieszanie i koszty, a nie-
jednokrotnie poprzez niedopuszczanie ofert z „niechcianego” 
poolu użytkownicy pozbawiają się sporych oszczędności… Tym 
wciąż nieprzekonanym użytkownikom palet warto przypo-
mnieć jeszcze, że spora część firm posiada zarówno licencję 
z EPAL, jak i z UIC – produkując palety na tych samych auto-
matycznych liniach. 
Nowy standard palet EUR ma przed sobą perspektywy rozwoju. 
Związane one są z konkurencyjnie niskimi kosztami uzyskania 
i utrzymania licencji oraz z samym faktem istnienia „zdrowej 
konkurencji” dla EPAL. Ma to swoje odzwierciedlenie w jednost-
kowych kosztach produkcji, a przez to również w ofertach handlo-
wych. Cenią to sobie przedsiębiorcy – producenci i naprawiacze 
palet, którzy coraz liczniej zgłaszają chęć uzyskania licencji. 
Większa liczba licencji to uzdrowienie rynku paletowego i sukce-
sywne eliminowanie szarej strefy, ponieważ większa część rynku 
podlegać będzie obowiązkowej kontroli. ■

UJEDNOLICONA PALETA EUR

• Produkowana i naprawiana zgodnie z normą UIC 435 (Międzynarodowego Związku Kolei)

• Wymienna z innymi paletami EUR będącymi obecnie w obiegu w Europejskim Poolu 
Paletowym (EPP)

• Jakość kontrolowana i monitorowana przez Międzynarodowy Związek Kolei UIC 
i/lub przez organizację paletową SGS

• Brak ograniczeń dla użytkowników palet EUR wprowadzających je do obiegu

• Znak UIC zastępujący dotychczasowe oznakowania umieszczono na lewym wsporniku

• Znak obróbki fitosanitarnej według standardu ISPM.15 umieszczony jest na środkowym 
wsporniku, poniżej znajduje się znak kolei nadającej licencję QBB jak również nr licencji 
producenta i data produkcji w układzie ostatnia cyfra roku – miesiąc

• Potwierdzeniem przeprowadzenia kontroli jakości jest klamra koloru 
pomarańczowego lub fioletowego umieszczona na środkowym wsporniku

• Znak EUR w owalu umieszczony jest na prawym wsporniku – jest to najistotniejsze 
kryterium przynależności do EPP istniejącego na rynku od ponad 50 lat!

Znak EUR w owalu na prawym wsporniku gwarantuje 
oryginalność palety EUR wykonanej w oparciu o normę 
UIC 435 w zapewnionym systemie kontroli jakości UIC. 
Jedyna europaleta, to ta ze znakiem EUR!

Thomas Metlich
Rail Cargo Austria AG
1100 Wien, Am Hauptbahnhof 2
thomas.metlich@railcargo.com
www.railcargo.com, www.uic.org

Adam Paciorek 
SGS Polska Sp. z o.o.

mobile: +48 601 975 510 
adam.paciorek@sgs.com

www.pl.sgs.com 

Aktualizowana lista licencji UIC w Europie (plik „Lizenznehmer…”) pod adresem: http://www.railcargo.com/de/E-Services/Tarife/Guetertarife
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Serwis internetowy, którego głównym celem jest 
pomoc w dokonywaniu transakcji handlowych, 

a w szczególności ułatwienie kontaktu między 
potencjalnymi nabywcami a najlepszymi dostaw-
cami produktów i usług już po raz trzeci przepro-
wadził badanie, jakich wózków poszukują klienci. 

Najpopularniejsze wózki czołowe 
Po raz kolejny okazało się, że najczęściej poszu-
kiwanym rodzajem wózków widłowych są wózki 
czołowe – wskazało na nie aż 81% klientów serwi-
su. Niesłabnąca popularność wózków czołowych 
wynika z tego, że są przystosowane do pracy 
w różnych miejscach i  dostępne w wielu wersjach 
napędowych, do tego mogą być wyposażone w bo-
gaty osprzęt, a kierowca ma zabudowaną kabinę. 
W dalszej kolejności firmy wskazywały na wózki 
paletowe prowadzone (7%) i widłowe boczne (5%).

Nowy czy używany?
Mimo tego, że używane wózki wciąż cieszą się 
popularnością, to wyraźnie wzrósł odsetek firm, 
które są zainteresowane nowymi wózkami. 
Raport pokazuje, że 40% firm skłaniało się ku 
zakupowi nowego sprzętu, a 54% było zaintere-
sowanych sprzętem używanym. Według wyni-
ków poprzedniego raportu odsetek ten wynosił 
odpowiednio 33,4% oraz 62,2% firm. – Wzrost 
o ponad 8% pokazuje, że firmy coraz odważniej 
sięgają po nowe maszyny, oczekując niezawod-
ności i solidności nowego produktu – mówi Karol 
Grygiel, członek zarządu Oferteo.pl. – Może to 
również świadczyć o poprawie kondycji finanso-
wej działających w Polsce firm, które są gotowe 

przeznaczyć więcej środków na nowy sprzęt.  
Z kolei 6% firm, które złożyły zapytanie w Oferteo.
pl, potrzebowało porady na temat wyboru wózka, 
nie rozstrzygając ostatecznie, czy miałby to być 
wózek nowy czy używany. Liczba przedsiębiorstw, 
które były gotowe kupić nowe maszyny, może być 
więc w rzeczywistości nawet nieco większa. 

Wysokość podnoszenia i udźwig
Klienci najczęściej poszukują wózków o wyso-
kości podnoszenia od 1,5 do 3 metrów (42%) 
oraz od 3 do 4 metrów (29%). Z kolei 17% zapy-
tań dotyczyło wózków, które miałyby podnosić 
na wysokość 4 do 5 metrów. Najmniej popular-
ne były wózki widłowe niskiego (do 1,5 metra) 
i wysokiego składowania (powyżej 5 metrów). 
W obu przypadkach liczba zapytań wyniosła 
po 5%. Warto przy tym pamiętać, że przepisy 
BHP pozwalają na ręczne składowanie palet na 
stosach o wysokości maksymalnie 1,5 m.
Największą popularnością cieszą się wózki 
o udźwigu od jednej do dwóch ton – wskazało na 
nie 48% firm. Blisko jedna trzecia poszukiwała 
wózka o udźwigu od 3 do 4 ton, natomiast najmniej 
firm wskazało na wózki o preferowanym udźwigu 
do jednej tony (13%) oraz powyżej 4 ton (8%). 

Napęd 
W porównaniu z rokiem poprzednim na popular-
ności zyskują wózki spalinowe na gaz. Były one 
poszukiwane przez 45% firm. Ich popularność 
bierze się z faktu, że mogą być wykorzystywane 
do pracy zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz 
hal magazynowych, a także z powodu niskich 

kosztów eksploatacji oraz łatwej wymiany butli 
z gazem, co eliminuje długie przestoje w pracy. 
Jedna czwarta użytkowników wskazała, że inte-
resują ich wózki zasilane elektrycznie, które są 
ekologiczne i tanie w utrzymaniu. Tyle samo 
klientów wskazało na wózki spalinowe na olej na-
pędowy – mocniejsze, ale z uwagi na emitowane 
spaliny tylko w wyjątkowych sytuacjach dopusz-
czane do pracy w zamkniętych pomieszczeniach.  
2% użytkowników serwisu wskazało, że poszu-
kuje wózka o napędzie ręcznym lub prosiło o po-
radę, jaki wózek w ich przypadku będzie najlep-
szym wyborem. Tylko dla 1% klientów zasilanie 
wózka nie miało znaczenia.

Finansowanie 
Zakup wózka widłowego z własnych środków 
pozostaje niezmiennie najpopularniejszy wśród 
firm – opowiedziało się za tym 61,8% badanych. 
Jedna czwarta użytkowników serwisu zamierza 
wziąć wózek w leasing, a niespełna 8% zamierza 
wózki wynająć. 

Popyt
Po raz kolejny okazało się, że najwięcej wóz-
ków widłowych poszukują firmy ulokowane 
w województwie mazowieckim (14%). Nieco 
mniej zapytań odnotowano z województw 
śląskiego i wielkopolskiego – odpowiednio: 
12,5% i 12%. Najmniej firm poszukiwało wóz-
ków widłowych w woj. podlaskim (2%). 

■ /ek/
*Przedstawione dane pochodzą z analizy 2338 zapytań oferto-
wych zamieszczonych w serwisie w okresie od 1 stycznia 2015 r.  
do 30 marca 2016 r. przez firmy chcące kupić  wózek widłowy.

Wózki widłowe 

Popyt na widlaki 

Najpopularniejszymi grupami produktów w ofercie 
STILL Polska są pojazdy unoszące, boczne i czołowe. 
W ostatniej kategorii prym wiodą elektryczne wózki 

czołowe typoszeregu RX 20. Modele serii poruszają się z maksymalną prędkością 
20 km/h i pracują bez problemu na rampach o kącie nachylenia do 28,5%. Naj-
nowszy wariant z baterią litowo-jonową osiąga szybkość podnoszenia ładunku  

równą 0,56 m/s. Dzięki wykorzystaniu RX 20, czas potrzebny na wykonanie 
codziennych zadań jest w związku z tym znacząco krótszy niż w przypadku in-
nych wózków tej klasy. Głównym obszarem działalności STILL Polska pozostaje 
produkcja i dystrybucja nowych pojazdów. Jej naturalnym dopełnieniem stała 
się w ostatnich latach sprzedaż urządzeń po renowacji. Dzięki konsekwentnej 
realizacji strategii polegającej na wykupie używanych maszyn i ich odnawianiu 
w Europejskim Centrum Wózków Używanych STILL, przekonujemy inwesto-
rów do wyboru wysokiej jakości pojazdów z drugiej ręki. Zakupy coraz częściej 
finansowane są w drodze  leasing i wynajmu długoterminowego. ■

Wojciech Szmulczyński 
Dyrektor oddziału
STILL Warszawa 

W ostatnim roku mieliśmy do czynienia z dalszym 
rozwojem rynku wózków widłowych w Polsce 
oraz wzrostem sprzedaży wózków oferowanych 

przez firmę Toyota Material Handling Polska. Najchętniej wybieranymi 
wózkami z bogatej oferty TMHPL w roku 2015 były spalinowe wózki 
z przeciwwagą serii Toyota Tonero o udźwigu w zakresie 1.5-3.5t. Typo-
wym reprezentantem najchętniej kupowanego wózka zarówno nowego 
jak i też używanego jest model Toyota Tonero 02-8FGF25 o udźwigu 2.5t.

Firma Toyota jako jedyny producent wózków na świecie wyposaża 
wózki w unikalny system SAS (System Aktywnej Stabilności). System 
SAS gwarantuje i zapewnia: stabilność pojazdu i ładunku, aktywną 
kontrolę funkcji masztu, bezpieczne manewrowanie wózkiem, łatwiej-
sze układanie i ładowanie towarów.
Poza sprzedażą nowych i używanych wózków jednocześnie obserwuje-
my ciągły wzrost liczby klientów, który zamiast zakupu nowych wózków 
decydują się na wynajmem długoterminowy. Klienci oczekują również 
dodatkowych rozwiązań biznesowych związanych ze współpracą z do-
stawcą wózków widłowych, takich jak. np. System Zarządzania Flotą 
Wózków (I-Site) czy kompleksowej umowy serwisowej. ■

Marek Stypka
Kierownik Działu Zarządzania Produktami
Toyota Material Handling Polska

Z analizy zapytań w serwisie Oferteo.pl wynika, że przedsiębiorstwa w Polsce  
najczęściej poszukują wózków czołowych, używanych, z udźwigiem do dwóch ton. 
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Gericke Spedition to powstała w 1921 roku niemiecka firma spe-
cjalizująca się w transporcie drogowym na terenie Europy. Chcąc 

zapewnić swoim klientom kompleksową obsługę w zakresie przepły-
wów materiałowych – również w obszarze transportu wewnętrznego 
– połączyła siły z partnerami dostarczającymi koncepcji i rozwiązań 
magazynowych. Przykładem takiej współpracy było opracowanie wraz 
ze STILL projektu procesów intralogistycznych dla nowopowstałego za-
kładu montażowego szaf sterowniczych Siemens w Chemnitz.

Razem można więcej
Gericke było dostawcą usług spedycyjnych dla Siemensa już wcześniej. 
Kiedy jednak klient zbudował nowy zakład montażowy, poproszono 
o poszerzenie zakresu współpracy o zarządzanie przepływami mate-
riałowymi – tak, by za całość zagadnień związanych z transportem do, 
wewnątrz i z hali montażowej odpowiadał krańcowo jeden partner. – 
Współpracując od wielu lat z Siemensem, wiedzieliśmy sporo o specy-
fice procesów transportowych w ich firmie. Nie jesteśmy jednak eks-
pertami w zakresie optymalizacji przepływów materiałowych – mówi 
Petra Scherer, dyrektor zarządzająca Gericke. – Stało się więc jasne, że 
spełnienie potrzeb naszego klienta będzie wymagało kompetentnego 
partnera. Po przeglądzie rynku zdecydowaliśmy się powierzyć zada-
nia związane z opracowaniem koncepcji procesów intralogistycznych 
firmie STILL. Wspólna oferta spotkała się z aprobatą Siemensa. Firmy 
przystąpiły do tworzenia całościowego projektu zadań transportowych 
dla zakładu w Chemnitz.

Zakład Siemens w Chemnitz
Łączna powierzchnia hali nowej montażowni wynosi niemal 10 tys. 
m2, a wyładunek i załadunek części odbywa się w ośmiu dokach dla 
samochodów ciężarowych. Projekt musiał uwzględniać optymalne 
metody transportu zarówno całych palet, jak i małych części. Pod uwa-
gę brano również szybkość przepływu towarów określonego typu. Ze 
względu na skalę zakładu dobre zaprojektowanie procesów intralogi-
stycznych miało kluczowe znaczenie. W porównaniu z obsługiwanym 

przez Gericke obiektem Siemensa w Hohenstein-Ernstthal, powierzch-
nia magazynu paletowego w Chemnitz była dwukrotnie większa, 
a składu małych części – o 140%. – Oczywistym jest, że od optymal-
nego rozplanowania tras transportowych oraz dopasowania urządzeń 
techniki magazynowej do lokalnych potrzeb zależy to, jak sprawnie 
będzie funkcjonował zakład – mówi Rafał Pańczyk, dyrektor działu 
Intralogistyki STILL Polska. – W projektach, w ramach których sta-
jemy przed zadaniem obsługi 9900 miejsc paletowych, oszczędności 
wynikające z dobrego konceptu oraz wykorzystania technologicznie 
zaawansowanych wózków przekładają się na bardzo poważne kwoty.

Organizacja przepływów materiałowych
Wyładunek ciężarówek przywożących części do każdego z ośmiu 
doków montażowni realizowany jest przy pomocy wózków niskiego 
unoszenia. W wypadku mniejszych odległości wykorzystywane są 
elektryczne pojazdy sterowane dyszlem, na dłuższych dystansach za-
stosowanie znajdują warianty z platformą jezdną. Ładunek transpor-
towany jest nimi do strefy składowania. Tu szczegółowo analizuje się 
dokumenty przewozowe i porównuje zawartość palet z zamówieniem 
złożonym przez system ERP montażowni. Produktom nadaje się kody 
kreskowe i przy pomocy skanera rejestruje ich położenie w wirtualnej 
bazie danych. Duże kontenery trafiają do magazynu hurtowego, a małe 
części – na stoły pakownicze, zgodnie ze wskazaniami systemu kom-
puterowego. Towary trafiające na regały, spośród których najwyższy 
sięga 7,1 m, obsługiwane są przez wózki typoszeregu FM-X, wyposażo-
ne w system redukcji drgań masztu. Pozwala on na znaczne skrócenie 
zadań związanych z umieszczaniem palet na dużych wysokościach, 
o 80% zmniejszając czas drgania wideł. Pracę operatorów wspomaga 
dodatkowo układ OptiSpeed, automatycznie dostosowujący tempo pra-
cy do masy przewożonego ładunku. Listę maszyn obsługujących maga-
zyn małych części zróżnicowano, by umożliwić efektywne wykonanie 
wszystkich zadań, przy zachowaniu dobrego stosunku wydajności do 
ceny urządzeń.

■ Adam Tokarz

Od optymalnego rozplanowania tras 
transportowych oraz dopasowania 

urządzeń techniki magazynowej do 
lokalnych potrzeb zależy to, jak sprawnie 

będzie funkcjonował zakład

CASE STUDY

Outsourcing transportu wewnętrznego

Integrator przepływów magazynowych
Coraz częściej całościowa obsługa procesów transportowych jest zlecana zewnętrznemu podmiotowi. Zdarza się jednak,  
że spełnienie oczekiwań klienta wymaga współpracy kilku wyspecjalizowanych firm. Tak było w przypadku zakładu Siemens  
w niemieckim Chemnitz.
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W jaki sposób zdobywał pan wiedzę dotyczącą zarządzania 
łańcuchem dostaw?
Złożyło się na to kilka elementów. Przede wszystkim praktyka, 
czyli zdobywanie wiedzy w trakcie rozwiązywania problemów 
biznesowych. Drugim elementem jest literatura. Uzupełniałem 
wiedzę na podstawie wielu lektur dotyczących zarządzania łańcu-
chem dostaw. Były także oczywiście szkolenia, przede wszystkim 
CPIM - Certified in Production in Inventory Management - od pod-
staw dotyczących fundamentów zarządzania łańcuchem dostaw, 
aż po strategiczne podejście do zarządzania łańcuchem dostaw. 
Te wszystkie trzy elementy się przenikały i pozwoliły zbudować 
wiedzę w zakresie SCM. Zatem praktyka, ale równocześnie teoria. 

Praktyka jest najważniejsza?
Według mnie jedno przenika drugie i zarówno techniki czy 
kwestie podniesione na szkoleniach też się bezwzględnie przy-
dały w stricte praktyce biznesowej. Wiele aspektów omawianych 
w teorii, między innymi techniki prognozowania, kwestie budo-
wania chociażby zapasów buforowych, kwestie określenia ekono-
micznych wartości zamówienia, de facto też się bierze z praktyki 
i funkcjonuje w praktyce. Można powiedzieć, że teoria nie tylko 
działa w teorii, ale teoria działa w praktyce.

Biorąc pod uwagę pańskie doświadczenie, jakie wyzwania sto-
ją przed menedżerem zajmującym się łańcuchem dostaw? 
Dział SCM w PKN Orlen jest odpowiedzialny praktycznie za cały 
łańcuch dostaw, poczynając od zakupów poprzez planowanie pro-
dukcji, planowanie logistyki, prognozowanie i planowanie sprze-
daży. W związku z tym największymi wyzwaniami są prawidłowe 
zrozumienie problemów, elastyczność, umiejętność szybkiego re-
agowania i przede wszystkim z perspektywy zwierzchnika stwo-
rzenie zespołu, który potrafi myśleć i działać w podobny sposób 

- szybko, elastycznie, profesjonalnie. Zespół powinien posiadać 
także konkretną wizję celu, czyli w naszym przypadku uszere-
gowania wszystkich części składowych łańcucha dostaw w taki 
sposób, żeby były jak najbardziej korzystne dla firmy, dla akcjona-
riuszy, czyli miały pozytywny wynik finansowy i kreowały marżę.

Jaka była pana pierwsza reakcja na informację o istnieniu sy-
mulatora The Fresh Connection i zawodów przeprowadzanych 
w oparciu o niego?
Z symulatorem TFC zapoznałem się jakiś czas temu na jednym 
ze szkoleń i od razu uznałem, że jest to znakomite narzędzie, 
które spełnia kilka moich podstawowych założeń, jeżeli chodzi 
o wszystkie elementy niezbędne zespołowi SCM do nauki pro-
fesjonalnego zarządzania i zrozumienia problematyki łańcucha 
dostaw. Symulator spełnia kilka funkcji. Po pierwsze, pozwala 
zintegrować pracowników czy też zespół wokół konkretnego celu. 
Jest to bardzo ważny element. Osoby z różnych funkcji SCM, czy 
to z planowania produkcji, czy to z prognozowania, mogą w ra-
mach jednego zespołu poznać znaczenie tak zwanego team wor-
kingu. Po drugie, i jest to nie mniej istotna funkcja, to możliwość 
ukształtowania w mikroskali spojrzenia na całą firmę. W dużych 
organizacjach operujących na dynamicznym rynku jest to bez-
względna wartość. Dla mnie jako osoby zarządzającej większym 
obszarem nieoceniona jest pewność, że pracownik pomimo tego, 
że wykonuje swoje określone zadania, rozumie i ma świadomość, 
jakie są konsekwencje jego działań na dalszym etapie łańcucha 
dostaw czy też łańcucha tworzenia wartości w firmie, czy two-
rzenia marży. Po trzecie, pojawia się element współzawodnictwa, 
zdrowej rywalizacji. Cały zespół śledzi wskaźnik ROI, co zapew-
nia uczestnikom odpowiednią dawkę emocji i ekscytacji. W ten 
sposób szkolenie w oparciu o symulator nie jest statycznym wy-
kładem, tylko dynamiczną pracą.

Rozmowa z Robertem Czekajem, dyrektorem wykonawczym 
ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw, PKN Orlen.

Rozumieć  
konsekwencje  
swoich  
decyzji
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Czy próbował pan swoich sił w symulatorze?
Tak, oczywiście. Z dobrym efektem, bo o ile dobrze pamiętam, na 
szkoleniu w oparciu o symulator zajęliśmy z drużyną pierwsze 
miejsce. 

Czy według pana poziom skomplikowania w symulatorze jest 
odpowiedni?
Myślę, że tak. Dla nas w PKN Orlen symulator ma jeszcze jedną 
wartość dodaną. Poszczególne rundy wprowadzają dodatkowe 
ograniczenia czy też zmienne, które wymuszają działania. Sty-
kamy się z tym na co dzień w naszym sektorze, w związku z tym 
uczestnicy mogą w praktyce obserwować zmienność w całym łań-
cuchu dostaw i zobaczyć, w jaki sposób poszczególne działania 
zespołu przekładają się na wynik. 

Wspomniał pan, że jednym z kluczowych elementów jest ry-
walizacja i współzawodnictwo. Czy jednak formuła zawodów, 
gdzie pierwszoplanowym czynnikiem są emocje, nie odciąga 
od nauki i zdobywania doświadczenia?
W mojej ocenie – nie, ponieważ są one konieczne, ale przy tym 
nie są pierwszoplanowe. Pracownicy SCM, a tak się dzieje przy-
najmniej w przypadku PKN Orlen, przyzwyczajeni są do pracy 
z liczbami. Trudno mieć emocjonalny stosunek do liczby. Na-
tomiast gdy już się pojawiają związane z rywalizacją emocje, 
nigdy nie przesłaniają matematyki. Zaobserwowałem to na po-
szczególnych szkoleniach i podczas prac zespołu, który wygrał 
w zeszłym roku eliminacje krajowe Global Challenge The Fresh 
Connection.

Czy ingerował pan w przygotowania zespołu do zawodów 
i w trakcie ich trwania w zeszłym roku?
Bardzo delikatnie. Omawialiśmy materiały, które były przygoto-
wywane standardowo na kolejne szkolenie przy użyciu symula-
tora. Rozmawialiśmy o różnych zmiennych, na które zespół musi 
być otwarty podczas rywalizacji i oczywiście również dzieliłem 
się swoimi wrażeniami odnośnie samego symulatora, techniki, na 
co zwrócić uwagę w trakcie przebiegu gry.

Co może być według pana receptą na sukces w osiągnięciu 
wysokiego ROI w symulatorze?
Konsekwencja. Przystępując do rozgrywki w symulatorze należy 
rzetelnie podejść do zarządzania łańcuchem dostaw. Liczyć po-
szczególne kroki i ich konsekwencje w formie liczbowej. Starać 
się trzymać obranej strategii i elastycznie i w sposób przemyśla-
ny reagować na zmiany. Widzieć przez cały czas swój główny cel 
w postaci jak najwyższego zwrotu z inwestycji. I nie zmieniać 
założeń w sposób gwałtowny z rundy na rundę. Podążać do celu 
w miarę prostą drogą.

Czy zauważył pan może jakieś zmiany u swoich podopiecznych 
w sposobie pracy albo podejściu do codziennych obowiązków 
po zawodach, po dłuższym czasie spędzonym z symulatorem?
Zauważam u swoich współpracowników, czy to w rozmowach, 
czy w wykonywaniu codziennych zadań, większe zrozumienie 
konsekwencji swoich jednostkowych działań i przełożenia ich 
w jednym obszarze SCM na jakość pracy i jakość wniosków 
w innych obszarach. Pracujemy w zespołach, które możemy 

obrazowo określić jako podzbiory. One się na siebie nakładają 
tworząc wspólne pola, czyli np. prognozowanie dostarcza wsad 
do planowania produkcji bądź planowanie produkcji dostarcza 
wsad do planowania logistyki. Poszukiwałem rozwiązania, dzię-
ki któremu miałbym szansę pokazać osobom w moim dziale, 
jak poszczególne elementy łańcucha wpływają na siebie w tak 
skomplikowanym organizmie, jakim jest grupa kapitałowa Or-
len, gdzie musimy być elastyczni, szybko reagować na zmia-
ny i współpracować jako SCM. Ta wartość dodana wykracza 
już poza sam obszar zarządzania łańcuchem dostaw, bowiem 
współpracujemy również z działami sprzedaży i produkcji, z ca-
łym otoczeniem biznesowym, które wykonuje przygotowywane 
przez nas plany. W związku z tym zrozumienie następstw de-
cyzji, zależności, konsekwencji zwrotnych w oparciu o symula-
tor bezwzględnie przekłada się na jakość pracy i na głębokość 
analiz wykonywanych, zanim podejmie się konkretne decyzje 
realnym świecie.

Jaki jest pański ideał zespołu, którym mógłby pan zarządzać?
To trudne pytanie. Chociaż wydaje mi się, że już zarządzam ideal-
nym zespołem. Zawsze istnieje możliwość poprawy, konsekwent-
nie do niej dążymy, a jednym z tych elementów są szkolenia. 
Myślę, że te wszystkie elementy, które wcześniej wymieniłem, 
czyli elastyczność, szybkość reakcji, zrozumienie problemów, 
postrzeganie swoich działań w szerszym kontekście to są war-
tości bezwzględnie konieczne do osiągnięcia sukcesu przez taki 
idealny zespół. ■

The Fresh Connection (TFC) 
To innowacyjna symulacja ‘web-based business’ angażująca 

uczestników do podejmowania strategicznych decyzji w procesie 

zarządzania przedsiębiorstwem (nazwanym właśnie The Fresh 

Connection) produkującym soki owocowe. Decyzje podejmowane 

przez uczestników symulacji są tożsame z rzeczywistymi dyle-

matami, z którymi pracownicy spotykają się w codziennej pracy. 

Pracując w zespołach czteroosobowych, uczestnicy reprezentują 

cztery piony firmy: sprzedaż, zakupy, łańcuch dostaw i finanse. 

Wirtualna firma stoi w obliczu spadku wydajności, kierownictwo 

firmy musi jak najszybciej wydostać firmę z kłopotów. To środo-

wisko wysokiego ciśnienia, w którym skuteczne zarządzanie łań-

cuchem dostaw jest kluczem do sukcesu. Zrozumienie połączeń 

pomiędzy poszczególnymi funkcjami i współpraca to kluczowe 

elementy sukcesu całego przedsiębiorstwa. Co roku organizowa-

ne są międzynarodowe zawody w oparciu o symulator – Global 

Challenge The Fresh Connection. O zwycięstwie decyduje wygene-

rowanie najlepszego zwrotu z inwestycji (ROI) poprzez zarządza-

nie kluczowymi wskaźnikami wydajności i celów zespołu. Główną 

nagrodą jest kurs na prestiżowej uczelni Massachusetts Institute 

of Technology (MIT) w Bostonie. Organizatorem polskiej części 

rozgrywek jest MPM Productivity Management. 

Pełne informacje na http://www.scmteam.pl/
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Europejski jednolity rynek cyfrowy
Zaaferowanie decyzją brytyjskich wyborców o wyjściu z UE spo-
wodowało, że działania Komisji Europejskiej w innych obszarach 
przechodzą właściwie niezauważone. Tymczasem KE zintensyfi-
kowała trwające od ponad czterech lat prace nad pełnym otwar-
ciem dla europejskich konsumentów unijnego rynku e-commerce. 
W Polsce wiedza na ten temat ograniczona jest do niewielkiego 
grona ekspertów i urzędników Ministerstwa Cyfryzacji, Minister-
stwa Rozwoju i Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Pod koniec maja 2016 roku Komisja Europejska ogłosiła pakiet 
kolejnych propozycji legislacyjnych w tym zakresie. Działania te 
mają na celu realizację przyjętej w 2015 roku „Strategii jednolite-
go rynku cyfrowego dla Europy”. Strategia ta zakłada m.in. znie-
sienie barier dla swobodnej wymiany produktów i treści cyfrowych 
pomiędzy obywatelami i przedsiębiorstwami z krajów należących 
do Unii Europejskiej. Według unijnych decydentów zjednoczona 
Europa nie korzysta z fenomenu e-handlu w takim stopniu, jak Sta-
ny Zjednoczone czy Azja. W Europie odnosi on sukcesy wyłącznie 
w ramach rynków narodowych. Podstawowa zasada UE - wolność 
przepływu towarów, ludzi i kapitału - nie jest przez to w pełni reali-
zowana. Według różnych szacunków zniesienie barier dla handlu 
transgranicznego może przynieść Europie parę dziesiątych punk-
tu procentowego dodatkowego wzrostu gospodarczego.
Majowe propozycje Komisji Europejskiej zawierają się w trzech 
kluczowych dla rozwoju transgranicznego e-handlu obszarach, 
które mają ułatwić zagraniczne transakcje on-line i zwiększyć za-
ufanie klientów. Po pierwsze, KE chce zapobiegać nieuzasadnio-
nemu geoblokowaniu i innym formom dyskryminacji konsumen-
tów i przedsiębiorstw pochodzących z innych krajów. Przepisy 
mają przeciwdziałać m.in. sytuacjom blokowania dostępu do stro-
ny e-sklepu lub odmowy sprzedaży zagranicznym konsumentom, 

różnicowaniu cen, warunków płatności i asortymentu na lokal-
nych stronach internetowych e-detalistów lub automatycznemu 
stosowaniu w wyniku geolokalizacji innych cen w zależności od 
miejsca, w którym znajduje się kupujący.
Drugi obszar, na który Komisja Europejska kładzie szczególny 
nacisk, dotyczy transgranicznych usług doręczania paczek. Euro-
pejscy konsumenci i mali e-detaliści wskazują problemy z dosta-
wą paczek, w tym wysokie opłaty, jako główny hamulec rozwoju 
e-handlu ponad granicami. Opłaty za przesyłki zagraniczne po-
bierane przez operatorów pocztowych i KEP są często do pięciu 
razy wyższe od cen usług krajowych. Zaproponowane przez KE 
regulacje mają zwiększyć przejrzystość cen i nadzór krajowych 
urzędów nad usługami transgranicznych dostaw paczek, aby kon-
sumenci i e-detaliści mogli korzystać z niedrogich dostaw i wy-
godnych opcji zwrotu towarów nawet z i do odległych miejsc UE.
Dalsza harmonizacja przepisów w ramach UE ma sprzyjać budo-
waniu zaufania e-konsumentów do zakupów w zagranicznych skle-
pach. W tym obszarze propozycje KE zmierzają do wspierania wszel-
kiej formy edukacji i informowania e-konsumentów o dostępnych 
możliwościach, uprawnieniach itp.Warto więc już teraz zastanowić 
się, w jaki sposób zniesienie barier w cyfrowym świecie wpłynie na 
różne podmioty rynku e-commerce (polskie i zagraniczne e-sklepy, 
konsumentów i branżę logistyczną) i kto na tym skorzysta?

Polska branża e-commerce
Wydaje się, że polski e-commerce jest w świetnej kondycji. Z roku 
na rok powstaje coraz więcej nowych sklepów internetowych, 
które chcą zarobić na dynamicznie rozwijającym się krajowym 
rynku e-commerce. W ubiegłym roku ich liczba wzrosła o 2,3 
tys. w porównaniu z 1,6 tys. w 2014 roku. Na pierwszy więc 
rzut oka strategia JRC to świetna wiadomość dla tysięcy mniej-
szych i większych e-przedsiębiorców. Rosnący rok w rok w ponad 
20-procentowym tempie polski e-handel zyska przecież nowy ry-
nek – prawie pół miliarda obywateli zjednoczonej Europy, z dużo 
wyższą niż w Polsce wartością rocznego koszyka e-zakupów. Ale 
czy na pewno…?
Przyjrzyjmy się strukturze podmiotowej branży e-commerce 
w Polsce. Składa się ona z ok. 20 tys. sklepów internetowych reali-
zujących sprzedaż poprzez własną witrynę, jednak ok. 90% z nich 

Europejski jednolity rynek cyfrowy a handel online

Pełne otwarcie
W najbliższych latach według prognoz European eCommerce 
and Omni Channel Trade Association udział zagranicznej sprze-
daży on-line w europejskim rynku e-commerce wzrośnie do 20%.

Sprzyjać temu będzie realizacja stra-
tegii jednolitego rynku cyfrowego, 

która zmierza do zniesienia barier 
dla swobodnej wymiany produktów 
i treści cyfrowych w Internecie we-
wnątrz Unii Europejskiej. Skorzystają 
na tym bez wątpienia polscy e-konsu-
menci, którzy zyskają dużo łatwiejszy  
dostęp do oferty zagranicznych e-skle-
pów. Jeśli polski e-handel już teraz nie 
podejmie działań na rzecz podniesie-
nia jakości obsługi i rozwijania sprze-
daży transgranicznej, może okazać 
się największym przegranym, a wraz 
z nim obsługująca go polska branża 
logistyczna.

■ dr Aneta Pluta-Zaremba 
Katedra Logistyki SGH

■ Robert Sulich
Robert M. Sulich Consulting
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to małe i mikro-przedsiębiorstwa. Kolejne 50-80 tys. podmiotów 
to mikro-przedsiębiorstwa, które transakcji sprzedaży dokonują 
wyłącznie poprzez różnorodne serwisy aukcyjne.

Według Laboratorium Gospodarki Cyfrowej UW aktualnie jedy-
nie 3% polskich e-sklepów prowadzi rzeczywistą sprzedaż trans-
graniczną. Jak podaje Komisja Europejska, tylko 7% przychodów 
polskich firm pochodzi z zagranicznej sprzedaży on-line, co jest 
najniższym odsetkiem w UE. Wynika to z faktu, iż do rozpoczę-
cia sprzedaży transgranicznej trzeba pokonać bariery, które nie 
występują w przypadku sprzedaży krajowej, gdzie właściwie wy-
starczy dobry pomysł na asortyment i komputer z dostępem do 
Internetu. Inaczej sprawa wygląda w przypadku e-sprzedaży na 
rynki zagraniczne: oprócz oczywistości, jaką jest witryna w języ-
ku obcym, konieczna jest znajomość realiów prawnych (np. doty-
czących ochrony praw konsumentów), podatkowych, zwyczajów 
zakupowych e-konsumentów na planowanych rynkach, w tym 
preferowanych opcji płatniczych, oczekiwań względem obsługi lo-
gistycznej, skuteczności różnorodnych działań marketingu on-line.

Polski e-przedsiębiorca sondowanie możliwości uruchomienia 
sprzedaży transgranicznej zazwyczaj rozpoczyna od rozmowy 
z przedstawicielem handlowym operatora paczkowego o cenie 
dostawy paczki do krajów w Europie. Gdy słyszy, że to 15-20 
EUR (a za krajową przesyłkę płaci 10-12 PLN), od razu uznaje, 
że koszty są zbyt wysokie i nawet nie sonduje pozostałych obsza-
rów, które stanowią dużo większe wyzwanie. Warto wspomnieć, 
że w wielu krajach Europy (np. w Niemczech) konsument nie jest 
obciążany kosztem dostawy, a często także ewentualnego zwrotu 
zakupionego przez Internet towaru. Oznacza to, że jeśli polski 
e-sklep chce pozyskać klientów na takich rynkach, to koszty do-
stawy i zwrotu towarów musi ponieść sam.

Polacy coraz chętniej kupują za granicą
W ostatnim czasie rośnie zainteresowanie Polaków zakupami 
transgranicznymi. Coraz więcej polskich e-konsumentów poszu-
kuje tańszych ofert lub unikatowych i niedostępnych na lokalnym 
rynku produktów w zagranicznych e-sklepach. Polacy kupują nie 
tylko w popularnym Amazonie lub na eBayu, lecz coraz chętniej 
korzystają z chińskich platform zakupowych takich, jak: Alibaba, 
Tmall, JD.com, AliExpress, Tao Bao.

Badanie ,,Zakupy internetowe realizowane przez mieszkańców 
wsi i małych miast", przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia 
na rzecz Poczty Polskiej, wskazuje, że już 7% internautów ze wsi 
i małych miejscowości korzysta z obcojęzycznych serwisów zaku-
powych. Dla porównania wartość ta w grupie mieszkańców śred-
nich i dużych miast to odpowiednio 10% i 14%.
Wprowadzanie w życie założeń strategii jednolitego rynku cyfro-
wego, w tym harmonizacja prawa konsumenckiego i prawa umów 
oraz ich szybsze i sprawniejsze egzekwowanie, będzie sprzyjało 
zmniejszaniu obaw i zwiększaniu zaufania polskich e-konsumen-
tów do zagranicznych zakupów on-line. Zresztą część Polaków już 
kupuje w zagranicznych e-sklepach, niejednokrotnie nie mając 
świadomości tego faktu, bo witryna jest w języku polskim. Naj-
lepszym tego przykładem są sklepy z branży modowej. Klientów 
przyciąga asortyment, wiarygodność e-sklepu oraz wyższy stan-
dard obsługi (m.in. darmowa dostawa, a często także darmowy 
zwrot). To, w jakim tempie będą rosły zagraniczne e-zakupy 
Polaków, będzie zależało także od zmiany potrzeb i oczekiwań 
względem obsługi. W przyszłości niska cena nie będzie głównym 
kryterium wyboru e-sklepu.
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Konkurencja światowych e-gigantów
Kto będzie największym zagrożeniem dla polskich e-sprzedawców? 
Od mniej więcej 2012 roku polski rynek e-commerce spodziewa się 
wejścia nieobecnych dotąd światowych gigantów. Pierwszą taką pró-
bę dziewięć lat temu podjął eBay. Jednak natychmiastowa i mocna 
kontrakcja Allegro spowodowała jego spektakularną porażkę. Dzi-
siejszy Amazon to nieporównanie mocniejszy gracz niż ówczesny 
eBay. Wpływ, jaki Amazon wywiera na współczesny e-commerce, 
porównać można chyba jedynie do Apple’a w świecie technologii za 
życia Steve’a Jobsa. W Niemczech czy Wielkiej Brytanii Amazon to 
20%-30% tamtejszych rynków handlu online. Według przedstawicie-
li Amazona, jeśli firma decyduje się na wejście na nowy rynek, to jej 
celem jest zawsze osiągnięcie pozycji numer jeden i coroczne pod-
wajanie liczby zrealizowanych transakcji. Polski e-commerce już od 
dawna śledzi obsesyjne wręcz przywiązanie Amazona do jakości 
w każdym detalu i perfekcyjnej obsługi klienta, np. bezwarunkowy 
zwrot towaru wraz z oddaniem kosztów dostarczenia i zwrotu, jeśli 
na opakowaniu przed otwarciem przesyłki widoczne są wgniecenia, 
a zawartość przesyłki miała być prezentem. Amazon zna polski ry-
nek, ale na razie obsługuje go poprzez zagraniczne strony i z ma-
gazynów w Europie Zachodniej. Dwa lata temu Amazon uruchomił 
w Polsce trzy centra dystrybucyjne, które na razie obsługują przede 
wszystkim konsumentów z Europy Zachodniej. Rozpoczęcie lokal-
nych działań skierowanych na obsługę polskiego rynku jest więc 
tylko kwestią czasu.

Sensacją ostatnich dni jest wiadomość o wystawieniu Allegro na 
sprzedaż przez jego właściciela – fundusz Naspers. Wejście na pol-
ski rynek ułatwi jednemu z e-gigantów przejęcie Allegro. Zmiana 
reguł gry, która może się dokonać w konsekwencji tego przejęcia 
czy wejścia Amazona to zmiana w podejściu do dostawy i zwrotu 
zakupionego towaru. Efekt będzie zbliżony do wpływu Zalando na 
rynek fashion. Zalando oferuje darmową dostawę i darmowy zwrot, 
do którego konsument ma prawo aż przez sto dni. Polskie i zagra-
niczne e-sklepy, jeśli chcą konkurować, muszą dostosować się do 
standardów wyznaczonych przez tego e-giganta branży modowej. 
Jest tajemnicą poliszynela, że dla sporej części polskich mikro-
-przedsiębiorstw e-handlu różnica w cenie dostawy (płaconej przez 
klienta a tą, którą e-sprzedawca płaci operatorowi KEP) jest głów-
nym źródłem zysku z prowadzonej działalności. Dla nich koniecz-
ność dostosowania się do nowych warunków oznaczać może koniec 
możliwości prowadzenia dochodowej działalności.
Ostatecznie można oczekiwać, że światowi e-giganci zmienią obo-
wiązujący w Polsce paradygmat e-handlu, gdzie kupujący wierzą 
w dogmat niskiej ceny, a sprzedający - przede wszystkim w tech-
niki online marketingu. Niska cena pozostanie wciąż oczywistym 

elementem oferty. Jednak w przypadku np. Amazona to jedynie 
warunek wejścia do gry, cała reszta to raczej nieznany polskiemu 
e-handlowi mechanizm odczytywania i przewidywania oczekiwań 
konsumentów i ich błyskawicznego zaspokajania, także poprzez 
nowatorskie działania w obszarze logistyki.

Scenariusze dla polskiego e-handlu
W wyniku ograniczenia bądź zniesienia barier w handlu trans-
granicznym wewnątrz UE polski e-handel potencjalnie może 
zyskać dodatkowy kanał sprzedaży za granicą, a branża KEP 
– dodatkowe wolumeny przesyłek zagranicznych. Scenariusz 
optymistyczny zakłada, że wprowadzanie w życie pakietu KE dla 
e-commerce może ułatwić dostęp polskiego e-handlu do prawie 
pół miliarda unijnych e-konsumentów. Oznacza też jednak dużo 
łatwiejszy niż dziś dostęp polskich e-konsumentów do oferty nie-
mieckich czy francuskich e-sklepów. Ponadto dynamicznie roz-
wijający się polski rynek e-commerce z dużą liczbą kupujących 
on-line internautów coraz śmielej korzystających z zagranicznych 
serwisów jest atrakcyjny nie tylko dla krajowych, lecz również 
dla zagranicznych firm. Czy więc polski e-handel z opisaną wyżej 
strukturą podmiotową będzie dalej rozwijał się w ok. 20-procento-
wym rocznym tempie, czy raczej dozna zapaści, bo polscy e-kon-
sumenci kupią w niemieckim czy francuskim e-sklepie to, co dziś 
kupują w polskim?
Scenariusz pesymistyczny zakłada, że zniesienie barier dla 
e-handlu transgranicznego umożliwi zagranicznym e-gigantom 
penetrację polskiego rynku spoza terytorium naszego kraju. Ła-
two sobie wyobrazić, że nieufny zazwyczaj polski e-konsument 
wybierze zakup w znanym zagranicznym e-serwisie. Może to zro-
bić tym łatwiej, że europejscy giganci zazwyczaj już teraz oferują 
konkurencyjne ceny swych produktów, a dostawa i często zwrot 
zakupu są bezpłatne.

Dużo trudniej wyobrazić sobie Holendrów czy Francuzów dokonują-
cych masowych zakupów w polskich e-sklepach. W tym scenariuszu 
nie zyskujemy dodatkowej sprzedaży, co gorsza – zakupy dokonane 
przez polskich e-konsumentów w zagranicznych e-serwisach obniżą 
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■ TOM ■ znajomość spontaniczna

Serwisy i strony internetowe, na których polscy internauci 
dokonali zakupu w ciągu ostatnich 6 miesięcy

Źródło: E-commerce w Polsce 2016, Gemius

FM Logistic Eurologistic 215x140 08 2016.indd   1 23.08.2016   09:20:18



EURO LOGISTICS 47E-COMMERCE

popyt na zakupy w krajowych e-sklepach. Straci polska branża e-com-
merce, ale też obsługujący ją operatorzy logistyczni i paczkowi.
Przyszłość z pewnością będzie wypadkową obydwu wyżej opisa-
nych scenariuszy; który z nich w większym stopniu będzie deter-
minował rozwój branży e-commerce w Polsce, zależy od działań obu 
zainteresowanych branż - e-commerce i logistycznej. Pozostawienie 
tysięcy polskich mikro-przedsiębiorstw handlu internetowego 
samym sobie może przynieść podobne skutki do tych, jakie przy-
niosły reformy z początku lat 90., w rezultacie których otwarcie 
polskiego rynku spowodowało długoletnią nierównowagę towarowej 
wymiany zagranicznej, a wyjście z deficytu zajęło nam dobre 20 lat.

Przygotowanie do jednolitego rynku cyfrowego
Opisane wyżej ogólne ramy strategii jednolitego rynku cyfrowego 
mogą mieć potencjalnie pozytywne lub negatywne konsekwencje 
dla polskiego e-handlu i obsługujących go operatorów KEP. Oczy-
wiście najbardziej pożądanym scenariuszem jest zwiększenie 
sprzedaży polskich e-sklepów poprzez dotarcie do europejskich 
e-konsumentów. W tym scenariuszu zyskuje także branża KEP – 
nowy wolumen paczek, tym razem zagranicznych. W scenariuszu 
alternatywnym - do Polski popłynie zwiększona fala przesyłek 
z zagranicy adresowanych do prywatnych odbiorców, a więc trud-
niejszych w doręczeniu.
Uświadomienie sobie, że scenariusz pesymistyczny jest realny, 
to pierwszy krok do niezwłocznego rozpoczęcia odpowiednich 
działań. 

Wcześniej czy później, w pełni czy w dużej części europejski ry-
nek e-commerce będzie otwarty, podobnie jak w styczniu przy-
szłego roku zniknie roaming. Skoro tak, to polska branża e-com-
merce i obsługująca ją szeroko rozumiana branża logistyczna 
powinny przygotować zestaw działań uruchamiających potencjał 
sprzedaży transgranicznej:
 ❚  przełamać barierę ceny za dostawę przesyłki zagranicznej 
dla e-sklepów na wczesnym etapie rozpoznawania możliwości 
sprzedaży transgranicznej,
 ❚  zbudować ofertę wsparcia zwłaszcza mikro-przedsiębiorstw 
poprzez doradztwo w odpowiednich zakresach tematycznych 
(np. dotyczących prawnych aspektów, zagadnień logistycznych 
w poszczególnych krajach UE),
 ❚  śledzić na bieżąco kolejne inicjatywy KE i aktywnie uczest-
niczyć w procesach konsultacyjnych (co jest notabene bardzo 
oczekiwaną przez KE postawą),
 ❚  intensywnie komunikować wszelkie kolejne potencjalne zagro-
żenia poprzez aktywną współpracę z odpowiednimi agendami 
rządowymi.

Pesymistyczne scenariusze mają często walor samospełniających 
się przepowiedni. Tym razem jednak mamy relatywnie niedawno 
przerobioną bolesną lekcję i trochę czasu na przygotowania. Pol-
ski e-commerce jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijają-
cych się w Europie. Wypada mieć nadzieję, że wykorzysta swoją 
wielką szansę, a branża logistyczna i paczkowa będą mieć w tym 
sukcesie swój udział. ■
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Sortownię w Łodzi wielkości dwóch boisk piłkarskich UPS wy-
budował w 2015 roku, inwestując 20 mln dolarów. – Dzięki 

tej inwestycji możemy sortować 17,5 tysiąca paczek na godzi-
nę – mówi Mirosław Gral, dyrektor operacyjny UPS w Polsce, 
który wcześniej odpowiadał za budowę obiektu. Cały budynek 
zajmuje powierzchnię 13 tysięcy metrów kwadratowych i posia-
da 70 doków załadunkowo-rozładunkowych. Na placu znajdują 
się także stanowiska do obsługi 125 samochodów kurierskich. 
Wieczorem do sortowni ściągają ciężarówki z przesyłkami ku-
rierskimi z różnych części kraju i Europy. Samochody podjeż-
dżają do doków i przesyłki są transportowane taśmociągami, 
skąd pracownicy sortowni rozdzielają je na poszczególne kie-
runki. – System sortowania polegający na grupowaniu paczek 
w ramach obszarów geograficznych pozwala na ograniczenie do 
minimum czasu sortowania przesyłek i - co jest również istotne 
dla naszych klientów - ogranicza potencjalne uszkodzenia pod-
czas całego łańcucha dystrybucyjnego - wyjaśnia dyrektor Gral.  
Przesyłki przeznaczone do doręczenia poza granicami kraju 

sorter kieruje do odpowiednich doków załadunkowych, gdzie 
pracownicy ładują paczki na ciężarówki odjeżdżające do cen-
trów przeładunkowych w Niemczech, Holandii, Francji oraz 
Wielkiej Brytanii. Średni czas sortowania w przeliczeniu na 
jedną paczkę nie przekracza 4 minut. 
Kiedy w nocy pracownicy sortowni w Strykowie kończą pracę 
– w centrum przeładunkowym w Kolonii praca wre, pracowni-
cy sortują przesyłki, które przyleciały z kilkudziesięciu krajów 
Europy i innych kontynentów czy też dotarły tam transportem 

W ciągu 3,5 godziny rozładowuje się 
w Kolonii 38 samolotów oraz kilkaset 

ciężarówek z przesyłkami, które po 
przesortowaniu ponownie załadowuje 

na ciężarówki oraz samoloty

Gigant na rynku KEP

Ekskluzywny serwis 
Kiedy wieczorem w sortowni UPS położonej w Strykowie k/Łodzi pracownicy przystępują do sortowania przesyłek na 
odpowiednie kierunki w Polsce i  za granicę – centrum przeładunkowe UPS w Kolonii (Niemcy), największy hub firmy 
poza terytorium USA, zaczyna się budzić.  
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kołowym z Niemiec oraz krajów Beneluxu. W ciągu 3,5 godziny 
rozładowuje się w Kolonii 38 samolotów oraz kilkaset ciężaró-
wek z przesyłkami, które po przesortowaniu ponownie załado-
wuje na ciężarówki oraz samoloty. Flota samolotów składająca 
się z Boeingów 747-400, MD-11F, Airbusów A 300, a także mniej-
szych, takich jak ATR 72, odlatuje w różne części Europy i świata 
jeszcze przed świtem. Ta gigantyczna operacja logistyczna rozła-
dunku, sortowania przesyłek/paczek oraz załadunku samolotów 
w ciągu zaledwie 3,5 godziny nie byłaby możliwa, gdyby nie 
automatyzacja. W centrum przeładunkowym UPS w Kolonii pra-
cuje kilkupiętrowy sorter, którego długość taśmociągów wynosi 
40 km, a zdolność sortowania 190 tysięcy paczek na godzinę! 
Średni czas transportu paczki od rozładunku do załadunku wy-
nosi zaledwie 15 minut!  Każda paczka jest tu dokładnie mierzo-
na, ważona, prześwietlana, a nawet obwąchiwana – w sortowni 
pracuje również kilkunastu funkcjonariuszy straży granicznej 
wraz z trzynastoma psami, których zadaniem jest wykrywanie 
niebezpiecznych i zabronionych substancji. Kompletacja ładun-

ków na odpowiednie kierunki odbywa się według krajów doce-
lowych i kodów pocztowych miejsca przeznaczenia przesyłek. 
W sortowni działają trzy niezależne systemy sortowania dosto-
sowane do gabarytów przesyłek: dedykowane dla przesyłek ma-
łych i kopert, standardowych i nieregularnych. Małe gabarytowo 
przesyłki i koperty lądują w workach, które wraz z większymi 
przesyłkami pracownicy sortowni umieszczają w charaktery-
stycznych dla UPS przeźroczystych kontenerach lotniczych, 
które następnie transportowane są przez pracowników do stref 
załadunku. Hala sortowni wyłożona jest rolkami, które umoż-
liwiają przesuwanie kilkutonowych kontenerów pracownikom 
bez wysiłku. Kontenery opuszczają halę przy użyciu pojazdów 
(mini kolejek) napędzanych CNG, które przewożą je pod samo-
loty, gdzie czekają na załadunek. Windy podnoszą kontenery 
na wysokość kadłubów samolotów i następnie pracownicy hubu 
wtaczają kontenery do wnętrza statków powietrznych, których 
podłoga – dla ułatwienia załadunku -  pokryta jest również rol-
kową platformą. 
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Centrum logistyczne UPS w Kolonii funkcjonuje już od 30 lat, dwa 
lata temu zainwestowano w hub 300 mln dolarów, powiększając jego 
zdolności przeładunkowe i wyposażając go w najnowocześniejsze 
technologie. Była to największa inwestycja, jaką UPS zrealizował poza 
Stanami Zjednoczonymi. Sortownia zajmuje powierzchnię ponad  
100 tysięcy metrów kwadratowych, co odpowiada wielkości 15 boisk 
do piłki nożnej. – Kolonia jest naszym największym centrum przeła-
dunkowym w Europie – mówi Carsten Helssen, rzecznik UPS w Eu-
ropie – ostatnia inwestycja pozwoliła zwiększyć wydajność sortera 
o 70%, dzięki temu zdolność sortowani wynosi 53 paczki na sekundę! 

Ekspresowe dostawy między Ameryką Północną a Europą UPS 
rozpoczął już w 1985 roku, uruchamiając bezpośrednie loty do 
sześciu europejskich krajów. Od tego momentu zaczyna się praw-
dziwa ekspansja firmy za granicą. W 1988 roku Amerykańska 
Administracja Lotnicza wydała pozwolenie na utworzenie linii 
lotniczej UPS Airlines.  Od tego czasy hub lotniczy w Kolonii jest 
głównym europejskim portem przeładunkowym w globalnej sieci 
połączeń lotniczych UPS, a linie lotnicze UPS są jedną z  najwięk-
szych linii lotniczych na świecie.  Paczka nadana jednego dnia 
przed południem w punkcie nadania UPS w Stanach Zjednoczonych 
trafia jeszcze tego samego dnia do głównego węzła lotniczego UPS 
w Louisville, skąd wylatuje do centrów przeładunkowych na całym 
świecie. Kolonia jest jednym z wielu centrów przeładunkowych dla 
przesyłek międzykontynentalnych UPS. Podobne huby znajdują się 
w Emiratach Arabskich, Chinach, Filipinach, Ameryce Południowej 
oraz kilku innych miejscach na świecie. Z Centrum przeładunko-
wego w Kolonii skomunikowane są bezpośrednio dwa polskie lot-
niska – Warszawa i Pyrzowice. Przesyłki UPS, które trafiają na te 
lotniska, ciężarówkami przewożone są do sortowni w Strykowie, 
skąd po przesortowaniu zabierane są przez kurierów charaktery-
stycznymi autami w kolorze Pullman Brown (strzeżonym patentem) 
i dostarczane klientom. Codziennie na całym świecie kurierzy UPS 
doręczają ponad 18 milionów paczek i dokumentów, najwięcej ze 
wszystkich graczy na międzynarodowym rynku KEP. 
I pomyśleć tylko, że wszystko zaczęło się jak w amerykańskim śnie… 
110 lat temu 19-letni Jim Casey w Stanach Zjednoczonych, pracujący 
w firmie doręczającej zakupy ze sklepu do domów, doszedł do wnio-
sku, że taki „prosty biznes” jak doręczanie paczek można prowadzić 
na własną rękę. Pożyczył od kolegi 100 dolarów i w suterenie, w Se-
attle, założył American Messenger Company. Firma zatrudniła kilku 
nastolatków, którzy na piechotę i rowerami dostarczali do amerykań-
skich biur: listy, paczki, zakupy, obiady. Interes, mimo konkurencji, 
tak dobrze się rozwijał, że po 12 latach powstał United Parcel Service, 
a ideą, która mu przyświecała, było: najlepsze usługi za optymalną 
cenę. Zasada ta pozostała podstawą działania firmy do dziś.

■ Alicja Kostecka

Średni czas transportu paczki 
od rozładunku do załadunku 

wynosi zaledwie 15 minut!

UPS prowadzi działalność w 220 krajach na całym świecie, 

zatrudnia 450 tys. pracowników. Obroty za 2015 r. wynoszą 

 58,4 mld USD. W ubiegłym roku firma dostarczyła 4,7 mld  

paczek i dokumentów, średnio dziennie 18,3 mln. Firma dyspo-

nuje flotą 238 własnych samolotów i ponad 400 czarteruje.
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Dostawca produktów i usług
dla transportu ciężkiego
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Podczas IV Kongresu Transportowego m.in.:
 › Prezentacje zapotrzebowania liderów firm handlowych i produkcyjnych na usługi transportowe.
 › Merytoryczne wystąpienia poświęcone najważniejszym zagadnieniom prawnym dla branży TSL.
 › Sesja handlowa z menedżerami firm handlowych, produkcyjnych oraz dostawców usług i produktów dla transportu.
 › Debaty, w których wezmą udział przedstawiciele firm transportowych oraz przedstawiciele firm produkcyjnych  
i handlowych zlecających usługi transportowe.

Zapisz się na stronie: www.truck-business.pl
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Postęp we wszystkich obszarach działalności człowieka najle-
piej obrazują liczby. Wystarczy porównać cenę i możliwości 

najszybszego superkomputera z 1975 roku – kosztował on wtedy 
5 milionów dolarów, a jego możliwości obliczeniowe porównywal-
ne są do iPhona z 2013 roku, który kosztuje 400 $.
Jeszcze większy dysonans wystąpi, jeśli uwzględni się przewidy-
wania gospodarcze do 2025 roku: od 2 do 3 miliardów ludzi uzyska 
dostęp do Internetu; od 5 do 7 bilionów $ wzrosną nakłady w sys-
temy automatyzacji procesów pracy; do poziomu 16% wzrośnie 
globalnie udział wykorzystania energii słonecznej i wiatrowej. 

Ogólny obraz zmian
Wdrażanie nowych technologii oraz naukowy postęp zachodzi na 
wielu frontach i burzy z reguły status quo, zmieniając sposób życia 
ludzi i pracy, przewartościowując celowość wykorzystywania kapi-
tału, który może być poprzez nowe technologie bardziej efektyw-
nie ulokowany w nowych produktach czy usługach. Dlatego polity-
cy i społeczeństwa muszą przygotować się na wdrożenie nowych 
technologii, muszą zrozumieć, w jaki sposób technologie będą 
kształtować globalną gospodarkę i społeczeństwa w nadchodzącej 
dekadzie. Wiedza ta jest potrzebna, aby umiejętnie decydować 
o inwestowaniu w nowe formy edukacji i w infrastrukturę. Jest po-
trzebna także rządom w kształtowaniu warunków środowiskowych 
dla zapewnienia powodzenia działań obywateli nawet w sytuacji, 
gdy technologie te będą burzyć dotychczasowy sposób ich życia. 

Identyfikacja technologii, które mają znaczenie
Szum medialny towarzyszący rozwiązaniu wielu pilnych problemów 
tego świata stwarza trudność w identyfikacji technologii, które 
rzeczywiście mogą mieć istotne znaczenie w przyszłości. Dla wyod-
rębnienia tych technologii niezbędne jest więc posłużenie się okre-
ślonymi kryteriami, które z jednej strony umożliwią ich scharaktery-
zowanie, a z drugiej strony pozwolą uwzględnić ich znaczenie.
Co wyróżnia te technologie od innych? Technologie, które mają po-
tencjalne znaczenia dla przyszłości, cechują się przede wszystkim: 
 ❚ szybkim wskaźnikiem zmian potencjału w dłuższych okresach 
czasu,
 ❚  potencjalnie szerokim zakresem wpływu w różnych obszarach 
działalności człowieka,
 ❚  możliwością uzyskania znaczącej wartości skali,
 ❚  gospodarczym i ekonomicznym wpływem, który zburzy istnie-
jący status quo w określonym obszarze działalności człowieka.

Na podstawie powyższych czterech kryteriów wyodrębniono listę 
12 potencjalnych, wywrotowych technologii, które przedstawio-
no w tabeli 1. Dla tych wyodrębnionych technologii, w tabeli 2. 
zaprezentowano, w jakim zakresie każda z nich spełnia kryteria 
szybkości zmian, zakresu wpływu, potencjału uzyskania wartości 
skali czy też burzenia status quo w określonym obszarze działal-
ności człowieka.

Technologie zmieniające życie, biznes i globalną gospodarkę

Wywrotowe technologie
Zmiany, które obecnie zachodzą w otaczającej nas 
rzeczywistości, zaskakują wszystkich. 



Mobilny Internet

Rozwijający się, niekosztowny 
mobilny sposób dający możli-
wość realizacji wielorakich po-
mysłów z wykorzystaniem róż-
nych opcji łączenia się poprzez 
Internet za pomocą urządzeń 
z odpowiednimi aplikacjami.

Automatyzacja 
wiedzy w czasie 

pracy

Inteligentne oprogramowania 
systemów, które dają możliwość 
przekształcenia wiedzy pracow-
nika w zadania, które odnoszą 
się do nieusystematyzowanych 
decyzji oraz subtelnych ocen.

Internet Rzeczy

Sieć nisko kosztownych czujni-
ków i urządzeń uruchamiających 
w celu gromadzenia danych, 
monitorowania podejmowanych 
decyzji i optymalizacji procesów.

Technologia chmury 
komputerowej

Zastosowanie sprzętu komputero-
wego i specjalistycznych oprogra-
mowań przesyłanych poprzez sieć 
lub Internet, często w formie usługi.

Zaawansowana 
robotyzacja

Rosnące możliwości robotów dla 
poprawy efektywności realizacji 
zadań na poszczególnych stanowi-
skach lub w linii automatycznej.

Autonomiczne 
lub prawie 

autonomiczne 
pojazdy

Pojazdy, które mogą się po-
ruszać i działać bez lub przy 
zredukowanej do minimum in-
terwencji człowieka.

Przyszła 
generacja 
genotypów

Szybka, nisko kosztowna sekwencja 
genotypu uzyskana za pomocą ana-
liz dużych zbiorów danych i sztucz-
nej biologii („napisanej DNA”).

Magazyny 
energii

Urządzenia albo systemy, które ma-
gazynują energię dla późniejszego 
jej wykorzystania, w tym baterie.

Drukowanie 3D

Addytywne techniki produkcyj-
ne do tworzenia przedmiotów 
poprzez drukowanie (napawanie) 
materiału na cyfrowe modele.

Zaawansowane 
technologicznie 

materiały

Zaprojektowane materiały, któ-
re mają wyjątkowe właściwości 
charakteryzujące się np. wy-
trzymałością, wagą, przewod-
nictwem lub funkcjonalnością.

Zaawansowane 
systemy 

wykrywania 
i wydobycia  
gazu i ropy

Niekonwencjonalne techniki 
wykrywania i wydobycia gazu 
i ropy, które zapewniają eks-
trakcję tych surowców.

Odnawialna 
energia

Wytwarzanie elektryczności 
z odnawialnych źródeł z zasto-
sowaniem systemów redukcji 
szkodliwego wpływu na klimat.

Tabela 1. Dwanaście technologii, które mogą potencjalnie zburzyć 
status quo w określonych obszarach działalności człowieka.

Źródło: Analizy McKinsey Global Institute
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Technologie
Ilustracja tempa modyfikacji technologii  

i przenikania (dyfuzji)

Ilustracja grup, produktów,
źródeł, w których technologie mogą mieć 

zastosowanie

Ilustracja obszarów gospo-
darczych korzyści, które z zastosowania 

technologii można uzyskać

Mobilny Internet

5 milionów $ wobec 400 $ to cena za najszybszy super-
komputer w 1975 r. wobec ceny iPhona4 o podobnych 
możliwościach (MFLOPS)
6-krotny wzrost sprzedaży smartfonów i tabletów od 
startu iPhonów w 2007 r.

4,3 miliarda ludzi używa Internet – potencjalnie 
poprzez mobilne urządzenia
miliard pracowników zawiera transakcje i doko-
nuje różnego rodzaju interakcji przez Internet, co 
stanowi 40% globalnej siły roboczej

1,7 biliona $ PKB uzyskuje się poprzez Internet
25 biliona $ kosztują transakcje i interakcje re-
alizowane przez pracowników, co stanowi 70% 
globalnych kosztów zatrudnienia

Automatyzacja wiedzy

100-krotny wzrost komputerowej mocy obliczeniowej 
uzyskanej przez IBM Deep Blue w 1997 r. wobec zwy-
cięzcy (Watson) w turnieju Jeopardy w 2011 r.
Do ponad 400 mln wzrosła liczba użytkowników ko-
rzystających z inteligentnych cyfrowych przeglądarek 
takich jak Siri i Google Now w ostatnich 5 latach

Ponad 230 mln pracowników nauki, co stanowi 
9% globalnej siły roboczej
1,1 miliarda użytkowników smartfonów wyposa-
żonych w zautomatyzo-wane cyfrowe aplikacje

Ponad 9 bilionów $ kosztuje wiedza pracowni-
ków nauki, co stanowi 27% globalnych kosztów 
zatrudnienia

Internet Rzeczy

300% wzrosła liczba połączeń maszyny z maszyną 
w ciągu ostatnich 5 lat 
80-90% spadła cena MEMS sensorów w ciągu ostatnich 
5 lat

1 bilion przedmiotów, które mogą być połączone 
ze sobą poprzez wykorzystanie Internetu w pro-
dukcji, opiece zdrowotnej, górnictwie
100 milionów globalnych związków maszyny 
z maszyną (M2M) w obszarach takich jak: trans-
port, bezpieczeństwo, opieka zdrowotna i uzbroje-
nie w narzędzia

36 bilionów $ wynoszą koszty operacyjne w klu-
czowych sektorach (produkcja, opieka zdrowot-
na, górnictwo).

Technologia chmury  
komputerowej

18 miesięcy - czas dla podwojenia sprawności serwerów
3-krotny miesięczny koszt własnego serwera wobec 
kosztu usługi realizowanej w chmurze komputerowej

2 miliardy globalnych użytkowników chmury 
komputerowej, którą wykorzystują do mailowania 
poprzez przeglądarki: gmail, Yahoo i Hotmail
80% północnoamerykańskich instytucji wykorzy-
stuje lub planuje korzystać z chmury komputero-
wej własnych aplikacji

1,7 biliona $ PKB zależy od Internetu
3 biliony $ wydają przedsiębiorstwa IT

Zaawansowana  
robotyzacja

75-85% niższa cena za Baxter niż za typowego przemy-
słowego robota
170% wzrosła sprzedaż przemysłowych robotów  
w latach 2009-11

320 milionów pracowników produkcyjnych, 
co stanowi 12% globalnej siły roboczej
250 milionów rocznie operacji chirurgicznych

6 bilionów $ koszt zatrudnienia pracowników 
produkcyjnych, co stanowi 19% globalnych kosz-
tów zatrudnienia
2-3 bilionów $ koszt operacji chirurgicznych

Autonomiczne  
lub prawie  

autonomiczne  
pojazdy

7 mil przejechał pojazd autonomicznie sterowany 
w 2004 r. w konkursie DARPA Grand Challange wzdłuż 
150- milowej trasy
1,540 mil przejechały wszystkie pojazdy autonomicz-
nie sterowane w konkursie Grand Challange w 2005 r.
Ponad 300 000 mil przejechały pojazdy Google auto-
nomicznie sterowane i tylko spowodowały jeden wypa-
dek, który wynikał z winy człowieka

1 miliard samochodów i ciężarówek zarejestrowa-
no globalnie
450 000 cywilnych i wojskowych samolotów jest 
na świecie

4 biliony $ wynosi dochód przemysłu samocho-
dowego
155 mld $ wynosi dochód ze sprzedaży
cywilnych i wojskowych samolotów

Przyszła generacja 
genotypów

10 miesięcy czas potrzebny, aby zdublować szybkość 
kolejnej sekwencji genomów
100-krotny wzrost powierzchni upraw roślin genetycz-
nie modyfikowanych w okresie 1996-2012

26 milionów roczna liczba zgonów z powodu raka, 
chorób układu krążenia lub cukrzycy
2,5 miliarda ludzi pracuje w rolnictwie

6,5 biliona $ wynoszą globalne koszty ochrony 
zdrowia
1,1 biliona $ wynosi globalna wartość zasobów 
zboża, ryżu, kukurydzy, soi i pszenicy

Magazyny energii
40% spadła cena na zestaw baterii litowo-jonowych 
w elektrycznych pojazdach od 2009 r.

1 miliard samochodów i ciężarówek jest zareje-
strowanych globalnie
1,2 miliarda ludzi pozbawionych jest dostępu do 
elektryczności

2,5 biliona $ wynosi dochód pochodzący z glo-
balnej konsumpcji gazu i ropy naftowej
100 mld $ wynosi szacunkowa wartość ener-
gii elektrycznej w gospodarstwach domowych  
pozbawionych obecnie energii

Drukowanie 3D

90% niższa cena za domową drukarkę 3D wobec ceny 
4 lata temu
4-krotny wzrost dochodu z addytywnej produkcji w cią-
gu ostatnich 10 lat

320 milionów pracowników produkcyjnych, co 
stanowi 12% globalnej siły roboczej
8 miliardów - roczna liczba zabawek produkowa-
nych globalnie

11 bilionów $ wynosi globalny PKB z sektora 
produkcyjnego
85 miliardów $ wynosi dochód z globalnej sprze-
daży zabawek

Zaawansowane  
technologicznie  

materiały

1000 $ wobec 50 $ wynosi różnica w cenie 1 grama 
nanorurek w ciągu 10 lat
115-krotnie wyższy wskaźnik wytrzymałości do wagi 
nano grafitowych rurek w stosunku do stali

7,6 miliona ton wynosi roczna globalna konsump-
cja krzemu
45 000 metrycznych ton wynosi roczna globalna 
konsumpcja węglowych włókien

1,2 biliona $ wynosi dochód z globalnej sprzeda-
ży półprzewodników
4 miliardy $ wynosi dochód z globalnej sprzeda-
ży węglowych włókien

Zaawansowane  
systemy wykrywania 

i wydobycia gazu i ropy

3-krotny wzrost efektywności uzyskiwanej w USA  
z gazowego odwiertu w latach 2007-11
2-krotny wzrost efektywności uzyskiwanej w USA  
z odwiertu ropy naftowej w latach 2007-11

22 miliardy baryłek oleju napędowego, co od-
powiada globalnej produkcji gazu naturalnego
30 miliardów baryłek ropy naftowej wyprodu-
kowano globalnie

800 miliardów $ wynosi dochód z globalnej 
sprzedaży gazu naturalnego
3,4 biliona $ wynosi dochód z globalnej sprzeda-
ży ropy naftowej

Odnawialna energia

85% spadła cena za słoneczne ogniwa fotovoltaniczne 
od 2000 r.
19-krotny wzrost sprawności słonecznych systemów 
fotowoltaicznych i wiatrowych od 2000 r.

21 000 TWh wynosi roczna globalna konsumpcja 
energii elektrycznej
13 miliardów ton wynosi roczna emisja CO

2
 

z elektrycznych urządzeń, więcej niż z samocho-
dów, ciężarówek i samolotów

3,5 biliona $ wynosi wartość globalnej kon-
sumpcji energii elektrycznej
80 miliardów $ wynosi wartość globalnych 
transakcji na rynku emisji węglowych

Tabela 2. Szybkość, zakres, gospodarcze korzyści w zakresie wykorzystania 12 technologii burzących status quo w określonych obszarach działalności człowieka.

Źródło: Analizy McKinsey Global Institute
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Rozwój nowych technologii oraz naukowy postęp ciągle 
trwa w wielu obszarach działalności człowieka. Niemal 
co chwilę na świecie jest odnotowywane jakieś odkry-
cie. Niektóre z nich, jak choćby te przedstawione powy-
żej, burzą status quo, odmieniając sposób życia i pracy 
oraz tworzą na nowo produkty i usługi dla ludzkości. 
Nie można jednak biernie czekać na rozwój tych techno-
logii i należy przewidywać, jakie ewentualnie potencjal-
ne efekty z ich wdrożenia można uzyskać. Jak wykazują 
powyższe tabele i wykresy, technologie są nośnikiem 
wielu korzyści, które wynikają z dużej skali zmian 
w gospodarkach oraz społeczeństwach – w rozwoju siły 
roboczej, zmian w urbanizacji oraz w tworzeniu nowych 
form partnerstwa na przykład kapitałowego. Znamienne 
jest to, co we wczesnych latach XX wieku zaobserwował 
ekonomista Joseph Schumpeter, iż większości znaczą-
cych odkryć towarzyszy proces destrukcji, która przy-
czynia się do alokacji zysków, reorganizacji struktury 
przemysłu oraz miejsca biznesowych beneficjentów. 
Temu procesowi często towarzyszą technologiczne inno-
wacje, stanowiące z reguły początek wszelkich zmian 
w gospodarce.

■ Kryspin Wiśniewski
Opracował na podstawie Globalnego Raportu  

Instytutu McKinsey, May 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilny Internet

Automatyzacja  
wiedzy

Internet Rzeczy

Technologia chmury 
komputerowej

Zaawansowana  
robotyzacja

Autonomiczne lub prawie 
autonomiczne pojazdy

Przyszła generacja 
genotypów

Magazyny  
energii

Drukowanie 3D

Zaawansowane  
technologicznie materiały

Odnawialna energia

Zaawansowane systemy 
wykrywania i wydobycia 

gazu i ropy

Wykres 1. Przewidywany wpływ technologii w bilionach dolarów rocznie
w zależności od rozmiaru zastosowań w 2025 roku.

 
 

 

X–Y 

Zakres potencjalnego 
wpływu ekonomicznego

Wpływ zależny 
od innych

potencjalnych 
zastosowań

niski wysoki

Źródło: Analizy McKinsey Global Institute

Technologie
% potencjalnego wpływu 

gospodarczego w zależności od 
rozmiaru zastosowań technologii

Kraje rozwinięte Kraje rozwijające się

Mobilny Internet Wysoce wartościowe zastosowania np. wzrost  
produktywności pracowników

Masa nowych mobilnych użytkowników

Automatyzacja wiedzy Wyższy wpływ na wzrost pracowniczej  
produktywności

Większa liczba przeszkolonych pracowników

Internet Rzeczy
Główne zastosowania możliwe dzięki zaawansowanej 
technologicznie infrastrukturze np. poprzez wysoko 
rozwinięte systemy łańcuchów dostaw

Duże zasadzają się na czymś konkretnym, a mniejsze  
na początkowych pomysłach

Technologia chmury  
komputerowej

Większa wartość dodana na użytkownika Większość nowych zastosowań (pomysłów)

Zaawansowana  
robotyzacja

Większe możliwości płatnicze za chirurgiczne roboty  
i protetykę; wysokie oszczędności z automatyzacji 

Wiele pracowników produkcyjnych, ale niższe oszczędności  
z automatyzacji

Autonomiczne lub prawie 
autonomiczne pojazdy

Wczesne zastosowanie w wysoce zaawansowanych 
pojazdach

Wiele pojazdów, ale mniejszy procent wysoce zaawansowanych 
pojazdów i niższy koszt wynajmowanych kierowców 

Przyszła generacja 
genotypów

Większe wcześniejsze możliwości  zastosowania 
technologii genotypowych i ich obróbki

Mniejsze początkowe możliwości zastosowania, szczególnie dla 
nowych genotypów

Magazyny energii Wiele nowych pojazdów z potencjalnie większym 
udziałem elektrycznych i hybrydowych modeli

Wiele pojazdów, ale potencjalnie mniejszy procent nowych 
elektrycznych i hybrydowych modeli

Drukowanie 3D Potencjał dla wcześniejszego zastosowania w produkcji 
i przez konsumentów

Duże produkcyjne zakłady oraz wielu konsumentów, ale 
mniejsze początkowe możliwości zastosowania

Zaawansowane  
technologicznie materiały

Większe początkowe możliwości zastosowania nowych 
nano obróbek z powodu bardziej zaawansowanych 
systemów ochrony zdrowia

Mniejsze początkowe możliwości zastosowania dla nowych 
nano obróbek i materiałów

Zaawansowane systemy 
wykrywania i wydobycia 

gazu i ropy

Ameryka Północna stosuje szelfową technologię  
wydobywania gazu i hermetyczną produkcję oleju 

Specyficzne inwestycje są realizowane, ale mogą one wymagać 
lat, aby je zakończyć

Odnawialna energia
Większe istniejące farmy odnawialnej energii  
(szczególnie wiatrowej)

Duże możliwości rozwoju technologii odnawialnych  
(np. w Chinach)

Źródło: Analizy McKinsey Global Institute

Tabela 3. Przewidywana dystrybucja w % potencjalnego ekonomicznego wpływu technologii
wśród krajów rozwiniętych i rozwijających się w zależności od rozmiarów zastosowań.
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Polskie przedsiębiorstwa zaczynają powoli to doceniać i profe-
sjonalizować funkcję zakupową, choć na większą skalę dzieje 

się tak dopiero od kilkunastu lat. Wpływ zakupów na wynik fi-
nansowy zmienia się diametralnie w zależności od branży, w któ-
rej działa dana firma. W bankowości czy usługach IT, gdzie zaku-
py stanowią 10-20% kosztów, ten wpływ nie jest duży. Natomiast 
w firmach produkcyjnych czy FMCG odpowiednie zarządzanie za-
kupami jest w dużym stopniu warunkiem przetrwania na rynku, 
gdyż stanowią one nawet 80-90% łącznej sumy kosztów.

Środowisko biznesowe 
Polskie firmy produkcyjne w szczególny sposób muszą dbać o efek-
tywny proces zakupowy, gdyż konkurują one zarówno z firmami 
europejskimi (postrzeganymi często jako producenci marek pre-
mium), jak i tymi z krajów niskokosztowych. Dodatkowo ostra kon-
kurencja i nadpodaż w wielu branżach produkcyjnych zmuszają 
producentów do obniżania cen, a marża zysku operacyjnego na 
poziomie 5% jest już w tym sektorze postrzegana jako dobry wynik. 
Przy tak dużej presji na utrzymanie niskich cen firmy produk-

cyjne zmuszone są poświęcać dużo wysiłku na działania w celu 
obniżenia kosztów zakupowych. Na potrzeby prowadzonych pro-
jektów zakupowych PROFITI opracowało macierz zakupową. Gdy 
na jej podstawie analizuje się dźwignie zakupowe stosowane 
przez firmy produkcyjne, widać, że większość z nich prowadzi 
tylko podstawowe działania, takie jak negocjacje warunków, cen 
i terminów, łączenie wydatków zakupowych (np. ograniczanie 
liczby dostawców w ramach jednego asortymentu) czy planowa-
nie zakupów. Zdarza się jednak, że nawet niewielkie firmy stosują 
coraz bardziej zaawansowane dźwignie, które dają pole do praw-
dziwych oszczędności i możliwości budowania trwałej przewagi 
kosztowej nad konkurencją w branży.

Zaawansowane dźwignie zakupowe
Zaawansowane dźwignie zakupowe mogą zapewnić firmie ponad-
przeciętną rentowność, a nawet zbudować trwałe bariery wejścia 
dla konkurencji, która nie jest w stanie ich powielić. Ważnym 
elementem sukcesu takich firm, jak RyanAir czy Apple, było zbu-
dowanie niezwykle sprawnego, szczupłego i zwinnego łańcucha 
dostaw. Z oczywistych względów próba skopiowania całej logi-
styki i zakupów tych firm przez polskie przedsiębiorstwa byłaby 
nierozważna – każdy łańcuch dostaw trzeba zbudować według 
specyfiki swojej branży i na potrzeby rynku dostawców. Niemniej 
jednak, warto podpatrywać dobre praktyki zakupowe w różnych 
firmach i starać się selektywnie zastosować je u siebie. 

Zarządzanie złożonością produktu 
„Kupiec wiodący” – ekspert danej kategorii zakupowej blisko 
współpracujący z przedstawicielem biznesu, tzw. „klientem we-
wnętrznym”, może mieć znaczny wpływ na racjonalizację, zmia-
nę specyfikacji kupowanej usługi/produktu. Jako przykład służyć 
może zakup innego rodzaju surowca np. mięsa przez wiodącego 
producenta mięsnych wyrobów gotowych. Po wnikliwej analizie, 
serii pilotażowych prób produkcyjnych zainicjowanych przez spe-
cjalistów z obszaru zakupów, okazało się, że ten sam efekt można 
uzyskać poprzez zastosowanie tańszych zamienników produkto-
wych o podobnych, wysokich właściwościach smakowych oraz 
energetycznych. Przykłady udanej współpracy takowych „tande-
mów zakupowych” spotyka się coraz częściej w polskim środo-
wisku biznesowym, zakupy są coraz bliżej kluczowych obszarów 
działalności, z mocnym głosem doradczym, a nierzadko również 
silnym „przełożeniem” na organizację.

Wspólna poprawa procesów
Wiele firm produkcyjnych ciągle traktuje współpracę z dostawcą 
jako grę o sumie zerowej, myśląc: „zyskam na warunkach zakupo-
wych, tylko jeśli dostawca pogorszy swoją sytuację oddając część 
marży”. To nie musi być prawda. Wspólna poprawa procesu logi-
stycznego pomiędzy dostawcą a klientem pozwala wygenerować 
dodatkową marżę, którą w przejrzysty sposób mogą podzielić się 
obie strony. Jedna z firm produkcyjnych w branży motoryzacyjnej 

Zakupy w firmach produkcyjnych 

Dźwignie  
zakupowe 

W budowaniu sukcesu firmy kluczową rolę odgry-
wają jednostki organizacyjne zajmujące się sprzeda-
żą i marketingiem. Jednak nawet najskuteczniejsza 
sprzedaż nic nie da, jeśli dany produkt jest nieren-
towny, czyli sprzedawany po cenie niższej od kosz-
tów operacyjnych. 

Zaawansowane dźwignie 
zakupowe mogą zapewnić firmie 
ponadprzeciętną rentowność, 
a nawet zbudować trwałe bariery 
wejścia dla konkurencji
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wprowadziła automaty na tzw. normalia, czyli drobne części eks-
ploatacyjne maszyn i urządzeń. Dzięki temu obniżyła nie tylko 
koszty dostaw (kontrahent dba o poziomy zapasów w automatach 
i kumuluje dostawy różnych normaliów w jednej przesyłce), ale 
również zużycie (każde pobranie odbywa się z wykorzystaniem 
indywidualnych kart i jest rejestrowane) i koszty rozliczeń faktur.

Zakupy z użyciem e-narzędzi 
W dobie postępującej e-rewolucji firmy produkcyjne coraz częściej 
sięgają po wykorzystanie elektronicznych narzędzi zakupowych. 
Proces zakupowy od momentu analizy rynku i zebrania ofert z ryn-
ku, po negocjacje oraz rozliczenie i ocenę dostawcy może bardzo 
efektywnie przebiegać drogą elektroniczną. Dla przykładu, zakup 
folii stretch dla jednego z dużych przedsiębiorstw produkcyjnych 
na zaspokojenie dwuletnich potrzeb przebiegł online sprawnie 
i skutecznie, zapewniając znaczny poziom oszczędności w stosun-
ku do planowanego budżetu oraz pierwszych ofert rynkowych na 
poziomie 15% oszczędności w skali roku. W przypadku wielu stan-
dardowych, powtarzalnych usług/dóbr firmy produkcyjne decydują 
się na wsparcie tego typu platform (m.in. SAP SRM, Ariba, Mar-
ketplanet, Open Nexus, iValua) w codziennych zakupach nie tylko 
mniej kluczowych pozycji dla swojego biznesu. 

Partnerstwo z dostawcą
W kolejnych edycjach Europejskiego Sondażu Społecznego ba-
dającego m.in. poziom zaufania społecznego w poszczególnych 
krajach unijnych Polacy niezmiennie wypadają poniżej średniej. 
Przekłada się to niestety na niski poziom zaufania biznesowego 
– rodzimym firmom trudno jest rozmawiać z kontrahentami o dłu-
goterminowej współpracy czy wspólnych inwestycjach mających 

na celu trwałą obniżkę kosztów, lecz wymagających związania się 
z dostawcą na dłuższy okres. Przykładem partnerstwa z dostawcą 
jest współpraca PLL LOT z jednym z producentów słodyczy, który 
dostosował linię produkcyjną batoników, aby wyprodukować tzw. 
„paluszki” – batony o około połowę lżejsze od standardowego roz-
miaru. Pozwoliło to znacznie obniżyć koszty zakupu batoników 
przez PLL LOT, a jednocześnie stworzyć kultowy produkt, który 
następnie wszedł do masowej sprzedaży. 

Dzielenie się zyskiem 
Nieco bardziej zaawansowana dźwignia pozwala uzależnić przy-
chód dostawcy z danej transakcji od skuteczności zastosowanego 
przez niego rozwiązania - produktu lub usługi. Świetnym przykła-
dem jest przeprowadzony w 2006 roku proces wyboru dostawcy 
katalizatorów dla GK ORLEN, w którym oprócz ceny dostarcza-
nego produktu wzięto również pod uwagę uzyski otrzymywane 
wskutek zastosowania danego produktu. Analiza opłacalności 
danej instalacji uwzględniała oczywiście koszt zakupu, ale jego 
wpływ na całkowity rachunek wyniku zastosowania produktu da-
nego dostawcy okazał się mniejszy, niż powszechnie uważał dział 
zakupów oraz dział produkcji. Kluczowym elementem kalkulacji 
okazała się wartość dodatkowo generowanych produktów przez 
wybranego dostawcę.

Skuteczne programy oszczędnościowe 
Zastosowanie trzech, czterech dźwigni usprawniających zakupy 
w danej kategorii zakupowej może prowadzić do znacznych, powta-
rzalnych oszczędności w ujęciu rocznym. Z doświadczenia PROFITI 
wynika, że dobrze prowadzone kompleksowe programy oszczędno-
ściowe pozwalają obniżyć koszty zakupowe o 3-5% całości wydat-
ków, w tym 6-9% kosztów, które mogą być przedmiotem usprawnień 
ze względu na brak przeszkód ich szybkiej poprawy (np. brak dłu-
goterminowych umów, kary za zmianę aktualnych warunków itp.)
Firmy produkcyjne zazwyczaj mają marżę na poziomie 5-10% 
i wysoki udział kosztów zakupowych w łącznych kosztach, dlate-
go wdrożenie takich programów oszczędnościowych ma ogromny 
wpływ na zysk. Jeden z klientów PROFITI - wiodący producent 
dań gotowych - dzięki wdrożeniu takiego programu podniósł rocz-
ny zysk operacyjny aż trzykrotnie. 

■ Adam Tokarz 

Wspólna poprawa procesu 
logistycznego pomiędzy 
dostawcą a klientem pozwala 
wygenerować dodatkową marżę, 
którą w przejrzysty sposób 
mogą podzielić się obie strony

negocjacje warunków i cen

zakupy z użyciem e-narzędzi

negocjacje warunków i cen

planowanie zakupów

projektowanie pod zakup

wspólna poprawa procesów

dekompozycja kosztu  
całkowitego

zarządzanie złożonością 
produktów

zakupy w krajach o niskich 
kosztach

partnerstwo z dostawcą

łączenie wydatków 
zakupowych

zarządzanie popytem

dzielenie się zyskiem

program usprawnień dla 
dostawcy

grupy zakupowe

pozacenowe warunki kontraktu

ZWIĄZANE Z PODAŻĄ

PROCESOWE

PIENIĘŻNE

ZWIĄZANE Z POPYTEM
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Przedsiębiorstwo z Kalisza przeznaczyło na inwestycje 
w usprawnienie procesów produkcyjno-magazynowych kil-

kadziesiąt milionów złotych, z czego ponad połowa pochodziła 
z dotacji. Inwestycje objęły obszary: przechowywania surowców, 
produkcji, pakowania i magazynu wyrobów gotowych.

Siedem zintegrowanych linii
W OSM Kalisz pracuje siedem linii produkcyjnych. Dzięki inwe-
stycji wszystkie z nich współpracują z całkowicie nowymi liniami 
transportu produktów finalnych. Każda nitka przesyłowa przeno-
śników została dostosowana do wymagań danego urządzenia pro-
dukcyjnego oraz w pełni zintegrowana z systemem automatyki 
i bezpieczeństwa. Ze względu na niewielką przestrzeń produkcyj-
ną produkty są transportowane na wysokości kilku metrów przy 
wykorzystaniu specjalnych przenośników pionowych. 

 - Z uwagi na panujące uwarunkowania nie było możliwości wyko-
rzystania przenośników ukośnych, dlatego zdecydowaliśmy się na 
przenośniki pionowe, które pobierają pojedynczo każdą paletkę 
lub wiaderko, wynoszą je na zadaną wysokość i w sposób ciągły 
przekazują produkt do dalszego transportu. W całej strefie zasto-
sowaliśmy przenośniki modularne ze stali spełniającej wysokie 
wymagania przemysłu spożywczego, natomiast taśmy transpor-
towe zastąpiliśmy łańcuchami płytkowymi z poliacetalu – mówi 
Marek Łabęda, dyrektor ds. technicznych w PROMAG S.A.

Roboty do paletyzacji 
Strefa paletyzacji w OSM Kalisz znajduje się w odrębnej hali, 
w której wydzielone zostały trzy niezależne cele robotów. To wła-
śnie do nich linie transportowe przekazują paletki i wiadra. Dla 
uzyskania sprawnej komunikacji i obsługi linii, PROMAG S.A. 
zaprojektował przejście schodowe wraz z antresolą umieszczoną 
nad nitkami przesyłowymi. Miejsce to jest doskonałym punktem 
obserwacyjnym dla osób nadzorujących pracę całej strefy.
Na niewielkiej przestrzeni w każdej z cel robotów zainstalowa-
no: przenośniki kontynuacyjne, urządzenia piętrujące paletki, 
przenośniki rolkowe trzysekcyjne, magazynki przekładek, robo-
ty typu PAL 180. Strefa paletyzacji została wyposażona również 
w zintegrowany system podmiany palet. Pozwala on na załadunek 
45 szt. palet EUR przekazywanych pod właściwe miejsce załadun-
kowe systemem transferów i przenośników. Podmiana palet na 
każdym ze stanowisk następuje w sposób automatyczny.

Wszystkie palety po zatowarowaniu są transportowane bezpo-
średnio w miejsce odbioru lub do tzw. tunelu szokowego. Przejazd 
przez tunel szokowy odbywa się w sposób ciągły z niewielką pręd-
kością, którą można dostosować do potrzeb i wymagań stawia-
nych technologii wychłodzenia danego ładunku. Aby do minimum 
ograniczyć niepożądaną wymianę ciepła pomiędzy pomieszcze-
niami, zainstalowane w tunelu chłodniczym bramy szybkobieżne 
zostały zintegrowane z pracą systemu transportu. 

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjno-magazynowych

Roboty w mleczarni 
Kaliska Spółdzielcza Grupa Producentów Mleka (OSM Kalisz) wdrożyła na początku 2016 roku kompleksowy system transportu, 
paletyzacji, pakowania i składowania produktów. Za realizację projektu odpowiadała firma PROMAG S.A. – jeden z największych 
rodzimych producentów i dostawców wyposażenia magazynowego w Polsce. 

CASE STUDY
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Pakowanie i etykietowanie
Ostatecznie, system transportu kieruje palety do owijarki, z któ-
rej ładunek przekazywany jest następnie do znakowania – nada-
nia etykiet transportowych. Automatyczne urządzenie znakujące 
umieszczone zostało przy obrotnicy palet, dzięki czemu doskona-
le spełnia wymagania logistyczne i przy podwójnym cyklu może 
umieścić etykietę na obu bokach ładunku. Palety opuszczają stre-
fę paletyzacji i przekazywane są do kolejnego pomieszczenia, czy-
li magazynu chłodniczego. To tutaj operator wózka widłowego po-
biera ładunek i przekazuje go na odpowiedni system składowania.

Dwa systemy regałowe
Magazyn wyrobów gotowych w OSM Kalisz został wyposażony 
przez PROMAG S.A. w dwa systemy regałowe. Pierwszy tworzą re-
gały paletowe przejezdne. Stanowią one doskonałe rozwiązanie dla 
tych firm, które chcą maksymalnie wykorzystać powierzchnię skła-
dowania (np. kiedy jest ona stosunkowo nieduża), a jednocześnie 
zależy im na tym, by mieć dostęp do każdej jednostki ładunkowej.

Wszystkie regały zostały zamocowane na specjalnych wózkach 
poruszających się po szynach, co pozwala udostępniać dowolny 
korytarz międzyregałowy i umożliwia pobranie wymaganej pa-
lety. W przypadku KSGMP takie rozwiązanie pozwoliło uzyskać 
aż o 100% więcej miejsc paletowych, w porównaniu do możliwo-
ści, jakie daje system tradycyjnych regałów rzędowych. 
Drugi system magazynowy stanowią regały paletowe gęstego skła-
dowania z półautomatycznym satelitą AUTOMAG. Są to urządzenia, 

które sprawdzają się doskonale w magazynach chłodniczych, ponie-
waż nie wymagają użycia złożonej automatyki i szaf sterowniczych. 
Załadunek, rozładunek oraz przemieszczanie jednostek ładunkowych 
odbywa się w specjalnie skonstruowanych kanałach przy pomocy 
platformy sterowanej radiowo. System pozwala na uzyskanie bardzo 
wysokiego współczynnika wykorzystania kubatury magazynu, co 
przekłada się na znaczne obniżenie średniego kosztu składowania 
jednej palety. Jest to doskonałe rozwiązanie m.in. w przypadku, gdy 
wymagane jest zachowanie efektywnej rotacji w systemie FIFO.

Magazyn wyrobów gotowych wyposażony został również w po-
dest magazynowy – dodatkowe miejsce odkładcze, wspomaga-
jące inwestora w procesie dojrzewania serów. Podest zasilany 
jest w palety poprzez układ przenośnika pionowego wraz 
z urządzeniem załadunkowym i rozładunkowym. Te trzy zinte-
growane ze sobą urządzenia są obsługiwane z poziomu pomo-
stu przy pomocy ręcznych wózków paletowych.

Korzyści automatyzacji 
Projekt został zrealizowany i w pełni wdrożony po zaledwie 
sześciu miesiącach od momentu podjęcia przez PROMAG i OSM 
Kalisz rozmów dotyczących rozwiązań technicznych. Czas re-
alizacji przedsięwzięcia musiał być bardzo krótki z uwagi na 
konieczność rozliczenia przez inwestora środków unijnych, 
z których było ono współfinansowane. Prace projektowe prowa-
dzono jednocześnie w obszarze mechaniki i automatyki. 

- Instalacja systemów transportu pionowego i poziomego zin-
tegrowanych z robotami zrealizowana przez PROMAG S.A. 
zapewniła nam zdecydowane zwiększenie wydajności pracy 
w obszarze paletyzacji i transportu. Natomiast systemy składo-
wania pozwoliły nam na maksymalne wykorzystanie dostępnej 
powierzchni w magazynie. Śmiało mogę powiedzieć, że posia-
damy w tej chwili jedno z najnowocześniejszych tego typu roz-
wiązań w branży – mówi Kazimierz Gęsicki, prezes zarządu 
w Kaliskiej Spółdzielczej Grupie Producentów Mleka. 

■ Adam Tokarz
na podstawie materiałów Promag 
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System pozwala na uzyskanie bardzo 
wysokiego współczynnika wykorzystania 
kubatury magazynu, co przekłada się 
na znaczne obniżenie średniego kosztu 
składowania jednej palety



Na przychody systemu viaTOLL, który w tym roku świętuje 
swoje pięciolecie, składają się opłaty pobierane manualnie 

lub za pośrednictwem urządzeń viaAUTO od kierowców pojazdów 
osobowych na państwowych odcinkach płatnych autostrad A2 i A4 
oraz opłaty pozyskane za przejazdy samochodów ciężarowych po 
liczącej ponad 3 145 km sieci dróg płatnych.

Szybki zwrot nakładów 
Nakłady inwestycyjne poniesione przez budżet państwa w 2011 r. 
na budowę i uruchomienie systemu na sieci podstawowej (1560 km) 
wynosiły 963,2 mln zł. Dołączenie kolejnych 1585 km w następnych 
latach wymagało inwestycji w kwocie 166,2 mln zł. Całkowite na-
kłady inwestycyjne na infrastrukturę viaTOLL, będącą własnością 
Skarbu Państwa, wyniosły 1,129 mld zł. Z kolei koszty operacyjne, 
na które składają się m.in. obsługa punktów poboru opłat, sieci 
dystrybucji czy utrzymanie i zasilanie infrastruktury technicznej, 
wyniosły w sumie 1,082 mld zł. Oznacza to, że zysk netto KFD 
wyniósł ponad 4,121 mld zł. – Średni koszt obsługi użytkowników 
i utrzymania systemu stanowi jedynie 15% kwoty przychodów KFD, 
reszta to czysty zysk Skarbu Państwa, który może służyć dalszej mo-
dernizacji i rozbudowie sieci dróg – mówi Marek Cywiński, dyrektor 
zarządzający firmy Kapsch Telematic Services będącej operatorem 
systemu. Wraz z włączaniem kolejnych odcinków do sieci dróg płat-
nych, procentowy udział kosztów operacyjnych będzie malał. 
Uruchomiony 1 lipca 2011 r. elektroniczny system poboru opłat dro-
gowych viaTOLL okazał się jednym z najnowocześniejszych i najsku-
teczniejszych rozwiązań tego typu w Europie. Każdego dnia robocze-
go do KFD wpływa kolejne 5 mln zł. – Wydatki związane z budową 
i wdrożeniem systemu viaTOLL w Polsce zwróciły się w ciągu niecałych  
18 miesięcy, to ewenement na skalę europejską – powiada Cywiński. 

Struktura pojazdów 
Obecnie w systemie viaTOLL zarejestrowanych jest ponad 910 000 
pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony i ponad 72 000 autobusów. Pojazdy 
o emisji spalin w klasie EURO 4, 5 i 6 stanowią ponad 60% wszystkich 
zarejestrowanych w systemie viaTOLL, a niemal 11% to ciężarówki 
z najbardziej rygorystyczną normą EURO 6. Najmniej ekologiczne po-
jazdy (EURO 0, 1 i 2) stanowią niecałe 19%. Użytkownicy zarejestro-
wani w systemie viaTOLL w przeważającej większości (blisko 80%) 

rozliczają się za pomocą kont przedpłaconych (pre-pay). Tylko co piąty 
(20,8%) korzysta z kont z odroczoną płatnością (post-pay).
Od 1 czerwca 2012 r. z systemu szybkiej i wygodnej płatności 
elektronicznej skorzystać mogą również kierowcy samochodów 
osobowych podróżujący po płatnych odcinkach autostrad zarzą-
dzanych przez GDDKiA (A2 Konin-Stryków i A4 Bielany Wrocław-
skie – Sośnica). Usługa płatności elektronicznej viaAUTO stanowi 
wygodną alternatywę wobec obowiązującego na tych odcinkach 
manualnego systemu poboru opłat i daje możliwość wnoszenia 
opłat za przejazd autostradą bez zatrzymywania się: wystarczy 
zwolnić, podjechać pod szlaban i przejechać, gdy ten automatycz-
nie się otworzy. Kierowcy korzystający z płatności elektronicznej 
przejeżdżają przez place poboru opłat nawet do pięciu razy szyb-
ciej niż ci, którzy wybierają tradycyjną płatność manualną. 
Do końca czerwca br. sprzedano ponad 54 000 urządzeń viaAUTO. 
Liczba ta może się jednak znacząco zwiększyć, ponieważ od 8 lipca 
ruszyła specjalna akcja promocyjna pod hasłem „Szerokiej Polski!” 
Inicjatywa ma zachęcić kierowców samochodów osobowych regular-
nie korzystających z płatnych autostrad do płatności elektronicznych. 
W ramach promocji operator systemu oferuje 70 000 urządzeń po-
kładowych viaAUTO w wyjątkowo atrakcyjnej cenie 25 zł (regularna 
cena samego urządzenia, bez doładowania wynosi 135 zł). Według 
operatora systemu większa liczba viaAUTO spowoduje rozładowanie 
zatorów, które powstają na bramkach wjazdowych i zjazdowych na 
autostradach oraz ujednolici pobór opłat drogowych w Polsce. 

■ /ek/

System viaTOLL ma pięć lat

Prawie milion  
ciężarówek

Prawie milion pojazdów o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 t zarejestrowanych było do końca czerwca w 
Krajowym Systemie Poboru Opłat. Z tytułu opłat drogowych pobranych w ramach KSPO na konto Krajowego Funduszu 
Drogowego (KFD) wpłynęło 6 332 876 580 złotych.

Kraj Liczba pojazdów 
zarejestrowanych Udział procentowy

PL 652 315 60,76
DE 59 657 5,56
LT 38 462 3,58
CZ 31 363 2,92
UA 30 431 2,83
RU 28 030 2,61
RO 24 771 2,31
HU 20 002 1,86
SK 19 728 1,84
BY 16 966 1,58
LV 12 939 1,21

Krajowy System Poboru Opłat
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Komisja Europejska dla stworzenia miejsc pracy i pobudzenia wzro-
stu gospodarczego w Unii Europejskiej ogłosiła listę 195 projektów 

transportowych, w które zainwestowane zostanie 6,7 mld euro z fundu-
szy instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Oczekuje się, że fundusze te 
umożliwią uruchomienie dodatkowych środków w ramach publicznego 
i prywatnego współfinansowania na łączną kwotę 9,6 mld euro. Wy-
brane do finansowania projekty przyczynią się znacznie do cyfryzacji 
i dekarbonizacji transportu, zgodnie z szerszym programem politycz-
nym obecnej Komisji. 85 proc. środków trafi do państw członkowskich 
kwalifikujących się do wsparcia z Funduszu Spójności, co pomoże 
zmniejszyć różnice w jakości infrastruktury w obrębie UE.
- Zachęcam wszystkich potencjalnych projektodawców do zbadania 
możliwości inwestycyjnych w ramach planu inwestycyjnego dla Eu-
ropy, a w szczególności do zapoznania się z uruchomionym niedawno 
Europejskim portalem projektów inwestycyjnych (EPPI), w którym 
można wyeksponować swój projekt transportowy na arenie światowej 
– powiedział Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący KE odpowiedzialny 
za zatrudnienie, wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjność.
Zainwestowane fundusze w łącznej wysokości 9,6 mld euro mogą 
przyczynić się do stworzenia do 100 tys. miejsc pracy w gospodarce 
europejskiej do 2030 r. Projekty te sprawią, że europejska infrastruk-
tura stanie się bezpieczniejsza, trwalsza i będzie sprawniej działać, na 
czym skorzystają zarówno podróżni, jak i przedsiębiorstwa. 
Wybrane do finansowania projekty dotyczą przede wszystkim głów-
nych odcinków transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) tworzą-
cych tzw. sieć bazową. Wśród beneficjentów znalazły się inicjatywy 
przewodnie, takie jak rewitalizacja trasy kolejowej Brașov–Sighișoara 
w Rumunii, połączenie kolejowe Aveiro–Vilar Formoso w Portugalii, 
budowa linii kolejowej o standardowej szerokości toru w korytarzu Rail 
Baltic, realizacja programu wdrożeniowego SESAR oraz modernizacja 
linii kolejowej E30 (Zabrze–Katowice–Kraków) w Polsce.

Nabór wniosków  
W odpowiedzi na ogłoszone w listopadzie 2015 r. drugie zaproszenie 
do składania wniosków w ramach CEF otrzymano 406 kwalifikujących 
się wniosków na łączną kwotę 12,49 mld euro, co znacznie przekra-
czało kwotę środków przeznaczonych na to zaproszenie. W związku 
z tym Komisja wybrała projekty o najwyższej europejskiej wartości 
dodanej, zapewniając jednocześnie zrównoważony rozdział środków 
pod względem geograficznym oraz pomiędzy poszczególne rodzaje 
transportu. 5,6 mld euro przeznaczono na inwestycje w państwach 
członkowskich kwalifikujących się do wsparcia z Funduszu Spójno-
ści. W procesie wyboru oceniono również wkład projektów w inne 
priorytetowe działania Komisji, takie jak unia energetyczna i jedno-
lity rynek cyfrowy. Wkład finansowy Unii ma formę dotacji, a stopa 
dofinansowania wynosi od 20 do 50 proc. kwalifikowalnych kosztów 
danego projektu, w zależności od jego typu. W przypadku wniosków 
o dofinansowanie projektów z Funduszu Spójności maksymalna stopa 
dofinansowania może wynieść do 85 proc. kosztów kwalifikowalnych. 

Dalsze działania 
Proponowana decyzja o przyznaniu finansowania została formalnie 
zatwierdzona przez komitet koordynacyjny ds. instrumentu „Łącząc 
Europę”, którego posiedzenie odbyło się 8 lipca 2016 r. Pod koniec lipca 
2016 r. decyzję przyjęła Komisja Europejska. Następnie Agencja Wyko-
nawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) przygotuje poszczególne umo-
wy o udzielenie dotacji, a w drugiej połowie 2016 r. umowy te zostaną 
podpisane przez beneficjentów. 

■ /ek/

Inwestycje transportowe

Łącząc Europę

W ramach instrumentu „Łącząc Europę” z budżetu UE na lata 2014–2020 
zostanie udostępniona kwota 24,05 mld euro w celu współfinansowa-
nia projektów dotyczących transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T 
w państwach członkowskich UE. Z tej kwoty 11,305 mld euro przeznaczo-
ne zostanie na projekty realizowane w państwach członkowskich kwalifi-
kujących się do wsparcia z Funduszu Spójności.
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Instrument „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility, 
CEF) wraz z planem inwestycyjnym dla Europy odgrywa ważną 
rolę w zapełnianiu luki inwestycyjnej na Starym Kontynencie.
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Przewozy intermodalne

Ostatnia deska ratunku dla kolei
Polska pomimo sprzyjających warunków – tranzytowego położenia, stosunkowo wysokiej gęstości infrastruktury liniowej prze-
kraczającej 6,6 km/100 km2 – ma ciągle niewielki udział w europejskim rynku przewozów intermodalnych. Realizujemy trzy razy 
mniej przewozów intermodalnych niż kraje zachodnie. 

Pomimo wzrostu w ostatnich latach 
przewozów intermodalnych w Polsce 

(w 2015 r. polski udział w kolejowych prze-
wozach towarowych wynosił 4,6% ?), ciągle 
jesteśmy znacznie niżej sklasyfikowani niż 
kraje o zbliżonym obszarze geograficznym, 
takie jak Niemcy i Francja oraz na podob-

nym poziomie jak kraje o zdecydowanie mniejszej powierzchni tery-
torialnej, jak choćby Czechy, Holandia czy Belgia. W Polsce mamy 
25 terminali kontenerowych, co w przeliczeniu na powierzchnię 
kraju wychodzi jeden na 10 tysięcy km2. Ale i tak jest to cztery razy 
mniej niż w Niemczech. Jednak przyszłość jawi się optymistycznie, 
bo nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej przewozy inter-
modalne mają ciągle wzrastać. W Polsce w 2020 r. mają być na nie 
mniejszym poziomie niż 6% w ogólnej masie przewożonych ładunków 
koleją. Przewozy intermodalne to ostatnia deska ratunku dla kolei, bo 
w ostatnich latach wolumen przewozów kolejowych malał.

W Białej Księdze
Specjaliści podkreślają, że przewozy intermodalne w Polsce mają 
się i tak dobrze, jeżeli weźmie się pod uwagę zły stan głównych 
szlaków kolejowych, które od lat modernizowane odcinkami, wy-
hamowują pociągi intermodalne. A to właśnie termin dostawy 
liczy się dla klienta najbardziej. W Polsce kontener ze Śląska do 
portów bałtyckich pociągiem jedzie dobę, a samochodem około  
10 godzin. Pomimo tego obserwuje się tendencję wzrostową w prze-
wozach intermodalnych, choć usługi te w Polsce świadczy jedynie 12 
operatorów spośród 65, którzy mają koncesję na przewozy kolejowe, 
a jedynie dwóch ma kompleksową obsługę - PKP Cargo i DB Schenker 
Rail. Komisja Europejska w Białej Księdze dla systemu transporto-
wego Unii Europejskiej zakłada przeniesienie na kolej lub transport 
wodny aż 30% drogowego transportu towarów (powyżej 300 km) do 
2030 roku, zaś do 2050 roku ponad 50%. Ma w tym pomóc rozwój 
transportu intermodalnego. Przewozy intermodalne pozwalają na 
przewóz koleją dużych ilości ładunków na odległość powyżej 300 km. 
Jest to rozwiązanie proekologiczne, które zmniejsza nega-
tywne oddziaływania transportu na środowisko natural-
ne. - Pociągi intermodalne to przewozy całopociągowe, 

w których z jednym listem przewozowym transportowana jest całość 
ładunku. Należą one do najlżejszych pociągów (do 1500 ton) i najszyb-
szych (100 km/godz.). Do przewozu wykorzystywane są jednostki 
transportu intermodalnego UTI (Unite de transport Intermodal): kon-
tener, nadwozia wymienne, naczepy siodłowe. Ich cechą jest przewóz 
dużych ilości ładunków w jednej i tej samej jednostce ładunkowej bez 
konieczności przeładunku – wyjaśnia Przemysław Brona z Instytutu 
Kolejnictwa. Przewóz odbywa się z wykorzystaniem transportu kole-
jowego, żeglugi śródlądowej i transportu morskiego. Zmiana środka 
transportu następuje na terminalach przeładunkowych wyposażonych 
w specjalistyczne urządzenia przeładunkowe: suwnice bramowe, mo-
bilne urządzenia przeładunkowe.

Rośnie zainteresowanie
Marek Tarczyński, przewodniczący Polskiej Izby Spedycji i Logisty-
ki, podkreśla, że odnotowany w ostatnich latach dynamiczny wzrost 
przewozów intermodalnych w Polsce sytuuje nas w czołówce europej-
skiej, jeśli chodzi o ich udział w lądowych przewozach kontenerów. 
- Znacznie gorzej wygląda ich wolumen, bo obrót kontenerowy jest 
u nas mniejszy niż w portach i krajach, do których się zazwyczaj po-
równujmy. Obrazowo mówiąc, dobiliśmy do czołówki w procentach, 
ale w ilości TEU przewiezionych intermodalem jeszcze nam do niej 
daleko – zauważa przewodniczący PISiL. Jego zdaniem inwestycje 
drogowe wyprzedzają odczuwalną dla użytkowników poprawę in-
frastruktury, a znaczne środki przeznaczone na rozwój kolejowej 
infrastruktury liniowej i punktowej przyniosą pozytywne skutki dla 
intermodalu dopiero za kilka lat. Przed kilku laty za sprawą Unii 
Europejskiej wymuszono w Polsce obniżkę kosztu dostępu do infra-
struktury kolejowej. - Koszt ten operatorzy intermodalni wielokrotnie 
przedstawiali jako jedną z głównych przeszkód ich rozwoju. W naj-
bliższych latach zobaczymy, czy obniżka ta doprowadzi do konku-
rencyjności intermodalu, czy też zostanie spożytkowana na poprawę 
rentowności samych operatorów – zastanawia się Marek Tarczyński. 
Dariusz Stefański, prezes PCC Intermodal, jednej z najdynamiczniej 
rozwijających się polskich firm zajmujących się logistyką i przewo-
zami intermodalnymi, podkreśla, że zainteresowanie przewozami 
intermodalnymi w naszym kraju stale rośnie. Dzięki licznym atutom 

branża intermodalna zdobywa coraz większą liczbę sympa-

■ Janusz Mincewicz
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tyków i choć wciąż pozostaje niszą, notuje i będzie notowała przyro-
sty. - Wygląda na to, że jeszcze przez wiele lat intermodal w Polsce 
będzie wykazywał tendencję wzrostową, bo transport intermodalny 
umożliwia przewóz potoków kontenerów w globalnej gospodarce 
w sposób nastawiony na optymalizację kosztów, w tym obniżenie 
szkodliwych efektów środowiskowych. Jest to metoda uwzględniająca 
potrzeby finalnego konsumenta. Atuty intermodalu to przede wszyst-
kim rozwiązania optymalizujące łańcuch dostaw – mówi Stefański.

Państwo musi „zrozumieć” intermodal
Prezes PCC Intermodal twierdzi, że państwo nie musi wspierać prze-
wozów intermodalnych. Jego zdaniem wystarczy, że państwo je zro-
zumie i przestanie dyskryminować. - Rolą państwa jest zapewnienie 
możliwie jednakowych, a przynajmniej porównywalnych zasad i kosz-
tów korzystania z infrastruktury drogowej i kolejowej. Tylko wówczas 
można bowiem dyskutować o zrównoważonym transporcie i o tym, 
która gałąź de facto wymaga wsparcia lub interwencji ze strony pań-
stwa. Niestety, w naszym kraju nie dorobiliśmy się nawet maleńkie-
go departamentu ds. przewozów intermodalnych i tym samym brak 
jest podstawowej wiedzy i zrozumienia specyfiki tych przewozów na 
szczeblu rządowym i ministerialnym. Przewozy intermodalne od sa-
mego początku zostały zupełnie niesłusznie „wrzucone” do koszyka 
kolejowych przewozów towarowych i z tego powodu ich rozwój jest 
dużo wolniejszy, niż mógłby być – narzeka prezes Stefański i się de-
nerwuje, nie mogąc zrozumieć, jak to się dzieje, że kontener jadący 
po drodze wybudowanej ze środków publicznych korzysta z tej dro-

gi za darmo lub za symboliczną opłatę, natomiast ten sam kontener 
jadący po torach, też wybudowanych ze środków publicznych, płaci 
za korzystanie z infrastruktury kilkakrotnie więcej. - I nazywa się 
to wsparciem - dotacją lub zniżką intermodalną? – pyta. - Najwyższy 
czas, żeby państwo przestało „wspierać” przewozy intermodalne, tylko 
dopilnowało, aby reguły i zasady gry na rynku transportowym były 
dla wszystkich jego uczestników takie same – wnioskuje prezes PCC 
Intermodal. Prof. Aleksandra Koźlak z Katedry Badań Porównawczych 
Systemów Transportowych Uniwersytetu Gdańskiego zdecydowa-
nie popiera prezesa Stefańskiego i wnioskuje, by wspierać transport 
intermodalny. - Przy obecnej skali wykorzystania transportu samo-
chodowego w przewozach ładunków konieczne jest podejmowanie 
wszelkich możliwych działań, aby skłonić użytkowników transportu 
do korzystania z bardziej ekologicznych form transportu, a transport 
intermodalny łączy zalety różnych gałęzi transportu i pozwala niwe-
lować ich wady. Rozwój transportu intermodalnego leży w interesie 
gospodarki krajowej i społeczeństwa, a w mniejszym stopniu przed-
siębiorstw wykonujących przewozy ładunków – mówi prof. Koźlak. 
Jej zdaniem bariery, które utrudniają rozwój przewozów intermodal-
nych, mają m.in. charakter infrastrukturalny: niskie prędkości prze-
mieszczania na sieci kolejowej i mało wydajne, niedoinwestowane 
terminale kontenerowe. Środki finansowe, które są niezbędne na 
sfinansowanie inwestycji poprawiających stan infrastruktury liniowej 
i punktowej, przewyższają możliwości przedsiębiorstw i dlatego rola 
władz publicznych jest nie do przecenienia. - Bardzo istotna bariera 
dla rozwoju przewozów inetrmodalnych to stosunkowo wysokie, jak na 
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standardy europejskie, opłaty za dostęp do infrastruktury kolejowej. 
Również w tym zakresie państwo mogłoby podjąć działania na rzecz 
obniżenia opłat – postuluje naukowiec Uniwersytetu Gdańskiego.

Potrzebne inwestycje infrastrukturalne
Z diagnozą profesor Koźlak zgadza się Jarosław Domin, prezes JAS FBG 
S.A. - W realiach krajowych, mówiąc o przewozach intermodalnych, 
najczęściej ma się na myśli przewozy z udziałem kolei. By podnieść 
ich rentowność, niezbędne są inwestycje w infrastrukturę kolejową, 
która, podobnie jak ma to miejsce w przypadku infrastruktury dro-
gowej, pozostaje w większości własnością państwa (PKP Polskie Linie 
Kolejowe). Inwestycje w kolejnictwo leżą zatem w jego interesie, choć-
by ze względu na stawki dostępowe czy strategię mikroekonomiczną 
i makroekonomiczną. Zwłaszcza ta ostatnia jest ważna, zważywszy na 
geopolityczne, tranzytowe położenie Polski – podkreśla Domin. Prezes 
JAS FBG zauważa, że w ostatnich latach powstawały plany rozwoju 
kolejnictwa w kraju, precyzujące pośrednio przyjęty przez państwo 
zakres odpowiedzialności, także w kwestii przewozów intermodalnych. 
- „Krajowy Program Kolejowy do roku 2023” zawiera strategie przyjęte 
przez Radę Ministrów, w tym „Strategię Rozwoju Kraju do 2020" oraz 
„Strategię Rozwoju Transportu do 2020 z perspektywą do 2030 roku". 
W roku 2023 skończą się możliwości jego dofinansowania w ramach 
perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Krajo-
wy Program Kolejowy zastąpił Wieloletni Program Inwestycji Kolejo-
wych – wylicza prezes Domin. Prof. Janusz Neider, kierownik Zakładu 
Transportu Międzynarodowego i Spedycji na Wydziale Ekonomicznym 
Uniwersytetu Gdańskiego uważa, że Polska ma już niezłą intermodal-
ną infrastrukturę punktową, szczególne morską. - Mamy nowoczesne, 

dobrze wyposażone terminale portowe z perspektywą dalszej rozbu-
dowy. Tam też przeprowadzono w ostatnim czasie generalne remonty 
terminalowych bocznic kolejowych. W ostatnich latach oddano do użyt-
ku kilkanaście nowych bądź gruntownie zmodernizowanych terminali 
lądowych obsługujących przewozy kontenerowe. Stało się to głównie 
dzięki unijnym środkom pochodzącym ze specjalnie wydzielonego fun-
duszu na rozwój transportu intermodalnego – wylicza prof. Neider. Na-
ukowiec UG narzeka, że wschodnia część kraju nadal praktycznie nie 
ma terminali, a kolejowa infrastruktura jest jeszcze w nie najlepszym 
stanie, co źle wpływa na rozwój przewozów intermodalnych. - Sieć ko-
lejowa, wykorzystywana przez pociągi towarowe, w dalszym ciągu nie 
jest drożna i nie zapewnia szybkiego i płynnego ruchu, stąd też pręd-
kość handlowa na niej wynosi 22-23 km/godz. - narzeka. Dotyczy to 
także tras prowadzących do portów morskich. Stacja towarowa Gdynia 
Port jest w złym stanie technicznym, a jej przejechanie w drodze do 
poszczególnych terminali portowych zajmuje pociągom kilka godzin. 
Stacje kolejowe obsługujące porty w Gdańsku i Szczecinie są mniej wię-
cej w podobnym stanie. – Ale jakby na przekór tym i innym uciążliwo-
ściom przewozy intermodalne jednak w Polsce rozwijają się – dodaje.

… i terminale municypalne
Andrzej Górnikiewicz, prezes Kolejowego Przedsiębiorstwa Spedycyj-
nego w Świnoujściu, uważa, że aby przewozy intermodalne się rozwi-
jały, potrzeba więcej terminali miejskich. Jego zdaniem potrzebne są 
terminale, ale nie te, gdzie inwestorami są przewoźnicy, operatorzy, 
prywatne przedsiębiorstwa. - Namawiałbym miasta, samorządy, orga-
nizacje zrzeszające różne branże do inwestowania w terminale mu-
nicypalne, które jako jedyne umożliwiają równy dostęp wszystkim 
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potencjalnym użytkownikom i dają naturalną szansę na rozwój prze-
wozów intermodalnych w Polsce - wyjaśnia. Górnikiewicz mówi, że 
w Polsce zasadniczą barierą rozwoju tych przewozów są odległości. Sto-
sunkowo krótkie trasy są już „zajęte” przez transport samochodowy,  
a pozornie stosunkowo gęsta sieć terminali kontenerowych/inter-
modalnych wcale nie zapewnia kolejowej komunikacji wewnętrznej. 
Prezes KPS jest zadowolony i z optymizmem przyjmuje zapowiedzi 
o rozwoju transportu intermodalnego. - To jak najbardziej poprawna 
polityka, bo ekologiczne przewozy intermodalne trzeba rozwijać, ale 
już ich realny rozwój w obecnym układzie jest wątpliwy. Stąd moja 
propozycja: stawiajmy na terminale municypalne. Jeżeli do tego doło-
żymy dobrą organizację przewozów kolejowych, sprawiedliwe stawki 
dostępu, to intermodal w Polsce na pewno zacznie się szybciej rozwi-
jać niż dotychczas – prognozuje Górnikiewicz.

W interesie państwa
Grzegorz Fingas, członek zarządu ds. handlowych PKP Cargo, twier-
dzi, że transport intermodalny jest najbardziej perspektywicznym 
segmentem przewozów towarowych, a klienci dostrzegają jego 
elastyczność, łatwość przeładunku, rozładunku, magazynowania 
i składowania. Daje to ogromne możliwości w zakresie planowania 
łańcuchów logistycznych. Zdaniem Fingasa wykorzystanie trans-
portu intermodalnego opartego na przewozach kolejowych ma wiele 
zalet. - Na platformę kolejową można załadować nie tylko klasyczne 
„puszki”, ale też m.in. „tank kontenery”, „open topy” lub kontenery 
używane do przewozów węgla, zrębki drzewnej i innych materiałów 
sypkich. Platforma kolejowa dodatkowo pozwala w łatwy sposób obsłu-
żyć przewozy dużej ilości towarów, co w bezpośredni sposób wpływa  

na zmniejszenie kosztów zewnętrznych: odciąża drogi, redukuje za-
nieczyszczenie powietrza, hałas i zużycie infrastruktury drogowej. 
Wszystkie przytoczone tu aspekty sprawiają, że promowanie tego ro-
dzaju transportu leży w interesie państwa – twierdzi Grzegorz Fingas, 
któremu wtóruje prezes PCC Intermodal, Dariusz Stefański twierdząc, 
że dla przewozów intermodalnych, zarówno w Europie, jak i w Polsce, 
nie ma już praktycznie alternatywy. – Bo przewozy drogowe osiągają 
powoli stan nasycenia i po prostu nie da się wozić dużo więcej jedno-
stek intermodalnych w ramach istniejącej infrastruktury drogowej. Już 
dzisiaj na większości dróg i autostrad w całej Europie obserwujemy 
ograniczenia i utrudnienia w ruchu oraz wielokilometrowe korki. Jeśli 
do tego dołożyć coraz bardziej odczuwalny brak kierowców, to inter-
modal można lubić lub nie, ale nie da się od niego uciec. Poza tym 
intermodal to połączenie najlepszych cech wszystkich gałęzi trans-
portowych i stąd idea intermodalnego trans-europejskiego systemu 
transportowego wydaje się jak najbardziej rozsądnym i sensownym 
wyborem i rozwiązaniem - mówi prezes Stefański. Jego zdaniem to, jak 
szybko przewozy intermodalne będą się rozwijały, zależy teraz w głów-
nej mierze od tempa modernizacji linii kolejowych oraz od przystoso-
wania się branży kolejowej do tego typu nowoczesnych przewozów.  
Są szanse, że rozwiną się przewozy kolejowe Nowym Jedwabnym Szla-
kiem z Chin do Europy. Szacuje się, że w 2030 roku tą trasą może 
pojechać nawet milion kontenerów rocznie. Kolej jest konkurencyjna 
w czasie przewozów, bo pociągiem jadą one do Europy tylko 15 dni, 
a drogą morską aż 20 dni więcej. Tyle tylko, że przewozy kolejowe są 
znacznie droższe, ale nie należy zapominać, że dla klienta liczy się 
przede wszystkim czas dostawy. ■

Fot. J. Mincewicz
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Jest pan wielkim zwolennikiem przekopania Mierzei Wiślanej. 
Dlaczego?
Jestem wielkim zwolennikiem powrotu na polskie drogi wodnej żeglugi 
– zarówno towarowej, jak i turystycznej. Przez osiem lat – od samego 
początku - uczestniczyłem w pracach konsorcjum powołanego do reali-
zacji tej inwestycji. Kanał przez Mierzeję jest bowiem elementem idei 
rewitalizacji transportu wodnego, który „od zaraz” przyniesie wymier-
ne korzyści. Przede wszystkim zwiększy lub przekieruje część handlu 
między Rosją a Unią Europejską na wodę, z udziałem polskiego portu 
(Elbląg). Szacuje się, że zbudowanie kanału w ciągu 3-4 lat spowoduje 
wzrost przewozów o ponad 1 mln ton, a w następnych o kolejne 2 mln ton.  
To spowoduje nie tylko rozwój portu w Elblągu, ale także zapotrzebowa-
nie na transport Wisłą, tym samym uzasadniając inwestowanie w pol-
skie drogi wodne. A że ten kierunek jest opłacalny, dowodzi fakt, iż 
w Niemczech przewozi się drogami wodnymi ponad 20% ładunków, we 
Francji prawie 10%, a w Polsce tylko 0,3%. Należy dodać, że transport 
wodny najmniej ze wszystkich szkodzi środowisku – średnio 5-8 razy 
mniej niż transport kołowy. W przypadku kanału przez Mierzeję mogę 
zapewnić, że będzie to przedsięwzięcie bezpieczne ekologicznie. Oczy-
wiście pewne skutki negatywne niesie, ale ujęte w projekcie kompen-
sacje przyrodnicze przynoszą środowisku znacznie większe korzyści.

Przeciwni przekopaniu Mierzei są mieszkańcy Krynicy Mor-
skiej. Jakie ma pan argumenty, żeby ich przekonać?
Niestety, budowa kanału stała się inwestycją „polityczną”. Ja wielokrot-
nie ostrzegałem, by nie wykorzystywać kanału w kampaniach wybor-
czych. Na tle tego sporu łatwo było wtłoczyć w mieszkańców, że ich 
kosztem „robi się politykę”, a nie mówi o potrzebnej dla regionu inwe-
stycji. Najlepszym argumentem są badania naukowe przeprowadzone 
nad każdym elementem, który budzi zaniepokojenie mieszkańców. 
Chyba już nie ma sfery, która by nie została przeanalizowana, trzeba 
więc z tymi wynikami do mieszkańców dotrzeć. Warto też pomyśleć 
o elementach, które mogą przysłużyć się rozwojowi Krynicy Morskiej. 
To wymaga konsultacji z mieszkańcami i władzami. A z drugiej strony 
trzeba przypomnieć mieszkańcom, że niebezpieczni dla środowiska są 
także turyści, którzy w sezonie rozjeżdżają Mierzeję Wiślaną autami 
w liczbie pięciu tysięcy pojazdów dziennie! Czy mieszkańcy gotowi są 
„dla środowiska” zamknąć wjazd samochodom na Mierzeję Wiślaną?

Szacuje się, że po wybudowaniu kanału przewozy towarów 
między portami w Gdańsku, Kaliningradzie i w Elblągu wzrosną 
pięciokrotnie, aż do 1,5 mln ton rocznie. Skąd ten optymizm?
To wynik analiz popytu i podaży, wykonanych przez naukowców. 
One mówią nie o 1,5 mln ton rocznie, ale o 3,5 mln ton. Tyle że ta 
druga liczba wymaga kilku inwestycji w porcie elbląskim, o warto-
ści ok. 250 mln zł. Optymizmem napawają rozmowy z dzisiejszymi 
partnerami z Kaliningradu, w których to rozmowach wielokrotnie 
uczestniczyłem. Oni czekają na większą dostępność elbląskiego 
portu. Posiadają np. barki o ładowności 2 tys. ton, którymi wożą po  
700 ton ładunków, bo na tyle pozwala głębokość toru wodnego. Za-
interesowanie handlem z Polską wykazują też przewoźnicy w Kłaj-
pedzie, a nawet w Kownie. Gdański port także dostrzega korzyści 
w rozwoju tego kierunku transportowego. 

Wybudowanie kanału ma wygenerować aż 2200 miejsc pracy. 
Gdzie ludzie znajdą pracę?
Aż dwie trzecie z nich ma znaleźć pracę w obsłudze turystów. Tury-
styka to kolejny beneficjent tej inwestycji. Zalew Wiślany, nazywany 
„morskim przedszkolem”, jest dużym – niewiele mniejszym akwenem 
niż wszystkie Wielkie Jeziora Mazurskie razem wzięte. Powinno na 
nim pływać około 1200 jachtów jednocześnie. I to jednostek większych 
od tych, które dają sobie radę na jeziorach. Wpłyną na Zalew, gdy nie 
będzie to wymagało łamania masztu lub kłopotów z przeprawą przez 
rosyjskie wody. Wiem, bo mam rozeznanie w środowiskach żeglarzy 
trójmiejskich, a także np. niemieckich czy francuskich – oni już tu pły-
wają, tyle że na czarterowanych, a nie własnych łodziach. I taka turysty-
ka generuje miejsca pracy. Warto dodać, że w ostatnich ośmiu latach na 
turystykę wodną w strefie Zalewu Wiślanego wydano ponad 600 mln zł, 
a przystanie Pętli Żuławskiej odwiedziło w sezonie 2015 ponad 100 tys. 
turystów! To pokazuje, że potencjał turystyczny rzeczywiście istnieje.

Jak po przekopaniu Mierzei wzrośnie rola portu w Elblągu?
Elbląg nigdy nie stanie się konkurencją dla Gdańska, Gdyni czy Ka-
liningradu. To oczywiste także dla zarządów tych portów, którzy nie-
jednokrotnie o tym mówili. Rola Elbląga sprowadza się do współpracy 
z typowymi portami morskimi. W układzie hub–feeder Elbląg będzie 
pełnił tę drugą rolę, „wypychając” ładunki z dużych portów na śródlą-
dzie. Każdy duży port w Europie ma dziesiątki portów rzecznych 
i morsko-rzecznych, z którymi współpracuje. Dla skutecznego roz-
woju – szczególnie Gdańska – rozwój portów w Elblągu, Bydgoszczy, 
Solcu, Warszawie, jest potrzebny. Pierwszym takim portem, i prawdo-
podobnie największym, powinien być właśnie Elbląg.

Z wielkim zapałem do przekopania Mierzei i połączenia Zalewu 
Wiślanego z Bałtykiem zabrało się Ministerstwo Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Czy ten projekt uda się zreali-
zować w latach 2018-22?
Dzięki poprzedniemu rządowi dzisiaj ministerstwo ma gotowy pro-
jekt, ze wszystkimi analizami i – co ważne – konsultacjami społecz-
nymi. W trakcie są uzgodnienia z Komisją Europejską, ale tu nie 
powinno być problemów. Pozostał więc ostatni etap: dokumentacja 
techniczna i budowa kanału. Data ukończenia inwestycji w 2022 r. 
jest bezpieczna, acz nie spodziewam się, by można było ten termin 
przyspieszyć i takie zakusy bym odradzał. Casus Rospudy pokazuje, 
do czego prowadzi tzw. „droga na skróty”.

Ile będzie kosztować przekopanie Mierzei, skąd środki? 
Szacuje się, że całe przedsięwzięcie będzie kosztowało ok. 850 mln zł. 
To koszt budowy kanału, toru wodnego o długości 9 km i głębokości ok. 
5 m i inwestycji w porcie. Przewidywano, że środki będą pochodziły 
z budżetu Polski. Są pewne nadzieje, że uda się przekonać Unię Euro-
pejską, że kanał jest elementem europejskiej polityki transportowej, 
ale to nie będzie łatwe, gdyż Polska tak naprawdę tej polityki w zakre-
sie transportu wodnego nie realizuje. Trudno zatem będzie wykazać, 
że kanał jest elementem sieci europejskich dróg wodnych. ■

Przekopanie Mierzei Wiślanej 
Z Jerzym Wcisłą, senatorem RP  
z Elbląga, rozmawia Janusz Mincewicz. 
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Zanim przyjrzymy się, jakie niezwykłe rzeczy możemy stworzyć 
z kilku metalowych ścian, kilka faktów na początek. 

Historia kontenera
Ten genialny pomysł transportu towarów w ujednoliconych pojem-
nikach zrodził się 56 lat temu w głowie Amerykanina, Malcolma 
McLeana. Zainwestował on cały swój majątek, by przystosować tan-
kowiec do przewozu ładunków zamkniętych w identycznych konte-
nerach. W bardzo krótkim czasie okazało się, że takie rozwiązanie 
ma tak wiele zalet, że kontenerowce praktycznie wyparły drobni-
cowce z handlu morskiego. Kontenery niezwykle ułatwiły transport 
towarów, zarówno drogą lądowa, jak i morską, ułatwiając także za-
ładunki i rozładunki ze statków. W 1968 roku wymiary kontenerów 
zostały ujednolicone poprzez wprowadzenie standardów ISO.
Obecnie w obrocie jest ponad 17 milionów kontenerów używa-
nych do transportu przeróżnych ładunków. By wyprodukować 
standardową jednostkę, potrzebne jest aż ponad 3,5 tony stali. 
Niestety, jest to taki materiał, który po kilku latach zaczyna się 
zużywać, odkształcać i - co najgorsze - rdzewieć. Dlatego też po ja-
kimś czasie kontenery są wycofywane z eksploatacji. Ewentualne 
przetopienie ich jest nieopłacalne - przetopienie statystycznego 
kontenera wymaga 8000 kWh energii.

Kontenery chłodnicze
Na początek fantastyczna alternatywa dla chłodni magazynowych 
- tak zwane kontenery reefery posiadające nowoczesne agregaty, 
które są zdolne utrzymać temperaturę od -30°C do +30°C. 
Wykorzystywane są do transportu głównie żywności, 
ale w swoim drugim życiu znajdują podob-
ne zastosowanie. Sprawdzają się 
przez cały rok, utrzymując  

zamrożony towar w odpowiedniej temperaturze, a dzięki no-
woczesnej technologii są energooszczędne, a także - co ważne 
- przyjazne dla środowiska. Kolejną ich zaletą jest prosta ob-
sługa, która sprowadza się tylko do podłączenia kontenera do 
prądu. Reefery znajdują także zastosowanie w centrach krwio-
dawstwa jako chłodnie do przechowywania krwi i produktów 
krwiopochodnych. 

Budownictwo modułowe 
Najprostsze zastosowanie kontenera to zaplecze na budowie, 
ale także podczas imprez i w sytuacjach kryzysowych. Mowa tu 
o kontenerach biurowych, socjalnych i socjalno-magazynowych. 
Kontenery bardzo dobrze sprawdzają się także w przypadku 
klęsk żywiołowych i służą jako mieszkania socjalne. 
Kolejne zastosowania dla tych przysłowiowych puszek to 
biura, zarówno stacjonarne, jak i mobilne. Szatnie, portier-
nie, dyżurki i garderoby. Dzięki możliwości zainstalowania 
ogrzewania i sanitariów w kontenerze może on zostać do-
wolnie dostosowany do potrzeb i fantazji pomysłodawcy. Jest 
to także rozwiązanie wygodne, bardziej dostępne, tańsze, 
łatwiejsze i bardziej mobilne dla wielu firm i dużych przed-
sięwzięć.
Z kontenerów mogą zostać zbudowane restauracje, knajpy, puby, 
centra edukacyjne, akademiki, domy, dyskoteki czy też inne uży-
teczne obiekty.

Akademik w Amsterdamie

Cała inwestycja została wykonana ze zmodyfikowanych kon-
tenerów morskich 40ft. Każdy kontener przerobiono na małe 
mieszkanko o powierzchni 30 m kw. W środku kontener został 
wyposażony w instalację elektryczną i sanitarną oraz Internet 
i videotelefon. Ponadto każde pomieszczenie wyposażono w bal-
kon i duże dwuskrzydłowe okno na krótszej ścianie, zapewnia-
jąc tym samym wystarczające naświetlenie wnętrza. Aby całość 
faktycznie tworzyła akademik, stworzono specjalną 
konstrukcję stalową pełniącą rolę ciągów ko-
munikacyjnych i klatek schodowych, 
łączącą poszczególne budynki 
i obiekty powstałe 
z kontenerów.
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Drugie życie kontenera

Puste puszki
Niektórym kontenery kojarzą się 
tylko i wyłącznie z transportem 
morskim, drogowym lub kolejo-
wym. A przecież często napotkać 
można kontenery stojące na pla-
cu budowy lub na starej, opusz-
czonej działce, pełne śmieci bądź 

gruzu. Domki, biura, restauracje i szeroko rozumiane 
miejsca spotkań, chłodnie, zaplecza budowy, akade-
miki, pomieszczenia socjalne, schronienia, kampusy, 
kluby, świetlice - to liczne przykłady miejsc, gdzie użyt-
kowane są kontenery. 

■ Maja Malinowska



Starbuks otworzył kawiarnię z kontenerów w Seattle 
Jest to Smoky Park Supper Club, który składa się z 19 kontene-
rów, tworząc największą restaurację zbudowaną w ten sposób 
w Północnej Karolinie. Stworzenie takiego miejsca to nie tylko 
sprawa ekscentryzmu autorów przedsięwzięcia, ale także odpo-
wiedzialności za środowisko. Jak wylicza firma SG BLocks - ze-
złomowanie jednego kontenera kosztuje około 8 tys. kWh energii, 
podczas gdy recycling i użycie do konstrukcji pochłania tylko 500 
kWh. W przypadku Smoky Park Supper Club nadwyżka mocy się-
ga przeszło 142 tys. kWh. Starczy na doświetlenie lokalu przez 
kilka lat – w przeliczeniu to ponad 80 tys. zł.

KontenerArt w Poznaniu
Kontenery również w Poznaniu stały się kanwą budowy mobilne-
go centrum kultury, które swoją formą przypomina miasteczko. 
Na piaszczystej plaży, w centrum miasta, nad rzeką Wartą kon-
tenery tworzą ścisły krąg, gdzie nie brakuje hamaków, barów, 
wystaw, pracowni artystycznych i innych atrakcji. Każda z inicja-
tyw otrzymuje przestrzeń zbudowaną z dwóch kontenerów. Idąc 
śladem fenomenu KontenerArt, zainspirowali się tą inwestycją 
twórcy projektu w Dąbkach, którzy stworzyli mobilny muzyczny 
spot na wakacyjnej mapie wybrzeża. 

Gospodarstwa UFU w Zurychu, Brukseli i Berlinie
Zaskakujący projekt, który na pierwszy rzut oka nie kojarzy nam 
się z kontenerami, to szklarnie. Projektant i artysta, Damien 
Chivialle, niesztampowo podszedł do tematu i zbudował z konte-
nerów miejskie mikro-gospodarstwa (UFU). Znajdują się w nich 
hydroponiczne systemy uprawy roślin, baseny z rybami i szklar-
nie, służą one również jako ośrodki badawcze dla opracowania 
nowych sposobów produkcji jedzenia w miejskich realiach. Co 
jest zaskakujące w tym projekcie, to kompleksowy system cyrku-
lacji wody, który umożliwia zamknięty przepływ wody niezbędny 
do procesów rolniczych. Pojemniki zawierają po dwa metry sze-
ścienne wody, w których bakterie przerabiają odpady z hodowli 
ryb w minerały będące naturalnym nawozem dla roślin. Następ-
nie niewykorzystana przez rośliny woda płynie z powrotem do 
basenu rybnego. Na górze kontenera znajduje się szklarnia, która 
zapewnia maksymalny dopływ światła słonecznego. 

Pracownicze „domy” z Szanghaju
Na możliwość wykorzystania kontenerów nie pozostało obojętne 
również środowisko artystyczne w Chinach i nadało im drugie 
życie. Kontenery pełnią rolę kawiarni, kina, herbaciarni, bądź 
mobilnego pawilonu wystaw. Domy te mają za zadanie umożliwie-
nie artystom tworzenia swoich wystaw i współpracę z otoczeniem, 
a uczestnikom wycieczek zapewniają relaks. Na uwagę tutaj za-
sługuje sam pomysł przerobienia kontenera i jego wygląd. Na 

każdej ścianie konstrukcji znajdują się duże okrągłe okna, które 
wpuszczają promienie słoneczne w ciągu dnia i odsłaniają gwieź-
dziste niebo w nocy. Drzwi zastąpiły dwie rozkładane platformy. 
Wyjmowane wewnętrzne przegrody pozwalają na bardziej ela-
styczną organizację wnętrza, a platformy z kolei działają jak tara-
sy. Projekt jest zarządzany przez Pekin Jikerzhicheng Product De-
sign Consulting Co Ltd i jest częścią „Dragging the Box to Travel” 
– programu organizowanego przez Lvshe firmy Projekt. Projek-
tanci starali się uwypuklić eko aspekt przedsięwzięcia, stosując 
np. okrągłe okna na wszystkich czterech ścianach i suficie, co 
umożliwia naturalną wentylację i dobre doświetlenie przestrzeni 
wewnętrznej. Woda deszczowa jest zbierana za pomocą specjal-
nego systemu, a karbonizowana podłoga izoluje pomieszczenie od 
dołu. Generalnie powstało coś w rodzaju bardzo funkcjonalnego, 
a przy tym mobilnego artystycznego atelier.

Najnowsze projekty w kraju
Kontenerowe dzieło można spotkać także w Jastarni - Centrum 
wind & kite MOLO SURF, które stanowi bazę szkoleniową wind-
surfingu i kitesurfingu. Miejsce to daje każdemu możliwość spró-
bowania swoich sił w sportach wodnych pod okiem doświadczo-
nych specjalistów. Co więcej, dzięki unikatowym rozwiązaniom 
- baza w połączeniu z chilloutowym wyposażeniem - sprawia, 
że jest to także idealne miejsce do spotkań w gronie przyjaciół, 
organizacji eventów firmowych czy zawodów sportowych. Baza 
MOLO SURF została stworzona z kontenerów, dzięki czemu posia-
da niecodzienny i designerski look. Ciekawym projektem jest też 
knajpa na wodzie o tymczasowej nazwie – Miejsce. Restauracja 
inne niż wszystkie - pierwsza taka na barce, w porcie Warszawa. 
Cała inwestycja została zbudowana z morskich kontenerów, ale 
nie nowych, ładnych i błyszczących, a tych używanych, z wgnie-
ceniami i innymi śladami użytkowania. Kontenery do Warszawy 
przypłynęły z Gdyni, do projektu specjalnie wybrano te o suro-
wym i przemysłowym charakterze, które kryją w sobie historię. 

Jak więc widać, kontenery to nie tylko środki transportowe, mają 
także wiele innych zastosowań. Można z nich stworzyć napraw-
dę niezwykłe rzeczy, ale przede wszystkim funkcjonalne dzieła 
sztuki. Piętrzące się stosy kontenerów na depotach i w okolicach 
portów to doskonały materiał architektoniczny, a jego użycie daje 
możliwość oszczędzenia znacznej ilości energii.
Budownictwo kontenerowe zdecydowanie ma wiele plusów. 
Główne korzyści wynikające z tych zastosowań to przede 
wszystkich modułowość, dostępność i szybkość budowy, dzięki 
zastosowaniu gotowych do użycia elementów. Co więcej, mate-
riały te są przyjazne dla środowiska, gdyż jest to forma recyclin-
gu, ponadto materiał ten zapewnia mobilność, która jest czymś 
niespotykanym w nieruchomościach. Nie zapominajmy również 
o designie. Kontenery jako elementy architektoniczne wprowa-
dzają powiew świeżości w budownictwo. Proste zasady montażu 
i łączenia pozwalają szybko z elementów stworzyć cały obiekt 
w dowolnym miejscu, a także modyfikować go lub zlikwidować. 
Wedle potrzeb, gustów i fantazji twórców kontenery mogą być 
dowolnie pomalowane, wycięte i wyposażone. Wszystkie to moż-
liwości dają szerokie pole do popisu nowoczesnej architekturze 
i szansę dla ochrony środowiska. Jeden kontener można kupić 
już za 4 tys. zł. ■
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Zezłomowanie jednego 
kontenera kosztuje około  
8 tys. kWh energii, podczas gdy 
recycling i użycie do konstrukcji 
pochłania tylko 500 kWh
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Terminal otwarto w 1979 roku, a w 2003 został przejęty przez spół-
kę International Container Terminal Services i od tego momentu 

stał się jednym z najszybciej rozwijających się terminali w regionie. 
W celu sprostania popytowi terminal poczynił liczne inwestycje 
w zakresie wyposażenia, infrastruktury i technologii, realizując 15 
projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. W ostatnich 
latach terminal doświadczył jednak kilku poważnych problemów, 
ponieważ wielkość ruchu statków kontenerowych przyczyniła się 
do obciążenia ponad miarę jego istniejących procesów i systemów, 
co z kolei powodowało olbrzymie zatory w terminalowym przejściu.

Wyzwanie
BCT, będąc jednym z kluczowych terminali kontenerowych w regionie, 
każdego dnia musiał obsługiwać ogromną liczbę kontenerów. Spraw-
ność obsługi przeładunków w terminalu kontenerowym jest kluczo-
wa dla zapewnienia efektywnego ruchu ciężarówek i optymalnego 
poziomu usług dla klientów. Wraz z rozwojem terminalu wzrastało 
natężenie ruchu kontenerów, co z kolei przyczyniało się do powsta-
wania zatorów ciężarówek, które musiały czekać w długich kolejkach 
na załadunek. W tej sytuacji zarząd terminala podjął decyzję o zau-
tomatyzowaniu operacji na terminalu. BCT uzyskał finansowanie ze 
środków UE na realizację inwestycji, w tym na projekt zautomatyzo-
wania obsługi transportu kolejowego (jednego z pięciu projektów IT fi-
nansowanych przez UE w BTC). Dzięki temu projektowi zredukowano 
do minimum czas oczekiwania ciężarówek na załadunek, zwiększając 
przy tym przepustowość kontenerowego przejścia, poprzez likwidację 
zatorów. Poprawie uległo także bezpieczeństwo oraz dokładność uzy-
skiwanych danych.

Współpraca
Bałtycki Terminal Kontenerowy oraz firma Tideworks zajmująca 
się organizacją przepływu kontenerów współpracują ze sobą od 
2006 roku, kiedy to przystąpiono do wdrażania nowego systemu 
(TOS). Od tego momentu BCT uzyskał wiele usprawnień operacyj-
nych, w tym poprawę widoczności ładunków, kontroli zapasów, 
zarządzania aktywami i poziomu usług dla klientów. Zespół IT 
Bałtyckiego Terminala Kontenerowego często uzyskuje dodatko-
wą pomoc od firmy Tideworks, która m.in. przekształciła system 
EDI w BCT w samodzielną platformę dającą pełną kontrolę BTC 
nad wszystkimi procesami w terminalu. Podobnie było, kiedy BTC 
potrzebował pomocy podczas wdrażania nowego systemu rezer-
wacji w 2014 roku. Poprzednio BCT nie stosował systemu, który 
spełniałby standardy rezerwacji w zakresie wywozu kontenerów, 
bazując jedynie na zgłoszeniu i wykorzystując do tego celu in-
ternetowy portal firmy Tideworks. Firma ta wprowadziła liczne 
zmiany do systemu TOS, a klient, logując się na internetowym 
portalu, pomyślnie integruje się z wybranym systemem rezerwa-
cji i nowymi procesami BCT. Zmianami objęte zostały trzy różne 
metody rezerwacji kontenerów, jak również proces przedstawia-
nia informacji w standardzie EDI. Projekt ten stanowił fundament 
dla automatyzacji przepływu kontenerów w BCT.
Kiedy w 2015 roku projekt automatyzacji procesu przepływu konte-
nerów z synchronizacją transportu kolejowego został zatwierdzony, 
BCT zwrócił się do firmy Tideworks, aby sprostała unikalnym wyma-
ganiom projektu bez szwanku dla integracji nowego operacyjnego 
systemu (GOS) automatyzacji przepływu kontenerów w systemie TOS 
Bałtyckiego Kontenerowego Terminalu. - Przez lata firma Tideworks 
stale wdrażała rozwiązania, które odpowiadały jedynym w swoim ro-
dzaju potrzebom naszego terminalu - mówi Andrzej Puławski, kierow-
nik wydziału IT w BCT. - Jesteśmy przekonani, że zespól Tideworks 
odegrał podstawową rolę w synchronizacji obecnie wykorzystywane-
go systemu TOS z naszym nowym systemem GOS dla dalszej automa-
tyzacji naszych procesów.
BCT zawarł umowę z firmą Visy specjalizującą się w optycznym 
rozpoznawaniu obiektów (OCR ang. Optical Charakter Reco-
gnition), aby weszła w skład zespołu projektowego. Firma Visy 
zapewniła kluczowe składniki systemu dla automatyzacji ruchu 
ciężarówek i transportu kolejowego przez przejścia BCT takie jak: 
OCR i bramowy system wykrywania uszkodzeń.

CASE STUDY

Przepływ kontenerów w Porcie Gdynia

Bez zatorów
Bałtycki Terminal Kontenerowy Portu Gdynia z roczną 
zdolnością przepustową 1,2 milionów TEU jest dru-
gim największym w Polsce kontenerowym terminalem  
i jednym z wiodących na liście terminali w rejonie Mo-
rza Bałtyckiego. Przez 24 godziny na dobę, siedem dni 
w tygodniu, przez 365 dni w roku oferowane są tutaj 
efektywne i niezawodne usługi dla międzynarodowych 
linii transportu morskiego.
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Trzecim członkiem zespołu projektowego była firma Autepra – ze-
spół konsultantów IT, który pełnił rolę systemowego integratora 
i jednocześnie kierował projektem. Firma Autepra, nadzorując 
projekt, nie tylko zabezpieczała pracowników, ale także całą ob-
sługę IT, aby zapewnić realizację wszystkich niezbędnych proce-
sów funkcjonowania całego systemu.
Firmy Autepra, Visy i Tideworks współpracowały ściśle z BCT, aby 
zapewnić płynną realizację wszystkich etapów projektu. Wszystkie 
firmy dedykowały zespoły pracujące na miejscu przez cały czas re-
alizacji projektu, które pozostawały ze sobą w ścisłym kontakcie. To 
ściśłe partnerstwo zapewniło powodzenie projektu polegającego na 
dostawie technologii potrzebnej dla pełnej automatyzacji procesów 
transportu ciężarowego kontenerów i kolejowego, ponieważ pewne 
techniczne aspekty projektu, takie jak wyświetlacz ruchu ciężarówek 
i transportu kolejowego w BCT, były wzajemnie zespolone.

System w pełni zautomatyzowany
Zespół firm Tideworks, Visy i Autepra zaprojektował rozwiązanie 
w pełni automatyzowanego przepływu kontenerów przez bramę 
BTC dla transportu ciężarowego i kolejowego. Cały system składa się 
z: dwóch bramowych elementów OCR oraz portalu do wykrywania 
uszkodzeń, gdzie zastosowano technologiczne linie skanujące o wy-
sokiej rozdzielczości uzyskiwanych obrazów, czterech samoobsługo-
wych torów dojazdu dla ciężarówek, dziewięciu bramek samoobsługo-
wych przy wjeździe i wyjeździe ładunków, dwóch bramowych portali 
OCR przy wyjeździe; jeden dla transportu kolejowego z odpowiednim 
wyposażeniem do identyfikacji i automatyzacji rozładunku całego 
składu wagonów; drugi do identyfikacji ciężarówek z systemem wy-
krywania uszkodzeń. Cały system jest w pełni zintegrowany z istnie-
jącym systemem TOS firmy Tideworks w BCT.
Samoobsługowe interaktywne kioski umożliwiają kierowcom załatwie-
nie kompletu niezbędnych formalności i transakcji bez udziału pracow-
nika BCT. Kierowcy wpisują tylko wymagane informacje, które nie są 
automatycznie rejestrowane podczas przejścia przez portal OCR. Kio-
ski - wyświetlacz ruchu ciężarówek opracowane przez firmę Tideworks 
dostępne są w trzech językach (angielskim, polskim i rosyjskim), tak 
wiec kierowcy mogą szybko i łatwo załatwić wszystkie niezbędne for-
malności i transakcje w języku, który im najbardziej odpowiada.

Sprawny system przepływu kontenerów
Wdrożenie w pełni zautomatyzowanego systemu ruchu ciężaró-
wek i transportu kolejowego przyczyniło się do uzyskania wy-
sokiej sprawności realizowanych w BCT operacji oraz stało się 
podstawą rozwoju terminalu. Ogromny ruch pojazdów do termi-
nala w Gdyni, który poprzednio powodował zatory, został w pełni 
usprawniony poprzez skrócenie wszystkich operacji na wejściu 
do terminala. Proces automatyzacji przyczynił się także do zwięk-
szenia bezpieczeństwa na terminalu i efektywnego wykorzysta-
nia pracowników.

Przed automatyzacją cały proces obsługi na terminalu był 
uciążliwy – kierowcy musieli znaleźć miejsce, aby zaparkować, 
zgromadzić wszystkie potrzebne dokumenty, przejść z nimi do 
biura, gdzie były one weryfikowane, czekać, aż pracownik z BCT 
sprawdzi kontener i wydrukuje bilet, a następnie iść z nim do 
głównej bramy po to, aby pokazać bilet i dokumenty pracow-
nikowi odpowiedzialnemu za bezpieczeństwo. Cała procedura 
trwała około pół godziny i angażowała dwóch pracowników 
w biurze oraz czterech pracowników ochrony przy bramie głów-
nej do BCT. Teraz proces odbywa się bez udziału dokumentów 
w wersji papierowej, przy udziale jednego tylko pracownika 
BCT oraz jednego pracownika ochrony. BCT wyemitował ponad 
3500 kart identyfikacyjnych dla każdego kierowcy ciężarówki, 
które są skanowane w jednym punkcie, a kamera OCR automa-
tycznie rejestruje i skanuje obraz pojazdu, co eliminuje ręczne 
sprawdzanie kontenera. W rezultacie całkowity proces zała-
twiania wszystkich transakcji został zredukowany z 30 minut 
do około trzech minut. Ponadto system automatycznej weryfi-
kacji redukuje ryzyko błędów ludzkich, które występują przy 
ręcznym sprawdzaniu, wpuszczaniu kontenera i przy innych 
czynnościach, które występowały jeszcze niedawno.

■ Kryspin Wiśniewski

Całkowity proces załatwiania  
wszystkich transakcji został 
zredukowany z 30 minut do około trzech

CASE STUDY
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Optymizm wzrósł po czerwcowej wizycie w Polsce chińskiego 
prezydenta, który zapowiedział, że więcej ładunków z Państwa 

Środka pojedzie koleją, zamiast statkami, bo kolej jest nie tylko tań-
sza, ale także czas transportu koleją jest zdecydowanie krótszy niż 
drogą morską. Obecnie tylko 3,5% eksportu z Chin do Europy trafia 
drogą lądową. Jest pewne, że w najbliższych latach ten udział wzro-
śnie, a znaczna część ładunków trafi do Małaszewicz. 

Dobre położenie
Przez Małaszewicze przebiega linia kolejowa E20 Paryż–Berlin–War-
szawa–Moskwa, która jest przedłużeniem Magistrali Transsyberyj-
skiej i „oknem” na Daleki Wschód. W zeszłym roku przez kolejowe 
przejście graniczne Brześć–Terespol, a dalej przez Małaszewicze, 
przejechało 4,3 mln ton ładunków, co stanowi 73% udziału na bia-
łoruskiej granicy. Józef Marek Kowalczyk, były prezes PKP Cargo 
i prezes Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szy-
nowego podkreśla, że Małaszewicze mają wszystkie atuty, aby być 
najważniejszym centrum logistycznym na wschodniej granicy Unii 
Europejskiej. - Bo przez Małaszewicze przebiega linia kolejowa 
E-20 Berlin-Warszawa-Moskwa, która jest przedłużeniem Magistrali  
Transsyberyjskiej i ma połączenie z Chinami oraz międzynarodowa 
droga E-2 relacji Warszawa-Moskwa, obok której powstaje autostrada 
A-2 Berlin-Moskwa. To są atuty, jakich nikt inny w Polsce nie ma - ak-
centuje Kowalczyk. Prof. Juliusz Engelhardt z Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, były wiceminister transportu odpowiedzialny za kolej, mówi, 
że Małaszewicze jawią się jako najważniejszy hub w przewozach ko-
lejowych Wschód (Chiny, Rosja, Białoruś) – Zachód (Polska, Niemcy, 
Benelux) i odwrotnie. - Jest rzeczą powszechnie znaną, że zdecydo-
wanie większa część przewozów towarowych na osi Wschód–Zachód 
jest obecnie realizowana przez głównych konkurentów kolei: drogą 
morską i transport samochodowy. Jednakże część tego rynku w prze-
wozach do i z Polski, a także tranzytem przez Polskę zawsze obsłu-
giwała i będzie obsługiwać kolej. Moim zdaniem, w zakresie przewo-
zów kolejowych Wschód–Zachód Małaszewicze jako już największe 
centrum logistyczne na wschodnich flankach Unii Europejskiej mają 
strategiczne znaczenie dla Polski. Co więcej, to strategiczne zna-
czenie Małaszewicz powinno dalej wzrastać, poprzez inwestowanie 
i stałe ulepszanie oferty dla klientów, ponieważ przemawiają za tym 
istotne przesłanki wynikające z sytuacji w międzynarodowych prze-
wozach kolejowych – podkreśla prof. Engelhardt.

Samorząd lobbuje
W grudniu zeszłego roku gościła w Lublinie, w ramach Forum Polsko-
-Chińskiego, delegacja ze współpracującej z Lubelszczyzną chińskiej 
prowincji Henan. Jednym z głównych tematów poruszanych na Forum 
była przyszłość suchego portu przeładunkowego w Małaszewiczach. 
- Rozmawialiśmy z przedsiębiorcami i przedstawicielami otoczenia 
biznesu z terenu naszego województwa, zainteresowanymi nawiąza-
niem współpracy z Chinami. Tylko współpraca gospodarcza zapewni 
funkcjonowanie portu przeładunkowego. Podkreślałem to też podczas 
mojej wizyty w Chinach. Jestem dobrej myśli, bo zainteresowaniem 
uczestników Forum cieszył się temat specyfiki chińskiego rynku 
i kwestii celnych w obrocie towarowym z Chinami – mówi Sławomir 
Sosnowski, marszałek lubelski. Goście z Chin odwiedzili Małaszewi-
cze, gdzie rozmawiali o współpracy w ramach kontaktów pomiędzy 
PKP Cargo i Zhengzhou International Hub z Prowincji Henan. W skła-
dzie chińskiej delegacji byli przedstawiciele przedsiębiorstw zajmują-
cych się logistyką, importem i dystrybucją artykułów w Chinach oraz 
firmy Zhengzhou International Hub Construction and Development, 
która w Małaszewiczach tworzy z PKP Cargo spółkę joint venture.

Duży potencjał
Małaszewicze, które są oddalone 9 km od granicy polsko–białoruskiej, 
to bardzo ważny punkt na mapie kolejowej, znajduje się tu bowiem 
największy suchy port w Europie. Powstały w 1949 roku port leży na 
styku torów dwóch szerokości - 1520 mm, który obwiązuje na Biało-
rusi i 1435 mm w Polsce. Do Małaszewicz z Białorusi przejeżdżają 
„szerokim torem” pociągi z ładunkami, które są przeładowywane do 
polskich wagonów. Rocznie port przeładowuje obecnie około 5 mln ton 
ładunków. Dzięki temu pracę ma w nim około 2 tys. osób. Ważność Ma-
łaszewicz doceniło PKP Cargo, które w 2010 roku utworzyło Centrum 
Logistyczne mające największy udział w pracy przeładunkowej. Dr 
Mirosław Antonowicz z Akademii Leona Koźmińskiego, były członek 
zarządu PKP Cargo ds. Handlowych, mówi, że Małaszewicze zawsze 
miały istotne znaczenie w przewozach Wschód-Zachód-Wschód i dalej 
do Azji. – Bo zarówno lokalizacja na jednym z głównych szlaków trans-
portowych, jak i logistyczne uwarunkowania związane z infrastruktu-
rą liniową graniczną (różnice w szerokości torów) wręcz wymuszają 
wykonywanie usług logistycznych. Dla Małaszewicz jest to szansa 
stania się platformą logistyczną multimodalną o charakterze otwar-
tym, dostępną dla każdego przewoźnika i usługodawcy logistycznego, 

Jedwabny szlak ożywia 
Małaszewicze 

Rośnie znaczenie Małaszewicz po zwiększeniu przewozów kolejowych pomiędzy Chinami i Europą, tzw. Nowym Jedwabnym 
Szlakiem. Największy suchy port w Polsce i Europie, po kilku latach zastoju, czeka ożywienie i wzrost przeładunków. To głów-
nie dzięki ładunkom z Chin. 

III Europejski Kongres 
LEAN MANUFACTURING



EURO LOGISTICS 75TRANSPORT

z szerokim spektrum usług logistycznych, nie tylko przeładunkowych 
wagon-wagon, ale wagon–samochód w dowozie/odwozie do 150 km 
od platformy – wylicza dr Antonowicz. Jego zdaniem terminal konte-
nerowy to serce Małaszewicz i ma on szanse do odegrania dużej roli 
w przewozach kontenerów z Azji do Europy i ich kompleksowej obsługi 
logistycznej. - To powoduje, że Małaszewicze mogą stać się „hubem” 
dla kontenerów przewożonych koleją pomiędzy Chinami a Europą 
w ramach tzw. "Nowego Jedwabnego Szlaku". Sukces Małaszewicz 
wymaga zakończenia modernizacji infrastruktury liniowej oraz punk-
towej, konsolidacji strukturalnej i jednolitego zarządzania terminalami 
– dodaje dr Antonowicz. Małaszewicze mają olbrzymią infrastrukturę 
i potencjał. Bo oprócz głównego suchego portu leżącego przy linii ko-
lejowej E 20, są jeszcze leśne punkty przeładunkowe w Kowalewie, 
Wólce, Podsędkowie i Raniewie oraz Kobylanach. 

Potrzebny program rządowy
Mający już 67 lat suchy port w najlepszych latach przeładowywał 
ponad 10 mln ton ładunków rocznie. Obecnie jego zdolności przeła-
dunkowe są wykorzystywane tylko w połowie. Zdaniem Józefa Kowal-
czyka, od lat brak jest kompleksowego planu logistycznego zagospo-

darowania rejonu Małaszewicz. Dlatego znaczna część przeładunków 
została przeniesiona na drugą stronę granicy, w rejon Brześcia. – Dla 
uczynienia z Małaszewicz głównego granicznego centrum logistyczne-
go potrzebny jest rządowy program ich rozwoju ze środków Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 – za-
leca Kowalczyk. Zanim w Małaszewiczach powstał suchy port, przed 
II wojną światową było tu jedno z największych polskich lotnisk woj-
skowych. Pierwsi mieszkańcy zaczęli się osiedlać w Małaszewiczach 
w 1924 r. Związane to było z przebiegającą linią kolejową oraz budową 
lotniska w okresie międzywojennym. To właśnie w Małaszewiczach 
stacjonowały nowoczesne bombowce "Łoś" należące do 220. Dywizjo-
nu Bombowego, które stały się celem ataków Luftwaffe już w pierw-
szym dniu II wojny światowej. Po II wojnie światowej Małaszewicze za-
częto przygotowywać do roli portu przeładunkowego poprzez budowę 
specjalnych terminali i ramp. Dziś w 4-tysięcznych Małaszewiczach 
swoje siedziby mają takie znane firmy jak: PKP Cargo, Gaspol S.A., 
Operator Logistyczny Paliw Płynnych, PKP Cargo Connect, CTL Logi-
stic, DHL, Euroservice. 

■ Janusz Mincewicz
Fot. Janusz Mincewicz

III Europejski Kongres 
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Analizując powyższe dane, możemy stwierdzić, że długość sieci 
kolejowej w Wielkiej Brytanii zmniejszyła się o 1313 km, co ozna-
cza spadek o ok. 3,98%. W analizowanym okresie wzrosła jednak 
długość sieci kolei zelektryfikowanej – 257 km (wzrost o ok. 
4,71%). Na początku badanego okresu procentowy udział sieci ze-
lektryfikowanej wynosił 15,8% ogółu dróg kolejowych, natomiast 
na koniec udział ten oscylował na poziomie 17,2%. W analizowa-
nym okresie całkowity udział linii kolejowych zelektryfikowanych 
odnotował nieznaczny wzrost (1,4%) w skali roku. W 2004 roku 
udział ten wynosił 15,8% , a w 2013 - 17,2%.
Na terenie Wielkiej Brytanii znajduje się obecnie jedna linia KDP – 
peryferyjna High Speed 1 (HS1) prowadząca z Londynu do Eurotune-
lu licząca ok. 110 km, oddana do użytku w dwóch etapach w latach 
2003 i 2007. Głównymi osiami transportowymi kraju są natomiast 
dwie linie magistralne o przebiegu południkowym – East Coast Main 
Line i West Coast Main Line (ECML i WCML), na znacznych odcinkach 

Transport kolejowy w Wielkiej Brytanii

Kolej na Wyspach

■ dr Andrzej Wojcieszak
Uniwersytet Łódzki

Infrastruktura liniowa i punktowa w Wielkiej Brytanii jest bardzo dobrze rozwinięta. Kraj ten pomimo położenia na wyspach posiada 
połączenia z siecią kontynentalną w ramach europejskich korytarzy transportowych TEN-T.

Rok

Drogi kolejowe ogółem
Drogi kolejowe  

zelektryfikowane Całkowity udział  
linii kolejowych 

zelektryfikowanych 
w %Km

Rok 
poprzedni 

= 100

Rok 
2004 
= 100

Km
Rok 

poprzedni 
= 100

Rok 2004 
= 100

2004 33 000 - 100,0 5 200 - 100,0 15,8

2005 31 482 95,4 94,3 5 250 100 100 16,7

2006 31 105 98,8 94,3 5 250 100 100 16,9

2007 30 158* 97,0 91,4 5 250 100 100 17,4

2008 31 082 103,1 94,2 5 250 100 100 16,9

2009 31 119 100,1 94,3 5 250 100 100 17,1

2010 31 324 100,7 94,9 5 371 100 100 17,2

2011 31 445* 100,4 95,3 5 400* 100,5 103,5 17,2

2012 31 566* 100,4 95,7 5 428* 100,5 104 17,2

2013 31 687* 100,4 96 5 457* 100,5 104,5 17,2

Długość i dynamika zmian długości linii kolejowych ogółem oraz linii
kolejowych zelektryfikowanych w Wielkiej Brytanii w latach 2004-2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://data.worldbank.org/indicator/IS.RRS.TOTL.KM 
*W związku z brakiem danych, długość linii kolejowych została policzona poprzez średni 
przyrost z lat poprzednich.

Sieć kolejowa w Wielkiej Brytanii liczy  
16 423 km, z czego 5371 km (32,7%) 

to sieć kolei zelektryfikowanej. Po-
równując dane innych krajów, można 
stwierdzić, że Wielka Brytania znajdu-
je się w czołówce krajów posiadających 

najdłuższą sieć kolejową w Europie.
Korytarz transportowy The North Sea – 
Mediterranean, który zaliczany jest do 

europejskiej sieci TEN-T, biegnie z Ir-
landii oraz północnej części Wielkiej 
Brytanii w kierunku południowym 

przez Holandię, Belgię, Luksem-
burg, Francję, aż do Morza Śród-
ziemnego. Jego głównym celem 

jest usprawnienie efektywności 
transportu multimodalnego 
w Europie.

Źródło:http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/corridors/doc/
northsea_mediterranean_map.pdf▲
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dostosowane do prędkości powyżej 160 km/h, w tym przy użyciu ta-
boru z wychylnym pudłem. W styczniu 2012 r. zatwierdzono budowę 
pierwszego odcinka linii High Speed 2 (prowadzącego z Londynu do 
Birmingham), mającej odciążyć WCML. Cechą wyróżniającą system 
brytyjski jest bardzo duża gęstość ruchu i maksymalizacja wykorzy-
stania istniejącej infrastruktury. HS1, mimo niewielkiej długości, ma 
trzy stacje pośrednie – Stratford (w obrębie Londynu), Ebbsfleet (kil-
kanaście kilometrów od granic Greater London) i Ashford (w pobliżu 
wjazdu do Eurotunelu). Ebbsfleet obsługuje poza godzinami szczytu 
cztery pary, a w szczycie do ośmiu par pociągów regionalnych, korzy-
stających z HS1. Połączenia obsługiwane są składami wyprodukowa-
nymi przez Hitachi, osiągającymi maksymalną prędkość 225 km/h 
i dostosowanymi do zasilania górnego 25 kV 50 Hz oraz 750 V prądu 
stałego, doprowadzanego z trzeciej szyny. Ponadto linią HS1 kursuje 
dziennie prawie 30 par pociągów Eurostar do Paryża i Brukseli oraz 
znaczna liczba pociągów towarowych, przede wszystkim łączących 
Wyspy Brytyjskie z kontynentalną Europą. Tym samym HS1 już 
w kilka lat od otwarcia wykorzystuje znaczną część swojej przepusto-
wości. Również decyzja o budowie HS2 ma u swoich podstaw nie tyle 
zwiększanie prędkości ruchu, co przede wszystkim odciążenie istnie-
jącej linii. W przeciwieństwie np. do linii hiszpańskich, HS2 nawet 
w najmniej optymistycznym wariancie ma być przedsięwzięciem 
zapewniającym ekonomiczną opłacalność inwestycji, zwłaszcza przy 
uwzględnieniu kosztów zewnętrznych.

System połączeń na terenie Wielkiej Brytanii ma nietypowy charakter. 
Wskutek szeroko zakrojonych decyzji prywatyzacyjnych, podjętych za 
rządów Margaret Thatcher, połączenia realizowane są przez prywat-
nych przewoźników (tzw. Train Operating Companies – TOCs), którzy 
uzyskują dostęp do torów w drodze przetargu w ramach określonych 
wolnych miejsc w rozkładzie jazdy przewidzianym dla całej linii (prze-
ważnie taktowanym i powtarzalnym w poszczególnych godzinach). Co 
istotne, istnieje możliwość zakupu biletu, który ważny będzie u każde-
go z przewoźników, a system dalekobieżny nie posiada odrębnej taryfy 
i połączenia wykorzystywane są także w relacjach regionalnych. Jedno-
cześnie jednak poszczególne przedsiębiorstwa oferują z reguły tańsze 
bilety, pod warunkiem dokonania rezerwacji miejsca. Na system połą-
czeń dalekobieżnych składać się będą pociągi łączące największe mia-
sta na trasie, połączenia docelowe do większych miast znajdujących się 
poza główną linią oraz połączenia na wybranych mniejszych stacjach. 

Dzięki temu udaje się zapewnić relatywnie wysoką prędkość handlo-
wą, ale jednocześnie dostępność połączeń dla pasażerów z mniejszych 
ośrodków i wysoką częstotliwość obsługi większych miast.
High Speed 2 (HS2) jest to planowana szybka kolej w Wielkiej 
Brytanii łącząca ze sobą Londyn, Birmingham, Leeds oraz Man-
chester. Będzie to druga linia kolei dużych prędkości. Pierwsza 
czyli High Speed 1 łączy Londyn z Kanałem La Manche. Linia ta 
ma być zbudowana w kształcie litery ,,Y” w dwóch fazach. Prace 
mają rozpocząć się w 2017 roku, a zakończyć w 2033.

Gęstość dróg kolejowych
Gęstość dróg kolejowych ogółem w latach 2004-2013 nieznacznie spa-
dła o 0,54 km\km2 (tj. 4,2%). W analizowanym okresie średnie tempo 
spadku ulokowało się na niskim poziomie i wynosiło 0,42% w skali 
roku. Gęstość demograficzna ogółu dróg kolejowych w Wielkiej Bryta-
nii spadła o 0,56 km\10 tys. mieszkańców, co oznacza spadek o 11,3%.

W odniesieniu do zelektryfikowanych dróg kolejowych współczyn-
nik gęstości geograficznej w ciągu dekady odnotował niewielki 
wzrost o 0,11 km (tj. o 5,2%), co daje średni wzrost w ciągu roku na 
poziomie 0,52%. Analizując współczynnik gęstości demograficznej 
można stwierdzić, że zmalał on o 0,56 km (tj. 11,3%), a w ciągu 
roku średni spadek gęstości demograficznej wynosi 1,13%.
Analizując dane dotyczące kolei dwutorowej możemy stwierdzić, 
iż gęstość wynosiła w 2004 r.- 6,78 km/100 km2, a w 2013 r. – 
6,37 km/100 km2. Oznacza to spadek o 0,41 km na każde 100 km2 
powierzchni kraju (spadek o 6,4%).
W odniesieniu do gęstości demograficznej współczynniki te cha-
rakteryzowały się następująco: w 2004 r. - 2,77 km/10 tys. miesz-
kańców, a w 2013 r. - 2,43 km/10 tys. mieszkańców. Oznacza to 
spadek o 0,34 km na każde 10 tys. mieszkańców (spadek o 14%, 
a rocznie o 1,4%).

Środki transportu
Ukształtowanie terenu Wielkiej Brytanii sprzyja rozwojowi trans-
portu kolejowego. Dzięki Letnim Igrzyskom Olimpijskim w 2012 
roku, została zmodernizowana infrastruktura liniowa i punktowa. 
Od 1997 roku Wielka Brytania nie posiada jednego narodowego 
przewoźnika, a usługi świadczą prywatne firmy przewozowe zrze-
szone w Association of Train Operating Companies. Większość 
linii kolejowych wyposażona jest w trakcję spalinową.
Koleje Wielkiej Brytanii w 2013 roku posiadały ogółem 11 176 lo-
komotyw. W porównaniu do 2004 roku odnotowano wzrost o 7671 
szt., tj. o 319%. Średnia dynamika owego wzrostu oscylowała na 
poziomie 31,9% rocznie. Największy wzrost odnotowano w roku 
2007 o 8096 szt., tj. o 347%.

Przebieg High Speed 1 (granatowy) oraz planowana lokalizacja High 
Speed 2 (niebieski - faza 1, czerwony - faza 2)

Źródło:https://en.wikipedia.org/wiki/High_Speed_2#/media/File:UK_high_speed_rail_map.png

Wyszczególnienie

Geograficzny wskaźnik 
gęstości transportowej 

(km/100km2)

Demograficzny wskaźnik 
gęstości transportowej 

(km/10000 osób)
2004 2013 2004 2013

Drogi kolejowe ogółem 13,52 12,98 5,52 4,96
Drogi kolejowe  

zelektryfikowane
2,13 2,24 0,87 0,85

Drogi kolejowe  
dwutorowe

6,78 6,37 2,77 2,43

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych.

Geograficzny i demograficzny wskaźnik gęstości kolejowej sieci transportowej
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Początkowo po prywatyzacji BR cała infrastruktura kolejowa trafi-
ła w ręce prywatnej spółki Railtrack, notowanej na London Stock 
Exchange. Model ten jednak nie sprawdził się i w 2002 roku infra-
struktura została przejęta przez Network Rail - organizację o spe-
cyficznej formie prawnej, najbardziej zbliżonej do istniejącego 
w niektórych systemach prawnych statusu spółki non-profit. For-
malnie Network Rail jest właścicielem zarówno wszystkich linii 
kolejowych, jak i ponad 2500 istniejących w Wielkiej Brytanii sta-
cji. W praktyce bezpośrednio zarządza tylko 18 najważniejszymi 
dworcami (z czego 11 znajduje się w Londynie). Na pozostałych 
stacjach rolę administratora, z upoważnienia Network Rail, pełni 
jeden z przewoźników kolejowych, najczęściej ten o największym 
udziale w przechodzącym przez daną stację ruchu.

Wypadki
W latach 2004-2013 na brytyjskich kolejach doszło do 960 wy-
padków kolejowych. Mimo spadku masy przewiezionych ładun-
ków o 0,7% oraz spadku wykonanej pracy przewozowej o 0,7% 
ogólna liczba wypadków spadła o 33%. Ostatnie lata przyniosły 
znaczącą poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Wielkiej 
Brytanii. W analizowanym okresie liczba wypadków spadła o 39, 
tj. 33%. Średnio, w latach 2004-2013, na brytyjskich kolejach do-
chodziło do wypadku z częstotliwością 2-3 dni.
W wyniku wypadków kolejowych w latach 2004-2013 w Wielkiej 
Brytanii zginęło 511 osób, a 208 zostało rannych (łącznie 719 
ofiar). Statystycznie na każdy wypadek kolejowy przypadały: 1,34 
ofiary, z czego 74,5 to ofiary śmiertelne i 25,5 - ranni.
W roku 2013 w porównaniu do roku 2004 odnotowano spadek 
ofiar śmiertelnych o 54 osoby, co stanowi spadek o 61,4%. Śred-
nio, w latach 2004-2013, w transporcie kolejowym Wielkiej Bry-
tanii wypadek kolejowy ze skutkiem śmiertelnym miał miejsce 
z częstotliwością 7-8 dni. Średnio ofiary śmiertelne stanowiły 
31,7% ogółu ofiar wypadków.

Towarowy transport kolejowy
Udział transportu kolejowego w systemie transportowym Wielkiej 
Brytanii jest niższy niż w innych krajach UE. Średni udział tej 
gałęzi transportu w systemie transportowym Wielkiej Brytanii 
kształtował się w analizowanym okresie na poziomie 11,9%, pod-
czas gdy udział transportu kolejowego w całej UE wynosił średnio 
17,7%, czyli 5,8% więcej.

Jako zasadniczą przyczynę tak ma-
łego znaczenia transportu kolejo-
wego w systemie transportowym 
należy uznać warunki geograficzne 
i ukształtowanie powierzchni oraz 
niewielką i bardzo zróżnicowaną 
infrastrukturę liniową i punktową. 
Przyczyny te w poważnym stopniu 
spowodowały zmniejszenie potrzeb 
przewozowych zarówno w przewo-
zach krajowych, jak i międzynarodo-
wych, a także zaniechanie poważniej-
szych inwestycji infrastrukturalnych.

Udział transportu kolejowego, w odniesieniu do wykonanej pracy prze-
wozowej wszystkimi gałęziami transportu lądowego, odnotował w ana-
lizowanym okresie niewielki wzrost na poziomie 8,2%. Dla porównania 
należy wskazać również fakt, iż w krajach członkowskich UE zanoto-
wano spadek udziału transportu kolejowego w pracy przewozowej wy-
konanej gałęziami transportu lądowego, który wyniósł jedynie 0,6%.

Transport towarów
W latach 2004-2013 w Wielkiej Brytanii krajowym transportem ko-
lejowym przewieziono ogółem 1 048 846 tys. ton ładunków. Średnio 
w analizowanym okresie przewieziono 104 884,6 tys. ton towarów 
na rok. W okresie od 2004 do 2010 roku odnotowano spadek wielko-
ści przewożonych ładunków, natomiast od roku 2011 obserwujemy 
wzrost przewozu ładunków koleją. Różnica między 2004 a 2013 ro-
kiem wyniosła ogółem 792 tys. ton, co oznacza spadek o 0,7%. Dyna-
mika zachodzących zmian nie była jednolita. W okresie tym obserwo-
wano zarówno wzrosty, jak i spadki masy przewożonych ładunków.

W analizowanym okresie transportem kolejowym wykonano ogółem 
pracę przewozową wyrażoną w tkm na poziomie 210 806 mln tkm. 
Średnio w analizowanym okresie praca przewozowa kształtowała się 
na poziomie 210 806 mln tkm na rok. W 2013 roku odnotowano 
spadek pracy przewozowej w stosunku do roku 2004. Różnica ta wy-
niosła ogółem 151 mln tkm, co oznacza spadek o 0,7%.
W analizowanych okresach najgorzej przedstawia się rok 2010. 
Różnica między 2004 a 2010 wyniosła ogółem 3976 mln tkm, co 
oznacza spadek o 17,6%.

Krajowe przewozy kolejowe
W badanym okresie kolejowy transport krajowy w Wielkiej Brytanii 
odnotował spadek o 2149 tys. ton, oraz o 123 mln tkm. Średnia dynami-
ka spadku masy ładunków wynosiła 0,18% rocznie, a pracy przewozo-
wej 0,06%. Największy wzrost w stosunku do roku poprzedniego zano-
towano w roku 2012 o 15% analizując masę ładunków, a w 2011 roku  
analizując pracę przewozową o 12,9% w stosunku do roku poprzed-
niego. W latach 2004-2013 w Wielkiej Brytanii krajowym transpor-
tem kolejowym przewieziono ogółem 1035 mln ton ładunków.
Udział krajowego transportu kolejowego - w zakresie masy prze-
wiezionych ładunków, w odniesieniu do masy towarowej przewie-
zionej transportem kolejowym ogółem - kształtował się w omawia-
nych latach na średnim poziomie 98,7%.

Lata

Transport 
kolejowy

kraje 
UE

Wielka 
Brytania

2004 17,9 12,2

2005 17,7 11,7

2006 18 11,7

2007 17,9 11,1

2008 17,9 11,6

2009 16,6 12,1

2010 17,1 11,2

2011 18,3 12

2012 18,1 11,9

2013 17,8 13,2

Średnia 17,7 11,9Źr
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     Udział transportu kolejowego 
w transporcie lądowym Wielkiej Brytanii 
ogółem [w%] w latach 2004-2013

▲

Rok
Masa przewiezionych ładunków Wykonana praca przewozowa

tys. ton
rok poprzedni 

= 100
rok 2004  

= 100
mln tkm

rok poprzedni 
= 100

rok 2004  
= 100

2004 118 561 --- 100,0 22 552 --- 100,0

2005 103 263 87,1 87,1 21 427 95,0 95,0

2006 109 194 105,7 92,1 21 919 102,3 97,2

2007 104 383 95,6 88,0 21 265 97,0 94,3

2008 103 180 98,8 87,0 21 077 99,1 93,5

2009 87 666 85,0 73,9 19 171 91,0 85,0

2010 89 241 101,8 75,3 18 576 96,9 82,4

2011 100 364 112,5 84,7 20 974 112,9 93,0

2012 115 225 114,8 97,2 21 444 102,2 95,1

2013 117 769 102,2 99,3 22 401 104,5 99,3

Masa przewiezionych ładunków i wykonana praca przewozowa ogółem 
oraz zaobserwowana dynamika zmian w transporcie kolejowym
w Wielkiej Brytanii w latach 2004-2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
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W latach 2004-2013 w Wielkiej Brytanii krajowym transportem 
kolejowym wykonano ogółem pracę przewozową wyrażoną w tkm 
na poziomie 206 515 mln tkm. Średnio w analizowanym okresie 
praca przewozowa kształtowała się na poziomie 20 651,5 mln tkm  
na rok. W 2013 roku odnotowano spadek pracy przewozowej w sto-
sunku do roku 2004. Różnica ta wyniosła ogółem 120 mln tkm,  
co oznacza spadek o 0,6%.

Międzynarodowy transport kolejowy
W latach 2004-2013 w Wielkiej Brytanii międzynarodowym 
transportem kolejowym przewieziono ogółem 13 657 tys. ton 
ładunków. Średnio w analizowanym okresie przewieziono  
1365,7 tys. ton ładunków na rok. W 2013 roku odnotowano naj-
większy wzrost masy przewiezionych ładunków w stosunku do 
poprzednich lat. Różnica w stosunku do 2004 roku wyniosła ogó-
łem 1357 tys. ton, co oznacza wzrost o 85,5%.

Międzynarodowym transportem kolejowym wykonano 
ogółem pracę przewozową wyrażoną w tkm na poziomie  
4291 mln tkm. Średnio w analizowanym okresie praca prze-
wozowa kształtowała się na poziomie 429,1 mln tkm na rok. 
W 2013 roku odnotowano spadek pracy przewozowej w sto-
sunku do roku 2004. Różnica ta wyniosła ogółem 28 mln tkm, 
co oznacza spadek o 5,9%.

Ładunki
W latach 2004-2013 w Wielkiej Brytanii przewożąc węgiel trans-
portem kolejowym, wykonano pracę przewozową w wysokości 
72,9 mld tkm. Średnia praca przewozowa kształtowała się na 
poziomie 7,29 tkm na rok. W analizowanym okresie najgorzej 
wypada rok 2010. Różnica między rokiem 2010 a 2004 wynosi  
1,2 mld tkm, co oznacza spadek o 17,9%. Najlepiej natomiast wy-
pada rok 2006, kiedy to zaobserwowano wzrost wykonanej pracy 
przewozowej o 1,9 mld tkm, co oznacza wzrost o 28,4% w porów-
naniu do 2004 roku.
W latach 2004-2013 w Wielkiej Brytanii wykonano pracę przewo-
zową paliw na poziomie 13,4 mld tkm. Średnio w badanym okresie 
praca przewozowa kształtowała się na poziomie 1,3 mld tkm na rok.
W latach 2004-2013 w Wielkiej Brytanii podczas transportu rud me-
tali koleją wykonano pracę przewozową na poziomie 19,7 mld tkm.  
Średnio w badanym okresie praca przewozowa kształtowała się 
na poziomie 1,97 mld tkm na rok.
Przewozy konstrukcji transportem kolejowym w Wielkiej Bryta-
nii w latach 2004 2013 wynosiły 30,2 mld tkm. Średnio w anali-
zowanym okresie praca przewozowa kształtowała się na poziomie 
3,02 mld tkm na rok.
Średnia odległość przewozu w transporcie kolejowym ogółem w la-
tach 2004-2013 kształtowała się na poziomie 201,9 km. W roku 
2013 w stosunku do roku 2004 średnia odległość przewozu  
ładunków w transporcie kolejowym ogółem nie uległa zmianie. ■

Rok
Masa ładunków Praca przewozowa

tys. ton
rok poprzedni 

= 100
rok 2004  

= 100
mln tkm

rok poprzedni 
= 100

rok 2004  
= 100

2004 116 974 --- 100,0 22 077 --- 100,0

2005 101 718 87,0 87,0 20 967 95,0 95,0

2006 107 715 105,9 92,1 21 484 102,5 97,3

2007 103 221 95,8 88,2 20 919 97,4 94,8

2008 101 984 98,8 87,2 20 656 98,7 93,6

2009 86 683 85,0 74,1 18 763 90,8 85,0

2010 88 357 101,9 75,5 18 169 96,8 82,3

2011 99 415 112,5 85,0 20 518 112,9 92,9

2012 114  297 115,0 97,7 21 008 102,4 95,2

2013 114 825 100,5 98,2 21 954 104,5 99,4
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

Masa przewiezionych ładunków i wykonana praca przewozowa ogółem 
oraz zaobserwowana dynamika zmian w krajowym transporcie 
kolejowym w Wielkiej Brytanii w latach 2004-2013

Rok
Masa ładunków Praca przewozowa

tys. ton
rok poprzedni 

= 100
rok 2004  

= 100
mln tkm

rok poprzedni 
= 100

rok 2004  
= 100

2004 1 587 --- 100,0 475 --- 100,0

2005 1 545 97,4 97,4 460 96,8 96,8

2006 1 479 95,7 93,2 435 94,6 91,6

2007 1 162 78,6 73,2 346 79,5 72,8

2008 1 196 102,9 75,4 421 121,7 88,6

2009 983 82,2 61,9 408 96,9 85,9

2010 884 89,9 55,7 407 99,8 85,7

2011 949 107,4 59,8 456 112 96

2012 928 97,8 58,5 436 95,6 91,8

2013 2 944 317,2 185,5 447 102,5 94,1
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

Masa przewiezionych ładunków i wykonana praca przewozowa oraz 
zaobserwowana dynamika zmian w międzynarodowym transporcie 
kolejowym w Wielkiej Brytanii  w latach 2004-2013

27 września 1825 r. w Anglii uruchomiono pierwszą kolej użytku 

publicznego na odcinku między Stockton a Darlington (wcześniej już 

budowano kolej, ale jedynie na potrzeby przemysłu) i właśnie ta data 

najczęściej uważana jest jako początek ery kolei żelaznej. Nowy wyna-

lazek, nazywany niekiedy diabelską maszyną ze względu na bucha-

jący z niej dym i ogień, mimo początkowych obaw szybko opanował 

świat – w latach 50. XIX w. istniała już międzynarodowa sieć kolejo-

wa. Najprężniejszy jej rozwój można było zaobserwować w Wielkiej 

Brytanii, gdzie w 1840 r. długość linii kolejowych wynosiła 3500 km, 

a w 10 lat później osiągnęła 10 600 km. Również w Anglii ustanowiono 

typową szerokość toru 1435 mm – nazywaną normalną.
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Od prawie 150 lat Kanał Sueski jest jednym z naj-
bardziej obciążonych szlaków żeglugowych na świe-
cie i jedną z najważniejszych strategicznych dróg 
wodnych świata. 

Każdego roku przez Kanał Sueski przechodzi prawie 10% ogółu 
globalnego handlu i setki milionów ton ładunków. Obecnie nie-
mal cały transport pomiędzy Europą a Azją (głównie Dalekim 
Wschodem) odbywa się drogą morską poprzez Kanał Sueski. 
W kierunku północnym przewożone są głównie ropa naftowa 
i gaz ziemny z rejonu Zatoki Perskiej do Europy oraz skonte-
neryzowane towary z krajów Azji Wschodniej i Południowo-
-Wschodniej. W kierunku południowym przeważają natomiast 
artykuły przemysłowe i zboża z Europy i Ameryki Północnej. 

Ruch
Rokrocznie przez Kanał Sueski przepływa około 20 tys. stat-
ków, w dużej mierze są to tankowce transportujące ropę z re-
jonu Zatoki Perskiej do Europy oraz kontenerowce z towarami 
pochodzącymi z Dalekiego Wschodu. Szlak ten jest głównym 
kierunkiem eksportu ładunków masowych z Chin, np. rudy że-
laza. Średnio co 15 minut przez Suez przepływa tankowiec lub 
kontenerowiec.
W latach 2000-2014 przez Kanał Sueski przepłynęło ogółem  
256 768 statków różnego przeznaczenia. W kierunku południo-
wym (N/S) liczba jednostek korzystających z Kanału wyniosła  
12 8115, co stanowiło 49,9% ogółu. W kierunku północnym 
(S/N) przepłynęły łącznie 128 653 statki, (50,1% ogółu). Średnio 
w ciągu roku, w badanym okresie, z Kanału korzystało 17 118 
jednostek (w kierunku N/S – 8541, a w kierunku S/N – 8 577). 
Każdej doby Kanał przepływało 47 statków. Najwięcej operacji 
tranzytowych wykonano w 2008 roku (25,1% więcej niż przed-
stawiona średnia).
W ciągu badanych 15 lat ogólna liczba operacji tranzytowych 
wzrosła do 3006 statków, co oznacza wzrost na poziomie 21,2% 
(na kierunku N/S wzrost ten wyniósł 1356 jednostek – 18,6%, 
a na kierunku S/N 1650 jednostek – 24,0%). Dynamika wzro-

stu charakteryzowała się okresowymi wahaniami wynikają-
cymi z aktualnej sytuacji na rynkach światowych. Najwięk-
szy wzrost, w stosunku do roku poprzedniego, zanotowano  
w 2003 roku (16,5%), a największy spadek w roku 2009 (19,6%).

Struktura rodzajowa statków
Z prawie 260 tys. statków przeprawionych przez Kanał Sueski 
w latach 2000-2014 tankowce i kontenerowce stanowiły nieco 
poniżej 56% (143 456 jednostek), z czego na tankowce przypa-
dło 19,6%, a na kontenerowce 36,2% (odpowiednio 50 467 oraz  
92 989 jednostek). Masowce i drobnicowce posiadały łączny 
udział w wartości 28,5%, co w przeliczeniu na statki dało wartość 
73260 jednostek. Pozostałe 15,7% (40052 jednostek) stanowiły 
statki różnych typów i przeznaczenia.

Kanał Sueski – logistyczne spotkanie Wschodu i Zachodu cz. 2

Najważniejszy szlak  
handlowy współczesnego świata

Rok

Kierunek N/S Kierunek S/N Ogółem

szt.
rok 

poprzedni 
= 100

rok 
2000 
= 100

szt.
rok po-

przedni = 
100

rok 
2000 
= 100

szt.
rok 

poprzedni 
= 100

rok 
2000 = 

100

2000 7 275 --- 100,0 6 867 --- 100,0 14 142 --- 100,0

2001 7 198 98,9 98,9 6 788 98,8 98,8 13 986 98,9 98,9

2002 7 010 97,4 96,4 6 437 94,8 93,7 13 447 06,1 95,1

2003 7 895 112,6 108,5 7 772 120,7 113,2 15 667 116,5 110,8

2004 8 127 102,9 111,7 8 723 112,2 127,0 16 850 107,5 119,1

2005 8 990 110,6 123,6 9 234 105,8 134,5 18 224 108,1 128,9

2006 8 996 100,1 123,7 9 668 104,7 140,8 18 664 102,4 132,0

2007 9 716 108,0 133,5 10 668 110,3 155,3 20 384 109,2 144,1

2008 10 448 107,5 143,6 10 967 102,8 159,7 21 415 105,0 151,4

2009 8 706 83,3 119,7 8 522 77,7 124,1 17 228 80,4 121,8

2010 9 032 103,7 124,1 8 961 105,1 130,5 17 993 104,4 127,2

2011 8 994 99,6 123,6 8 805 98,2 128,2 17 799  98,9 125,8

2012 8 688 96,6 119,4 8 537 96,9 96,9 17 225 96,8 121,8

2013 8 409 96,8 115,6 8 187 95,9 119,2 16 596 96,3 117,3

2014 8 631 102,6 118,6 8 517 104,0 124,0 17 148 103,3 121,2

Tab. 1 Ogólna liczba statków przepływających Kanał Sueski oraz dynamika operacji 
tranzytowych w latach 2000-2014 z uwzględnieniem kierunku przewozu.

Źr
ód

ło
: O

pr
ac

ow
an

ie
 w

ła
sn

e 
na

 p
od

st
aw

ie
 h

ttp
://

w
w

w.
su

ez
ca

na
l.g

ov
.e

g/
TR

st
at

.a
sp

x?
re

po
rt

Id
=3

Średnio co 15 minut przez 
Suez przepływa tankowiec lub 

kontenerowiec
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Tankowce
Chociaż najnowsza generacja 
ogromnych supertankowców 
nie może przechodzić przez  
Kanał z pełnym ładunkiem, 
pozostaje on jednym z naj-
ważniejszych morskich szla-
ków naftowych na świecie. 
W latach 2000-2014 przez 
Kanał Sueski przepłynęło 
ogółem 50 467 tankowców. 
W kierunku południowym 
(N/S) liczba jednostek ko-
rzystających z Kanału wy-
niosła 23 233, co stanowiło 
46% ogółu. W kierunku pół-
nocnym (S/N) przepłynęły łącznie  
27 234 statki, (54% ogółu). Średnio 
w ciągu roku, w badanym okresie, 
z Kanału korzystały 3364 tankowce 
(w kierunku N/S – 1549, a w kierun-
ku S/N – 1816). Każdej doby Kanał 
przepływało 9-10 tankowców. Naj-
więcej operacji tranzytowych tan-
kowce wykonały w 2014 roku (20,5% 
więcej niż przedstawiona średnia). 
W omawianym okresie każdego roku 
przeważały operacje tranzytowe 
w kierunku północnym.
W ciągu badanych 15 lat ogólna liczba operacji tranzytowych 
z udziałem tankowców wzrosła o 1489 statków, co oznacza wzrost 
na ogólnym poziomie o 58,1% (na kierunku N/S wzrost ten wyniósł 
552 jednostek – 44,0%, a na kierunku S/N 937 jednostek – 71,5%). 
Dynamika wzrostu charakteryzowała się okresowymi wahaniami.  
Największy wzrost, w odniesieniu do roku poprzedniego, zanotowa-
no w 2004 roku (16,4%), a największy spadek w roku 2002 (10,5%). 

Kontenerowce
W latach 2000-2014 przez Kanał Sueski przepłynęło ogółem  
92 989 kontenerowców. Prawie połowa wszystkich statków korzy-
stających z Kanału Sueskiego to kontenerowce. W kierunku połu-
dniowym (N/S) liczba jednostek korzystających z Kanału wyniosła 
46 274, co stanowiło 49,8% ogółu. W kierunku północnym (S/N) 
przepłynęło łącznie 46 715 statków, (50,2% ogółu). Średnio w ciągu 
roku, w badanym okresie, z Kanału korzystało 6199 kontenerow-

ców (w kierunku N/S – 3085, a w kierunku S/N – 3114). Każdej 
doby Kanał przepływało 17 kontenerowców. Najwięcej operacji 
tranzytowych statki kontenerowe wykonały w 2008 roku (31,6% 
więcej niż przedstawiona średnia). W omawianym okresie każdego 
roku przeważały operacje tranzytowe w kierunku północnym.
W ciągu badanych 15 lat ogólna liczba operacji tranzytowych z udzia-
łem kontenerowców wzrosła o 1520 statków, co oznacza wzrost na 
ogólnym poziomie o 33,0% (na kierunku N/S wzrost ten wyniósł  
844 jednostek – 36,6%, a na kierunku S/N 676 jednostek – 29,3%). 
Dynamika wzrostu charakteryzowała się okresowymi wahaniami. 
Największy wzrost, w odniesieniu do roku poprzedniego, zanotowano 
w 2004 roku (28,6%), a największy spadek w roku 2009 (25,5%).

Masa ładunków i kierunki ich przepływów
W celach statystycznych prowadzi się ewidencję tranzytu w re-
lacjach północ-południe oraz południe-północ. Można zauważyć, 
iż ruch tranzytowy statków na Kanale Sueskim jest stosunkowo 
równomierny, biorąc pod uwagę kierunek tranzytu. 
W latach 2000-2014 przez Kanał Sueski przewieziono ogółem  
8 934 782 tys. ton różnego rodzaju towarów. W kierunku południo-
wym (N/S) przetransportowano 4 002 388 tys. ton, co stanowiło 
44,8% ogółu. W kierunku północnym (S/N) przewieziono łącznie  
4 600 030 tys. ton, (55,2% ogółu). Średnio w ciągu roku, w badanym 
okresie, masa ładunków kształtowała się na poziomie 595 652 tys. ton  
(w kierunku N/S – 266 826, a w kierunku S/N – 306 669 tys. ton). 
Każdej doby Kanał pokonywało 1631,9 tys. ton. Największą masę towa-
rową przewieziono w 2014 roku (38% więcej niż przedstawiona śred-
nia). Istotnym spostrzeżeniem jest to, że w analizowanym okresie mo-
żemy zaobserwować wzrost przewozów ładunków w obu kierunkach.

Wyszczególnienie
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Razem

szt. %
liczba jednostek [szt.]

tankowce 2564 2764 2473 2799 3258 3570 3592 3828 3795 3479 3550 3509 3639 3594 4053 50467 19,6

metanowce 0 0 0 0 0 0 0 0 429 525 855 1083 800 649 614 4955 1,9

masowce 2920 2709 2681 3212 3359 3741 3676 3886 4048 3166 2781 2601 2936 2873 3051 47640 18,5

wielozadaniowe 70 74 70 66 35 42 94 68 41 34 28 17 17 0 4 660 0,2

drobnicowce 1968 1905 1706 1741 1787 1739 1670 2101 2069 1862 1618 1395 1415 1385 1259 25620 10,0

kontenerowce 4609 4700 4549 5211 5928 6559 6974 7718 8156 6080 6852 7178 6332 6014 6129 92989 36,2

Ro/Ro 270 311 323 682 518 432 433 386 350 263 270 254 284 266 228 5270 2,0

samochodowce 790 668 742 867 1058 1113 1222 1349 1497 844 1004 1013 1041 1024 1003 15235 4,8

pasażerskie 78 70 45 55 64 83 84 74 89 106 100 96 86 76 67 1173 0,4

inne 873 786 858 1034 843 945 919 974 941 869 935 653 675 715 740 12760 5,0

ogółem 14142 13986 13447 15667 16850 18224 18664 20384 21415 17228 17993 17799 17225 16596 17148 256768 100,0

Tab. 2 Liczba oraz udział procentowy statków przepływających Kanał Sueski w latach 2000-2014 z uwzględnieniem typu statku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.suezcanal.gov.eg/TRstat.aspx?reportId=3

Ogólna struktura jednostek 
przepływających Kanał Sueski 

w latach 2000-2014.

kontenerowce 36,7%

tankowce 19,9%

masowce 18,8%

drobnicowe 10,1%

inne 5,1%

samochodowe 4,9%

Ro/Ro 2,0%

metanowce 1,9%

pasażerskie 0,4%

wielozadaniowe 0,2%
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W ciągu badanych 15 lat ogólna masa ładunków wzrosła o 454 363 
tys. ton, co oznacza wzrost na poziomie 23,5% (na kierunku N/S 
wzrost ten wyniósł 181 197 tys. ton – 150,6%, a na kierunku S/N 
94 290 tys. ton – 45%). Dynamika wzrostu charakteryzowała się 
okresowymi wahaniami.  Największy wzrost, w stosunku do roku 
poprzedniego, zanotowano w 2003 roku (24,1%), a największy spa-
dek w roku 2009 (22,7%). 
Największą masę ładunków stanowiły ładunki skonteneryzowane 
(49,0%) oraz ropa naftowa i produkty jej rafinacji (16,8%). Na kolejnych 
trzech miejscach sklasyfikowały się węgiel i koks (6,3%), wyroby prze-
mysłu metalowego (5,0%) oraz rudy metali (4,8%). Pozostałe ładunki 
stanowiły 18,1% ogółu masy towarowej. Szczegółowe informacje na 
temat ilości i struktury ładunków wg kryterium podstawowych grup 
oraz ich udziału w ogólnej masie towarów przewiezionych łącznie 
przez Kanał Sueski w latach 2000-2015 zawiera tabela nr 6.

Przewozy ładunków skonteneryzowanych
Szlaki morskie wokół Przylądka Dobrej Nadziei na południowym 
krańcu kontynentu afrykańskiego obecnie nie odgrywają znaczącej 
roli w globalnej sieci kontenerowego transportu morskiego. Systemy 
portów kontenerowych w RPA, Mozambiku, Namibii i na Mauritiusie 
są postrzegane jako peryferyjne w skali globalnego handlu morskiego. 
Porty te obsługują ograniczoną liczbę kontenerowców (głównie przed-
siębiorstw Maersk Line, MSC i CMA CGM). W regionie jest niewiele 
portów realizujących operacje typu hub-and-spoke.  Położenie geo-
graficzne, które przez wieki nadawało rangę temu regionowi świata, 
dziś znajduje się z dala od szlaków obsługujących handel w relacjach 
wschód-zachód i północ-południe. Jak już zaznaczono wcześniej, ładun-
ki skonteneryzowane to pierwszy co do masy rodzaj ładunków, który 
jest przewożony Kanałem Sueskim. Ze 152 mln kontenerów przetrans-
portowanych w 2014 roku drogą morską na całym globie blisko 20 mln 
– 13,2% (ogromna większość zalewających rynki europejskie towarów 
z Chin i Indii) przeszło przez Kanał. 

Rok

Kierunek N/S Kierunek S/N Ogółem

szt.
rok  

poprzedni 
= 100

rok 
2000 
= 100

szt.
rok 

poprzedni 
= 100

rok 
2000 
= 100

szt.
rok 

poprzedni 
= 100

rok 
2000 
= 100

2000 2 305 --- 100,0 2 304 --- 100,0 4 609 --- 100,0

2001 2 337 101,4 101,4 2 363 102,6 102,6 4 700 102,0 102,0

2002 2 281 97,6 98,9 2 268 96,0 98,4 4 549 98,7 96,8

2003 2 626 115,1 113,9 2 585 114,0 112,2 5 211 114,5 113,1

2004 2 938 111,9 127,5 2 990 115,7 129,8 5 928 128,6 113,7

2005 3 233 110,0 140,3 3 326 111,2 144,3 6 559 110,6 142,3

2006 3 385 104,7 146,8 3 589 107,9 155,8 6 974 106,3 113,1

2007 3 799 112,2 164,8 3 919 109,2 170,1 7 718 110,7 167,4

2008 4 045 106,5 175,5 4 111 104,9 104,9 8 156 105,7 176,9

2009 2 995 74,0 129,9 3 085 75,0 75,0 6 080 74,5 131,9

2010 3 430 114,5 148,8 3 422 110,9 148,5 6 852 112,7 148,7

2011 3 572 104,1 155,0 3 606 105,4 156,5 7 178 104,7 155,7

2012 3 171 88,8 137,6 3 161 87,6 137,2 6 332 88,2 137,4

2013 3 008 94,8 130,5 3 006 95,1 95,1 6 014 95,0 130,5

2014 3 149 104,7 136,6 2 980 99,1 129,3 6 129 101,9 133,0

Tab. 4 Dynamika oraz ogólna liczba kontenerowców przepływających 
Kanał Sueski w latach 2000-2014 z uwzględnieniem kierunku przewozu.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.suezcanal.gov.eg/TRstat.aspx?reportId=3

Rok

Kierunek N/S Kierunek S/N Ogółem

szt.
rok 

poprzedni 
= 100

rok 
2000  
= 100

szt.
rok 

poprzedni 
= 100

rok 
2000  
= 100

szt.
rok 

poprzedni 
= 100

rok 
2000  
= 100

2000 1 254 --- 100,0 1 310 --- 100,0 2 564 --- 100,0

2001 1 374 109,6 109,6 1 390 106,1 106,1 2 764 107,8 107,8

2002 1 210 88,1 96,5 1 263 90,9 96,4 2 473 89,5 96,5

2003 1 317 108,8 105,0 1 482 117,3 113,1 2 799 113,2 109,2

2004 1 461 110,9 116,5 1 797 121,2 137,2 3 258 116,4 127,1

2005 1 598 127,4 109,4 1 972 109,7 150,5 3 570 109,6 139,2

2006 1 619 129,1 101,3 1 973 100,0 150,6 3 592 100,6 140,1

2007 1 706 136,0 105,4 2 122 107,5 162,0 3 828 106,6 149,3

2008 1 706 100,0 136,0 2 089 98,4 159,5 3 795 99,1 148,0

2009 1 612 94,5 128,5 1 867 89,4 142,5 3 479 91,7 135,7

2010 1 615 100,2 128,8 1 935 103,6 147,7 3 550 102,0 138,4

2011 1 641 101,6 130,9 1 868 96,5 142,6 3 509 98,8 136,8

2012 1 661 101,2 132,4 1 978 105,9 151,0 3 639 103,7 141,9

2013 1 653 99,5 131,8 1 941 98,1 148,2 3 594 98,8 140,2

2014 1 806 109,2 144,0 2 247 115,8 171,5 4 053 112,8 158,1

Tab. 3 Dynamika oraz ogólna liczba tankowców przepływających 
Kanał Sueski w latach 2000-2014 z uwzględnieniem kierunku przewozu.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.suezcanal.gov.eg/TRstat.aspx?reportId=3

Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Razem
tys. ton %

ropa naftowa 50982 59719 45620 66273 81883 91628 106196 114743 117057 87149 95012 102579 144220 153488 178876 1495425 16,8

LNG 2000 2548 4423 2852 5310 5862 8431 10884 12248 17490 33120 42993 31284 24789 24904 229138 2,6

kukurydza 17302 11675 11679 16916 9068 16435 20664 19080 26002 27679 21882 18052 27589 34104 39293 317420 3,5

mrożonki 15309 17111 19714 20149 19797 26039 23890 19703 21675 11218 12859 14817 15422 12144 18441 268288 3,0

wyr. metalowe 31785 31857 37599 38238 34950 33470 29967 36966 36600 26544 23470 20594 23676 20833 22539 449088 5,0

cement 3905 3379 2375 1806 1653 4801 10967 14335 5333 1324 817 342 186 84 169 51476 0,6

wyr. chemiczne 11634 11970 12219 13223 14914 16309 15582 16718 16886 16261 19711 20241 19867 19012 18699 243246 2,7

węgiel i koks 36511 38488 25452 49833 66448 58560 67508 74560 71078 13282 16062 11791 11104 10375 14172 565224 6,3

prod. żywnościowe 1924 1244 2297 2555 1509 1734 2119 2035 1917 2172 2596 2742 2798 2848 2403 32893 0,4

maszyny 3763 3624 3957 4498 5446 5856 6336 7092 8284 4706 6201 6686 7547 7181 7310 88487 1,0

surowce mineralne 2295 1847 1578 2386 3286 3798 3689 3652 2206 514 1985 1120 1001 1109 2001 32467 0,4

rudy metali 21528 17218 15709 25299 30585 34621 33027 40053 34081 23039 24572 31492 33440 35525 33053 433242 4,8

nasiona 3326 3184 2292 3579 4168 3885 3284 3296 3247 1673 1551 2306 2515 4495 3586 46387 0,5

drewno/tarcica 1694 1851 1799 1715 1567 1408 1221 1345 620 457 892 729 933 898 860 17989 0,2

melasa 1972 2086 2051 2369 2005 1237 1375 1823 2358 1155 743 1074 1367 1012 1288 23915 0,3

oleje roślinne 4898 6270 6298 6622 6999 8452 9087 8733 9617 8756 10535 10587 12714 13988 13539 137095 1,5

ł. skonteneryzowane 143819 147282 165240 191014 220379 247136 276899 324572 343989 308919 367001 397204 397959 406049 434978 4372440 49,0

pozostałe 13334 11075 8544 8510 11023 9874 8393 10508 9791 6907 7055 6451 6292 6477 6179 130413 1,4

OGÓŁEM 367981 372428 368846 457882 520990 571105 628635 710098 722989 559 245 646 064 691 800 739 014 754 461 822344 8933882 100,0

Tab. 6 Liczba oraz udział procentowy masy ładunków przepływających 
Kanał Sueski w latach 2000-2014 z uwzględnieniem typu ładunku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.suezcanal.gov.eg/TRstat.aspx?reportId=3
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Obecnie Kanał Sueski obsługuje około 80% ładunków skontene-
ryzowanych transportowanych z Europy na Daleki Wschód.  War-
tość ta wzrasta do 87%, jeśli weźmiemy pod uwagę ładunki płyną-
ce z Europy i Bliskiego Wschodu do Azji Południowej i na Daleki 
Wschód. Warto też zauważyć, iż morski transport kontenerowy 
przez Kanał Sueski pomiędzy wschodnim wybrzeżem Ameryki 
Północnej a Dalekim Wschodem wykazuje bardzo dużą dynamikę 
wzrostu (średnio 28,1% w ciągu roku), z 3,1 mln TEU w 2012 roku 
w porównaniu do 0,7 mln TEU w 2006 roku.
Prawie połowa masy ładunkowej jest w kontenerach. Transport 
ładunków w kontenerach systematycznie rośnie z Azji do Europy, 
podczas gdy w kierunku przeciwnym jest raczej stabilny. 
W latach 2000-2014 przez Kanał Sueski przewieziono ogółem  
4 372 440 tys. ton różnego rodzaju ładunków skonteneryzo-
wanych. W kierunku południowym (N/S) przetransportowano 
2 120 868 tys. ton, co stanowiło 48,5% ogółu. W kierunku pół-
nocnym (S/N) przewieziono łącznie 2 251 572 tys. ton, (51,5% 
ogółu). Średnio w ciągu roku, w badanym okresie, masa ła-
dunków skonteneryzowanych kształtowała się na poziomie  
291496 tys. ton  (w kierunku N/S – 141 391, a w kierunku S/N 
– 150 105 tys. ton). Każdej doby Kanał pokonywało 797,9 tys. ton 
ładunków w kontenerach. Największą masę towarową przewiezio-
no w 2014 roku (49,2% więcej niż przedstawiona średnia). Istot-
nym spostrzeżeniem jest to, że w analizowanym okresie możemy 
zaobserwować wzrost przewozów ładunków w obu kierunkach.
W ciągu badanych 15 lat ogólna masa ładunków skonteneryzowa-
nych wzrosła o 291 159 tys. ton, co oznacza wzrost na poziomie 
202,4% (na kierunku N/S wzrost ten wyniósł 138 488 tys. ton 
– 186,6%, a na kierunku S/N 152671 tys. ton – 219,3%). Dyna-
mika wzrostu charakteryzowała się okresowymi wahaniami. Naj-
większy wzrost, w stosunku do roku poprzedniego, zanotowano 
w 2010 roku (18,8%), a największy spadek w roku 2009 (10,2%). 
Wprowadzenie kontenerów zastępujących transport ładunków 
luzem stało się rewolucją w transporcie morskim. Konteneryza-
cja obejmuje obecnie coraz większą liczbę ładunków, nawet tych 
tradycyjnie przewożonych jako masowe i - jak wskazują wszystkie 
światowe dane - proces ten w dalszym ciągu będzie się rozwijać, 
co nadaje logistyce morskiej nową jakość. Globalizacja, offsho-

ring i niespotykany dotąd rozwój konteneryzacji doprowadziły do 
zmian w transporcie morskim i łańcuchach logistycznych.
W latach 2000-2014 przez Kanał Sueski przewieziono ogółem 
 432 217 410 TEU (1 TEU = 11 ton). Ogółem przetransportowano 
355 127 464 TEU kontenerów załadowanych, co stanowiło 82,2% 
ogółu oraz 77 089 946 TEU kontenerów pustych, (17,8% ogółu). 
Średnio w ciągu roku, w badanym okresie, liczba TEU kształtowała 
się na poziomie 28 814 494 (załadowanych – 23 675 164; pustych –  
5 139 330). Każdej doby przez Kanał transportowano 78 871 TEU, 
w tym: załadowanych 64 804 (82,2%), pustych 14 067 (17,8%). 
Największą liczbę TEU przewieziono w 2014 roku (ok. 46% więcej 
niż przedstawiona średnia). Istotnym spostrzeżeniem jest to, że 
w analizowanym okresie możemy zaobserwować wzrost liczby 
TEU w obu kierunkach. W zakresie przewozów pustych kontene-
rów odnotowano kilka spadków, choć generalnie liczba przewożo-
nych pustych TEU systematycznie rosła.
W ciągu badanych 15 lat ogólna liczba TEU wzrosła o 28 033 117, 
co oznacza wzrost na poziomie 199,8% (w odniesieniu do kontene-
rów załadowanych wzrost ten wyniósł 22 849 465 TEU – 188,7%, 
a w stosunku do kontenerów pustych wzrost osiągnął poziom  
5 183 652 TEU – 269,6%). Dynamika wzrostu charakteryzowała 
się okresowymi wahaniami. Największy wzrost, w stosunku do 
roku poprzedniego, zanotowano w 2010 roku (23,5%), a najwięk-
szy spadek w roku 2009 (17,0%). 

Rok

Kierunek N/S Kierunek S/N Ogółem

tys. ton
rok 

poprzedni 
= 100

rok 
2000 
= 100

tys. ton
rok 

poprzedni 
= 100

rok 
2000  
= 100

tys. ton
rok 

poprzedni 
= 100

rok 
2000  
= 100

2000 158 535 --- 100,0 209 446 --- 100,0 367 981 --- 100,0

2001 160 106 101,0 101,0 212 322 101,4 101,4 372 428 101,2 101,2

2002 180 156 112,5 113,6 188 690 88,9 90,1 368 846 99,0 100,2

2003 201 613 111,9 127,2 256 269 135,8 122,3 457 882 124,1 124,4

2004 211 563 104,9 133,4 309 427 120,7 147,7 520 990 113,8 141,6

2005 244 838 115,7 154,4 326 267 105,4 155,8 571 105 109,6 155,2

2006 252 215 103,0 159,1 376 420 115,4 179,7 628 635 110,1 170,8

2007 285 979 113,4 180,4 424 119 112,7 202,5 710 098 112,9 193,0

2008 309 563 108,2 195,3 413 426 97,5 197,4 722 989 101,8 196,5

2009 295 355 95,4 186,3 263 890 63,8 126,0 559 245 77,3 152,0

2010 318 053 107,7 200,6 328 011 124,3 156,6 646 064 115,5 175,6

2011 334 610 105,2 211,1 357 190 108,9 170,5 691 800 107,1 188,0

2012 386 372 115,2 243,7 353 542 99,0 168,8 739 914 106,9 201,1

2013 323 698 83,8 204,2 277 275 78,4 132,3 754 461 102,0 205,0

2014 339 732 104,9 250,6 303 736 109,5 145,0 822 344 109,0 223,5

Tab. 5 Dynamika oraz ogólna masa ładunków transportowanych przez 
Kanał Sueski w latach 2000-2014 z uwzględnieniem kierunku przewozu.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.suezcanal.gov.eg/TRstat.aspx?reportId=3

Rok

Kierunek N/S Kierunek S/N Ogółem

tys. ton
rok po-
przedni 
= 100

rok 
2000 
= 100

tys. ton
rok 

poprzedni 
= 100

rok 
2000 
= 100

tys. ton
rok 

poprzedni 
= 100

rok 
2000 
= 100

2000 74 211 --- 100,0 69 608 --- 100,0 143 819 --- 100,0

2001 75 067 101,1 101,1 72 215 103,7 103,7 147 282   102,4 102,4

2002 83 576 111,3 112,6 81 664 113,1 117,3 165 240 112,2 114,9

2003 95 759 114,6 129,0 95 255 116,6 136,8 191 014 115,6 132,8

2004 108 341 113,1 146,0 112 038 117,6 160,9 220 379 115,4 153,2

2005 119 006 109,8 160,4 128 130 114,4 184,1 247 136 112,1 171,8

2006 126 082 104,3 169,9 150 817 117,7 216,7 276 899 112,0 192,5

2007 143 281 113,6 193,1 181 291 120,2 260,4 324 572 117,2 225,7

2008 155 980 108,9 210,2 188 009 103,7 270,1 343 989 106,0 239,2

2009 149 740 96,0 201,8 159 179 84,7 228,7 308 919 89,8 214,8

2010 179 706 120,0 242,1 187 295 117,7 269,1 367 001 118,8 255,2

2011 194 010 107,9 216,4 203 194 108,5 291,9 397 204 108,2 276,2

2012 200 950 103,6 270,8 197 009 96,9 283,0 397 959 100,2 276,7

2013 202 460 100,7 272,8 203 589 103,3 292,5 406 049 102,0 282,3

2014 212 699 105,0 286,5 222 279 109,2 319,3 434 978 107,1 302,4

Tab. 7 Dynamika oraz ogólna masa ładunków skonteneryzowanych przepływają-
cych Kanał Sueski w latach 2000-2014 z uwzględnieniem kierunku przewozu.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.suezcanal.gov.eg/TRstat.aspx?reportId=7
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Rok

Załadowane Puste Ogółem

szt.
rok 

poprzedni 
= 100

rok 
2000 
= 100

szt.
rok 

poprzedni 
= 100

rok 
2000 
= 100

szt.
rok 

poprzedni 
= 100

rok 
2000 
= 100

2000 12109374 --- 100,0 1922349 --- 100,0 14031723 --- 100,0

2001 12331156 101,8 101,8 1820251 94,7 94,7 14151407 100,8 100,8

2002 13779935 111,7 113,8 2111116 116,0 109,8 15891051 112,3 113,2

2003 15937527 115,6 131,6 2948329 139,6 153,4 18885856 118,8 134,6

2004 18591937 116,6 153,5 3738330 126,8 194,5 22330267 118,2 159,1

2005 20567661 110,6 169,8 4689745 125,4 244,0 25257406 113,1 180,0

2006 22915716 111,4 111,4 5636892 120,2 293,2 28552608 113,0 203,5

2007 26301928 114,8 217,2 7838735 139,1 407,8 34140663 119,6 243,3

2008 27772184 105,6 229,3 8073246 103,0 419,9 35845430 105,8 255,4

2009 24746307 89,1 204,3 5023627 62,2 261,3 29769934 83,0 212,2

2010 29589864 119,6 244,3 7184913 143,0 373,7 36774777 123,5 262,1

2011 31653579 107,0 161,4 6988327 97,3 363,5 38641906 105,1 275,4

2012 31601291 99,8 261,0 6115979 87,5 318,1 37717270 97,6 268,8

2013 32270166 102,1 266,5 5892106 96,3 306,5 38162272 101,2 272,0

2014 34958839 108,3 288,7 7106001 120,6 369,6 42064840 110,2 299,8

Tab. 8 Dynamika oraz ogólna liczba kontenerów wyrażona w TEU 
przetransportowanych przez Kanał Sueski w latach 2000-2014.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.suezcanal.gov.eg/TRstat.aspx?reportId=7

rok

Kierunek N/S Kierunek S/N Ogółem

tys. ton
rok 

poprzedni 
= 100

rok 
2000  
= 100

tys. ton
rok 

poprzedni 
= 100

rok 
2000  
= 100

tys. ton
rok 

poprzedni 
= 100

rok 
2000  
= 100

2000 8 335 --- 100,0 42 647 --- 100,0 50 982 --- 100,0

2001 14 513 174,1 174,1 45 206 106,0 106,0 59 719 117,1 117,1

2002 16 542 113,9 198,5 29 078 64,3 68,2 45 620 76,4 89,5

2003 16 657 100,7 199,8 49 616 170,6 116,3 66 273 145,3 130,0

2004 20 542 123,3 246,5 61 341 123,6 143,8 81 883 123,6 160,6

2005 22 635 110,2 271,6 68 993 112,5 161,8 91 628 111,9 179,7

2006 30 254 133,7 362,9 75 942 110,1 178,1 106 196 116,0 208,3

2007 40 250 113,0 482,9 74 493 98,1 174,7 114 743 108,0 225,1

2008 40 164 99,8 481,9 76 893 103,2 180,3 117 057 102,0 229,6

2009 40 675 101,3 488,0 46 474 60,4 109,0 87 149 74,5 170,9

2010 40 866 100,5 190,3 54 146 116,5 126,9 95 012 109,0 186,4

2011 38 349 93,8 160,1 64 230 118,6 150,6 102 579 107,9 201,2

2012 65 458 170,7 785,3 78 762 122,6 184,7 144 220 140,6 282,9

2013 64 203 98,1 770,3 89 285 113,4 209,4 153 488 106,4 301,1

2014 76 316 118,9 915,6 102 560 114,9 240,5 178 876 116,5 350,9
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.suezcanal.gov.eg/TRstat.aspx?reportId=7

Tab. 9 Dynamika oraz ogólny tonaż ropy naftowej i produktów ropopochodnych 
przepływających Kanał Sueski w latach 2000-2014 z uwzględnieniem kierunku przewozu.

Transport ropy naftowej i produktów jej rafinacji
Kanał Sueski jest uważany za geograficzny "chokepoint" ze wzglę-
du na jego strategiczne znaczenie w globalnym handlu ropą naf-
tową. W roku 2001 przez Kanał Sueski transportowano około  
1,3 mln baryłek ropy naftowej dziennie. W 2014 roku każdego dnia 
przez Kanał przepływały statki przewożące 2 mln bbl ropy naftowej 
(wzrost o 53,8%). Obecnie przez Kanał Sueski przechodzi około 8% 
światowych transportów ropy, co zdaniem wielu ekspertów stanowi 
15% światowego zapotrzebowania na ropę. 
Szlakiem naftowym Kanał stał się w końcu XIX wieku, a precyzyj-
niej w roku 1892 za sprawą założyciela kompanii Shell – Marcusa 
Samuela. Zamówił on zupełnie nowego typu tankowiec, spełniają-
cy wszelkie wymogi techniczne, aby przepłynąć tędy z ładunkiem.  
Odtąd też Kanał stał się podstawowym szlakiem naftowym. Więk-
szość ropy naftowej przechodzącej tranzytem przez Kanał Sueski 
skierowana jest w kierunku północnym, w stronę rynków w regionie 
Morza Śródziemnego, Europy Zachodniej i Ameryki Północnej.
W latach 2000-2014 przez Kanał Sueski przewieziono ogó-
łem 1 495 425 tys. ton ropy naftowej i produktów ropopochod-
nych. W kierunku południowym (N/S) przetransportowano  
535 759 tys. ton, co stanowiło 36,5% ogółu. W kierunku północ-
nym (S/N) przewieziono łącznie 959 666 tys. ton, (63,5% ogółu). 
Średnio w ciągu roku, w badanym okresie, masa ropy naftowej 
i produktów ropopochodnych kształtowała się na poziomie 99 695 
tys. ton  (w kierunku N/S – 35 717, a w kierunku S/N – 63 978 tys. 
ton). Każdej doby Kanał pokonywało 272,9 tys. ton (w kierunku 
N/S – 97,8 a w kierunku S/N – 175,1 tys. ton). Największą masę 
towarową przewieziono w 2014 roku (79,4% więcej niż przedsta-
wiona średnia). Istotnym spostrzeżeniem jest to, że w analizowa-
nym okresie możemy zaobserwować wzrost przewozów ładunków 
ropy naftowej i produktów ropopochodnych w obu kierunkach.
W ciągu badanych 15 lat ogólna masa ropy naftowej i produktów ropo-
pochodnych wzrosła o 127 894 tys. ton, co oznacza wzrost na poziomie 
250,9% (na kierunku N/S wzrost ten wyniósł 67 981 tys. ton – 815,6%, 
a na kierunku S/N 59 913 tys. ton – 140,5%). Dynamika wzrostu cha-
rakteryzowała się okresowymi wahaniami.  
Największy wzrost, w porównaniu z rokiem poprzednim, zanotowano 
w 2003 roku (45,3%), a największy spadek w roku 2009 (25,5%). 

Korzyści
Prawidłowe działanie Kanału Sueskiego ma kluczowe znaczenie dla 
światowej gospodarki. Zamknięcie Kanału łączącego Morze Czerwone 
ze Śródziemnym byłoby prawdziwym dramatem dla światowej gospo-
darki. Z uwagi na ogromne znaczenie dla światowego handlu Kanał 
Sueski jest kluczowym elementem sieci transportu międzynarodowe-
go. Gdyby wszystkie kontenerowce i tankowce musiały płynąć dookoła 
Afryki Południowej, ich podróż trwałaby 10-12 dni dłużej. W przypad-
ku odcięcia tej drogi arabskie tankowce z ropą naftową miałyby o około 
10 tys. km więcej do pokonania, by dostać się do Europy. Oznaczałoby 
to ogromne straty zarówno dla tych, którzy towar zamówili, jak i dla 
tych, którzy go przewożą. Droga wokół Przylądka Dobrej Nadziei ozna-
czałaby znaczną podwyżkę kosztów transportu. Średnia trasa z Europy 
do Azji wydłużyłaby się o tydzień, a z powrotem o 8,5 dnia. Przez to 
koszty wzrosłyby nawet o 77% , co oznacza około 8 mln dolarów ekstra 
za każdą podróż. Na zamknięciu  Kanału ucierpiałaby także światowa 
produkcja. Wytwórcy rozmaitych artykułów pracują metodą „just in 
time”, co oznacza, że aby utrzymać ciągłość, poszczególne półprodukty 
muszą trafiać do zakładu w ściśle określonym czasie. Zamknięcie Ka-
nału, którym są transportowane, całkowicie porwałoby tę przypomina-
jącą drobiazgową pajęczynę, siatkę połączeń. To najważniejszy morski 
szlak handlowy we współczesnym świecie. 

■ Andrzej Wojcieszak
Uniwersytet Łódzki
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Most posiada sześć pasów ruchu, po trzy w każdą stronę. Jest za-
wieszony 64 m nad wodą. Ma 2682 m długości, a odległość mię-

dzy dwoma stalowymi wieżami głównego przęsła wynosi 1550 m.  
Codziennie mostem może przejechać 40 tys. samochodów.

Inwestycja za 9 mld USD
Budowa mostu trwała 42 miesiące i kosztowała 9 mld dolarów. 
Firma ArcelorMittal Galati dostarczyła na jego budowę aż 34 tys. 
ton stali. Nowy most jest narażony nie tylko na warunki atmos-
feryczne, ale także na ruchy tektoniczne, które występują w tym 
regionie. Dlatego w strukturę mostu wkomponowano 390 różnego 
rodzaju czujników dostarczonych przez Siemensa, które mierzą 
wibracje, ruchy i obciążenie mostu, a także ruchy wbudowanych 
w dno cieśniny wież podtrzymujących most, oraz warunki at-
mosferyczne, np. siłę wiatru. Specjalne systemy mają za zadanie 
utrzymać wilgotność wewnątrz zamkniętych struktur mostu po-
niżej 40%, aby zmniejszyć ryzyko korozji.
Nowy most leży w linii autostrady Stambuł–Izmir o długości 420 
km i skraca drogę między Stambułem i Izmirem o 140 km. Dzię-
ki mostowi czas przejazdu pomiędzy Stambułem i Izmirem spadł 
z ponad 8 godzin do 3,5. Na autostradzie znajdują się: 43 km wę-
zły autostradowe, 33 wiadukty, 3 podwójne tunele, 17 miejsc par-
kingowych i serwisowych oraz 187 mostów i 973 innych mniej-
szych budowli hydraulicznych.

Dwa mosty i morze
Do tej pory europejską i azjatycką część Stambułu łączyły dwa 
wielkie mosty nad Bosforem. Pierwszy – Most Bosforski – został 
ukończony w 1973 r. Ma 1074 m długości i łączy dzielnice: Bey-
lerbeyi i Ortaköy. Drugi most Mehmeda Zdobywcy został ukoń-
czony w 1988 r. Jest nieco dłuższy - ma 1090 m i łączy dzielnice 
Kanlıca i Rumeli Hisarı. Część europejska Stambułu pełni funkcję 
administracyjną i biznesową, część azjatycka to z kolei wielka 
sypialnia miasta. Te dwa mosty, oprócz komunikacji morskiej, 
stanowiły jeszcze do niedawna jedyne połączenie obu części 
Stambułu: europejskiej i azjatyckiej. 

Tunel pod Bosforem
W połowie 2013 r., po prawie 10 latach, Japończycy zakończyli 
budowę tunelu pod dnem cieśniny Bosfor. Warta 2,5 mld euro 
inwestycja, która nosi nazwę Marmaray, połączyła europejską 
i azjatycką sieć kolejową w Stambule. Podziemna linia kolejowa 
ma 13,3 km długości. Aby połączyć ją z istniejącą infrastrukturą, 
musiano przebudować 63 kilometry istniejących linii kolejowych 
w Stambule. Cała trasa ma długość 76,3 km od Halkali po stronie 
europejskiej do Gebze po stronie azjatyckiej. Wykonawcą inwe-
stycji było konsorcjum japońsko-tureckie, a projekt został sfinan-
sowany przez Japoński Bank Współpracy Międzynarodowej (JBIC) 
i Europejski Bank Inwestycyjny. 

■ Janusz Mincewicz
Fot. Janusz Mincewicz

Łącząc Europę z Azją

Most nad 
Bosforem
W Stambule, nad cieśniną Bosfor, został oddany do 
użytku trzeci most. Nazywa się Osman Gazi Bridge  
i jest najdłuższym mostem wiszącym w Turcji, drugim  
w Europie i czwartym na świecie.

Na granicy Bosforu i Morza Marmara, pod tą wysepką, 
przebiega tunel kolejowy.
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Pięć topowych lokalizacji jest rozproszonych po całym regionie 
Europy Środkowo-Wschodniej. Każda z nich znajduje się w in-

nym kraju, co odzwierciedla ekspansję sektora logistycznego na 
tym obszarze w ostatnich latach.

Decydują koszty
W Europie Środkowo-Wschodniej najbardziej pożądaną lokaliza-
cją jest Polska centralna, łącznie z Łodzią. Tuż za nią Stambuł 
w Turcji, Praga w Czechach, Bukareszt w Rumunii i Budapeszt 
na Węgrzech. Tak wynika z raportu: „Rozwój Sieci Nieruchomo-
ści Logistycznych w Europie”, opracowanego przez Prologis we 
współpracy z Eyefortransport (EFT), światowym liderem w ob-
szarze doradztwa biznesowego dla rynku TSL.
Porównując wyniki tegorocznego badania z pierwszym ran-
kingiem opracowanym w 2013 roku, to właśnie rynki Europy 
Środkowo-Wschodniej odnotowały największy wzrost. Dziewięć 
z dziesięciu top rynków w regionie poprawiło swoje wyniki. 
Łącznie osiem lokalizacji CEE trafiło do pierwszej dwudziest-
ki w Europie, przed trzema laty było ich zaledwie cztery. Jak 
wskazali ankietowani, głównym czynnikiem stanowiącym 
o popularności Europy Środkowo-Wschodniej są niskie koszty. 
Rynki w tym regionie zdominowały rankingi pod względem ta-
kich kryteriów jak: koszty pracy (w CEE jest położonych osiem 
z dziesięciu najpopularniejszych lokalizacji w Europie), koszty 
nieruchomości (trzynaście z dwudziestu lokalizacji). Polska 
centralna to jedyna lokalizacja, która znalazła się w pierwszej 
dziesiątce rankingu pod względem tych dwóch kryteriów.

Droga Europa Zachodnia
Rozwój rynków w regionie Europy Środkowo-Wschodniej odbywa 
się kosztem krajów Europy Zachodniej. Największe spadki w ran-
kingach dotyczą Liège, Paryża, Brukseli, Madrytu i Niemiec Cen-
tralnych. Położone w sąsiedztwie portów lotniczych centra dystrybu-
cyjne, w tym Frankfurt nad Menem i Amsterdam-Schiphol, również 
straciły swoją pozycję. Według raportu spowodowane jest to niskimi 
wynikami dotyczącymi dostępności pracowników i kosztami pracy.

Najbardziej pożądane lokalizacje logistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej

Najbardziej pożądane lokalizacje logistyczne  
w Europie Środkowo-Wschodniej

L.p. 2016 2013

1 Polska centralna Polska centralna

2 Stambuł Kraków

3 Praga Polska zachodnia

4 Bukareszt Region Warszawy

5 Budapeszt Górny Śląsk

6 Pozostały obszar Rumunii Polska północna

7 Wrocław Wrocław

8 Kraków Warszawa

9 Południowo-zachodnie Czechy -

10 Polska zachodnia -

Dostęp do kadry pracowniczej 
będzie w przyszłości 
najważniejszym czynnikiem 
decydującym o wyborze lokalizacji

Ranking lokalizacji logistycznych
Prologis, globalny lider nieruchomości dystrybucyj-
nych, opublikował raport przedstawiający najpopu-
larniejsze wśród najemców lokalizacje logistyczne 
w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE). 



Najbardziej pożądaną lokalizacją w Europie jest Venlo, które 
obroniło pierwsze miejsce uzyskane w 2013 roku i w tegorocz-
nej edycji badania zdystansowało pozostałe rynki. Venlo uzy-
skało najwyższe noty w dziewięciu z 11 kryteriów dotyczących 
lokalizacji, szczególną przewagę zyskując w zakresie dostęp-
ności nieruchomości, połączeń drogowych, kosztów transportu 
i regulacji formalno-prawnych.
Drugie miejsce na podium zajął Rotterdam, ważny port w zachod-
niej Holandii. Tuż za nim plasuje się region Antwerpii/Brukse-
li w Belgii oraz Brabancja Centralna i Brabancja Wschodnia na 
południu Holandii. Za krajami Beneluksu w pierwszej dziesiątce 
topowych lokalizacji znalazły się jeszcze niemiecki Düsseldorf, 
Polska centralna, Antwerpia/Hasselt, Stambuł i Kolonia.
Raport przedstawia najważniejsze zagadnienia dotyczące lo-
kalizacji, z którymi mierzyć się muszą właściciele i najemcy 
nieruchomości logistycznych w czasach ogromnych przemian 
strukturalnych. Reorganizacja europejskiego łańcucha dostaw 
i dynamiczny rozwój e-handlu oznaczają, że na całym konty-
nencie istnieje znaczny potencjał popytowy na nowoczesne 
i efektywne obiekty dystrybucyjne.

Kluczowy – rynek pracy
W ramach badania 216 najemców nieruchomości logistycznych 
z różnych sektorów – począwszy od handlu detalicznego, poprzez 
sektor motoryzacyjny, aż po sektor farmaceutyczny – oceniło 100 

lokalizacji przez pryzmat jedenastu zdefiniowanych jako kluczo-
we kryteriów, takich jak m.in.: najemcy, sąsiedztwo głównych 
ośrodków gospodarczych, koszty (zarówno transportu, jak i nie-
ruchomości) oraz dostępność wykwalifikowanych pracowników.
Wyniki badania wskazują, że to właśnie dostęp do kadry pracow-
niczej będzie w przyszłości najważniejszym czynnikiem decy-
dującym o wyborze lokalizacji. Choć znaczenie tego parametru 
znacząco różni się w zależności od kraju i regionu, w którym 
respondenci prowadzą swoją działalność. Kluczową rolę odgrywa 
on w północno-zachodniej części kontynentu i Wielkiej Brytanii, 
a najmniejszą na peryferiach Europy. Jednakże znalezienie wy-
kwalifikowanych i doświadczonych pracowników nadal stanowi 
wyzwanie w całej Europie.
Takie uwarunkowania, jak handel międzynarodowy, outsourcing 
i rozbudowa infrastruktury wydają się silniej stymulować zmiany niż 
czynniki cykliczne, np. rozwój gospodarczy czy bieżąca konsump-
cja. W porównaniu z badaniem z 2013 roku na istotności zyskały 
dwie kategorie, które jawiły się jako relatywnie nieistotne w tamtym 
okresie: zrównoważony rozwój i planowanie dotyczące e-handlu. 
Zrównoważony rozwój stał się szczególnie ważny dla klientów zwra-
cających uwagę na markę, np. dla firm z branży handlu detalicznego 
i dystrybutorów pakowanych produktów konsumenckich (CPG). Jeśli 
chodzi o e-handel, w ostatnich latach nastąpił jego gwałtowny rozwój 
i prognozuje się jego dalszą ekspansję w przyszłości.

■ Opracowała Ewa Kos
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Firmy wybierając lokalizację magazynu, kieru-
ją się różnymi kryteriami – w zależności od pro-
wadzonej działalności. Dla operatora logistycz-

nego istotne jest to, by magazyn był wkomponowany w architekturę 
jego sieci logistycznej; firmy dystrybucyjne z kolei wybierają takie 
miejsca skąd towar będzie mógł jak najszybciej trafić do odbiorców; 

sieci handlowe, które sprzedają towary świeże muszą brać pod uwa-
gę specyfikę towaru i warunki jego przechowywania czy transportu. 
Na wybór lokalizacji magazynowej wpływ ma także dystans od miejsc 
zasilania magazynu, czyli lokalizacji produkcyjnych. Kolejnym decy-
dującym kryterium miejsca budowy, czy wynajmu magazynu może 
być też odległość od siedziby firmy, jak również rynków zbytu danego 
sektora gospodarczego. Wszystkie te kryteria łączy jednak wspólny 
mianownik - optymalizacja procesów, a co za tym idzie obniżenie 
kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie. ■

Grzegorz Zareda
Menedżer Produktu Magazynowego
Poczta Polska S.A.

Nie ma jednej, złotej zasady, na podstawie której 
każdy mógłby podjąć decyzję o wyborze odpo-
wiedniego miejsca, czy przestrzeni na usługi 

magazynowo – dystrybucyjne. Uniwersalnym czynnikiem ułatwiającym 
podjęcie decyzji jest bez wątpienia lokalizacja, która powinna być wzięta 
pod uwagę w pierwszej kolejności, ponieważ dla wielu przedsiębiorstw to 
właśnie magazyny mają strategiczne znaczenie w całym łańcuchu dostaw 
i to od ich odpowiedniego wyboru może zależeć osiągnięcie przewagi kon-

kurencyjnej na rynku. Najczęściej unika się wynajmowania powierzchni 
magazynowej w centrach miast, aby mieć szybki dostęp autostrad i dróg 
ekspresowych, które pozwolą na szybką komunikację z zakładami pro-
dukcyjnymi i portami oraz pozwolą zachować optymalną odległość od do-
stawców i odbiorców. Pozwoli to obniżyć koszty transportu i skrócić czas 
dostaw. Innym czynnikiem, na który najczęściej zwraca się uwagę jest 
również dostępność powierzchni magazynowej oraz siły roboczej.
Warto jednak pamiętać, że każda branża ma inną specyfikę, a produkty 
różną charakterystykę, która bardzo często wiąże się z odpowiednim spo-
sobem magazynowania lub określonymi usługami magazynowo – dystry-
bucyjnymi wymagającymi specjalnego wyposażenia. ■

Grzegorz Dobkowski
Prezes zarządu
VGL Group

Przede wszystkim należy zdać sobie sprawę, 
że wybór odpowiedniej lokalizacji dla obiektu 
magazynowego jest bardzo złożoną i indywi-

dualną kwestią. Innymi kryteriami kieruje się sektor e-commer-
ce, gdzie konsument oczekuje otrzymania zakupionego towaru 
w możliwie jak najkrótszym czasie, a innymi kryteriami kierują 
się najemcy, którzy potrzebują jedynie składowania. A ponieważ 
w logistyce czas oznacza pieniądz, przy wyborze optymalnej loka-

lizacji z pewnością istotna jest dostępność - zarówno ze względu 
na samą lokalizację (w tym dostępność do infrastruktury drogowej 
i siły roboczej, odpowiedniej powierzchni działki), termin reali-
zacji i finansowanie. I tak możemy przyjąć, że pewne lokalizacje 
są bardziej dogodne dla różnych branż. Za przykład może posłu-
żyć Polska Centralna i region łódzki, która jest w tej chwili jedną 
z najlepszych lokalizacji dla hubów dedykowanych przeładunkom 
krajowych i międzynarodowych przesyłek drobnicowych oraz pa-
czek. To tu mamy skrzyżowanie dwóch strategicznych europejskich 
autostrad A1 i A2 oraz kluczowe dla polskiej sieci drogowej węzły 
komunikacyjne. ■

Marek Dobrzycki
Managing Director 
Panattoni Europe

Przy wyborze najlepszego miejsca dla loka-
lizacji magazynu, trzeba wziąć pod uwagę 
kilka kryteriów. Pierwszym z nich jest opty-

malna lokalizacja co do przypływów transportowych. Lokalizacja 
magazynu musi gwarantować najniższe koszty operacji trans-
portowych, zarówno wychodzące jak i przychodzące oraz umoż-
liwiać dostawy towarów w czasie akceptowanym przez klientów.
Drugim czynnikiem, o coraz większym znaczeniu, jest dostępność 

pracowników. Magazyn powinien być położony w regionie, gdzie moż-
na stosunkowo łatwo zatrudnić odpowiednią liczbę osób, jeśli to moż-
liwe już wykwalifikowanych i na odpowiednim poziomie kosztowym.
Kolejnym kryterium wyboru powinny być synergie wynikające 
z lokalizacji. Czy pozwoli nam ona na łatwą optymalizację procesów 
z pobliskimi magazynami? Czy inne magazyny będą mogły wspierać 
pracę nowego obiektu? Czy uda się go w prosty sposób skomunikować 
z oddziałami firmy?
Przy wyborze trzeba też uwzględnić koszty wynajmu i utrzymania da-
nej nieruchomości. Ze względu na położenie, ale głównie z powodów 
rynkowych, jedne lokalizacje mogą być znacząco tańsze od innych. ■

Yann Belgy
Dyrektor Generalny
ID Logistics Polska

Wybór optymalnej lokalizacji dla magazynu 
wymaga dogłębnej analizy wielu czynników. Do 
najważniejszych aspektów należy bezpośredni 

dostęp do infrastruktury transportowej, która sprawi, że magazyn będzie 
dobrze skomunikowany z resztą kraju, czy też z rynkami zagranicznymi, 
co jest szczególnie ważne dla klientów np. z branży logistycznej i e-com-
merce. Kluczowa jest dla nich terminowa realizacja zleceń, dlatego dużą 

rolę przy wyborze powierzchni odgrywa położenie magazynu w pobliżu 
autostrad i dróg ekspresowych, jak również lotnisk i portów, co zapewnia-
ją m.in. centra logistycznego Goodman: Kraków Airport Logistics Centre 
i Pomorskie Centrum Logistyczne. Kolejnym ważnym czynnikiem jest 
dostępność i jakość powierzchni oraz warunki czynszowe. 
Z naszych obserwacji wynika, że klienci szukają magazynów w atrak-
cyjnych lokalizacjach, które są gotowe do przekazania klientowi lub 
wkrótce będą dostępne. Często decydujące znaczenie ma jednak in-
dywidualne podejście i elastyczność rozwiązań oferowanych przez 
zarządcę nieruchomości. ■

Maciej Madejak
Head of Business Development
Goodman
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Trendownia jest bowiem kontynuacją i rozwinięciem Forum 
Praktyków Logistyki. Czołowe wydarzenie świata logistyki 

w Polsce zmieniło formułę i otworzyło się także na przedstawi-
cieli środowiska produkcji. To był strzał w dziesiątkę w czasach, 
gdy najważniejszym tematem dla światowego biznesu staje się 
czwarta rewolucja przemysłowa.

Czwarta rewolucja wszystkiego
- O powodzeniu w zarządzaniu łańcuchami dostaw w XXI wieku 
zadecydują przede wszystkim dwie umiejętności: zarządzanie 
ryzykiem zewnętrznym, będącym efektem kryzysowych me-
gatrendów oraz wyjście naprzeciw wyzwaniom czwartej rewo-
lucji przemysłowej - tak brzmiała teza, którą postawił podczas 
otwierającego Trendownię wystąpienia prof. dr hab. Krzysztof 
Rutkowski z Katedry Logistyki Szkoły Głównej Handlowej.  

Profesor przybliżył gościom konferencji kilka trendów, które 
powinni brać pod uwagę menedżerowie logistyki planując swoje 
działania na najbliższe lata. 
O Przemyśle 4.0 szerzej mówił Paweł Orzech, Technical Product 
Support Factory Automation DCPL/SPC z firmy Bosch Rexroth. 
Niemiecki koncern należy do liderów wdrażania tej koncepcji 
i posiada już zaawansowane rozwiązania, które wykorzystuje we 
własnych fabrykach. Z Austrii przyjechał z kolei na Trendownię 
Johannes Petrowisch, reprezentant firmy Copa-Data. Pan Petro-
wisch przedstawił założenia Przemysłowego Internetu Rzeczy 
(IIoT) i rozwiązań, które mają za zadanie doprowadzić do prze-
kształcenia zakładu produkcyjnego w inteligentną fabrykę. 

Chwila dla start-upów, efektywność i innowacje
W związku z tym, że start-upy stają się coraz ważniejszą częścią 
polskiej gospodarki, organizatorzy Trendowni zaprosili ich przedsta-
wicieli do zaprezentowania się przed gośćmi najważniejszego forum 
logistycznego w kraju. Okazję do pokazania osiągnięć swoich mło-
dych przedsiębiorstw mieli Łukasz Chwistek z firmy Flytech UAV 
oraz Lucyna Szaszkiewicz i Dominika Mróz z firmy Voicepin.com.
Z kolei VIVE Transport, jedna z najprężniej działających polskich 
firm transportowych, pojawiła się na Trendowni, aby zapropo-
nować utworzenie klastra transportowego wykorzystującego 
wymienne nadwozia BDF. Pan Adam Opoka przedstawił genezę 
pomysłu i korzyści, jakie mogą wyniknąć z jego realizacji.
Grzegorz Kiedrzyn, dyrektor innowacji w Knauf Service Polska, 
wyjaśniał, w jaki sposób producent materiałów budowlanych 
zachęca swoich pracowników do twórczości operacyjnej. Zaan-
gażowanie pracowników w proces poprawy organizacji, to dla 
każdej firmy wielka szansa, trzeba jednak wiedzieć, jak stworzyć 
właściwy klimat do jej zaistnienia. Przemysław Paździorek, re-
prezentant 3M, jednej z najbardziej innowacyjnych firm świata, 
pokazał natomiast, jak działa opracowana przez koncern meto-
dologia zarządzania Lean Six Sigma. Synteza Lean i Six Sigma 
pozwala wykorzystywać efekt synergii. Lean zapewnia eliminację 

Nowość z tradycją
■ Witold Zygmunt 

W dniach 9-10 czerwca w Zawier-
ciu odbyła się pierwsza edycja kon-
ferencji Trendownia. Choć nazwa ta 
po raz pierwszy pojawiła się w port-
folio Wydawnictwa Eurologistics, 
koncepcja wydarzenia nie powsta-
ła na czystej kartce papieru.

Prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski 
Katedra Logistyki, Szkoła Główna Handlowa
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zbędnych procesów na etapie produkcji, a te, które pozostały, są 
udoskonalane za pomocą statystycznego podejścia Six Sigma. 
Łukasz Manowiecki, Industry Segment Marketing Manager 
w Philips Lighting Poland prezentował, z kolei kompleksowe 
rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej w obiektach 
przemysłowych na przykładzie projektów oświetleniowych. 

Internet Rzeczy w łańcuchach dostaw
Marcin Kalisiak z Zebra Technologies w swoim wystąpieniu przyjrzał 
się, w jaki sposób Internet Rzeczy przekłada się na procesy zachodzą-
ce w łańcuchach dostaw. Wykorzystywanie omnikanałowości i druku 
3D w tradycyjnych procesach dystrybucji było tematem bardzo cie-
kawego wystąpienia Piotra Pierzaka, Sourcing & Project Managera 
w Philips HealthTech. Koncern działający w wielu branżach postawił 
na digitalizację łańcucha dostaw i odnosi na tym polu duże sukcesy. 
Jakub Grzybowski z CISCO podjął problem, z jakim musiała upo-
rać się firma w związku z nową usługą, jaką oferuje swoim klien-
tom. Program wypożyczania sprzętu Demo Loan Services zmusił 
CISCO do wprowadzenia pełnej logistyki zwrotnej. Wystąpienie 
Łukasza Barchańskiego, dyrektora consultingu EDI w Comarchu, 
dotyczyło z kolei trendów EDI w logistyce. 

Mózg sprawnego menedżera
Jaka jest rola człowieka w procesach produkcji? Czy obecność 
człowieka w fabryce stanowi zagrożenie dla jakości wyrobów, czy 
raczej przede wszystkim szansę na poprawę doskonałości proce-
sów? Na takie pytania starał się odpowiedzieć Robert Goncerz, dy-
rektor techniczny SKK. Marek Jędra z Quatum Qguar w ciekawym 
wystąpieniu poszukiwał z kolei odpowiedzi na pytanie o to, które 
miejsca pracy zechcą pozostawić nam roboty. Podczas wystąpienia 
poznaliśmy przykłady najnowszych, imponujących osiągnięć robo-
tyki oraz profesje, które warto polecać naszym dzieciom.
Prof. dr hab. Wojciech Paprocki z Katedry Transportu Szkoły Głów-
nej Handlowej zatytułował swoje wystąpienie Logistics 3.5 (i per-
spektywa 4.0). Profesor Paprocki zastanawiał się nad tym, gdzie 
aktualnie plasujemy się w działaniach B2B i gdzie jesteśmy w B2C 
oraz jakie będą konsekwencje zniszczenia relacje B2C na skutek 

nowych biznesowych trendów, takich jak "uberyzacja gospodarki".
Z niezwykle entuzjastycznym odbiorem spotkało się wystąpienie 
dr. hab. Macieja Błaszaka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Dok-
tor Błaszak przybliżył tajniki działania ludzkiego mózgu i zdradził 
zasady, jakimi powinni kierować się menedżerowie, którzy w swo-
jej pracy muszą stosować kreatywne myślenie. Goście Trendowni 
dowiedzieli się m.in., że mózg działa najbardziej kreatywnie w mo-
mencie, gdy wypoczywa. Uwagę przykuło również wyróżniające się 
niesztampową formułą wystąpienie Człowiek – Światło – Świado-
mość, autorstwa Jarosława Krawczyka z TheusLED.

Prof. dr hab. Wojciech Paprocki 
Katedra Transportu, Szkoła Główna Handlowa

Dr hab. Maciej Błaszak 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
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Człowiek w czasach rewolucji
Prof. dr hab. Piotr Płoszajski z Katedry Teorii Zarządzania Szkoły 
Głównej Handlowej zamknął program Trendowni swoją inspiru-
jącą prelekcją. Dotyczyła ona konsekwencji, jakie przyniesie lu-
dziom Czwarta rewolucja przemysłowa.

- Czwarta rewolucja przemysłowa to rewolucja sieci, platform, 
ludzi i technologii cyfrowych, która zaciera różnice pomiędzy 
sferami fizycznymi, cyfrowymi i biologicznymi - rozpoczął swoje 
wystąpienie prof. Płoszajski. Ale jak zaznaczył, nie jest to prosta 
kontynuacja trzeciej rewolucji przemysłowej, a jej konsekwencje 
są nieograniczone. A co najistotniejsze - czwarta rewolucja prze-
mysłowa kreuje nowych biznesowych zwycięzców.
Prof. Płoszajski stwierdził, że dzisiejsi liderzy muszą się spodziewać, 
że ich najwięksi rywale oraz technologie, które zagrożą ich pozycji, 
przyjdą spoza branży, w której działają. Zamiast wchodzić na szczyt, 
trzeba będzie zatem wchodzić do centrum sieci biznesowych, a za-
miast myśleć poza pudełkiem - myśleć w innych pudełkach.

Nie zabrakło dyskusji
Wzorem Forum Praktyków Logistyki uzupełnieniem wystąpień na 
Trendowni były dyskusje prowadzone w formule debaty. Panel dys-
kusyjny poświęcony był zmianom na rynku powierzchni magazy-
nowych, prowadził go Piotr Wąs, Leasing and Development Director 
P3. W gronie ekspertów, dyskutujących o aktualnej sytuacji i pro-
gnozach, znaleźli się Wojciech Weiss z firmy Graphene Partners; 
Zbigniew Gawęda, BD Manager w Fiege; Igor Roguski, Logistics Bu-
siness Development Manager Poland w firmie Panalpina; oraz Paweł 
Łaszczak, Supply Chain Optimization Supervisor /EMEA w Delphi.
W debacie Trendowni zastanawiano się przede wszystkim nad 
tym, którym trendom w logistyce i produkcji trzeba się bacznie 
przyglądać oraz jakie niosą one za sobą zagrożenia i możliwości. 
Dyskutowali na ten temat dr hab. Jana Pieriegud - profesor w Ka-
terze Transportu SGH, Paweł Orzech z Bosch Rexroth, Jakub Grzy-
bowski z CISCO, Łukasz Manowiecki z Philips Lightning Poland 
i Daniel Chudzik, dyrektor operacyjny i członek zarządu Kilargo.

Tradycyjna integracja
Tradycyjnym elementem FPL był zawsze wieczorny bankiet 
i tego elementu nie mogło zabraknąć także na Trendowni. Jedną 
z atrakcji wieczoru był konkurs polegający na prezentacji scenek, 
których przebieg opisywany był w konwencji komentarza sporto-
wego. Drużyny wykazały niezwykłe zaangażowanie, zaś zasłużo-
ną wygraną zdobyła ekipa w składzie Zofia Żaczek (Castorama), 
Jarosław Krawczyk (TheusLED) i Jarosław Łosek (Knauf). ■

Konkurs

Najlepszy Produkt dla 
Logistyki, Transportu, 
Produkcji 2016 

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych, 
innowacyjnych rozwiązań w branży TSL, które wdrożono 

w tym sektorze w ciągu ostatnich dwóch lat lub które wkrótce będą  
implementowane. 
Innowacje to nie tylko nowe, zaawansowane technologicznie produk-
ty, to także nowe koncepcje zarządzania i strategie obsługi klienta, 
które decydują o przewadze konkurencyjnej na rynku. Mogą nimi 
być modele biznesowe czy też unikatowe rozwiązania w zakresie ob-
sługi klienta, które mają szczególne znaczenie w działalności opartej 
na współpracy z wieloma dostawcami i podwykonawcami. 
W zglobalizowanym świecie innowacyjność rozwiązań w łańcu-
chu dostaw to szansa na uzyskanie przewagi konkurencyjnej 
i osiągnięcie lepszych wyników finansowych. Pamiętajmy bo-
wiem, że bycie liderem dzisiaj nie oznacza, że będzie się nim 
jutro. Dlatego firmy, aby przetrwać w dynamicznie zmieniającym 
się otoczeniu biznesowym, muszą być elastyczne i dopasowywać 
swoje modele biznesowe do oczekiwań klientów. 
Konkurs ma wyławiać najlepsze, innowacyjne rozwiązania w logisty-
ce, transporcie, produkcji, ale także inspirować i mobilizować mene-
dżerów łańcucha dostaw oraz przygotowywać ich do wyścigu w XXI 
wieku, w którym o sukcesie wielu firm przesądzają innowacje.
W ciągu wszystkich edycji konkursu udało nam się zgromadzić ponad 
500 innowacyjnych produktów i usług. Nagrodziliśmy ponad 50 z nich.  
W listopadzie niezależna Kapituła konkursu złożona z ekspertów 
od zarządzania łańcuchem dostaw dokona oceny nadesłanych 
zgłoszeń, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas grudniowej 
Gali Logistyki, Transportu Produkcji 2016. ■

Zapraszamy do składania pomysłów w kolejnej edycji 
naszego konkursu „Najlepszy Produkt dla Logistyki, 
Transportu, Produkcji 2016”, którego rozstrzygnię-
cie planujemy, jak zwykle, podczas Gali Logistyki,  
Transportu, Produkcji, 8 grudnia 2016 roku.

2 0 1 6

Na zgłoszenia czekamy do 3 listopada 2016.

Prof. dr hab. Piotr Płoszajski
Katedra Teorii Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa
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Tegorocznej edycji Forum towarzyszyło hasło: Smart collaboration. 
Better results. Jej program został podzielony na dwa intensywne dni.

Konferencja
Pierwszego dnia odbyła się całodniowa konferencja, którą otwo-
rzyła wspólna prezentacja Paweła Góreckiego z Carrefour Polska 
i Laszlo Bekefi z Coca-Cola Hellenic Polska, koncentrująca się na 
efektywnej współpracy producenta i sieci handlowej w celu two-
rzenia wartości dodanej. 
Pierwszą sesję konferencji wypełniły prezentacje strategiczne i ukazu-
jące spektrum działań ECR Polska. Adam Manikowski z Tesco Polska 
omówił sytuację na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i reakcję 
sieci na aktualne potrzeby klientów. Maximilian Musselius, prowadzą-
cy ECR Rosja, opowiedział o strukturze ECR Community i działaniach 
ECR National Initiatives. Szczególny akcent położył on na inicjatywy 
prowadzące do wzajemnego zrozumienia modelu biznesowego produ-
centów i dystrybutorów w branży FMCG, czego znakomitym przykła-
dem jest świetnie przyjęta w Rosji symulacja biznesowa Mar-Pro. 
Po przerwie rozpoczęła się sesja „technologiczna”. Viktor Riemer z IRi 
zaprezentował wyzwania dla handlu tradycyjnego w obliczu przemian 
technologicznych oraz potencjału wykorzystania gromadzonych da-
nych. A Jerzy Cichostępski z Makro Cash & Carry Polska i Janusz Anioł 
z Raben Logistics Polska przedstawili współpracę sieci handlowej 
i operatora logistycznego, która oparta jest na głębokim zrozumieniu 
potrzeb partnera. Sesję zakończył dr George Ninikas reprezentujący 
ORTEC Central & Eastern Europe, który mówił o optymalizacji ostat-
niej mili dostawy przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań. 
Kolejna, ostatnia sesja była swoistym pojedynkiem myśli shoppero-
wej! Uwagę słuchaczy przyciągnęli i serca podbili: Julia Izmałkowa -  

psycholog i etnografka z Izmałkowa Consulting oraz Ken Hughes - 
ekspert w dziedzinie marketingu i zachowań klientów z Glacier Con-
sulting. Badaczka skoncentrowała się na relacji klienta z marką przy 
wykorzystaniu mediów społecznościowych. A Ken Hughes przytoczył 
zaskakujące przykłady współpracy marki z konsumentami ze świato-
wych rynków. Prelegenci potwierdzili, że dzisiejszy nabywca oczekuje 
od marki bliskości (dostępności), personalizacji produktu oraz dostar-
czenia wyjątkowych przeżyć i doświadczeń w kontakcie z marką. 
Pierwszy dzień Forum zakończono wręczeniem nagród ECR 
Awards – wyróżnień przyznanych po raz pierwszy - dla projektów 
opartych na współpracy partnerów w łańcuchu wartości, które 
przekraczają podstawowe relacje biznesowe, a ich efektem są 
usprawnienia i rozwiązania, które przynoszą organizacjom war-
tość dodaną. Spośród finalistów: Joint Value Creation (Coca-Cola 
Hellenic i Carrefour Polska), Evolution in planning (British Ame-
rican Tobacco Polska, DHL, ORTEC) i Speed Docking Polska 2015 
(Coca-Cola, Danone, FM Logistics, Kompania Piwowarska, Nestle), 
zgromadzone na gali ECR audytorium wybrało - w głosowaniu - 
ten trzeci projekt jako zwycięzcę pierwszej edycji ECR Awards. 

Warsztaty
Drugi dzień Forum dostarczył solidnej porcji wiedzy praktycznej. 
Odbyły się trzy równoległe warsztaty na temat różnych obszarów 
rozwoju biznesu. Ken Hughes poprowadził Shopper Marketing Ma-
sterclass, dedykowany specjalistom zajmującym się shopper mar-
ketingiem, category managementem, trade marketingiem, marke-
tingiem konsumenckim, zarządzaniem marką, sprzedażą i obsługą 
klientów. Jonathan T. Scott, założyciel Center for Industrial Produc-
tivity and Sustainability, dzielił się z uczestnikami warsztatu The 
Sustainable Business podstawami wiedzy o zrównoważonym roz-
woju oraz doświadczeniem w mapowaniu procesów biznesowych, 
ograniczaniem strat w przedsiębiorstwie i wykorzystywaniem skoń-
czonych zasobów. Podczas trzecich warsztatów Retail home delive-
ry: Towards a new world of planning eksperci firmy ORTEC, George 
Ninikas, Patryk Fabisiak i Szabolcs Balazs, zapoznali uczestników 
z trendami w logistyce retail home delivery oraz z różnorodnymi 
rozwiązaniami wspierającymi realizację ostatniej mili dostawy. Pod-
czas zadania warsztatowego uczestnicy mieli okazję zaprojektować 
własne plany dystrybucji i sprawdzić ich wykonalność, wykorzy-
stując rozwiązanie ORTEC Routing & Dispatch, a także porównać je 
z wynikami automatycznego planowania odbywającego się w opar-
ciu o algorytmy dostarczane przez ORTEC. Zadanie planowania 
najlepiej wykonali przedstawiciele Frigo Logistics i wygrali Value 
Assessment Study warte 5000 euro, które zostanie przeprowadzone 
w firmie przez konsultantów/ekspertów ORTEC.

■ /ak/
Fot. Bartek Dąbrowski

ECR Forum 2016 

W czerwcu 2016 roku w Warszawie po raz szósty odby-
ło się Forum ECR. Szefowie i menedżerowie najważniej-
szych firm branży FMCG i DIY – producentów, dystrybu-
torów, detalistów oraz dostawców usług - spotkali się, 
by wspólnie zastanawiać się, jak dzięki lepszej współ-
pracy skuteczniej obsługiwać zmieniające się potrzeby 
nabywców, dostarczać wartość dodaną konsumentom  
i partnerom biznesowym, trafniej rozpoznawać i przy-
gotować się do nadchodzących trendów na rynku. 

Inteligentna 
współpraca 
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Tegoroczna edycja Polskiego Kongresu Logistycznego LOGISTICS 
2016 zyskała wymiar europejski ze względu na połączenie 

z Europejskim Kongresem Logistycznym EUROLOG 2016. Tematy-
ka kongresu stanowiła przedłużenie XII Kongresu, podczas którego 
dyskutowano o komunikacji w łańcuchu dostaw. Współczesna ko-
munikacja opiera się bowiem na ogromnych bazach danych, które 
są przetwarzane i analizowane, aby następnie stać się podstawą do 
wnioskowania na temat modyfikacji procesów logistycznych, wy-
sokości produkcji i sposobach dotarcia do klienta. Przewodniczący 
Europejskiego Towarzystwa Logistycznego Jose Marinus podkreślił, 
że czy tego chcemy czy nie, to przyszłość naszego świata należy do 
czujników i danych, które z nich odczytujemy. Dzięki nim można za-
rządzać zapasami w inteligentny sposób, przewidywać czas przejaz-
du z dokładnością do kilku minut, zarządzać konserwacją urządzeń 
i monitorować cały ruch, jaki wchodzi w zakres badanego obszaru. 
A to dopiero początek zmian, jakie nas czekają w najbliższych latach.
W podobnym tonie przemawiał Hans-Christian Pfohl z Technische 
Universität Darmstadt: - Jesteśmy świadkami czwartej rewolucji 
przemysłowej, której głównymi cechami są wydajne systemy infor-
matyczne i komunikacyjne, przełomowe innowacje technologiczne 
oraz rosnący udział modelu sprzedaży towarów i usług poprzez 
różnego rodzaju platformy - mówił H.-Ch. Pfohl. - Innowacje tech-
nologiczne generują gwałtowne zmiany w środowisku biznesu. Bły-
skawicznie pojawiają się zupełnie nowe rynki, stare upadają w za-
straszającym tempie. Radykalnie zmienia się sposób, w jaki firmy 
prowadzą swoje interesy i współpracują ze sobą w łańcuchu dostaw.

Pewne są tylko zmiany 
Zmiany to jedyna rzecz, co do której nikt nie ma wątpliwości na świecie. 
Jak więc przygotować się na te zmiany? Na to pytanie starał się odpowie-
dzieć  Rami Goldratt, syn twórcy teorii ograniczeń, który jest prezesem 
firmy doradczej Goldratt Group w Izraelu. W obliczu zmian wszelkie 
prognozowanie jest nietrafne, dlatego dla odniesienia sukcesu na rynku 
należy znaleźć przestrzeń pomiędzy „za mało” i „za dużo”. W obliczu 
coraz większej kastomizacji produktów firmy zmuszone są do opero-
wania na coraz większych zapasach i do coraz szybszego dostarczania 
zamówień, co znów przekłada się na przyzwyczajenie się klienta, że 
otrzymuje produkt natychmiast, bez czekania na dostawę. Coraz czę-
ściej wyścig o klienta wygrywają te firmy, które posiadają najwięcej 
rozproszonych magazynów, dzięki czemu mogą oferować najszybszą 
dostawę do indywidualnego odbiorcy. Do tych dwóch  dynamik docho-
dzi jeszcze trzecia, która mówi o skracającym się cyklu życia produktu.

- Są branże, takie jak elektronika czy moda, w których cykl życia 
produktu skrócił się w ciągu ostatniego dziesięciolecia z trzech lat do 
trzech miesięcy - wyjaśniał R. Goldratt. 
Wobec tak przedstawiającej się dynamiki rynku firmy jedynym 
wyjściem, aby pozostać na rynku, jest jego obserwacja i reagowanie 
na oczekiwania klientów. 

Współpraca nauki i biznesu
Kongres odbywał się w dwóch blokach tematycznych. Jeden z nich po-
święcony był  inteligentnej logistyce, innowacjom w logistyce produkcji 
i efektywnym rozwiązaniom w handlu omnikanałowym. W tym bloku 
można było wysłuchać 20 wystąpień teoretyków i praktyków, którzy 
omawiali kwestie poszukiwania miejsc styku logistyki kontraktowej 
i e-commerce, przedstawiali innowacyjne rozwiązania w kierunku Fi-
zycznego Internetu oraz zwalczania zagrożeń wynikających ze stosowa-
nia nowoczesnych technologii w łańcuchu dostaw, a także zachęcali do 
optymistycznego spojrzenia na przyszłość branży poprzez prezentację 
wizji wykorzystania technologii mobilnych, symulacyjnych, optymali-
zacyjnych i informatycznych w zarządzaniu produkcją i logistyką.
Kolejny blok obfitował w tematy związane z nowoczesnymi strate-
giami zakupowymi oraz wykorzystaniem ICT w procesach logistycz-
nych, magazynowaniu i łańcuchach dostaw. Według ekspertów sku-
teczne zarządzanie procesami logistycznymi bez wsparcia ze strony 
systemów informatycznych jest w dzisiejszych czasach praktycznie 
niemożliwe. Przedsiębiorstwo, które się nie rozwija informatycznie 
i nie nadąża za aktualnymi trendami związanymi z wykorzystaniem 
technologii mobilnych, nie ma szans na osiągnięcie sukcesu i sku-
teczną rywalizację rynkową. 
Pomimo oficjalnego zakończenia obrad kongresu uczestnicy Logistics 
2016 mieli nadal możliwość prowadzenia dyskusji, wymiany doświad-
czeń oraz wzięcia udziału w wizytach technicznych w czołowych 
przedsiębiorstwach logistycznych, które prowadzą działalność m.in. na 
terenie regionu poznańskiego. Tak jak w poprzednich edycjach kon-
gresu, tak i tym razem dużym zainteresowaniem cieszyły się także 
warsztaty tematyczne prowadzone przez prelegentów Logistics 2016.

ELA Research Day
W ostatnim, trzecim dniu kongresu, w siedzibie Instytutu Logistyki 
i Magazynowania odbyła się konferencja „ELA Research Day” orga-
nizowana przez Europejskie Towarzystwo Logistyczne. Wzięło w niej 
udział blisko 100 osób reprezentujących zarówno ośrodki akademickie 
i badawcze, jak i przedsiębiorstwa – z kraju i zza granicy. 

■ /ak/

Logistics 2016 

W Poznaniu w maju br. odbył się XIII Kongres Logistyczny, w którym uczestniczyło około 800 osób związanych z branżą TSL. 
Kongres przebiegał pod hasłem „Logistyka w cyfrowym świecie”. 

Logistyka w cyfrowym świecie
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Wielu menedżerów odbiera dwie-
ście maili dziennie, reagując na 

sprzeczny zestaw oczekiwań i żądań. Od-
noszą wówczas wrażenie, że ich uwaga 
nie należy do nich samych, a bardziej do 
ponaglającego szefa, niekompetentnego 
pracownika lub niezadowolonego klienta. 

W rezultacie rzadko bywają obecni duchem podczas zabaw 
z dziećmi czy rozmowy z żoną lub mężem. Ich bliscy mają po-
czucie ich nieobecności tu i teraz, kiedy czas wolny powinni 
poświęcić rodzinie. 
Nietrudno zauważyć, że rozwój nowych mediów i technologii 
informatycznych stwarza okazję i potrzebę coraz częstszych po-
budzeń uwagi, przy czym treść owych pobudzeń staje się coraz 

mniej istotna. Poziom rozproszenia uwagi na rzeczy nieistotne 
pokazuje, iż w coraz większym stopniu jest nam wszystko jed-
no, na czym się koncentrujemy, a więc co sobie cenimy. Czy-
tamy nieistotne dla nas reklamy, oglądamy kiepskiej jakości 
seriale i słuchamy skrajnie uproszczonej muzyki. Na dworcach 
i lotniskach automatycznie – zgodnie z odruchem orientacyj-
nym (orienting response) – zwracamy uwagę na nowe źródła po-
budzeń, najczęściej napływających z ekranu telewizora. Nasze 
zachowanie przypomina skoordynowaną reakcję stada małp na 
widok pełznącego pytona: wszystkie osobniki zwracają wzrok 
w tym samym kierunku. 
Oczywiście większość z nas robi wszystko, by odizolować się od 
informacyjnego szumu i uporczywie wlepia wzrok w komórki, 
tablety i wakacyjne czytadła. Wokół nas trwa ustawiczna walka 
o ograniczone zasoby uwagi, a najbardziej na tym traci prze-
strzeń publiczna niezbędna dla elementarnych form społecznej 
interakcji. Nawet jeśli nie rozmawiamy ze sobą w przestrzeni 
publicznej – ale jednocześnie nasza uwaga nie jest zaabsorbo-
wana reklamami – spotykamy siebie nawzajem jako osoby i bu-
dujemy na bazie takich spotkań własną tożsamość. Najnowsze 
badania nad mózgiem społecznym, a konkretnie nad jego ewo-
lucyjnie najmłodszą częścią: przyśrodkową korą przedczołową 
(medial prefrontal cortex), pokazują, iż tożsamość - a więc po-
jęciowe rozumienie samego siebie – jest tworem, dzięki które-
mu grupy, do których należymy, uzupełniają nasze naturalne 
impulsy –  impulsami pochodzenia społecznego. Tożsamość 
przypomina konia trojańskiego wprowadzającego w sferę oso-
bistą, prywatną i własną ewolucyjne reguły dopasowania się do 
standardów grupy. Jeśli nie możemy poświęcić uwagi innym, 
z czasem podlegamy destrukcyjnej dla nas społecznej izolacji. 
Zasoby uwagi są zatem najcenniejszymi aktywami umysłu 
menedżera, aktywami, które podobnie jak pitna woda i czyste 
powietrze mają społeczny wymiar i należą do kategorii ogra-
niczonych dóbr publicznych. Wszystkie one podlegają regula-
cji zgodnie z teorią wspólnego pastwiska (tragedy of the com-
mons), wyjaśniającą wyeksploatowanie ograniczonych zasobów 
drogą nieograniczonego dostępu do nich. Aby nie doprowadzić 
do wyczerpania zasobów uwagi przez otaczający szum informa-
cyjny, potrzebna jest cisza, która zyskuje status najcenniejsze-
go dobra na wolnym rynku. Dzięki czystemu powietrzu możemy 
oddychać, a dzięki chwili ciszy możemy myśleć. Tak jak mam 
prawo nie być zatruwany, tak mam prawo nie być adresatem 
komunikatów, którymi nie jestem zainteresowany. 
Cisza jest dzisiaj oferowana jako dobro luksusowe. Podróżując 
lotniczą klasą biznes możemy korzystać z poczekalni wolnych 
od jakichkolwiek reklam, gdzie jedynym słyszalnym dźwiękiem 
jest uderzenie łyżeczki o porcelanową filiżankę. Zupełnie innym 
– etycznym -problemem jest fakt, iż z takich oaz ciszy korzy-
stają najczęściej ludzie, którzy zbili majątek na reklamowaniu 
innym zalet tego, czym ci inni nie byli zainteresowani. 

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

Rozważania nad umysłem współczesnego menedżera 

Stado małp i pełzający pyton

■ Maciej Błaszak



MANUFACTURING SUMMIT
NAJWAŻNIEJSZE SPOTKANIE POLSKIEGO SEKTORA PRODUKCJI

8 listopada 2016, Warszawa

NOWE IDEE STUDIA PRZYPADKÓW DEBATY EKSPERCKIE

PANELE DYSKUSYJNE NETWORKING NAJLEPSZE PRAKTYKI
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