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Wstęp
Zarządzanie łańcuchami dostaw nie jest nowym zagadnieniem badawczym, ale
aspekty jakościowe i organizacyjne w obecnej rzeczywistości gospodarczej nabierają
szczególnego znaczenia, przede wszystkim dlatego, że w niedalekiej przyszłości staniemy się społeczeństwem informacyjnym, a jego poziom uwarunkowany będzie od istniejącego w danym czasie poziomu organizacyjnego, jakościowego i technologicznego.
Waga tej problematyki, a także właściwa konstrukcja nowoczesnych łańcuchów
dostaw, przy wsparciu narzędzi elektronicznych, może przynieść wymierne korzyści
ekonomiczne wszystkim jego uczestnikom, głównie w zakresie poprawy jakości funkcjonowania i obniżki kosztów.
Coraz liczniejsza grupa polskich managerów już dziś uświadamia sobie, że zachodzące w Polsce procesy ewolucji łańcuchów dostaw, wywołane rosnącą konkurencja
krajową i zagraniczną, wymagają wiedzy i praktycznych umiejętności w dziedzinie zarządzania procesami logistycznymi, jak również praktycznego wykorzystania narzędzi
elektronicznych.
Praca zawiera prezentację opinii i poglądów przedstawicieli środowiska studenckiego
i pracowników nauki z różnych zespołów i ośrodków badawczych, którzy uczestniczyli
w konferencji „Logideas” organizowanej przez Studenckie Naukowe Koło Logistyczne
Corlog działające przy Wyższej Szkole Logistyki.
W zamieszczonych opracowaniach uwzględnia się złożoność i wieloaspektowość
problemów, które stanowią istotne zagadnienia w sferze zarządzania łańcuchem dostaw.
To zadecydowało o formie i zakresie przedstawionej publikacji. Konstrukcja opracowania obejmuje pięć części, gdzie w pierwszej porusza się szeroko zagadnienia najnowszych rozwiązań Logistyki 4.0, innowacyjność produktów i systemów logistycznych,
uwarunkowania standaryzacji obsługi klienta w strategii omnichannel oraz nakreśla
drogę do transparentności wybranych procesów logistycznych. Istotnym elementem
rozdziału jest również automatyzacja procesów logistycznych jako klucz w rozwoju
przedsiębiorstwa.
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W drugiej części przedstawiono problemy współczesnych łańcuchów dostaw, gdzie
dokonano analizy przewozu towarów niebezpiecznych koleją w wybranych państwach
Europy z prognozą dla Polski na najbliższe lata, opisano operatora 4PL jako dostawcę
wiedzy o innowacyjnych rozwiązaniach logistycznych oraz określono wpływ Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na sektor TSL. Znalazły się również takie zagadnienia
jak: wartość komunikacyjna etykiet opakowań żywności w świetle wymagań unijnych
i problematyka roszczeń i odpowiedzialności stron umowy w transporcie drogowym.
Część trzecią poświęcono wyzwaniom organizacyjnym nowych rozwiązań w logistyce ze szczególnym uwzględnieniem problematyki innowacyjności logistyki ostatniej
mili w przedsiębiorstwach kurierskich i transportowych, innowacji w opakowaniach
biodegradowalnych i zabezpieczeniach w transporcie czy innowacyjnych połączeniach
kolejowych pomiędzy Azją a Europą. Znalazły się też zagadnienia logistyki miejskiej
jako alternatywnej formy transportu na przykładzie miasta Poznań i ekologistyka jako
metoda zarządzania odpadami na obszarach zurbanizowanych.
Część czwarta dotyczy praktycznego zastosowania narzędzi optymalizacyjnych
w logistyce, gdzie m.in. określono wpływ kontaktu z klientami na efektywność dystrybucji na poziomie strategicznym, dokonano wyboru metody zaopatrywania produkcji
z wykorzystaniem symulacji procesów oraz sporządzono analizę jakości obsługi klienta
w procesie dystrybucji połączoną z analizą opłacalności wdrożenia systemu TMS.
Część piąta prezentuje inteligentne rozwiązania w logistyce, gdzie znalazły się takie
zagadnienia jak: inteligentne magazyny, inteligentne tachografy jako narzędzie usprawniające procesy w transporcie drogowym, autonomiczność pojazdów samochodowych
w branży TSL oraz problemy przyszłości transportu z wykorzystaniem zintegrowanego
systemu pomiarowego.
Można wyrazić nadzieję, że poddanie naukowej refleksji wybranych kwestii dotyczących zarządzania łańcuchem dostaw w warunkach gospodarki rynkowej stanowić
będzie inspirację do dalszych rozważań nad tą problematyką przez środowiska młodych
naukowców.
Adam Koliński, Maciej Stajniak

Część 1
Współczesne trendy w logistyce

Rozdział 1
Różnice strukturalne
w ujęciu najnowszych rozwiązań logistyki 4.0
Waldemar Osmólski1
Ustawicznie zmieniające się potrzeby rynkowe oraz koncentracja całego łańcucha dostaw na poziomie obsługi klienta wymusza zarówno w świecie biznesowym, jak i naukowym, poszukiwanie
nowoczesnych rozwiązań usprawniających procesy logistyczne. Niniejsza tendencja prowadzi do
transformacji obecnie stosowanych rozwiązań, w kierunku inteligentnych łańcuchów dostaw. Mając
na względzie powyższe aspekty, autor niniejszego rozdziału poddał dogłębnej analizie różnice strukturalne wyróżniające logistykę 4.0 na tle najnowszych rozwiązań technologicznych. Na konkretnych
przykładach pokazano zestawy narzędzi oraz działań wpływających na optymalizację procesów logistycznych w przedsiębiorstwie, wspieranych przez inteligentne systemy cyber-fizyczne, dostarczające
istotne informacje, w oparciu o pełną współpracę Internetu Rzeczy (IoT), w celu osiągnięcia znacznego
stopnia automatyzacji. Zwrócono również szczególną uwagę na niezmiernie istotny aspekt, którym
niezmiennie pozostaje element ludzki.

Słowa kluczowe: logistyka 4.0, Internet Rzeczy, dygitalizacja.

Wstęp
W obecnym świecie, dzięki postępującej digitalizacji, jesteśmy na początku czwartej
rewolucji przemysłowej związanej z przejściem do systemów cyber-fizycznych łączących
ze sobą maszyny, procesy i produkty w inteligentne rozwiązania gospodarcze i samo-sterowalne „Inteligentne sieci i łańcuchy dostaw”. W ramach tych ostatnich współpracujące ze sobą inteligentne przedsiębiorstwa (ang. Smart Factories) wymieniają w inteligentnych łańcuchach dostaw, w sposób zautomatyzowany, informacje z kooperantami,
1

  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania.

10

Zarządzanie współczesnymi łańcuchami dostaw. Wybrane aspekty jakościowe i organizacyjne

dostawcami oraz sieciami dystrybucyjnymi i serwisowymi. Procesy te mają wymiar
end-to-end i obejmują cały okres życia produktu (ang. lifecycle). Tego rodzaju komponenty składają się na pojęcie Przemysłu 4.0 jako paradygmatu częściowo zdefiniowanego poprzez wykorzystanie urządzeń w komunikacji maszyna-maszyna (Internet
rzeczy – IoT) do tworzenia fabryk, które działają jak inteligentne systemy produkcyjne:
szereg urządzeń i maszyn jest dostosowana do stałej komunikacji w celu stworzenia
spójnego, dobrze widocznego systemu. W idealnym świecie rezultatem końcowym jest
odkrycie obszarów nieefektywności, dokładniejsza optymalizacja niektórych decyzji
oraz automatyzacja niektórych prostych (lub nie tak prostych) procesów. Logistyka 4.0
działa na tych samych zasadach, ale z innym zestawem części składowych. W szczególności wykorzystuje inteligentne systemy transportowe oferujące menedżerom łańcucha
dostaw, spedytorom i innym partnerom niezbędną wiedzę niezbędną dla optymalnego
zarządzania przepływami towarowymi.

1. Definicja Logistyki 4.0
Aspekty związane z próbami definiowania Logistyki 4.0 nie do końca są jasne
i klarowne. Głównie skupiają się na analizie systemów zarządzających przepływami
i integracją dużej ilości danych oraz na zdecentralizowanych systemach zarządzania
informacją [Dussmann Group 2016, Strandhagen i in. 2017, s. 359–369, Wang 2016,
Wrobel-Lachowska i in. 2018, s. 402–409]. Z tego też względu definicja Logistyki 4.0
zawiera w sobie dwa aspekty: procesowy (procesy zachodzące w łańcuchu dostaw) oraz
technologiczny (narzędzia i technologie wspierające procesy wewnętrzne w łańcuchach
dostaw) [Szymańska i in. 2017]. Zakres funkcjonalny aspektów technologicznych zawarty jest w obszarze IT, generującym wiele możliwości z zakresu optymalizacji przepływów. Chodzi tu między innymi o: zwiększenie niezawodności i przewidywalności,
a tym samym zminimalizowanie ryzyka, zmniejszenie kosztów transportu, zwiększenie
zdolność do innowacji, zwiększona zwinność i elastyczność, np. w przypadku nowych
wymagań rynkowych [www.i-scoop.eu]. Aspekt procesowy jest natomiast ściśle uzależniony od rodzaju i funkcjonalności zastosowanej technologii w obrębie łańcucha
dostaw. Bardzo często to użyta technologia wymusza zmianę procesów, stanowiąc podstawę do zastosowania konstrukcji całych systemów wymiany towarowej. Tu spotykamy
się również z definicją tzw. inteligentnej logistyki, zakładającej, iż określony poziom rozwoju technologicznego ma charakter tymczasowy [Baretto 2017, s. 1245–1252, Heistermann 2018]. Koncepcja ta ściśle wiąże się z pojęciem Inteligentnych Produktów, czyli
takich, które mają możliwość zbierania, przechowywania i udostępniania odpowiednich
danych, natomiast idea Inteligentnych Usług opiera się na dostarczaniu nowoczesnych
metod pomiaru i analizy informacji [Galindo 2016, Szymańska 2017]. Jak widać, definicje te zawierają w sobie aspekty naukowe nakierowane przede wszystkim na obszary
badawczo-rozwojowe. Nieco odmiennie definiowana jest Logistyka 4.0 w ujęciu operacyjnym, co widzimy jednoznacznie w publikowanych raportach ośrodków badawczych
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i firm logistycznych [Bubner 2013, DHL, Fraunhoffer 2014]. W oparciu o zawarte tam
twierdzenia Logistyka 4.0 obejmuje wykorzystanie inteligentnych technologii w operacjach magazynowych, obsłudze materiałów, zarządzaniu zapasami i systemach transportowych, zapewniając w pełni sieciowy strumień dostaw, który oferuje menedżerom
łańcucha dostaw, nadawcom, spedytorom i innym podmiotom niezbędną przejrzystość
i widoczność procesów, w celu optymalnego kierowania transportem i wykonywania
innych zadań logistycznych. Logistyka 4.0 zmienia sposób, w jaki surowce, półprodukty
czy produkty gotowe są przechowywane i transportowane do punktu dystrybucyjnego, a następnie do konsumenta końcowego. Warto tu podkreślić, iż pożądanym celem
każdego przedsiębiorstwa jest posiadanie zintegrowanego systemu umożliwiającego obsługę wszystkich procesów, dostarczającego niezbędnych informacje i analizy przez jak
najmniejszą liczbę użytkowników. Jako elementy tego rodzaju rozwiązań mogą posłużyć
następujące przykłady:
a) magazyny wykorzystujące zaawansowane funkcje automatyzacji, w tym wykorzystanie autonomicznych robotów, dronów i systemów obsługi materiałów, które są
nadzorowane przez zaawansowane systemy sterowania,
b) koncepcja autonomicznych samochodów ciężarowych, czy też wykorzystanie
platooningu mogą poprawić efektywność paliwową,
c) wykorzystanie różnorodnych czujników w celu uzyskania w czasie rzeczywistym
niezbędnych informacji służących do optymalnego zarządzania flotą pojazdów,
d) wykorzystanie pojawiających się technologii, takich jak blockchain, służących do
realizacji inteligentnych kontraktów, autentykacji pochodzenia towarów, digitalizacji przepływów w handlu i umożliwienia pełnego śledzenia przesyłek.

2. Wyróżniki Logistyki 4.0.
Kiedy mówimy o Logistyce 4.0 bardzo często łączymy to pojęcie bezpośrednio
z Przemysłem 4.0, czyli z koncepcją czwartej rewolucji przemysłowej opartej na komunikacji pomiędzy maszynami działającymi w autonomicznym obszarze funkcjonalnym. Dzieje się tak najczęściej z jednego powodu, a mianowicie braku historycznych
doświadczeń i uwarunkowań w obszarze logistyki, być może dlatego, że nowy paradygmat logistyki uważamy za fundamentalny wzrost przemysłu 4.0. Bez względu na to
czy tak w rzeczywistości jest, czy też nie, staje się oczywiste, iż w związku z nastaniem
nowych czasów w logistyce mają one ogromny wpływ na zmiany funkcjonowania całej
gospodarki. W tym miejscu należałoby zastanowić się, czym tak naprawdę wyróżnia się
Logistyka 4.0, czy posiada odrębne elementy, które pozwalają na jej odrębną definicje,
a jednocześnie zachowują pełną korelację z Przemysłem 4.0? Odpowiedź może brzmieć
jedynie twierdząco. Poniżej wyspecyfikowano cztery najważniejsze:
a) adaptacja rozwiązań IoT dla procesów logistycznych, gdzie pojawia się problematyka mobilności towarów czy opakowań i identyfikacja ich w każdym położeniu w łańcuchu dostaw. Rozwiązania używane w tym aspekcie różnią się od
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funkcjonalności stosowanych w nowoczesnych fabrykach, gdzie infrastruktura
komunikacyjna jest ściśle zdefiniowana. W przypadku rozwiązań logistycznych
należy przede wszystkim położyć duży nacisk na systemy komunikacji i integracji.
Prawidłowe funkcjonowanie urządzeń w środowisku rozproszonym bezwzględnie
wymaga szybkich sieci komunikacyjnych i rozwiązań mobilnych, jakimi mogą być
dla przykładu rozwiązania z zakresu sieci 5G,
b) tworzenie platform integracyjnych, między innymi z rozwianiami stosowanymi
w Przemyśle 4.0, tworząc tym samym funkcjonalny ekosystem bazujący na pełnej współpracy pomiędzy producentami, spedytorami, przewoźnikami czy też
operatorami logistycznymi. Jest to jeden z najistotniejszych elementów z punktu
widzenia komunikacji i dostępu do niezbędnych informacji. Jeśli występuje brak
możliwości dostępu do informacji na temat procesów produkcyjnych obsługiwanych klientów, aby zrozumieć, w jaki sposób ich harmonogramy zazębiają się
z planowaniem transportu, bezwzględnie dojdzie do eskalacji zakłóceń w całym
łańcuchu dostaw,
c) działania w czasie rzeczywistym prowadzone w procesach zachodzących w całym
ekosystemie logistycznym wraz z pełnymi możliwościami analitycznymi. Brak takich rozwiązań utrudnia przewidywanie wyników podjętych decyzji, co oznacza,
że zakłócenia (w postaci nieoczekiwanych zdarzeń) mogą w znacznym stopniu
wpłynąć na modyfikację realizowanych planów. Jednym z rozwiązań eliminujących powstawanie tego rodzaju problemów jest zastosowanie narzędzi z obszaru
analiz prognostycznych. Wykorzystując istniejące dane operacyjne w zaawansowanych procesach analitycznych, można tworzyć prognozy, które uwzględniają
zmienność rynku i opracowywać plany, które odzwierciedlają oczekiwania konsumentów. Zmniejsza to prawdopodobieństwo wystąpienia nieoczekiwanych
zdarzeń (choć oczywiście nie eliminuje ich całkowicie), co w sumie przekłada się
na mniejszą liczbę zakłóceń,
d) wykorzystanie inteligentnych technologii, funkcjonujących w obszarze całego łańcucha dostaw, zmieniające tradycyjne przepływy w nowe możliwości gromadzenia i przetwarzania dużych ilości informacji o położeniu towaru czy też zmianie
jego parametrów fizycznych. Rozwiązania te są częściej kojarzone z procesami
przemysłowymi i produkcyjnymi (ponieważ stanowią podstawę nowoczesnej
„inteligentnej fabryki”), ale są równie ważne dla rozwoju inteligentnego zarządzania logistycznego. Dzięki nim można między innymi stworzyć środowisko,
w którym wszystkie przesyłki mogą być monitorowane w czasie rzeczywistym
i w przypadku jakichkolwiek zakłóceń czy to parametrów fizycznych, czy też
terminów dostaw, wprowadzić odpowiednie działania korygujące.
Tego rodzaju rozwiązania stanowią jeden z kluczowych aspektów budowy inteligentnych strumieni wartości jako podstawy do zwiększenia wydajności i kompleksowości
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logistyki w stosunku do wcześniejszych rozwiązań. Nawiązujemy w tym miejscu do
aspektów czy też pojęcia tzw. logistyki wyprzedzającej, posiadającej zdolność do przewidywania zdarzeń mogących nastąpić w przyszłości, zapobiegając tym samym powstaniu
wąskich gardeł w procesach logistycznych czy też produkcyjnych. Stan ten umożliwi
planistom (a nawet autonomicznym procesom maszynowym) dostosowanie harmonogramów produkcji do przyszłych zmian popytu. W miarę jak logistyka wyprzedzająca
stanie się rzeczywistością, globalny łańcuch wartości stanie się bardziej złożony, opierający się na zaawansowanych algorytmach predykcyjnych i integracji coraz większej
liczby powiązanych ze sobą elementów, a jednocześnie będzie o wiele szczuplejszy, oferując bardziej adaptacyjne, zwinne środowisko, w którym znacznie skracają się czasy
realizacji zamówień, a niedobory, nadmiary i wszelkiego rodzaju zakłócenia stają się
coraz rzadsze. Najlepiej oddaje to rysunek 1.

Rys. 1. Wyróżniki Logistyki 4.0
Źródło: oprac. własne.

Z racji na taki charakter powiązań zasadniczym wyzwaniem jest integracja cyberprzestrzeni z fizycznymi obiektami wyposażonymi w układy sensoryczne. Realizacja
takiego wyzwania wymaga integracji kompetencji biznesowych i technologicznych
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w celu efektywnego wsparcia krajowych przedsięwzięć gospodarczych, a w szczególności wykorzystania rozwiązań umożliwiających strukturalne wykorzystanie platform
integracyjnych łączących rozwiązania informatyczne wielu przedsiębiorstw.

3. Adaptacja rozwiązań IoT dla procesów logistycznych – Inteligentne
jednostki ładunkowe
3.1. Definicja zagadnienia

Internet Rzeczy (ang. Internet of Things, skrót IoT) to idea, w której każde urządzenie
komputerowe, maszyny, budynki, zwierzęta oraz ludzie mają unikatowe identyfikatory oraz posiadają możliwość zbierania, a następnie przesyłania między sobą danych
poprzez wykorzystanie sieci Internet. Pierwsze wzmianki o pojęciu Internet Rzeczy
pojawiły się w 1999 r., kiedy to Kevin Ashton przedstawił je wraz z całą koncepcją.
Bazując na niej, a w szczególności opierając się o aspekty logistyki, możemy stwierdzić,
iż inteligentne urządzenia mogą oferować wsparcie w zakresie gospodarki magazynowej, obsługi zamówień, zarządzania łańcuchem dostaw oraz dystrybucji. W przypadku
śledzenia przesyłek dopiero rozwiązania IoT, które wypierają etapowe skanowanie (załadunek, kolejne punkty podróży), pomogą określić dokładne położenie towaru podczas realizacji zlecenia. Pozwala na to łączność bezprzewodowa za pośrednictwem sieci
komórkowych, Wi-Fi i technologii Bluetooth, które umożliwiają wymianę informacji
między czytnikami, skanerami i komputerami. W konsekwencji wzrasta procentowa
ilość przesyłek dostarczonych za pierwszym razem. Możliwość monitorowania stanu
dostawy w czasie rzeczywistym nie tylko pozwala reagować na nagłe wypadki, ale też
umożliwia niedostępne wcześniej czynności – np. automatyczne sterowanie temperaturą
przy przewożeniu ludzkich organów, żywych zwierząt lub żywności.
Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych doprowadził do innowacji w zakresie technologii przechwytywania danych, takich jak RFID, oraz systemów przetwarzania informacji, takich jak EPCIS (elektroniczne systemy informacyjne dla kodów
produktów), BI (Business Intelligence) oraz bardziej zaawansowane systemy ERP. Identyfikacja radiowa i powiązane systemy informatyczne umożliwiają dostęp do dużej liczby
informacji w czasie rzeczywistym na temat przepływu materiałów i zdarzeń w łańcuchu dostaw. Ponieważ dzisiejsze tagi RFID stają się coraz lepsze i tańsze, a standardy
EPC ewoluują, obecne są nowe możliwości wykorzystania informacji pozyskanych za
pomocą RFID do planowania i kontrolowania operacji w łańcuchu dostaw w czasie
rzeczywistym. W przypadku działań kontrolnych w łańcuchu dostaw może to oznaczać
zmianę paradygmatu, zmierzającą w kierunku kontroli w czasie rzeczywistym i podejmowania decyzji, wypełniając lukę czasową między wystąpieniem zdarzeń a ich działaniami naprawczymi.
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Prawdziwą rewolucją w zakresie identyfikacji wprowadziło zastosowanie beaconów,
emitujących stały radiowy sygnał dzięki energooszczędnemu rozwiązaniu Bluetooth
Low Energy. Zdolne odczytać te dane urządzenia (np. smartfony) przetwarzają je potem, by określić m.in. ID, przeznaczenie i dokładne położenie towaru opatrzonego beaconem. To proste urządzenie ma nieskończoną ilość zastosowań – może np. wskazać
użytkownikowi miejsce na imprezie masowej albo aktywować się, gdy klient wchodzi
z telefonem do sklepu i na podstawie historii jego zakupów polecić mu odpowiednie
produkty, a sprzedawcy dostarczyć niezbędnych informacji na temat zwyczajów kupujących. W logistyce beacony mogą pomagać m.in. przy oznakowaniu towarów oraz
przy inwentaryzacji – w takim przypadku produkty same będą się meldować, gdy w ich
zasięgu znajdzie się odpowiedni komputer. Technologia ta jest już teraz używana do
śledzenia i lokalizacji przewożonych towarów.
3.2. Przykład rozwiązania – magazyny

Magazyny zawsze pełniły rolę ważnego węzła w przepływie towarów w ramach łańcucha dostaw. Jednak w obecnej sytuacji gospodarczej służą one również jako kluczowe
źródło przewagi konkurencyjnej dla dostawców usług logistycznych, którzy mogą szybko, efektywnie pod względem kosztów i coraz bardziej elastycznie nimi zarządzać. Nie
jest to łatwe wyzwanie. Z tysiącami różnych rodzajów i form towarów składowanych
obecnie w przeciętnym magazynie każdy metr kwadratowy powierzchni magazynowej
musi być optymalnie wykorzystany, aby zapewnić jak najszybszy odbiór, przetwarzanie
i dostawę określonych towarów. Rezultatem tego jest szybkie, oparte na technologii
środowisko, które jest idealne dla aplikacji IoT. Od palet i wózków widłowych po samą
infrastrukturę budowlaną, nowoczesne magazyny zawierają wiele aktywów, które mogą
być połączone i zoptymalizowane poprzez IoT. W magazynie szeroko rozpowszechniona opcja znakowania palet lub produktów, przy użyciu tanich, miniaturowych urządzeń
identyfikacyjnych, takich jak RFID, toruje drogę do inteligentnego zarządzania magazynem. Między innymi w procesie przyjęcia towaru czytniki bezprzewodowe przechwytują dane przesyłane z każdej palety, które mogą obejmować informacje na temat
produktu, takie jak objętość i wymiary, które z kolei mogą być zagregowane i wysłane do
WMS w celu dalszego ich wykorzystania. Ta możliwość eliminuje czasochłonne zadanie
ręcznego liczenia i skanowanie palet. Kamery dołączone do bramek mogą być również
wykorzystywane do wykrywania uszkodzeń. Po przeniesieniu palet w odpowiednie
miejsce znaczniki przesyłają sygnały do systemu WMS, aby zapewnić wgląd w czasie
rzeczywistym w poziomy zapasów, zapobiegając w ten sposób kosztownym sytuacjom
ponownej weryfikacji towaru. Jeżeli jakakolwiek pozycja asortymentowa nie została
załadowana, czujniki mogą zaalarmować kierownika magazynu, który może śledzić
dokładną lokalizację przedmiotu w celu podjęcia działań korygujących. W odniesieniu
do jakości przyjmowanego asortymentu czujniki monitorują jego stan i w przypadku,
gdy np. temperatura lub wilgotność osiągają poziom krytyczny, natychmiast informują
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o tym personel magazynowy. Umożliwia to podjęcie natychmiastowych działań naprawczych, eliminując tym samym możliwość powstania strat. W procesie wydań palety
są skanowane przez bramę wysyłkową, aby upewnić się, że odpowiedni asortyment
został załadowany. Poziomy zapasów są następnie automatycznie aktualizowane w systemie WMS. Poza towarami przechowywanymi w magazynie IoT zapewnia również
optymalne wykorzystanie zasobów. Dzięki połączeniu maszyn i pojazdów z systemem
centralnym, IoT umożliwia zarządcom magazynów monitorowanie wszystkich zasobów w czasie rzeczywistym. Menedżerowie mogą być powiadamiani, gdy aktywa są
nadmiernie wykorzystywane lub gdy aktywa nieużywane powinny być wykorzystywane do wykonywania innych zadań. Na przykład różne czujniki mogą być stosowane
w procesie monitorowania urządzeń magazynowych, określając ich stan wykorzystania.
Analiza danych określa optymalny wskaźnik wydajności i zadań dla tych aktywów. Jednym z takich innowacyjnych rozwiązań jest technologia „SmartLIFT” firmy Swisslog.
Rozwiązanie to łączy w sobie zarówno czujniki wózków widłowych z kierunkowymi
kodami kreskowymi umieszczonymi na suficie magazynu, jak również dane pochodzące
z WMS, tworząc swoisty, wewnętrzny system GPS. System ten zapewnia kierowcy wózka widłowego możliwość określenia optymalnej drogi do ściśle wyznaczonego miejsca
składowania towaru. Dostarcza również informacje dla menedżerów w zakresie prędkości, lokalizacji i produktywności zasobów w czasie rzeczywistym. Dzięki zastosowaniu
tego rozwiązania firma Bobcast odnotowała 30% wzrost liczby przetransportowanych
palet w czasie godziny pracy, bez popełnienia jakichkolwiek błędów w identyfikacji
towaru.
Połączone urządzenia, wyposażone w odpowiednie czujniki, umożliwiają również
zastosowanie tzw. predykcyjnej konserwacji np. systemów transportu magazynowego.
Dla przykładu czujniki mogą być umieszczone na maszynie sortującej w celu wykrycia
poziomu stresu fizycznego poprzez pomiar przepustowości lub temperatury maszyny.
Wszystkie te dane zbierane są i łączone do celów analizy konserwacji zapobiegawczej,
której terminy można zaplanować z wyprzedzenie i obliczyć oczekiwany okres eksploatacji maszyny przy obecnym poziomie jej użytkowania. Wszelkie anomalia są sygnalizowane personelowi, dzięki czemu mogą być eliminowane przed spowodowaniem
poważnych uszkodzeń.

4. Tworzenie platform integracyjnych
4.1. Definicja zagadnienia

Pojęcie platform integracyjnych dotyczy jednego z najważniejszych aspektów logistyki, jakim jest uzyskanie precyzyjnych informacji w ściśle określonym czasie, niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji. Staje się to bardzo ważne w czasach, gdy między
firmami wymienia się ogromne ilości informacji opartych na różnych kanałach transferu danych. Bardzo często ważne dane są albo tracone w łańcuchu wymiany informacji,
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albo błędnie przedstawiane lub docierają z dużym opóźnieniem. Aby przezwyciężyć te
problemy i stworzyć skuteczne łańcuchy wymiany informacji, należy skupić się przede
wszystkim na następujących elementach.
Głównymi celami stworzenia LSW było:
–– stworzyć wspólne platform wymiany danych w oparciu o standardy komunikacji,
–– ich struktury architektoniczne oprzeć się na dobrze zdefiniowanym, jasnym
modelu,
–– wykorzystywać standardowe łącza do integracji systemów w postaci punktów
dostępu,
–– stosować platformy symulacyjne do sterowania procesami logistycznymi.
Niezmiernie istotną rzeczą w całej tej koncepcji jest minimalizacja czynności, które winny zostać wykonane przy przesyle niezbędnych informacji czy też klarowność
i jednolitość procesów zachodzących w danym ekosystemie. Jednym z filarów zapewniających tego rodzaju rozwiązania jest zastosowanie koncepcji platformy integracyjnej.
Umożliwia ona stronom uczestniczącym w obrocie towarowym przekazywanie ustandaryzowanych informacji i dokumentów w jednym miejscu, w celu spełnienia wszystkich
wymogów formalno-prawnych. Warto podkreślić, iż koncepcja ta jest uznawana i promowana przez kilka organizacji światowych zajmujących się ułatwieniami w handlu.
Należą do nich między innymi Europejska Komisja Gospodarcza Organizacji Narodów
Zjednoczonych (EKG ONZ) i jej Centrum Ułatwień Handlowych i Biznesu Elektronicznego (UN/CEFACT), Światowa Organizacja Celna (WCO), Sieć Ekspertów ONZ ds.
handlu i transportu bez papieru w Azji i Pacyfiku (UNNExT) [Ahn 2010, s. 106–111],
SITPRO Limited w Zjednoczonym Królestwie oraz Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN).
Podstawową wartością danego rozwiązania dla poszczególnych interesariuszy ekosystemu jest zwiększenie wydajności obsługi procedur obrotu wymiany towarowej, którymi są odprawy celne czy też uzyskanie różnorakich zezwoleń, poprzez skrócenie czasu
ich realizacji oraz redukcji kosztów obsługi. Z tego też względu wdrożenie rozwiązania
umożliwia wprowadzenie informacji do danego ekosystemu jednorazowo bez konieczności powielania tej czynności wielokrotnie w różnych miejscach łańcucha decyzyjnego.
4.2. Przykład rozwiązania

4.2.1. Projekt LSW w Portugalii
Jako przykład możemy podać innowacyjne podejście do procesów odpraw celnych,
które zostało wdrożone w Portugalii, oparte na stworzeniu krajowego systemu punktów
kompleksowej obsługi, umożliwiających przedsiębiorcom przekazywanie wszystkich
informacji dotyczących importu, eksportu i tranzytu, za pośrednictwem jednej elektronicznej bramki. Logika tego podejścia jest jasna i oczywista, ale w procesie jej wdrażania
należy wziąć pod uwagę złożoności oraz specyfikę całego rozwiązania. Z tego rodza-
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ju podejściem możemy zapoznać się przede wszystkim w systemach informatycznych
funkcjonujących w części portów europejskich. Przykładowym rozwiązaniem może posłużyć struktura stworzona w projekcie WiderMos [www.widermos.eu], a zaimplementowana w portach portugalskich, zwana LSW (Logistics Single Window). Realizowane
procesy w zdefiniowanym ekosystemie integrują szereg usług, rozwiązań i aplikacji do
wspólnego ekosystemu logistycznego, rezerwacji, planowania i zarządzania realizacją.
Wszyscy interesariusze procesu byli żywo zainteresowani stworzeniem tego rodzaju
przedsięwzięcia i wykorzystaniem go w codziennej pracy. Do tej grupy zaliczali się między innymi spedytorzy, operatorzy terminali kontenerowych, operatorzy multimodalni,
przewoźnicy drogowi, przewoźnicy kolejowi oraz przewoźnicy zajmujący się transportem lotniczym.
Głównymi celami stworzenia LSW było:
–– promowanie rozwiązań interoperacyjności dla branży TSL w Portugalii,
–– optymalizacja połączeń i synchronizacja przepływu informacji,
–– zastosowanie standardów zarówno w konstrukcji rozwiązania, jak również wymianie komunikatów występujących w procesie relokacji informacji.
Przy tworzeniu danego rozwiązania brano pod uwagę między innymi konieczność
bazowania na strukturze otwartej i interdyscyplinarnej, mogącej stanowić wkład do
bardziej skomplikowanych architektonicznie ekosystemów wymiany informacji, których
przykład może stanowić Port Comunity System [www.epcsa.eu/pcs].
LSW został stworzony w oparciu o wyniki wielu różnych projektów europejskich
w zakresie interoperacyjności logistycznej, w tym o rozwiązania e-Freight [Innovation
and Networks 2015] czy e-Delivery [CEF Digital Connecting Europe]. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom projekt ten został uplasowany na poziomie jednego z najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych wdrożonych na skalę europejską.

4.2.2. Projekt L4MS
Zagadnienia te zostały poddane pełnej i dogłębnej analizie funkcjonalnej również
w projekcie L4MS, w ramach którego stworzono platformę integrującą przepływ informacji pomiędzy systemami informatycznymi wykorzystywanymi w logistyce produkcji,
umożliwiając pełną koordynację sterowania wózkami autonomicznymi. Podejście to
stanowi architekturę dla aplikacji biznesowych tworzonych jako zestaw samodzielnych
komponentów zorganizowanych tak, aby dostarczyć usługi działające wg określonych
kryteriów, wspierających realizację procesów biznesowych. Istotnym założeniem tego
rozwiązania jest wykorzystanie istniejących aplikacji i systemów, którymi posługują
się podmioty gospodarcze, sprowadzając je do jednolicie funkcjonującego ekosystemu.
Od strony technicznej konieczne jest stworzenie uniwersalnych powiązań pomiędzy
istniejącymi a nowymi systemami, m.in. przez zastosowanie platform integracyjnych
opartych na określonych standardach wymiany informacji. Tego rodzaju podejście
wymaga również opracowania tzw. architektury informacyjnej, która w jednoznaczny
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sposób będzie łączyła elementy działające w obszarach poszczególnych systemów komputerowych, wykorzystując dostępne standardy oparte na zunifikowanych jednostkach
komunikacyjnych.
Tego rodzaju działania prowadzą do pełnej optymalizacji logistyki, co pokazuje
rys. 2.

Rys. 2. Wzrost efektywności logistyki
Źródło: oprac. własne.

Korzyści płynące z tego rodzaju rozwiązań są następujące:
–– zmniejszenie nakładu pracy przy modyfikacjach i łączeniu systemów,
–– eliminacja błędów w fazie wymiany komunikatów,
–– łatwy, szybki i bezproblemowy dostęp do danych,
–– przyspieszenie procesów,
–– niski koszt wdrożenia zmian.

5. Działania w czasie rzeczywistym
5.1. Definicja zagadnienia

Obecnie planowanie i kontrola są często wykonywane na podstawie wcześniejszych
informacji o zapotrzebowaniu i zdarzeniach, takich jak sprzedaż w przeszłości i budżety
w połączeniu z koncepcjami kontroli, takimi jak MRP i MRPII. Prowadzi to do luki
czasowej pomiędzy nagłymi zdarzeniami a działaniami naprawczymi. W ten sposób to
„opóźnione” środowisko planowania i kontroli ma znaczny potencjał poprawy w zależności od szybkości reakcji, rotacji zapasów i czasu realizacji. Ponadto nieskuteczna
wymiana informacji i brak widoczności w łańcuchu dostaw może prowadzić do niskiej
jakości prognoz i dodatkowych pętli dostosowania i kontroli operacyjnej. Konsekwencją
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jest to, że kontrola i podejmowanie decyzji opiera się na podstawach, którymi mogą
być informacje sprzed kilku tygodni, a nie na obecnej sytuacji w czasie rzeczywistym.
Z tego też względu niezmiernie ważnym staje się aspekt zarządzania informacją w sposób precyzyjny, szybki i efektywny. Poniżej zaprezentowano kilka sformułowań danego
zagadnienia używanych przez praktyków logistyki:
a) informacje w czasie rzeczywistym oznaczają, że istotne dane dla procesu decyzyjnego są dostępne bez opóźnień,
b) działanie w czasie rzeczywistym oznacza, że decyzje dotyczące działań, które mają
być przeprowadzone, mogą być przekazywane bez opóźnień w czasie,
c) symulacja w czasie rzeczywistym oznacza możliwość symulacji różnych scenariuszy alternatywnych w czasie rzeczywistym,
d) planowanie łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym to proces myślenia i organizowania działań w celu uzyskania właściwego produktu na czas, w jakości, we
właściwym miejscu i po najniższych kosztach, aby spełnić wymagania klienta,
e) identyfikacja w czasie rzeczywistym w kontekście łańcuchów dostaw to proces organizowania wszystkich działań wokół zbierania danych bez opóźnień czasowych,
analizowania ich i podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym opartych na
faktach. Dzięki natychmiastowemu wykrywaniu i wykrywaniu zmian popytu, podaży i warunków biznesowych przy jednoczesnym wykorzystaniu zaawansowanej
analizy, osiągana jest prawdziwa integracja pomiędzy planowaniem a realizacją.
5.2. Przykład rozwiązania

Przykładem planowania łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym jest rozwój platform brokerskich w zakresie cyfrowych usług frachtowych. Według danych GUS 21%
wszystkich przewozów stanowią puste przebiegi. Natomiast pojazdy załadowane, często
nie wykorzystują przestrzeni ładunkowej w całości. Wykorzystując globalną skalę użytkowników smartfonów, platformy brokerów frachtowych umożliwiają przepływ danych
w czasie rzeczywistym oraz komunikację pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesów
transportowych, a tym samym zapewniają efektywne dopasowanie zleceń do dostępnej
przepustowości. Korzyści obejmują komunikację w czasie rzeczywistym, śledzenie przesyłek za pomocą GPS, bezpieczne płatności i obsługę dokumentacji poprzez aplikację
mobilną. Jednym z takich przykładów może stanowić uruchomiona przez Amazon
platforma maklerska dla przewozów towarowych w oparciu o rozwiązanie FreightWaves. Usługa online, która jest obecnie w fazie beta w Connecticut, Maryland, New Jersey,
New York i Pensylwania, umożliwia nadawcom natychmiastową wycenę i dopasowanie do usługi frachtowej. Amazon nie zapewnia przepustowości własnych pojazdów
w ramach platformy, ale raczej pośredniczy w dostępie do partnerów transportowych
w swojej sieci. Przedsiębiorstwo od dawna dysponuje infrastrukturą umożliwiającą
pośredniczenie w przepływie tych towarów bez konieczności ponoszenia znacznych
inwestycji. Dzięki temu może oferować znacznie niższe koszty niż konkurenci. Według
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analizy przeprowadzonej przez FreightWaves usługi Amazon oferowane są w cenach od
26% do 33% niższych niż ceny rynkowe.
Innym z bardzo ważnych aspektów w procesie identyfikacji w czasie rzeczywistym
jest komunikacja bezprzewodowa, która zaczyna odgrywać coraz istotniejszą rolę w inteligentnych systemach transportowych (ITS). Od 2022 r. wszystkie nowo sprzedawane
pojazdy będą podłączone do Internetu. Jednak ograniczenia obecnych standardów sieci
(3G i 4G) nie pozwalają na pełną integrację całego systemu transportowego. Chociaż
szczegółowe rozwiązania związane z technologią 5G są wciąż przedmiotem trwających
badań, jest już jasne, że przyszła sieć będzie musiała oferować nie tylko znacznie wyższą
prędkość przesyłu danych, ale będzie również obsługiwać wiele jednocześnie podłączonych urządzeń (do miliona urządzeń na km2), oferować całkowitą niezawodność
i minimalne opóźnienia. Dodatkowo powyższe cele muszą być spełnione przy podobnych poziomach kosztów i zużycia energii, jakie występują przy obecnie używanych
standardach. Jednak największą zaletą oferowaną przez 5G jest możliwość korzystania
z wielu kanałów komunikacyjnych oraz punktów dostępu w ramach jednej sesji (m.in.
możliwość połączeń pomiędzy urządzeniami bez dostępu do centralnej infrastruktury), co zwiększy elastyczność połączeń i oferowanych usług. Świetnie sprawdza się ona
w koncepcji Vehicle-to-X (V2X), gdzie X może być innymi samochodami, budynkami, sygnalizacją świetlną, a nawet pieszymi, odnosząc się do Inteligentnego Systemu
Transportowego, w którym wszystkie pojazdy i infrastruktura transportowa są ze sobą
wzajemnie połączone. Łączność ta pozwala na znacznie bardziej precyzyjny monitoring
całej sieci transportowej, co docelowo prowadzi do:
–– optymalizacji przepływu ruchu i redukcji zatłoczenia na drogach poprzez komunikację pojazdów z infrastrukturą transportową (Vehicle to Infrastructure V2I),
–– poprawy bezpieczeństwa na drogach (Vehicle to Vehicle V2V, Vehicle to Pedestrian V2P),
–– mniejszej ilości zanieczyszczeń,
–– automatyzacji systemów transportowych (Vehicle to Network V2N),
–– wprowadzanie pojazdów autonomicznych (Vehicle to X V2X).
Wykorzystując również technologię radiową bliskiego zasięgu, pojazdy zdolne do
komunikacji V2X przekazują sobie informacje, takie jak prędkość pojazdu i kierunek
jazdy, w celu np. uniknięcia kolizji. Technologia radiowa stojąca za V2X nazywana jest
dedykowaną komunikacją krótkiego zasięgu (DSRC), zaprojektowaną specjalnie do
komunikacji samochód–samochód. DSRC opiera się na standardzie Wi-Fi 802.11, ale
jest zoptymalizowany pod kątem bardzo małych opóźnień i połączeń ad hoc, co pozwala samochodom na szybką komunikację podczas podróży z dużą prędkością. Dzięki
komunikacji V2X samochody mają znacznie lepszy, bardziej precyzyjny obraz prędkości i pozycji pojazdów w otoczeniu, nawet poza linią wzroku kierowcy. Informacje
o otaczających warunkach drogowych można zbierać w różnych okolicznościach, jak
na przykład w sytuacjach słabej widoczności w nocy lub w warunkach gęstej mgły, któ-
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rych pomiar byłby niemożliwy w oparciu o technologie wizyjne. Od dłuższego czasu
główną przeszkodą dla rozwoju tej technologii jest problem zbyt małej ilości pojazdów,
które ją wykorzystują. V2X jest tym efektywniejszy, im więcej pojazdów wykorzystuje
to rozwiązanie. Na szczęście dzięki Cadillac CTS 2017 i Mercedesowi E-Class 2017 z komunikacją V2X, która ma pomóc w zapobieganiu wypadkom, rozwiązanie to trafiło na
rynek. Wraz z pojawianiem się na rynku coraz większej ilości chipów DSRC, ta rodząca
się, potencjalnie ratująca życie technologia, może wkrótce stać się powszechna.

6. Wykorzystanie Inteligentnych technologii – Blockchain
6.1. Definicja zagadnienia

Pierwszy raz technologię Blockchain zastosowano do systemu kontroli nad przepływem gotówki w ramach płatności Bitcoin [Foroglou 2014]. Aby zrozumieć, dlaczego tego rodzaju technologia uważana jest za tak ważną, należy w pierwszej kolejności
zgłębić jej tajniki. Zwiększone zapotrzebowanie na przejrzystość w łańcuchu dostaw
powoduje wzrost zainteresowania technologią Blockchain, która rozbija każdy ruch na
blok i dokumentuje transakcje za każdym razem, gdy przesyłka zmienia właściciela
[Dujak 2019]. Łączenie bloków razem tworzy zapis dla stron zaangażowanych w proces i dostarcza szczegółowych informacji związanych z każdym ruchem, do którego
mają dostęp wszystkie strony. Tworzy to trwałą, cyfrową historię, w miarę jak produkty
przechodzą przez cały łańcuch dostaw od pierwotnego źródła do ostatniego etapu podróży. Celem jest stworzenie jednej wersji prawdy, informacji o ogniwach, zapewnienie
przejrzystości dla wszystkich stron uczestniczących w łańcuchu dostaw oraz określenie,
w jaki sposób uczestniczyły one w przepływie towarów lub usług. Dodatkowo historia
cyfrowa nie jest własnością ani nie jest kontrolowana przez żadnego z partnerów handlowych, może więc być dostępna dla wszystkich zweryfikowanych uczestników łańcucha. Żadna ze stron nie może modyfikować, usuwać ani załączać żadnych rekordów bez
zgody innych stron w sieci. Dane generowane za pomocą technologii blokowej mogą
stanowić większą szansę na analizę informacji, co w dzisiejszym łańcuchu dostaw staje
się coraz ważniejsze. Najlepiej oddaje to rysunek 3.
Kluczowym problemem rozwiązanym przez technologię Blockchain jest to, w jaki
sposób możemy zbudować podstawę konsensusu dla bezpiecznych transakcji informacyjnych bez martwienia się o dane wrażliwe, gdy nie można zaufać żadnemu węzłowi
w całej sieci. Technologia ta może zagwarantować bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu
mechanizmu algorytmu matematycznego [Steiner 2014]. Dzięki niemu wszystkie węzły w systemie mogą wymieniać się danymi w sposób autonomiczny i bezpieczny, nie
narażając całego przepływu na jakiekolwiek zakłócenia lub przekłamania w wymianie
informacji.
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Rys. 3. Wymiana informacji w obrocie produktami spożywczymi
Źródło: oprac. własne.

Jedno z zasadniczych pytań stawianych w obecnej sytuacji rynkowej to: czy technologia Blockchain jest w stanie pomóc w rozwiązaniu problemów występujących w łańcuchach dostaw i jeżeli tak, to w jakim zakresie ich funkcjonowania? Spoglądając na
daną problematykę przez pryzmat tego, iż jest on niczym innym jak szyfrowaną księgą
cyfrową, współdzieloną przez wielu partnerów łańcucha dostaw, zapewniającą trwałą
przejrzystość i walidację transakcji, możemy stwierdzić jednoznacznie, iż jest on idealnym rozwiązaniem dla globalnego łańcucha dostaw. Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy,
kto ma dostęp do sieci, może zobaczyć, co się dzieje w danej chwili lub śledzić wszelkie
zmiany w czasie rzeczywistym. Rzeczywistość jest taka, że Blockchain odzwierciedla
bardzo zdecentralizowany i rozdrobniony świat wiążący swoje dane, przepływy i działania w coś, co ludzie mogą rozpoznać jako zapis prawdy. Dostęp do niego mają wszyscy
uczestnicy rejestrujący wszelkiego rodzaju informacje zabezpieczone przez narzędzia
kryptograficzne, chroniące jednocześnie prywatność uczestników łańcucha.
Dla przykładu firma, która zarządza procesem dojrzewania produktów, jest powiązana z magazynami chłodniczymi, firmami przewozowymi i ostatecznie z nabywcami
w celu zapewnienia optymalnie świeżych produktów w momencie, gdy są one potrzebne. Stosując technologię Blockchain, można monitorować sposób zatwierdzania tego
procesu. Zapewnia ona możliwość segregacji czy przechwytywania danych i kontroli
ich udostępniania w celu potwierdzenia realizacji procesu zgodnie z jego definicją, począwszy od pozyskania produktu od producenta, poprzez śledzenie transportu, a skończywszy na dostawie do konsumenta. Biorąc pod uwagę przejrzystość danych, można
stwierdzić, że technologia Blockchain wykorzystywana jest w zakresie cyfrowego śledzenia i przechowywania na wszystkich etapach łańcucha obrotu produktami spożywczymi
wszystkich informacji o produkcie:
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––
––
––
––
––

dane dotyczące działalności rolnej, warunki uprawy, hodowli,
fabryka/przetwórnia,
numery serii i terminy ważności,
temperatura i warunki przechowywania,
dane dotyczące wysyłki itd.

Najlepiej te zależności obrazuje rysunek 4.

Rys. 4. Blockchain w łańcuchu dostaw produktów spożywczych
Źródło: oprac. własne.

W tym systemie organizacje rządowe i organy regulacyjne nie pełnią roli centralnego nadzoru nad przebiegiem wymiany informacji w łańcuchu dostaw, a są jednymi
z jego ogniw i pełnią podobną rolę jak wszyscy pozostali członkowie. Mają one jednak
również swoje własne obowiązki, jak np. narzucenie i stosowanie ściśle unormowanych
reguł postępowania w odniesieniu do całego łańcucha dostaw, prowadzą także kontrolę
autentyczności informacji przesyłanych przez każdego z członków. W przypadku identyfikacji zagrożenia związanego z bezpieczeństwem żywności mogą one natychmiast
podjąć środki zaradcze w celu jego eliminacji. Takie podejście zdecentralizowanego
systemu identyfikowalności staje się nowym podejściem, które zwiększa przejrzystość
łańcucha dostaw, wzmacnia wiarygodność informacji, umożliwia śledzenie produktów
spożywczych w czasie rzeczywistym, a co za tym idzie – zwiększa poziom bezpieczeństwa dostaw.
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6.2. Przykłady zastosowań

Jako największy eksporter tuńczyka na świecie tajlandzka grupa Union w Bangkoku
działa w ramach wielu złożonych łańcuchów dostaw. Przede wszystkim chodzi tu o walkę sektora rybołówstwa z nielegalnymi połowami i łamaniem praw człowieka. Spółka
wdrożyła system identyfikowalności umożliwiający monitorowanie i zarządzanie wykluczaniem nielegalnych połowów ryb z łańcucha dostaw. Jako pierwsza firma na świecie
grupa Union wprowadziła urządzenie do śledzenia tuńczyka w puszkach, dzięki czemu
konsumenci mogą analizować w czasie rzeczywistym drogę swoich produktów od momentu połowu, weryfikując gatunek, akwen połowu, numer rejsu czy statek połowowy.
Władze spółki zastanawiają się również nad wykorzystaniem cyfrowej identyfikowalności w celu poprawy łączności pracowników ze statkami połowowymi. Przewiduje również wykorzystanie technologii Blockchain jako możliwości zabezpieczenia łańcuchów
dostaw poprzez wykorzystanie podpisów kryptograficznych lub wspólnej księgi popytu
i podaży oraz zapewnienie bezpieczeństwa na każdym etapie łańcucha, od zaopatrzenia,
poprzez produkcję, aż po konsumenta. Innym, bardzo ważnym aspektem jest wykorzystanie technologii w płatnościach transgranicznych w celu identyfikacji płatnika oraz
beneficjenta, co przyczynia się wspieraniu bezpiecznej i legalnej migracji pracowników.
Tajlandzka Unia uruchomiła pilotażowy program identyfikowalności cyfrowej, w ramach którego dostawca usług telekomunikacji morskiej Inmarsat zainstalował terminale
Fleet One na statkach rybackich w Tajlandii. Program testuje wykorzystanie skalowalnych platform służących elektronicznej wymianie danych o połowach i systemach identyfikowalności, które wykorzystują aplikacje mobilne i łączność satelitarną. W innym
programie pilotażowym członkowie załóg, kapitanowie i właściciele flot zostali przeszkoleni w zakresie czatu „Fish Talk” opracowanego przez firmę Xsense, zapewniającego
cyfrową komunikację załóg statków połowowych z jednostkami lądowymi.
Firma Cargill poinformowała, że w okresie poprzedzającym dziękczynienie (listopad
2017 r.) konsumenci mogli śledzić indyki marki Honeysuckle White, począwszy od
rodzinnego gospodarstwa aż po stół. Konsumenci na wybranych rynkach mogą po prostu napisać SMS-em lub wprowadzić kod z opakowania na stronie HoneysuckleWhite.
com, aby uzyskać dostęp do lokalizacji gospodarstwa, obejrzeć historię gospodarstwa
rodzinnego, obejrzeć zdjęcia z gospodarstwa i przeczytać wiadomość o producencie.

Podsumowanie
Opierając się na dokładnej analizie zagadnienia, możemy stwierdzić, iż paradygmat
Logistyki 4.0 można podsumować jako zestaw narzędzi oraz działań optymalizujących
procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, wspierane przez inteligentne systemy cyber-fizyczne, dostarczające istotne informacje w oparciu o pełną współpracę Internetu Rzeczy (IoT), w celu osiągnięcia znacznego stopnia automatyzacji. Dodatkowo logistyka
może być postrzegana jako sieć, w której wszystkie procesy mogą komunikować się ze
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sobą, jak również z ludźmi, w celu zwiększenia ich potencjału analitycznego w całym
łańcuch dostaw. Tego rodzaju podejście spowoduje, iż transformacja cyfrowa oraz wykorzystanie inteligentnych i współpracujących systemów spowoduje zwiększenie wydajności i przejrzystości łańcucha dostaw. Należy przy tym pamiętać, iż rosnąca konkurencja powoduje zwiększenie znaczenia posiadania odpowiednich danych, służących
procesowi podejmowania decyzji, powodując tym samym znaczny wzrost ich wartości,
doprowadzając do stanu, iż stają się one ważnymi aktywami przedsiębiorstw.
Niezależnie od tego jak bardzo chcemy, aby systemy były autonomiczne, pozostaje
jeszcze ważny element ludzki, w którym zarządzanie łańcuchem dostaw zmienia się
w zdecentralizowanym kontekście Logistyki 4.0, ale mimo to ludzie muszą planować
i podejmować działania, ponieważ nie wszystkie działania mogą być lub powinny być
zautomatyzowane. Aby sprostać wymaganiom i decentralizacji, kluczowy jest jednak
automatyczny, inteligentny i coraz bardziej autonomiczny przepływ aktywów, towarów,
materiałów i informacji pomiędzy punktem wyjścia a punktem konsumpcji i różnymi
punktami pośrednimi. Dzięki systemom zarządzania magazynem, inteligentnym jednostkom ładunkowym czy autonomicznym systemom transportowym, Logistyka 4.0
w coraz większym stopniu wspiera inteligentną produkcję. Dodanie odpowiedniego
poziomu autonomii i inteligencji uczyni ją bardziej wydajną, efektywną i elastyczną, służącą zaspokojeniu potrzeb stale zmieniającej się gospodarki. Należy przy tym pamiętać,
aby znaleźć właściwą równowagę między samoorganizującymi się i autonomicznymi
systemami a planowaniem przez człowieka, z naciskiem na działanie i inteligencję, przy
czym kluczowe znaczenie ma współpraca między człowiekiem a maszyną oraz cele końcowe w funkcji zmieniających się potrzeb ekosystemu. Wymaga tego przede wszystkim
przekształcanie sposobów pracy i zarządzania realiami i aspektami, takimi jak analiza
danych, ekosystemy informacyjne, wymagane umiejętności zarządzania, podejmowania
właściwych decyzji, rozwoju zdolności i zwinności w czasie rzeczywistym z przejściem
od scentralizowanego podejścia organizacyjnego i planistycznego do planowania na
żądanie i zarządzania niepewnością.
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Structural Differences in Terms of the Latest Solutions in Logistics 4.0
Constantly changing market needs and concentration of the entire supply chain on the customer
service level, forces both in the business and scientific world to search for modern solutions improving
logistics processes. This trend is leading to a transformation of current solutions towards intelligent
supply chains. Considering the above aspects, the author of this chapter has analysed in depth the
structural differences that distinguish logistics 4.0 from the latest technological solutions. On the basis
of concrete examples, sets of tools and actions influencing the optimization of logistic processes in the
company, supported by intelligent cyber-physical systems, providing relevant information, based on
full cooperation of Internet of Things (IoT), in order to achieve a significant degree of automation are
shown. Particular attention has also been paid to an immeasurably important aspect, which remains
the human element.

Keywords: logistics 4.0, Internet of Things, digitalization.

Rozdział 2
Droga do transparentności
wybranych procesów logistycznych
Magdalena Kopeć1
W opracowaniu przedstawiono teoretyczno-koncepcyjne rozważania na temat roli transparentności
w realizacji procesów logistycznych. Z uwagi na obserwowany w literaturze brak precyzji w zakresie
definiowania terminu transparentność, zarysowano istotę transparentności w perspektywie różnych
autorów. Kolejno przedstawiono identyfikację i opis procesów logistycznych, by następnie zaprezentować koncepcję czteroetapowego podejścia do budowania transparentności wybranych procesów logistycznych. Użyteczność poznawcza tego artykułu wiąże się przede wszystkim ze wzrostem świadomości
metodologicznej oraz refleksyjności poznawczej na temat zarządzania transparentnością łańcuchów
dostaw.

Słowa kluczowe: transparentność, procesy logistyczne, zarządzanie łańcuchem dostaw.

Wprowadzenie
Proces zakupowy, zarówno na rynku B2B (business-to-business), jak i B2C (business-to-consumer) ulega zmianie. Nabywcy2 coraz częściej korzystają z technologii informacyjnej, by oceniać firmy i ich produkty w zgodzie ze swoimi wartościami i poprzez ten
pryzmat wybierają jak najatrakcyjniejszą ofertę. Zarysowana zmiana nie jest radykalna,
lecz stopniowo modyfikuje proces zakupowy towarów. Oddziałuje podobnie na większość łańcuchów dostaw, gdyż wynika z potrzeb uczestników łańcucha dostaw, a te
1

  Wyższa Szkoła Logistyki.
  W niniejszym rozdziale przez nabywcę przyjęto rozumieć zarówno konsumenta, jak i producenta, hurtownika czy detalistę, a więc odbiorcę produktów, dóbr i usług.
2
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potrzeby z potrzeb ich konsumentów nastawionych na maksymalizację użyteczności
oraz szeroko rozumianą transparentność.
Dlatego obecnie szczególnego znaczenia w zarządzaniu łańcuchem dostaw, odgrywa
wiedza o procesach i uwarunkowaniach rynkowych [Kauf i Tłuczak 2015]. Potwierdzają to chociażby obserwowane interakcje uczestników łańcucha dostaw z pozostałymi uczestnikami rynku i wynikająca z nich złożoność informacji oraz transfer wiedzy
wymagany do utrzymania określonej transakcji [Gereffi, Humphrey i Sturgeon 2005].
Dysponowanie aktualnymi i wiarygodnymi informacjami o procesach logistycznych
przyczynia się do zmniejszenia ryzyka funkcjonowania na rynku. Dlatego w niniejszym
opracowaniu uwagę skupiono na transparentności procesów logistycznych.

1. Istota transparentności
Odwołując się do źródeł słownikowych, a konkretnie Słowników wyrazów bliskoznacznych, hasło „transparentny” związane jest znaczeniowo z wyrazem przezroczysty.
Z kolei hasło „przezroczysty” jest synonimem wyrazu transparentny [Bańko 2010, s. 817
i 636; Wiśniakowska 2009, s. 573 i 447]. Z tego też względu w pozycjach literaturowych
autorzy wymiennie traktują oba pojęcia. W związku z tym w dalszej części opracowania
oba pojęcia traktowane są równoznacznie.
Transparentność w potocznym rozumieniu najczęściej określana jest jako ujawnianie
informacji [Mol 2010, s. 132]. Można ją także rozumieć jako stan, w którym informacja staje się widoczna i łatwo dostępna dla niektórych podmiotów [Gardner i in. 2018,
s. 2]. Transparentność to również sekwencja działań, w której firma podejmuje działania
w oparciu o wiedzę zdobytą dzięki większej widoczności w celu skuteczniejszego zarządzania ryzykiem [Deloitte 2014, s. 3].
Mimo iż transparentność ma wiele niedociągnięć i praktycznych ograniczeń w zakresie standardów ujawnień, to jednak jak twierdzi Mol [2010, s. 132–133] transparentność nie jest przydatkową i modną falą, gdyż jest związana z szeregiem szerszych
zmian społecznych w zglobalizowanej nowoczesności. Zatem można stwierdzić, że
transparentność jest wytworem społecznych oczekiwań. Skutkiem braku społecznego
przyzwolenia na nadużycia w sferze społecznej, środowiskowej i gospodarczej. Dlatego
często identyfikuje się ją z ideą zrównoważonego rozwoju.
Termin transparentny odniesiony do procesów logistycznych staje się pojęciem złożonym, wieloaspektowym, które trudno ująć w jednoznaczną definicję, zwłaszcza, gdy
ma się na uwadze wielopodmiotowość i złożoność przepływów oraz rolę, jaką transparentność może spełniać dla każdego z podmiotów z osobna. Zwłaszcza że funkcjonowanie procesów logistycznych związane jest współdziałaniem, nie tylko z uczestnikami
łańcucha dostaw, ale również z rynkiem, państwem oraz społeczeństwem.
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2. Identyfikacja i opis procesów logistycznych
Aby móc zidentyfikować i opisać transparentność procesów logistycznych, najpierw
trzeba zdefiniować podstawowy przedmiot rozważań, jakim jest proces. Zatem proces
według Słownika terminologii logistycznej rozumiany jest jako „zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie na siebie oddziałujących, które przekształcają wejścia
w wyjścia”, zaś proces logistyczny określony został jako proces złożony z działań należących do zakresu logistyki [Fertsch 2016, s. 154]. Niniejsze ujęcie odzwierciedla definicja
procesu logistycznego według M. Jacyny i K. Lewczuka [2016, s. 139], określająca proces logistyczny jako sekwencję działań – przekształceń dokonywanych w strumieniach
materiałów oraz informacji mających na celu przeprowadzenie ich od wejścia systemu
logistycznego (dostawa), aż do wyjścia z systemu logistycznego (wysyłka) zgodnie z zapotrzebowaniem nabywców, przy zachowaniu najniższych kosztów, jakie za sobą pociągają i niezawodności przepływu. Do typowych procesów logistycznych zaliczyć można:
zarządzanie przemieszczaniem materiałów, zarządzanie zapasami, transport, magazynowanie, zarządzanie opakowaniami oraz komunikację, którą zapewniają współczesne
procesy informacyjne [Fertsch 2016, s. 154].
Mimo iż w każdej organizacji występują procesy podstawowe oraz procesy wspomagające, które w rachunku zdań określić można dużym kwantyﬁkatorem3, to jednak
w literaturze rozważanego przedmiotu można zaobserwować różne do niego podejścia. Przykładowo P. Blaik wyróżnił 4 sposoby do identyfikacji procesów logistycznych
[2010, s. 163–171, za: Hadamitzkym 1995; za: Wegner 1996; za: Dingesa 1996; za:
Schuderer 1996]:
–– za M. Hadamitzkym wyodrębnił procesy: pierwotne oraz procesy wspomagające,
których strukturę można jeszcze podzielić na procesy cząstkowe i realizowane
czynności. Procesy pierwotne można podzielić na procesy: przepływu towarów
oraz procesy przepływu informacji. Z kolei procesy wspomagające, jak sama nazwa wskazuje, wspomagają procesy logistyczne dotyczące zarządzania i dalszego
rozwoju procesów bazowych;
–– za U. Wegner wyodrębnił dwie grupy procesów logistycznych: główne procesy
strategiczne i główne procesy operacyjne;
–– za M. Dingesa wyodrębnił procesy: ogólne (główne) i częściowe procesy
logistyczne;
–– za P. Schuderer wyodrębnił procesy: pierwotne, wtórne, trzeciorzędne oraz procesy niemające związku z klientami, oraz nieposiadające żadnego pozytywnego
wpływu na wzrost wartości dodanej.
W dalszej części rozdziału procesy logistyczne analizowane będą ze względu na
wkład w tworzenie wartości dodanej według P. Schuderer z zaznaczeniem, iż wyodrębnione zostaną procesy pierwotne, wtórne i trzeciorzędne (tabela 1).
3

  Inaczej kwantyfikator ogólny zapisywany jest jako ∀, czytanym jako: „dla każdego...” [Nawrot 2012].
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Rodzaje procesów logistycznych

Realizacja zamówień (zleceń)
nabywców

PROCESY PODSTAWOWE*

Realizacja logistycznej obsługi
nabywców
Oferowanie dodatkowych wartości
dla nabywców
Minimalizacja kosztów prowadząca do zmniejszenia ceny oferty
produktowo-usługowej
Przyjmowanie oraz wysyłka produktów przez realizację procesów
transportu, przeładunku, magazynowania, pakowania i znakowania
produktów

Grupy ryzyka

–– niedotrzymanie czasu realizacji
––
––
––
––
––

zamówień;
spadek liczby zamówień;
wada w realizacji zamówienia
niedopracowanie rozwiązań;
awaria sprzętu;
brak doświadczenia

–– zmiany wartości
–– pogorszenie jakości;
–– utrata części nabywców elitarnych
–– niedotrzymywanie czasu realizacji;
–– spadek liczby zamówień;
–– brak integracji pomiędzy procesami

produkcji, dystrybucji i transportu

–– nieodpowiedni poziom świadczo-

nych usług;

–– proces obsługi w niewystarczającym

stopniu zorientowany na nabywców,
niedotrzymanie warunków umów
Zapewnianie wymaganego pozioprzewoźników, operatorów
mu logistycznej obsługi nabywców przez
logistycznych, itp.;
–– niedotrzymywanie przez dostawców
norm technicznych;
–– system kontroli jakości materiałów;
–– terminowość dostaw;

Dotkliwość efektu (a)
Prawdopodobieństwo
wystąpienia (b)
Zdolność
do wykrywania (c)
Łączny wynik
(a x b x c)

Tab. 1. Przykładowy arkusz identyfikacji poziomu ryzyka w procesach logistycznych. Punktacja
i ranking ryzyka

Rodzaje procesów logistycznych

Analiza i prognoza rynkowych
sytuacji logistycznych
Identyfikacja preferencji
i oczekiwań nabywców
w zakresie obsługi logistycznej

Grupy ryzyka

–– niesprawny system informacji

logistycznej;

–– problem ze zdefiniowaniem klu––
––

Identyfikacja logistycznych
segmentów rynku

PROCESY WSPOMAGAJĄCE**

Opracowywanie i rozwój
strategii logistycznych
Opracowywanie zestawu
oraz struktury komponentów
logistyki mix

––
––
––
––
––
––
––
––

czowych nabywców lub grup
nabywców;
nietrafne przewidywanie potrzeb
nabywców
niedostosowanie oferty świadczeń
logistycznych do segmentu;
brak integracji wszystkich czynności związanych z danym segmentem
logistycznym
błąd wyboru strategii zarządzania
kanałami dystrybucji;
zbyt długi czas pojawienia się nowego produktu
decyzje dotyczące poziomu serwisu;
planowanie zapotrzebowania
materiałowego;
wystawianie zamówień;
prognozowanie zaopatrzenia;
lokalizacja składów i magazynów

Zabezpieczanie i rozwój kwalifikacji personelu w zakresie kompe- –– złe zaplanowanie produkcji
tencji w projektowaniu i realizacji
procesów logistycznych
Zabezpieczanie jakości procesów –– nieodpowiedni poziom świadczonych usług
świadczenia usług
–– błędna ocena jakości materiałów;
–– błąd oceny dostawców;
Zabezpieczanie jakości
–– błędny wybór dostawców;
procesów zakupu
–– wadliwa ocena kontrolna jakości
oraz sprzedaży produktów
wyrobów gotowych
Sterowanie przepływem pro–– brak integracji wewnętrznej i zeduktów przez opracowywanie
wnętrznej w zarządzaniu łańcuchem
przebiegu procesów transportu,
dostaw
przeładunku, magazynowania,
pakowania i znakowania towarów
–– zbyt długi czas przekazania
Wydawanie dyspozycji dotycząinformacji;
cych realizacji zamówień oraz
–– nieczytelność informacji;
zleceń nabywców
–– błędna interpretacja poleceń
–– zbyt mała zdolność partnerów
Identyfikacja celów oraz opracodo reagowania na nieoczekiwane
wywanie założeń realizacji logizamówienia (niska elastyczność,
stycznej obsługi nabywców
zbyt wolne dostosowywanie się do
wymagań)
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Rodzaje procesów logistycznych

Zabezpieczanie zdolności oraz
potencjałów tworzenia wartości
dodanej
Badanie i rozwój infrastruktury
logistycznej

Grupy ryzyka

–– brak innowacyjnych rozwiązań;
–– brak wcielania strategii, planów

w życie;

–– ograniczanie się do głoszenia sloga––
––
––

PROCESY TRZECIORZĘDNE***

Rozwój technologii informacyjnej
i informatycznej
––
––

Kształtowanie oraz utrzymywanie stosunków oraz relacji
z otoczeniem

––
––
––
––
––

Zagospodarowywanie odpadów,
opakowań, produktów trwale
uszkodzonych

Zabezpieczanie sprzedaży oraz
realizacji obrotów
Zabezpieczanie finansowych
aspektów logistyki (realizacja rachunków nabywców)

Dotkliwość efektu (a)
Prawdopodobieństwo
wystąpienia (b)
Zdolność
do wykrywania (c)
Łączny wynik
(a x b x c)
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––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

nów – brak realizacji siły oddziaływania promocji i reklamy
złe zaplanowanie produkcji;
brak elastyczności w procesie
produkcyjnym
brak lub niewystarczający przepływ informacji o popycie z punktów sprzedaży i od kluczowych
nabywców;
nieodpowiednie metody prognozowania popytu, problemy w zakresie
przepływu informacji
brak równowagi między oczekiwaniami nabywców a możliwościami
wszystkich ogniw łańcucha dostaw,
niezrozumienie potrzeb rynku;
brak integracji z nabywcami;
zmienność popytu, stosunki
z kontrahentami;
siły konkurencyjne na rynku;
potencjał rynku
brak regulacji recyrkulacji
odpadów;
niedostateczna świadomość
ekologiczna;
brak systemu zbiórki odpadów
niebezpiecznych;
brak składowisk spełniających wymogi prawne;
brak selektywnej zbiórki odpadów
błędy w planowaniu zapotrzebowania materiałowego;
posiadanie zapasów zbędnych
błąd w oszacowaniu opłacalności
nabywców;
zbyt wysokie koszty obsługi;
zmienność cen materiałów;
niedoszacowanie przewidywanych
kosztów

Objaśnienia do tabeli: *Procesy bezpośrednio tworzące wartość dodaną, **Procesy pośrednio tworzące
wartość dodaną; ***Procesy relatywnie związane z tworzeniem wartości dodanej.
Źródło: oprac. własne na podst. [Gaschi-Uciecha 2014, s. 125–126, za: Kulińska, 2009], [Deloitte 2014,
s. 5], [Kulińska 2009].
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3. Koncepcja czteroetapowego podejścia do budowania transparentności
wybranych procesów logistycznych4
Na podstawie dotychczasowych rozważań i opracowania „The path to supply chain
transparency” [Deloitte 2014] w podrozdziale tym przedstawiono czteroetapowe podejście do budowania transparentności wybranych procesów logistycznych, które stanowią
refleksję autorki na temat omawianych zagadnień.
Koncepcja czteroetapowego podejścia do budowania transparentności wybranych
procesów logistycznych składa się z 4 etapów:
–– Etap 1. Identyfikacji i ustalanie priorytetów ryzyka;
–– Etap 2. Wizualizacja zagrożeń;
–– Etap 3. Używanie dźwigni transparentności do zamykania luk informacyjnych;
–– Etap 4. Zarządzanie i monitorowanie.
Każdy z etapów został szczegółowo omówiony w dalszej części opracowania.

Etap 1. Identyfikacja i ustalenie priorytetów ryzyka
Pierwszym krokiem rozpoczynającym budowanie transparentności wybranych procesów logistycznych jest identyfikacja oraz ustalenie priorytetów ryzyka, jakie mogą
być generowanego przez wszystkie obszary aktywności procesów. Przykładowy arkusz
identyfikacji poziomu ryzyka w procesach logistycznych przedstawiono w tabeli 1.
Mając na uwadze kompleksowość analizy identyfikacji ryzyka procesów logistycznych, trzeba pamiętać, by zapoznać się zarówno z czynnikami zewnętrznymi, jaki
i wewnętrznymi, które wpływają na występowanie ryzyka w procesach logistycznych.
Jak również o tym, że te same czynniki w różnych organizacjach mogą występować
z różnym prawdopodobieństwem oraz powodować inną skalę potencjalnych skutków
[Gaschi-Uciecha 2014].
Ten krok daje asumpt do dalszych etapów, gdyż na jego podstawie ustalany jest ranking potencjalnego ryzyka.

Etap 2. Wizualizacja zagrożeń
Po zidentyfikowaniu i ustaleniu priorytetów potencjalnego ryzyka kolejnym krokiem
jest zmapowanie przepływów wybranych procesów, by dostrzec potencjalne zagrożenia z zakresie „luk informacji”, które wcześniej mogły być nie widoczne. Wizualizacja
umożliwia precyzyjną diagnozę. Potencjalnym narzędziem, jakie można w tym celu
wykorzystać, jest oprogramowanie iGrafx 2015 służące do modelowania i symulacji
procesów biznesowych. Ten etap wizualnie ujawnia słabe punkty danego procesu.

4

  Treść tego podrozdziału została opracowana na podstawie [Deloitte 2014].
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Etap 3. Używanie dźwigni transparentności do zamykania luk informacyjnych
Po ustaleniu priorytetów dla potencjalnych obszarów ryzyka i określeniu luk w informacjach kolejnym krokiem jest użycie kilku dźwigni transparentności, aby zidentyfikowane luki informacyjne ograniczyć bądź, o ile jest taka możliwość, całkowicie
wyeliminować.
W zależności od analizowanego procesu logistycznego można wyróżnić następujące
dźwignie transparentności:
–– narzędzia do monitorowania krytycznych danych w czasie rzeczywistym;
–– śledzenie produktów za pomocą osadzonych znaczników, etykiet logistycznych;
–– analiza danych wewnętrznych i zewnętrznych, by uzyskać nowe informacje, itp.;
–– informacje zwrotne, np. opinie przekazywane przez anonimowe ankiety, krótkie
wiadomości tekstowych typu SMS, wywiady telefoniczne, itp.
Możliwe jest określenie innych dźwigni transparentności, które będą adekwatniejsze
do zamknięcia zidentyfikowanych luk informacyjnych. Ten krok daje asumpt do dalszego etapu, gdyż umożliwia szersze spojrzenie na proces oraz zmianę jego wad w atuty.

Etap 4. Zarządzanie i monitorowanie
Ograniczenie bądź, o ile jest taka możliwość, całkowicie wyeliminowanie luk informacyjnych stanowi podstawę fundamentalną transparentności. Dlatego w tym kontekście istotne jest monitorowanie i zarządzanie zidentyfikowanym brakiem informacji,
gdyż świadomość jego istnienia to również wiedza służąca do przewidywania ryzyka,
przyczyniająca się do ograniczenia niepewności. Zarządzając ryzykiem, warto pamiętać
o jednorodnym systemie zarządzania ryzykiem nastawionym na skuteczne i efektywne
zarządzanie nim.

Podsumowanie
Świadomość i refleksyjność to bez wątpienia twórcze procesy poznawcze, które w odniesieniu do procesów logistycznych trudno ująć w prosty schemat, ponieważ procesów
logistycznych nie da się jednoznacznie zdefiniować, można je tylko opisywać. Jest to
dość oczywista konsekwencja, gdyż każda organizacja realizuje różne procesy gospodarcze, a liczba i treść procesów logistycznych jest wyznaczana przez przedmiot działalności oraz stopień złożoności realizowanych w przedsiębiorstwie procesów gospodarczych
[Zelkowski i in. 2016].
Zarysowane w niniejszym rozdziale podejście do budowania transparentności
wybranych procesów logistycznych umożliwia nie tylko wymianę danych, ale przede
wszystkim ogranicza niepewność, która jest jedną z najczęstszych przyczyn nieoptymalnych działań w organizacjach. Ponadto, dzięki transparentnym procesom logistycznym,
można lepiej zaplanować wymagania nabywców, zoptymalizować trasy dostaw, zmniej-
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szyć poziom zapasów. W związku z tym obserwuje się zapotrzebowanie na wiedzę z tego
obszaru. Zwłaszcza, że dzięki transparentnym procesom logistycznym łańcuchy dostaw
mogą stać się szybsze i inteligentniejsze, a przede wszystkim bardziej zrównoważone.
Dlatego konieczne są dalsze prace nad transparentnością procesów logistycznych, by
w pełni zrozumieć ewolucję zarządzania transparentnością łańcucha dostaw.
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The way to transparency of selected logistics processes
The paper presents theoretical and conceptual considerations on the role of transparency in the
implementation of logistic processes. Due to the lack of precision observed in the literature. In the
scope of defining the term transparency, the essence of transparency was outlined in the perspective of
various authors. Subsequently, the identification and description of logistic processes was presented,
and then the concept of a four-stage approach to building transparency of selected logistic processes
was presented. The cognitive usefulness of this article is connected with the increase of methodological
awareness and cognitive reflection on the management of supply chain transparency.

Keywords: transparency, logistic processes, supply chain management.

Rozdział 3
Innowacyjność produktów i systemów logistycznych
Anna Chwastek1, Agata Kass2
Rozdział prezentuje rolę innowacyjności oraz jej wykorzystanie w tworzeniu nowych lub polepszonych produktów bądź systemów usprawniających logistykę. Materiał stanowi przegląd najciekawszych pomysłów współczesnych firm, wyróżniających się na tle rynkowym. Pierwsza część pracy
przedstawia propozycje startujące w XIV edycji konkursu pt.: „Produkt Innowacyjny dla Logistyki,
Transportu i Produkcji”. Jednym z opisanych zagadnień jest zwycięzca tegorocznej edycji. W drugiej
części wyodrębniono samodzielne projekty, których wprowadzenie na rynek rozsławiło firmy będące
ich pomysłodawcami.

Słowa kluczowe: innowacja, rozwiązania logistyczne, technologie.

Wprowadzenie
W dobie współczesnego rozwoju technologii, a także coraz szybciej zmieniającego
się otoczenia oraz wzrastających oczekiwań konsumentów, na różnego rodzaju organizacje wywierane są presje związane z opracowywaniem i implementowaniem wszelkich
strategii innowacyjnych dotyczących także kolportażu. Spora różnorodność na rynku
firm powoduje ciągłą konkurencję między nimi i obmyślanie oraz opracowywanie coraz
to nowszych produktów i systemów logistycznych, w celu przyciągnięcia uwagi konsumentów. Spółki, aby mieć zdolność konkurowania, muszą osiągnąć przewagę rynkową.
W związku z tym istotną rolę odgrywa planowanie przyszłości oraz tworzenie strategii
opartych na działaniach innowacyjnych, co wpływa na płynność dystrybucji.
1
2

  Koło Naukowe Innowacyjnych Systemów Transportowo-Logistycznych, Uniwersytet Morski w Gdyni.
  Koło Naukowe Innowacyjnych Systemów Transportowo-Logistycznych, Uniwersytet Morski w Gdyni.
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Innowacja (od. łac. innovatio, czyli odnowienie) rozumiana jest jako ciąg działań
skupiających się na tworzeniu nowych lub ulepszonych produktów, procesów technologicznych lub systemów organizacyjnych. Innowacje obejmują nie tylko ostateczny
rezultat, ale także wszelkie działania poprzedzające ten proces, czyli powstanie pomysłu,
prace badawczo-rozwojowe i projektowe, produkcję, marketing oraz upowszechnianie
wprowadzonego produktu lub systemu.
Analizując obecne trendy na rynku, można zauważyć szereg wyróżniających się
produktów. Część z nich cieszy się wciąż dużą popularnością, co skutkuje ich wysoką
pozycją w rankingach. W celu klasyfikacji i nagrodzenia najlepszych innowacyjnych
rozwiązań corocznie organizowany jest konkurs pt.: „Produkt Innowacyjny dla Logistyki, Transportu i Produkcji”. W ubiegłej, XIV edycji, znalazły się zarówno rozwiązania systemowe dla firm logistycznych, systemy optymalizujące procesy oraz produkty
zaawansowane technologicznie, ułatwiające codzienną pracę logistyków i spedytorów.

Sense S-One
Jednym z najbardziej wyróżniających się projektów w ostatnim czasie jest system
Sense S-One, czyli sposób pozwalający na ciągłą kontrolę stanu konstrukcji dachów
o dużej powierzchni. Założycielem jest spółka Sense Monitoring.
Początki pomysłu sięgają 2013 r., kiedy to dwaj inżynierowie Przemysław Gałązka
i Artiom Komardin dostrzegli dysonans pomiędzy projektowaniem, wykonawstwem
i użytkowaniem budynków. Problem wynikał z faktu, iż nie wszystkie te dziedziny rozwijają się w jednakowym tempie. Projekty tworzone są przez doświadczonych projektantów, następnie rozpoczyna się budowę powierzoną inżynierom, ostatnim etapem jest
już użytkowanie, którym zajmują się często osoby bez technicznego doświadczenia. Pomysłodawcy zauważyli błędy i nieporozumienia w eksploatacji. Aby usprawnić i zabezpieczyć użytkowanie budynków wymyślili system monitorujący budynki całodobowo.
Technologia składa się z sieci czujników instalowanych wysoko pod dachem. Sensor
obsługiwany jest przez aplikacje, z której konsument może korzystać na wszystkich
urządzeniach mobilnych. Metoda umożliwia sprawdzanie prawidłowości w funkcjonowaniu dachu oraz określa, w jaki sposób należy zapobiegać przeciążeniom. Platforma
Sense S-One zbiera, analizuje i archiwizuje informacje o pracy konstrukcji przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przesyła alerty o możliwych zagrożeniach związanych
z prognozowaną pogodą, informuje o zbliżających się obfitych opadach lub spiętrzonej
wodzie zagrażającej konstrukcji dachu. Następnie aplikacja wysyła zalecenia o konieczności sprawdzenia drożności systemu odprowadzania wody. Jej innowacyjne rozwiązanie pozwala na ochronę tam, gdzie nie można sprawdzić stropu w tradycyjny sposób,
np. ze względu na rodzaj konstrukcji. Inteligentny sposób pomiaru, stworzony przez
autorów projektu, zapewnia sprawne funkcjonowanie. Sensory montowane przez firmę
są niewielkie i łatwe w montażu. Sama instalacja i pomiary nie ingerują w konstrukcję,
nie są też przeszkodą w użytkowaniu budynku. Firma zachwala efektywną pracę syste-
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mu również w utrudnionych warunkach, czyli np. w fabrykach montażu samochodów,
w których barierą jest ciągła praca maszyn oraz poruszanie się wózków widłowych.
Rozwiązanie start-up’u okazało się na tyle skuteczne, że Sense Monitoring pozyskał
wielu znanych klientów, jednym z nich jest Poczta Polska. Monitoring obsługuje ponad
300 tys. m2 dachów, baza obejmuje obiekty w całym kraju, od Gdańska po Kraków.
Metoda obmyślona przez firmę została uznana przez kapitułę za lidera wśród wszystkich zgłoszeń, ponadto projekt okrzyknięto zwycięzcą zeszłorocznej Gali Transportu,
Logistyki i Produkcji.

Poczta pneumatyczna
Poczta pneumatyczna swoją historię sięga już 1853 r., gdzie w Londynie po raz
pierwszy została wypróbowana. Skomplikowany i niesamowity system, chociaż nie
był bardzo przydatny, ze względu na wysokie koszty działania miał bardzo prestiżowe
znaczenie dla miast i instytucji, które z niego korzystały. Biorąc przykład z Londynu,
w późniejszych latach kolejne systemy zaczęto budować w Berlinie, Paryżu i Wiedniu.
Poczta pneumatyczna do dzisiaj pozostaje niezastąpiona. Zauważyć można wypieranie jej przez pocztę elektroniczną, jednak z powodzeniem wciąż pełni ona swoją rolę
przy wysyłce realnych przedmiotów czy też pieniędzy w postaci gotówki. Pełni nieodzowną rolę zwłaszcza na krótkich trasach transportowych.
Innowacyjność poczty jest istotnym elementem w logistyce wewnętrznej. Jedną z zalet jest jej wszechstronność. Na skutek różnorodnych konfiguracji system poczty jest
w stanie sprostać zróżnicowanym oraz najbardziej wymagającym potrzebom klientów,
począwszy od małych firm aż po wielkie organizacje. Poczta zapewnia bezpieczeństwo
przewożonych towarów oraz szybki czas dostarczenia ładunków.
Potencjał systemu został zauważony przez firmę Systik, która jako jedyna w Polsce
obsługuje automatyczną pocztę pneumatyczną. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w instalacji i serwisowaniu systemu oraz posiada własne, innowacyjne i opatentowane rozwiązania. Profesjonalizują się w produkcji pojemników przeznaczonych do transportu
oraz różnego rodzaju materiałów służących bezpieczeństwu i usprawnieniu transportu
wewnętrznego w zakładach produkcyjnych.
System składa się z kilku zasadniczych komponentów: dmuchawy wytwarzającej
ciśnienie lub podciśnienie wymagane do przemieszczania przesyłki, pojemników, które pasują do średnicy rur, transportując potrzebne materiały, oraz stacji wysyłających
przesyłki. Punkty te przyjmują również nachodzące pojemniki. Zwrotnice wraz z rurociągami kierują pojemniki do wybranych miejsc przeznaczenia lub przekazują przesyłki
do innych linii. Sprawne działanie całego sytemu nadzorują kontrolery wyposażone
w mikroprocesory.
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Pocztą pneumatyczną możemy przesyłać prawie wszystkie rodzaje towarów, takie
jak materiały płynne, wartościowe, toksyczne, gorące lub zimne. Ich waga waha się
już od 0,1 g do 28 kg. Poczta może być wykorzystywana na wiele sposobów. Jednym
z popularniejszych jest transport próbek krwi z oddziałów łóżkowych do laboratorium.
Poczta pneumatyczna nie tylko eliminuje rutynowe czynności noszenia próbek i farmaceutyków przez personel, ale dostarcza je praktycznie w tej samej chwili. Ważne próbki
czy preparaty są na miejscu przeznaczenia po upływie kilku sekund, a nie minut. Tak
działający system transportu łączy cały szpital. Laboratoria, oddziały ratunkowe, bloki
operacyjne, zakłady patomorfologii, apteki centralne, oddziały łóżkowe, przychodnie
przyszpitalne i inne jednostki pomocnicze mogą być ze sobą połączone. Pomysł firmy
był jednym z kilkunastu zauważonych przez kapitułę zeszłorocznej edycji konkursu,
jednak nie osiągnął on żadnego wyróżnienia. Pomimo tego jest to system innowacyjny,
znacznie ułatwiający nie tylko pracę personelu szpitalnego, ale również sieci handlowych, banków oraz firm logistycznych. Reasumując, system ten oszczędza czas, energię
oraz pozwala załodze skupić się na najistotniejszych zadaniach. Przekonuje swoją szybkością, bezpieczeństwem oraz niezawodnością w dostarczaniu towarów.

BlackBerry Radar
Warto zauważyć również projekty samodzielne, niewspomniane w wydarzeniu, natomiast płynnie prosperujące we wciąż rozwijającej się gospodarce transportowej.
Jednym z bardzo nowoczesnych produktów używanych od dłuższego czasu w gospodarce transportowej jest BlackBerry Radar, stworzony przez Kanadyjczyków w 2016
r. Nie jest to produkt rewolucyjny, natomiast z pewnością można go zaliczyć do bardzo
innowacyjnych. BlackBerry Radar został zaprojektowany w celu wyeliminowania luk
w zarządzaniu transportem i logistyką w zakresie śledzenia ładunków i przyczep. Radar jest niewielkim urządzeniem montowanym na drzwiach naczepy ciężarówki, które
stale monitoruje stan przewożonego ładunku. W zakres przesyłanych do operatora danych wchodzi temperatura i poziom wilgotności transportowanego towaru. Wartości te
odczytywane są przy użyciu czujników temperatury, ciśnienia i wilgotności wewnątrz
kontenera. Stale przesyłany jest także status drzwi (otwarte lub zamknięte), który odczytywany jest dzięki czujnikom ruchu. Kontrolowany jest również stan załadunku,
sprawdzany przy pomocy czujników, które określają obciążenie kontenera. A przede
wszystkim do operatora wysyłana jest lokalizacja. Co więcej kierowca, który znajduje się
w obrębie większej ilości naczep, może z łatwością odnaleźć tą, której szuka za pomocą
telefonu komórkowego, który również jest połączony z radarem.
Dane środowiskowe w przyczepie są gromadzone co 5 minut za pomocą 7 czujników, w celu zapewnienia nieustannej kontroli przewożonego towaru. Na podstawie tych
danych można dostarczyć klientom szczegółowe raporty pokazujące warunki, w jakich
ich towar został doręczony lub otrzymywać alarmy wywołane przez nagłe zdarzenia.
BlackBerry Radar zapewnia dokładne wykrywanie ruchu i przebiegu trasy w celu infor-
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mowania m.in. o koniecznych do zapłacenia podatkach od podróży, opłatach za użytkowanie dróg, godzinach pracy kierowców czy emisji dwutlenku węgla podczas procesu transportowego. Urządzenie to nie wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej ani
komputerowej. Wyraźną zaletą jest to, iż można go zainstalować za pomocą dwóch śrub
w ciągu 10 minut, nie wymaga także okablowania, ponieważ posiada baterię o żywotności do 7 lat. BlackBerry Radar otrzymuje automatycznie wszystkie niezbędne aktualizacje IT, ponadto za bezpieczeństwo przesyłanych danych odpowiada światowa marka.
Urządzenie zostało specjalnie zaprojektowane dla flot przyczep, interaktywne raporty
zapewniają dokładną i łatwą do prześledzenia analizę danych, są dostępne w każdej
przeglądarce internetowej w dowolnym momencie. Producent dodatkowo zapewnia
minimalne koszty utrzymania, a poziom jakości zarządzania całym procesem transportowym określa jako zdumiewający.
BlackBerry Radar nie znalazł się jednak na listach ostatnich edycji polskiego konkursu pt.: „Produkt Innowacyjny dla Logistyki, Transportu i Produkcji”, natomiast został zaprezentowany na targach CES 2019. Są to coroczne targi elektroniki użytkowej
odbywające się w Las Vegas. Na tegorocznym wydarzeniu przedstawiciel BlackBerry
ogłosił, że BlackBerry Radar został wyróżniony nagrodą „Vehicle Telematics Solution
of the Year”.
Taka nagroda dla marki BlackBerry stwarza wiele możliwości, jak na przykład
uznanie światowych firm typu American Trucking Associations, co skutkowało tym,
że w 2018 r. ponad 2,8 tys. dealerów samochodów ciężarowych polecało BlackBerry
Radar. Dość ciekawą kwestią jest też zainteresowanie różnego rodzaju firm, jak na przykład DMC Insurance, która weszła we współpracę z BlackBerry w celu opracowania
produktów i usług ubezpieczeniowych, wykorzystujących dane z radaru BlackBerry
w czasie porównywalnym do rzeczywistego. Radar udostępnia między innymi lokalizację pojazdu, trasę i przebieg, temperaturę, wilgotność, status drzwi i stan ładunku. Daje
to wiele korzyści dla przewoźników samochodowych, przykładowo zoptymalizowanie
kosztów ryzyka i zwiększenie zwrotów z inwestycji. DMC Insurance jest liderem w tej
dziedzinie i stara się realizować projekty, które wykorzystują najnowsze technologie
z korzyścią dla swoich klientów. BlackBerry Radar okazał się właśnie takim produktem,
jakiego długo szukali.

Zautomatyzowany magazyn Amica
Wzrost konkurencji na rynkach wywołał potrzebę dostosowania się do wymagań
stawianych przez potencjalnych klientów, którzy często nie chcą długo czekać na zamówiony przez siebie towar. Powoduje to konieczność posiadania przez producentów zapasów żądanego towaru lub półfabrykatów, które pozwolą na szybką produkcję wyrobów
przeznaczonych na sprzedaż. Aby przechowywać nadmiar produktów, niezbędne dla
zakładów produkujących są magazyny, wyposażone w odpowiednie urządzenia techniczne, systemy zarządzania, a także zespół osób, które będą go obsługiwać.
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Znana światowa marka Amica stworzyła projekt, który ma na celu budowę centrum
logistycznego, umożliwi ono jeszcze sprawniejszą obsługę klientów zarówno w Polsce,
jak i za granicą. Jednym z etapów projektu było wybudowanie w pełni zautomatyzowanego magazynu obsługiwanego tylko przez jednego pracownika, a dokładnie operatora,
który czuwa nad prawidłową pracą systemów. Budowę magazynu wysokiego składowania we Wronkach rozpoczęto 9 września 2016 r., a już rok później specyficzny w skali
Europy budynek stanął gotowy do pracy. Spółka Amica otrzymała także Polską Nagrodę
Inteligentnego Rozwoju 2017 za to przedsięwzięcie.
Magazyn Amici to ogromna konstrukcja o wysokości około 46 m, długości 136 m,
szerokości 45 m i powierzchni magazynowej 6,5 tys. m2. Ciekawostką techniczną jest
fakt, iż konstrukcję nośną stanowią stalowe regały, a nie ściany zewnętrzne. W magazynie mieści się 26 tys. miejsc paletowych, pozwalających pomieścić 230 tys. sztuk
urządzeń AGD, gdzie każde z nich waży między 50 a 70 kg. W całości zautomatyzowany
system sterowania pozwala układać około 160 artykułów na godzinę. Co więcej taki system może funkcjonować nieustannie, przez 24 godziny na dobę. Aby zminimalizować
koszty, w magazynie nie ma ogrzewania, a światło jest zgaszone. Kluczowym elementem
wyposażenia magazynu we Wronkach jest pięć potężnych 45 metrowych prowadnic,
które są wyposażone w dwie pary wideł teleskopowych dźwigających euro palety ze
sprzętem AGD, przy czym każda paleta może ważyć do 600 kg. Podnośniki zarządzane
komputerowo ważą około 30 t. Rolą układnic jest precyzyjne i szybkie radzenie sobie
z kompletowaniem zamówień.
Dość istotną kwestią dla tak ogromnego magazynu jest stworzenie jak najlepszej
płynności towarów, za czym idzie brak tworzenia się zatorów przy rampach. Dlatego
w Amice wdrożono system awizowania transportów, gdzie każdy klient – przewoźnik
może się zaawizować. Dokładnie na dwie godziny przed załadunkiem system sam, automatycznie zaczyna przenosić z magazynu wysokiego składowania palety z produktami,
które zostały zamówione. Następnie, kiedy palety znajdują się już na poziomie zerowym, pracownicy magazynu muszą już tylko dokonać kompletacji oraz załadunków
samochodów. W weekendy magazyn nie przestaje działać, jest zaprogramowany tak,
aby w tym czasie optymalizował ułożenie towaru według zleceń na kolejny tydzień.
Ponieważ inwestycja w tak zautomatyzowany magazyn jest bardzo kosztowna, musi on
spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa. Konstrukcja może wytrzymać wiatr do
150 km/h, tzw. wiatr huraganowy, którego w tym obszarze nigdy nie było. Docelowo
także magazyn Grupy Amica będzie posiadał własne, alternatywne źródło energii, które
jest obecnie instalowane. Wewnątrz budynku zainstalowanych jest 26 tys. tryskaczy
zabezpieczających przed pożarem. Magazyn ponadto jest bezpieczny dla środowiska,
ponieważ nie generuje żadnych hałasów i zanieczyszczeń.
Bezkonkurencyjność magazynu Amica wiąże się z ilością zastosowanych w nim technologii. Wcześniej już wspomniane regały są ustawione pomiędzy 5 korytarzami, regały
posiadają 16 poziomów, a każdy z nich zawiera 152 miejsca. Warto zaznaczyć, że regały
mają podwójną głębokość półek. Magazyn jest zintegrowany z przenośnikami transpor-
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towymi, co oznacza, iż produkty pojawiające się w strefie przyjęcia są automatycznie
transportowane do układnic regałowych a następnie poprzez działanie systemu WMS
są rozdysponowywane na określone miejsca. Grupa Amica dla zwiększenia bezpieczeństwa i stabilności swoich towarów zastosowała system automatycznego owijania, który
wspomaga pracę i zaoszczędza czas pracowników. Cały magazyn działa dzięki wyżej
wymienionemu systemowi WMS, czyli Warehouse Management System, który zarządza
całą powierzchnią magazynu, optymalizuje ułożenie w nim produktów, odpowiada za
przyjęcie i wydanie towarów oraz to w jakiej kolejności mają zostać one rozmieszczone.
W magazynie stosuje się także terminale ręczne, które skanują kody kreskowe widniejące na produktach lub paletach. Są one oczywiście kompatybilne z systemem WMS.
Firma Amica dopiero po latach będzie mogła zaobserwować oszczędności po tego
typu inwestycji, natomiast dużo szybciej osiągnie cel, jakim jest usprawnienie logistyki
i poprawa jakości pracy. Towar będzie trafiał do klientów nawet o dobę szybciej, a zapas
będzie zasadniczo w jednym miejscu. Zaletą budowy magazynu jest także rezygnacja
z wynajmu magazynów zewnętrznych, co generowało spore koszty, a także zmniejszenie
liczby uszkodzonych produktów.

Podsumowanie
Innowacyjność jest ściśle związana z automatyzacją, która współcześnie odgrywa
kluczową rolę w życiu każdego człowieka. Popularność automatyzacji wiążę się z faktem,
iż niesie ona za sobą wiele zalet. Roboty działają mechanicznie, powtarzalnie i zawsze
w tych samych sekwencjach. Dzięki swojej dokładności i wysokiej precyzji z łatwością
zastępują pracę człowieka, a także likwidują ludzkie błędy. Automatyzacja bezpośrednio
wpływa na szybkość wykonywanych działań, a co za tym idzie zwiększa produktywność
firm. Powierzając robotom zadania trudne do wykonania i niebezpieczne dla zdrowia
i życia pracowników, dbamy o bezpieczeństwo ludzi. Wspomniany magazyn Amici jest
przykładem miejsca, w którym niebezpieczną pracę człowieka zastępują maszyny. Ostatnią ważną zaletą są wysokie zyski dla przedsiębiorców, spowodowane brakiem potrzeby
zatrudnienia nowych pracowników. Automatyzacja wiążę się również z pewnymi wadami. Jednym z głównych problemów jest bezrobocie, które rośnie wraz z rozwojem
technologii. Biorąc pod uwagę wady, trzeba pamiętać także o braku możliwości zastąpienia w 100% pracy człowieka przez maszyny. Sprzęty działają na podstawie określonych
parametrów, natomiast nie można wykluczyć błędu systemu, który w przypadku awarii
zaprzestaje produkcję.
Zważając na wszystkie wymienione czynniki, można stwierdzić przewagę pozytywnych skutków wprowadzenia automatyki i robotyki w codzienną pracę, a możliwe jest
to dzięki wciąż rozwijającej się technologii.
Reasumując przedstawione rozwiązania logistyczne, można stwierdzić, że wprowadzanie nowych i unowocześnianie działających już systemów jest elementem istotnym
w ciągłym rozwoju logistyki. Innowacje tworzone przez firmy doprowadzają do stałej
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konkurencji między nimi. Naturalną przyczyną tworzenia się konkurencji jest chęć wybicia w celu zyskania popularności oraz większych zysków, a co za tym idzie stały rozwój
gospodarczy firmy. Istnienie konkurencyjności na międzynarodowych rynkach wpływa na zdolność polskich przedsiębiorców do naśladowania poczynań zagranicznych
inwestorów poprzez poszerzanie wiedzy w danym kierunku oraz obmyślanie nowych
strategii.
Na podstawie obserwacji można stwierdzić, że rywalizacja skutkuje poprawą jakości
życia gospodarczego, co w przyszłości na rynku handlu detalicznego będzie wiązało
się z wygodą, szybkością realizowania zamówień i różnorodnością produktów, a łańcuch dostaw będzie wymagał skupienia się na większej wydajności, napędzanej przez
technologię.
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Innovation of products and logistics systems
This chapter presents the role of innovation and its use in creating new or improved products or
systems to improve logistics. The material is a review of the most interesting ideas of modern companies, which stand out from the market. The first part of the work presents proposals starting in the 14th
edition of the competition entitled: „Innovative Product for Logistics, Transport and Production. One
of the described is the winner of this year's edition. In the second part of the competition, independent
projects were distinguished, whose introduction to the market made famous the companies that were
their originators.

Keywords: innovation, logistics solutions, technologies.

Rozdział 4
Uwarunkowania standaryzacji obsługi klienta
w strategii omnichannel
Szymon Strojny1
Relacje z klientem stanowią jeden z najważniejszych i najbardziej wartościowych elementów aktywów każdego przedsiębiorstwa. Stąd też w interesie każdej firmy leży zdobywanie nowych oraz
utrzymywanie dotychczasowych klientów. W tym celu przedsiębiorstwa podejmują różnego rodzaju
działania. Część z tych działań składa się na proces obsługi klienta. Istotny problem w zarządzaniu
relacjami z klientem stanowi fakt, że działania składające się na proces obsługi klienta leżą w gestii
różnych działów w firmie. Jednocześnie od kilku lat zauważalny jest na rynku proces rozwoju koncepcji
sprzedaży omnikanałowej, zakładającej budowanie relacji i obsługę klienta równolegle poprzez kilka
kanałów komunikacji i sprzedaży.
Celem rozdziału jest identyfikacja uwarunkowań w zarządzaniu procesem obsługi klienta w przedsiębiorstwie wykorzystującym strategię sprzedaży omnikanałowej.

Słowa kluczowe: omnichannel, obsługa klienta, standaryzacja.

Wprowadzenie
Koncepcja wykorzystywania wielu różnych kanałów sprzedaży jest obszarem badań
od wielu lat. Zmiany zachowań nabywców, rosnąca konkurencja i wiele innych czynników wymusza na przedsiębiorcach ciągłe poszukiwanie nowych metod dotarcia do
klienta oraz jego obsługi. Doprowadziło to do rozwoju innowacyjnych form sprzedaży, w dużym stopniu opartych o Internet. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na
wspomniany proces jest rozwój nowych technologii, które zmieniają relacje rynkowe
1

  Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu.
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pomiędzy dostawcami a klientami, a przez to wymuszają zmiany w procesie obsługi
klienta. Do najważniejszych z nich zaliczyć należy:
–– stały wzrost liczby konsumentów posiadających dostęp do Internetu. Rozwój
technologii w zakresie Internetu szerokopasmowego czy też dostępu mobilnego
powoduje, że liczba internautów zarówno w Polsce, jak i na świecie, ciągle rośnie,
–– zmiany w świadomości oraz wiedzy konsumentów. Każde nowe pokolenie wchodzące na rynek jest już przyzwyczajone do codziennego korzystania z Internetu,
–– rozwój nowych form komunikacji (m.in. komunikatorów, portali społecznościowych, platform handlowych itp.) pozwalających na stałą, wielostronną komunikację poszczególnych uczestników rynku, a więc nie tylko przedsiębiorstw
z klientami, ale także przedsiębiorstw oraz konsumentów pomiędzy sobą,
–– rozwój aplikacji pozwalających na zbieranie danych o klientach. Prowadzi to do
tworzenia wielkich baz danych klientów i umożliwia prowadzenie symulacji zachowań nabywców oraz tzw. personalizację oferty, czyli dostosowywanie oferty
do specyficznych potrzeb poszczególnych klientów,
–– rozwój nowych technologii informacyjnych i informatycznych, takich jak np.,
RFID. Zmiany te dotykają praktycznie wszystkich sfer funkcjonowania przedsiębiorstw. Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw produkcyjnych oraz firm handlowych.
Wspomniane czynniki przenikają się wzajemnie. Doprowadziły one do wypracowania w praktyce nowej koncepcji zauważalnej w strategiach sprzedaży firm produkcyjnych i handlowych, czyli do tzw. sprzedaży wielokanałowej. Przyjmuje się, że system
wielokanałowy polega na wykorzystywaniu przez przedsiębiorstwo więcej niż jednego
kanału w procesie dystrybucji produktów lub usług [Wirtz 2013, s. 117].
Dynamiczny rozwój sprzedaży wielokanałowej jest bezpośrednio związany z rozwojem handlu internetowego, który można zauważyć od połowy lat 90. XX w. Rozwój
ten został zatrzymany przez kryzys giełdowy z początku XXI w., który dotknął przede
wszystkim właśnie firmy internetowe. Już wówczas było jednak oczywiste, że kanał internetowy stanie się z czasem jednym z głównych kanałów komunikacji i sprzedaży.
Rozwój technologii spowodował uruchomienie kanału e-commerce przez firmy
funkcjonujące dotychczas wyłącznie w sferze handlu tradycyjnego. Z drugiej strony firmy, które rozpoczęły już działalność w handlu internetowym, zaczęły rozważać, a z czasem uruchamiać, działalność w handlu tradycyjnym. W tym przypadku realnie można
już mówić o sprzedaży wielokanałowej. Etapy rozwoju poszczególnych form sprzedaży
przedstawia rysunek 1.
Wykorzystywane przez przedsiębiorstwa kanały sprzedaży ulegają ciągłym zmianom.
W teorii, jak i w praktyce, wyróżnia się następujące modele sprzedaży:
–– model single-channel (pure player),
–– model multi-channel,
–– model cross-channel,
–– model omni-channel.
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Rys. 1. Etapy rozwoju sprzedaży wielokanałowej
Źródło: oprac. własne.

Rozwiązanie pierwotne to tzw. single-channel. W tym przypadku sprzedaż odbywa
się tylko przez jeden kanał sprzedaży. Może to być sklep stacjonarny lub sklep internetowy (tzw. pure player). To rozwiązanie traktowane jest w tej chwili jako przestarzałe
i nie odpowiadające aktualnym potrzebom rynku.
Sprzedaż wielokanałowa (multi-channel) to strategia działania, w której obok sprzedaży poprzez kanały tradycyjne, przedsiębiorstwo wykorzystuje także swój własny kanał
(sklep) internetowy. W sprzedaży wielokanałowej wykorzystywane są zatem zarówno
tradycyjne, jak i elektroniczne kanały sprzedaży. Klient w trakcie procesu zakupu porusza się z reguły w jednym kanale, bez możliwości jego zmiany na inny. Ewentualne
zwroty są możliwe tylko poprzez ten sam kanał, w którym klient dokonał wcześniej
zakupu. W sprzedaży wielokanałowej bazy danych klientów poszczególnych kanałów
nie są jednak ze sobą w pełni zintegrowane [Fost 2014, s. 64]. Z punktu widzenia firmy
systemy IT, procesy i dane są analizowane w ramach jednego kanału. W tej chwili jest
to strategia coraz rzadziej wykorzystywana przez przedsiębiorstwa.
Kolejny etap rozwoju sprzedaży to tzw. cross-channel. Ten etap jest traktowany jako
przejściowy pomiędzy sprzedażą multi-channel a sprzedażą omni-channel. Generalnie
jest to rozwiązanie zbliżone do sprzedaży multi-channel, przy czym istnieje jedna zintegrowana baza danych klientów całego przedsiębiorstwa. W odróżnieniu od strategii
multi-channel klient w procesie zakupu z reguły może zmieniać kanały sprzedaży. Jednak systemy IT, procesy i dane są nadal analizowane w ramach jednego kanału. Zwroty
odbywają się poprzez te kanały, w których dokonano zakupu. Tak więc z punktu widzenia klienta nie ma praktycznie różnic pomiędzy sprzedażą multi-channel a cross-channel
[Heinemann 2013, s. 44].
Wreszcie strategia omnikanałowa (omni-channel) oznacza pełną integrację kanałów
sprzedaży i kanałów komunikacyjnych, Przedsiębiorstwo umożliwia klientom kontakt
oraz ewentualny zakup w formie, jaka będzie dla nich w danej chwili najbardziej dogodna. W tym przypadku klient w ramach procesu zakupu może zmieniać kanały sprzedaży
lub nawet korzystać równolegle z kilku kanałów. Również ewentualne zwroty odbywają
się w formie najbardziej dogodnej dla klienta.
Porównanie poszczególnych form sprzedaży wielokanałowej zawiera tabela 1.
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Tab. 1. Porównanie poszczególnych form sprzedaży wielokanałowej
Lp.

Formy sprzedaży

Opis

Sprzedaż wyłącznie
Single-channel
1. (Handel
stacjonarny) przez tradycyjne kanały,
hurt lub sieci handlowe
Sprzedaż wyłącznie
2. Single-channel
(E-commerce)
przez kanał internetowy
3. Multi-channel

4. Cross-channel

5. Omni-channel

Kanały sprzedaży

––
––
––
––
––
––
––
Sprzedaż
––
przez kanały tradycyjne
i własny sklep internetowy
––
––
––
––
Sprzedaż
––
przez kanały tradycyjne
i własny sklep internetowy
––
––
––
––
––
Sprzedaż
––
przez kanały tradycyjne
––
i kanały elektroniczne
oraz własny sklep internetowy ––
––
––
––

kanały tradycyjne
sieci handlowe
obce sklepy internetowe
własny sklep internetowy
call center
własny sklep internetowy
call center
kanały tradycyjne
sieci handlowe
obce sklepy internetowe
własny sklep internetowy
call center
kanały tradycyjne
sieci handlowe
obce sklepy internetowe
własny sklep internetowy
mobile commerce
media społecznościowe
call center
mobile commerce
kanały tradycyjne
sieci handlowe
obce sklepy internetowe
pasaże handlowe w Internecie

Przedstawione w tabeli 1 porównanie form sprzedaży prezentuje punkt widzenia
producenta bądź firmy handlowej. Podjęcie decyzji o uruchomieniu każdego dodatkowego kanału sprzedaży wywołuje konsekwencje dla całej firmy. Zmianie ulegają bowiem
praktycznie wszystkie procesy zarządzania przedsiębiorstwem, w tym przede wszystkim
proces obsługi klienta.

1. Obsługa klienta jako proces
Przez proces należy rozumieć systematyczny sposób postępowania, który prowadzi
do realizacji założonego celu [Stoner 1997, s. 25]. Bardziej rozbudowane podejścia definiują proces gospodarczy następująco [Grajewski 2007, s. 55]:
–– proces jest łańcuchem sekwencyjnych czynności, które transformują mierzalne
wejścia (materiały, informacja, urządzanie, metody) na mierzalne wyjścia (produkty, usługi, informacje),
–– proces ma mierzalny cel – jest nim tworzenie wartości uznanej i zweryfikowanej
przez odbiorcę, zawartej w produkcie, usłudze, informacji lub innym możliwym
do zdefiniowania efekcie końcowym,
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–– proces ma dostawcę i odbiorcę (klienta), a zatem jego elementy początkowe i końcowe są wyznaczone przez jakiś zdefiniowany rodzaj transakcji zakupu i sprzedaży
wytworu,
–– proces może być powtarzany, co oznacza, że możliwe jest jego zapisanie w formie
umożliwiającej odczytanie jego przebiegu przez realizatorów.
Praktyczne wykorzystanie koncepcji procesów w zarządzaniu wymaga przyjęcie
tzw. podejścia procesowego. Podejście to zakłada konieczność koncentrowania się na
działaniach, a nie na funkcjach w przedsiębiorstwie. Podejście procesowe wymaga zatem zdefiniowania wszystkich procesów oraz działań składających się na te procesy
w przedsiębiorstwie. Następnie konieczna jest zmiana orientacji zarządzania na zarządzanie zdefiniowanymi wcześniej procesami w odróżnieniu od zarządzania pionami
funkcjonalnymi. Jest to zatem bardzo poważna zmiana w strategii zarządzania przedsiębiorstwem. Przyjęcie podejścia procesowego wpływa bowiem na wszystkie obszary
funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przejawem tego jest choćby kształt struktury organizacyjnej firmy. Podejście procesowe i dalej struktura zorientowana na procesy stoi
w opozycji do powszechnie stosowanej w przedsiębiorstwach struktury funkcjonalnej.
Znaleźć można jednak opinie sugerujące możliwość współistnienia obydwu tych rodzajów struktur. Autorzy ci sugerują, że organizacja zorientowana na procesy jest bardziej
pewnym postulatem niż realnym rozwiązaniem, ale w miarę możliwości, idąc w kierunku organizacji procesowej, należy nakładać podejście procesowe na aktualne struktury
funkcjonalne [Cyfert 2006, s. 23].
Czy zatem obsługa klienta może być traktowana i zarządzana jak proces biznesowy?
W literaturze przedmiotu obsługa klienta definiowana jest na różne sposoby, co wynika
z różnych punktów widzenia autorów. Na inne aspekty obsługi zwraca się uwagę w literaturze z zakresu logistyki, a na inne w literaturze marketingowej. Według najszerszej i najczęściej wykorzystywanej definicji obsługa klienta obejmuje wszystkie sfery
kontaktu między dostawcą a nabywcą i zawiera zarówno elementy niematerialne, jak
i materialne [Christopher 2005, s. 43].
Pojęcie obsługi klienta można rozpatrywać jako [Dembińska-Cyran 2004, s. 36–37]:
–– system bezpośrednich i pośrednich kontaktów z klientem,
–– określoną koncepcje kształtowania relacji z klientami,
–– zbiór określonych czynności w przedsiębiorstwie,
–– zbiór decyzji wyznaczających użyteczność miejsca i czasu produktu,
–– system przepływów strumieni towarów, informacji i kapitału do klienta,
–– część systemu dystrybucji,
–– zintegrowane procesy marketingowe i logistyczne.
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W szerszym ujęciu termin obsługi klienta można rozpatrywać jako:
–– wszystkie działania niezbędnie do przyjmowania, przygotowania oraz realizacji
i finansowej obsługi zamówień klientów oraz eliminowanie ewentualnych działań
nieprawidłowych,
–– kompleksowe działanie angażujące wszystkie obszary biznesu, które współdziałają, aby realizować dostawy oraz fakturowanie produktów przedsiębiorstwa
w sposób, który satysfakcjonuje klienta, spełniając jego oczekiwania oraz który
przyczynia się do postępu w realizacji celów danego przedsiębiorstwa,
–– całość przyjmowania zamówień, całość procesów porozumiewania się z klientami,
wszystkie procesy obsługi ładunku i przewozowe, fakturowanie oraz pełna kontrola produktów i realizacja reklamacji,
–– niezawodne dostarczenie klientowi dóbr i usług dokładnie na czas, w wyznaczone
miejsce, zgodnie z oczekiwaniami klienta [Dembińska-Cyran 2004, s. 36–37].
Z kolei według innych autorów w bardziej syntetycznym podejściu obsługa klienta
pojmowana jest na trzy następujące sposoby [Dobrzyński 2007, s. 24]:
–– jako określone działania. W tym przypadku obsługę klienta traktuje się jako zestaw
czynności, które firma musi wykonać, aby zaspokoić potrzeby klienta. Przykładem może tu być: przyjęcie zamówienia, kompletacja, fakturowanie czy obsługa
zwrotów oraz reklamacji,
–– jako pomiar wykonania działań. Obsługę klienta rozpatruje się tu w kategoriach
określonych mierników realizacji działań, takich jak np.: OTIF, czyli procent zamówień dostarczonych terminowo i w całości czy też wskaźniki dotyczące sprzedaży jak np. wskaźnik utrzymania klientów czy wskaźniki lojalności,
–– jako filozofia przedsiębiorstwa. W tym przypadku obsługę klienta traktuje się
bardzo szeroko jako swego rodzaju zobowiązanie, za realizację którego odpowiedzialni są wszyscy pracownicy firmy, zarówno ci którzy bezpośrednio obsługują
klientów, jak i tzw. back office.
Obsługa klienta najczęściej analizowana jest literaturze w kontekście tzw. elementów
bądź faz [Kempny 2001, s. 18–19, Homburg i in. 2006, s. 1173]. Tymczasem podejście
procesowe do obsługi klienta zakłada analizowanie i zarządzanie obsługą klienta jako
jednym procesem. Proces ten należy do tzw. procesów podstawowych, tworzących wartość [Homburg i in. 2006, s. 1173]. Konieczne jest zatem zdefiniowanie tego procesu
oraz działań, które się na niego składają.
Można założyć, że proces ten składa się nie tyle z elementów, ile z etapów obsługi.
W procesie obsługi klienta wyróżnić bowiem można trzy etapy: przedstransakcyjny,
transakcyjny i wreszcie etap potransakcyjny.
Etap przedtransakcyjny obejmuje działania takie jak: stworzenie standardów obsługi
klienta, przeprowadzenie szkoleń sprzedawców, organizacja call center, prospectingu
i dalej, działań zmierzających do pozyskania klienta.
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Etap transakcyjny to etap, który rozpoczyna się w momencie złożenia zamówienia
przez klienta, a kończy w momencie dostawy. Na etap ten składają się głównie działania wewnątrz przedsiębiorstwa, zmierzające do realizacji złożonego przez klienta
zamówienia.
Wreszcie ostatni, trzeci etap rozpoczyna się w momencie dostawy i obejmuje wszystkie działania podejmowane przez przedsiębiorstwo po dostarczeniu produktu bądź
usługi klientowi.
Proces obsługi jest zróżnicowany, w zależności od typu przedsiębiorstwa. Różnice
wynikają ze specyfiki sektorów. Inaczej sytuacja wygląda w przedsiębiorstwie z sektora
FMCG, gdzie dostawcy szczególnie zależy na utrzymywaniu relacji, budowaniu lojalności i ciągłości dostaw, a inaczej u producenta obrabiarek, który sprzedaje danemu
klientowi konkretną maszynę przygotowaną pod jednorazowe zamówienie.
Zaproponowany przebieg procesu obsługi klienta spełnia wszystkie cechy procesu
wspomniane wcześniej. Ma on charakter uniwersalny i może być zastosowany praktycznie w każdym przedsiębiorstwie, w którym moment złożenia zamówienia oraz dostarczenia towaru klientowi są rozłączne. Może być zatem zastosowany w każdej firmie
z sektora B2B oraz w handlu internetowym. Nieco odmiennie proces ten przebiega
w handlu detalicznym, gdzie etap transakcyjny jest bardzo zredukowany.
W ramach opisanego procesu dochodzi do różnego typu kontaktów pomiędzy firmą
a klientem. Kontakty te można podzielić na [Horovitz 2006, s. 64]:
–– kontakty fizyczne – obejmują wszystkie doświadczenia klienta
–– z materialnymi elementami związanymi z funkcjonowaniem firmy: budynkami,
dokumentacją, oznakowaniem i towarami,
–– kontakty transakcyjne – obejmują wszystkie kontakty klienta związane z systemami przedsiębiorstwa,
–– kontakty interakcyjne – obejmują kontakty z pracownikami, poziomy doskonałości, w odniesieniu do reagowania, aktywności, opieki i komunikacji.
Z punktu widzenia strategii funkcjonalnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem obsługa klienta leży w centrum zainteresowania zarówno marketingu, jak i logistyki.
Marketingowa obsługa klienta koncentruje się na sferze komunikacji, w tym szczególnie komunikacji interpersonalnej oraz w ramach strategii dystrybucji na stwarzaniu
klientom możliwości zakupu produktów i usług przedsiębiorstwa.
Z kolei logistyczna obsługa klienta związana jest przede wszystkim z fizyczną dystrybucją produktów, która powinna być tak zorganizowana, by umożliwić klientowi przejęcie tych produktów we właściwej ilości i stanie oraz pozwolić na uzyskanie korzyści
płynących z dostaw w określonym miejscu i czasie [Pokusa 2001, s. 37].
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2. Standaryzacja procesu obsługi klienta
Podstawowym elementem zarządzania procesami w przedsiębiorstwie jest standaryzacja tych procesów. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego przez standaryzację
rozumieć należy wprowadzanie jednolitych norm. Zatem w odniesieniu do obsługi
klienta standaryzacja oznaczać będzie jednolite w całej organizacji normy postępowania w kontaktach z klientami.
Kluczowym dokumentem w procesie standaryzacji obsługi klienta jest księga standardów obsługi. Zawiera ona wszystkie standardy obsługi klienta aktualnie obowiązujące w przedsiębiorstwie. Jak wspomniano, opracowanie standardów należy do przedtransakcyjnych elementów obsługi klienta. Standardy te muszą być zgodne z wszystkimi
procedurami obowiązującymi w przedsiębiorstwie.
Proces standaryzacji interpersonalnej obsługi składa się z czterech etapów [Strojny
2008]:
1. Analiza procesu obsługi klienta. Celem tego etapu jest przegląd poszczególnych
etapów procesu obsługi klienta. Analiza stopnia realizacji celów w zakresie obsługi klienta. Identyfikacja słabych stron dotychczasowego systemu obsługi klienta
na podstawie dotychczasowych doświadczeń pracowników przedsiębiorstwa. Konieczne jest zatem przeanalizowanie wszystkich procedur, zachowań i rutynowych
działań składających się na proces obsługi,
2. Badania satysfakcji nabywców. Na tym etapie zbierane są informacje dotyczące
zadowolenia nabywców oraz identyfikacja ich oczekiwań w zakresie obsługi.
Konieczne jest zatem przeprowadzenie badań marketingowych dotyczących
wymagań nabywców. W badaniach tych przydatnych może być wiele metod
powszechnie wykorzystywanych w badaniach o charakterze jakościowym np.
badania typu „tajemniczy klient”,
3. Opracowanie standardów obsługi. Po przeanalizowaniu dotychczasowych działań
z zakresu obsługi klienta oraz po zebraniu i przeanalizowaniu danych pochodzących z badań nabywców możliwe jest rozpoczęcie prac na stworzeniem nowych
standardów obsługi. Konieczne jest zatem wprowadzenie zmian w procedurach
dotyczących obsługi. Następnie można przystąpić do tworzenia księgi standardów
jako dokumentu zawierającego wszystkie standardy zachowań pracowników
w kontaktach z klientami. Najczęściej standardy te dotyczą ubioru pracowników
oraz przede wszystkim zasad postępowania na poszczególnych etapach rozmowy
z klientem. Zawierają więc takie elementy jak: procedury powitania klienta, zasady zadawania pytań klientowi, zasady prezentacji firmy oraz oferty handlowej,
zasady zbijania obiekcji klienta itp. Ważną częścią księgi standardów jest opracowanie mierników jakości realizacji standardów,
4. Wdrożenie standardów obsługi. Ostatnim etapem procesu standaryzacji obsługi
klienta jest wdrożenie standardów. Etap ten ma kluczowe znaczenie z punktu
widzenia sukcesu całego procesu standaryzacji. Na tym etapie dokonać należy
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zapoznania wszystkich pracowników związanych z obsługą, z nowymi standardami zawartymi w księdze standardów. Przeszkolenie pracowników z zakresu
znajomości nowych procedur oraz wymaganych zachowań w procesie obsługi.
Następnie należy uruchomić nowe procedury obsługi i rozpocząć nadzór nad
ich wdrożeniem.

3. Standaryzacja obsługi klienta w strategii omnikanałowej
Powstaje pytanie, w jaki sposób zestandaryzować procesy obsługi klienta w przypadku firmy wykorzystującej strategie sprzedaży omnikanałowej? Sprzedaż omnikanałowa
to znacznie więcej niż uruchomienie kolejnego kanału sprzedaży. Ten model sprzedaży
i obsługi klienta gwarantuje klientowi tzw. płynne doświadczenie zakupowe, niezależnie od tego czy klient dokonuje zakupu w sklepie stacjonarnym, czy przez Internet, za
pomocą komputera lub urządzania mobilnego typu tablet czy telefon. To, co odróżnia
sprzedaż omnikanałową od pozostałych form sprzedaży wielokanałowej, to pełna integracja wszystkich kanałów komunikacji, dystrybucji i sprzedaży, czy szerzej mówiąc
wszystkich kanałów i punktów styku pomiędzy przedsiębiorstwem a klientem. Takimi
punktami styku mogą być [Scheffler 2014]:
–– produkt bądź usługa,
–– sklep tradycyjny,
–– strona WWW,
–– Call Center,
–– Social Media,
–– firma kurierska,
–– forma płatności.
Takie kompleksowe podejście wymaga jednak zintegrowanego zarządzania systemami IT, danymi i przede wszystkim procesami w przedsiębiorstwie. Strategia omnikanałowa jest zatem strategią najbardziej rozbudowaną i jednocześnie najbardziej kosztowną.
Stanowi ona egzemplifikację filozofii marketingu. To w końcu klient decyduje o miejscu,
czasie i formie kontaktu z przedsiębiorstwem; miejscu, czasie i formie zakupu; miejscu,
czasie i formie dostawy oraz ewentualnego zwrotu [Strojny 2016].
Sprzedaż omnikanałowa wymaga stworzenia standardów obsługi klienta dla wszystkich wykorzystywanych kanałów sprzedaży i obsługi klienta. Zmusza to przedsiębiorstwo do pełnej koordynacji działań pomiędzy poszczególnymi kanałami. Standardy te
można podzielić przynajmniej według 3 kryteriów:
1. Kryterium formy kontaktów z klientem – standardy obsługi interpersonalnej
i logistycznej,
2. Kryterium miejsca w procesie obsługi – standardy dla front office oraz back office,
3. Kryterium kanału sprzedaży – na standardy dla kanałów stacjonarnych oraz
elektronicznych.
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Pierwsze kryterium stanowi forma kontaktów z klientem. Z tego punktu widzenia
standaryzacja musi obejmować zarówno opisane wcześniej elementy obsługi interpersonalnej, jak i obsługi logistycznej. W praktyce gospodarczej standardy obsługi interpersonalnej nazywane są często standardami miękkimi, a standardy obsługi logistycznej
to tzw. standardy twarde. Standardy miękkie dotyczą wszystkich zachowań osób uczestniczących w procesie obsługi nabywców, takich jak np.: umiejętności prowadzenia rozmów handlowych i negocjacji czy komunikacji niewerbalnej. Z kolei standardy twarde
związane z są z procesami realizacji zamówienia np.: czas reakcji na zapytanie klienta
poprzez Internet, czas realizacji zamówienia itp.
Zdecydowanie trudniejsza w realizacji jest standaryzacja obsługi interpersonalnej.
Stanowi ona bardzo skomplikowany proces, trudny do harmonizacji. Obejmuje bowiem
osoby z różnych działów i jednostek organizacyjnych w firmie. Jak wynika z wcześniejszych rozważań, w proces obsługi klienta zaangażowane są osoby: z działu marketingu,
działu sprzedaży, działu logistyki, działu realizacji zamówień czy też działu windykacji.
W tym przypadku konieczne jest zatem zestandaryzowanie, czyli inaczej ujednolicenie zachowań wszystkich pracowników przedsiębiorstwa zaangażowanych w proces
obsługi. Standaryzacja wymaga, by wszyscy pracownicy wypełniający daną funkcję
(czynność) zachowywali się w taki sam sposób. Stanowi to podstawę zarządzania jakością interpersonalnej obsługi klienta.
Z kolei według kryterium miejsca w procesie obsługi konieczne jest przygotowanie
standardów dla obsługi klienta dla zaplecza (część niewidoczną dla klienta) i frontu
(część widoczną). Odpowiada to przyjmowanemu do dziś rozróżnieniu back-office
i front office. Standardy te częściowo nawiązują do kryterium pierwszego, bowiem tzw.
front office, najczęściej dotyczy obsługi interpersonalnej, z kolei back office w większym
stopniu dotyczy realizacji obsługi np. poprzez działania logistyczne. Zależy to jednak
w dużym stopniu od sektora, w jakim działa konkretne przedsiębiorstwo.
Wreszcie trzecie kryterium dotyczy kanału sprzedaży. Obsługa klienta w strategii
omnikanałowej wymaga stworzenia oddzielnych standardów obsługi w zależności
od opisanych wcześniej wykorzystywanych kanałów sprzedaży. Konieczne jest zatem
opracowanie standardów dla kanałów stacjonarnych (sklepy stacjonarne) oraz kanałów
elektronicznych, takich jak sklep internetowy oraz call center. Wymaga to ścisłej współpracy pomiędzy pracownikami odpowiedzialnymi za poszczególne kanały sprzedaży,
szczególnie w obszarze komunikacji z klientem. Koniecznością jest bowiem, by klient
zawsze otrzymywał spójną informację ze strony przedsiębiorstwa.

Podsumowanie
Podejście procesowe jest warunkiem standaryzacji obsługi klienta, co z kolei przyczynia się do podnoszenia jakości obsługi, a przez to do wzrostu satysfakcji klientów.
W odniesieniu do obsługi klienta standaryzacja oznacza stosowanie jednolitych w całym przedsiębiorstwie norm postępowania w kontaktach z klientami. W literaturze zna-
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leźć można wiele opracowań dotyczących logistycznych standardów obsługi klienta.
Natomiast opracowań z zakresu obsługi interpersonalnej jest o wiele mniej. Tymczasem
konieczne jest ujednolicenie działań oraz zachowań wszystkich pracowników przedsiębiorstwa zaangażowanych w proces obsługi.
Sukces procesu standaryzacji obsługi klienta zależy od wielu czynników. Do najważniejszych z nich zaliczyć należy:
–– liczbę wykorzystywanych kanałów sprzedaży,
–– rodzaj klienta np. klient indywidualny i instytucjonalny,
–– stopień skomplikowania procesu obsługi,
–– kompetencje pracowników,
–– wielkość przedsiębiorstwa i liczba osób zaangażowanych w proces obsługi klienta,
–– sposoby wdrażania standardów.
Utrzymanie odpowiedniego poziomu obsługi klienta jest jednym z kluczowych
czynników sukcesu każdego przedsiębiorstwa. Zapewnienie obsługi na określonym
poziomie najczęściej wiąże się z koniecznością wykonania pewnych działań, a nawet
inwestycji. Standaryzacja obsługi jest w tym przypadku działaniem niezbędnym i powinna być przeprowadzana we wszystkich firmach, także tych prowadzących sprzedaż
omnikanałową.
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Customer service standardization conditions in omnichannel strategy
Customer relations are one of the most important and valuable assets of any company. Therefore, it
is in the interest of every company to acquire new customers and maintain existing ones. To this end,
companies undertake various types of activities. Some of these activities contribute to the customer
service process. An important problem in the management of customer relations is the fact that the
activities that constitute the customer service process are the responsibility of various departments
within the company. At the same time, for several years now, the process of developing the omnichannel sales concept has been noticeable on the market, assuming building relations and customer
service simultaneously through several channels of communication and sales.
The aim of this chapter is to identify the conditions in the management of the customer service
process in an enterprise using omni-channel sales strategy.

Keywords: omnichannel, customer service, standardisation.

Rozdział 5
Klienci priorytetem współczesnej logistyki
Marta Styczyńska1, Amanda Załuska2
Zmiany, które zachodzą w sferze obsługi klienta, są bardzo dynamiczne. Obecnie na rynku jest duża
konkurencja między firmami nie tylko o pozyskanie nowego klienta, ale i o zatrzymanie konsumenta
przy danej marce. Przedsiębiorstwa konkurują nie tylko jakością i ceną produktów, ale także sposobem
sprzedaży. Coraz więcej firm otwiera sklepy internetowe, aby konsumenci mogli robić zakupy szybciej
i wygodniej. Aktualnie uwidacznia się trend omnichannel, gdzie przedsiębiorstwa korzystają z wielu
kanałów kontaktu z klientem.

Słowa kluczowe: obsługa klienta, e-commerce, sklepy internetowe.

Wstęp
We współczesnym świecie sposób dokonywania zakupów przez potencjalnych konsumentów stale się zmienia. Wzrasta trend na zakupy online, które gwarantują przede
wszystkim oszczędność czasu, jak i zapewniają wygodę konsumentowi, który bez wychodzenia z domu może nabyć dobra, które następnie zostaną mu dostarczone. Do
najpopularniejszych form handlu elektronicznego należą:
–– sklepy internetowe;
–– serwisy ogłoszeniowe;
–– portale aukcyjne.

1
2

  SNKL CORLOG, Wyższa Szkoła Logistyki.
  SNKL CORLOG, Wyższa Szkoła Logistyki.
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Jednakże zaopatrywanie się online niesie za sobą pewnego rodzaju zagrożenia.
Z punktu widzenia konsumentów może to być:
–– niepewność co do bezpieczeństwa płatności Internetowej;
–– niepewność co do rzetelności sprzedawcy;
–– odczuwalny brak fizycznego sprzedawcy, z którym można skonsultować pewne
aspekty;
–– brak możliwości wypróbowania danego produktu.
Lecz nie tylko ze strony potencjalnego konsumenta pojawiają się zagrożenia, które
także odczuwa sprzedawca, m.in.:
–– możliwość wystąpienia zbyt wysokiego kosztu dostarczenia towaru do klienta;
–– obniżanie osiąganych marż.
Według raportu „Gemius dla e-Commerce Polska. E-Commerce w Polsce 2018” wynika, że 56% wszystkich badanych internautów kupują online. Przy rozróżnieniu demograficznym najliczniejszą grupę stanowią:
–– kobiety;
–– osoby w wieku 25 do 34 lat;
–– osoby ze średnim wykształceniem;
–– konsumenci posiadający dobrą sytuację materialną gospodarstwa domowego;
–– konsumenci żyjący w miastach do 200 tys. mieszkańców.
Jednym z najbardziej niekorzystnych czynników dla e-Commerce jest efekt ROPO
(Research online, Purchase offline). Najczęściej występuje w przypadku zakupu przez
konsumenta obuwia, jak i elektroniki oraz produktów trwałych, np. mebli, samochodów,
sprzętu RTV/AGD. Konsumenci niechętnie kupują obuwie online przez obawy związane
z kosztami dostawy, obawy wynikające z przyzwyczajeń konsumentów, a także brak
możliwości obejrzenia/dotknięcia produktu przed zakupem.

1. Firma eobuwie.pl oraz system e-size.me
Budowę działalności w Polsce rozpoczęto w 1996 r., a zakończono w 2012 r.
W 1996 r. założyciele Spółki postanowili otworzyć pierwsze stacjonarne sklepy obuwnicze, a już w 2006 r. rozpoczęta została sprzedaż internetowa. W 2013 r. Spółka weszła na
pierwszy rynek zagraniczny – do Czech, a także wdrożyła system IT, aby usprawnić logistykę. Działalność prężnie rozwija się na nowych rynkach. Aktualne rynki eobuwie. pl:
–– Polska;
–– Czechy;
–– Bułgaria;
–– Ukraina;
–– Węgry;
–– Francja;
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Hiszpania;
Włochy;
Niemcy;
Słowacja;
Rumunia;
Szwecja;
Grecja;
Litwa.

W 2018 r., wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, przedsiębiorstwo
uruchomiło projekt esize.me, który stał się rewolucją w dobieraniu obuwia. Dzięki zaawansowanej technologii powstał skaner esize.me, który pozwala wykonać dokładny
model 3D stopy konsumenta, uwzględnia takie parametry jak długość, szerokość, wysokość i tęgość stopy. Proces skanowania stopy trwa tylko kilka sekund i jest całkowicie
darmowy.
Proces skanowania stóp krok po kroku:
–– zdejmij buty i stań na skanerze w skarpetkach;
–– kliknij „Wykonaj skan” i poczekaj kilka sekund – skan pojawi się na ekranie;
–– system zapyta Cię o numer telefonu i adres e-mail – wpisz je na ekranie;
–– na Twój numer telefonu przyjdzie sms z kodem, który należy podać, żeby zapisać
skan;
–– i już! Teraz możesz logować się do esize.me na tabletach w sklepach eobuwie.pl,
używając Twojego numeru telefonu. Możesz także korzystać z esize.me na stronie
eobuwie.pl, po dodaniu skanu do konta użytkownika.
Aktualnie jest 36 miejsc, w których można zeskanować swoją stopę.

Rys. 1. Etapy rozwoju sprzedaży wielokanałowej
Źródło: https://www.esize.me/mapa.html
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2. Omnichannel – symbolem ,,dojrzałości” firm XXI w.
Omnichannel jest trendem, który jest swoistą ewolucją koncepcji Multichannel, czyli
podejścia, w którym poszczególne kanały kontaktu z klientem nie są ze sobą połączone
i najczęściej działają one w sposób niezależny od siebie. Stosowanie Omnichannel ma
więc zapewnić konsumentowi spójne doświadczenie zakupowe, bez względu na to, z którego kanału korzysta kupujący w kontakcie ze sprzedawcą [www.comarch.pl]. W dzisiejszych czasach sektor e-commerce przeżywa rozkwit, a zyski generowane w związku
z prowadzeniem tego typu sprzedaży rosną z roku na rok. Dzieje się tak ze względu na
mocny współczynnik cyfryzacji społeczeństwa. Dzisiaj w większości gospodarstw domowych można znaleźć komputer czy telewizor z dostępem do internatu, a więc i możliwością zrobienia zakupów online. Dodatkowo wysoko rozwinięty sektor przesyłek
kurierskich i możliwość dostarczenia przesyłki w 24 godziny oraz płatność internetowa
są wystarczającymi powodami, aby zakupy zrobić wygodnie w zaciszu własnego domu,
omijając zatłoczone sklepy i centra handlowe. Nawet jeśli towar, z jakiś względów, nie odpowiada naszym preferencjom w większości wypadków sklepy internetowe oferują darmowy zwrot towaru. Duża liczba konsumentów czerpie swoją wiedzę na temat danego
produktu czy usługi z mediów społecznościowych lub stron internetowych producenta,
dlatego można zaobserwować trend, w którym to dane marki czy sklepy posiadają swoje
własne konta w social media. Serwisy społecznościowe gromadzą wokół siebie ogromne
zainteresowanie i często są pierwszą linią kontaktu na płaszczyźnie klient–przedsiębiorca.
Oprócz oczywistej funkcji marketingowej, jakie pełni takie działanie, pozwala ono również na badanie opinii publicznej o naszym produkcie bądź o zmianach, jakie chcemy
w nim wprowadzić. Mimo wszystko konta producenta na różnych portalach czy forach to
tylko jeden z wielu kanałów, który podlega pod pojęcie omnichannel. Pozostałe to m.in.:
–– strona internetowa,
–– sklep internetowy,
–– sklep stacjonarny,
–– email marketing,
–– call center,
–– usługi domowe,
–– urządzenia mobilne,
–– telewizory smart i konsole do gier.
Tak rozbudowany system platform, na których dostępna jest usługa, pozwala na dotarcie do jak największej liczby klientów i dopasowania się do ich preferencji. Mimo to
należy pamiętać, że zdarzają się sytuacje, w której klient ogląda daną rzecz w sklepie internetowym, a nabędzie ją w sklepie stacjonarnym w pobliskiej galerii i odwrotnie. Dziś
coraz więcej firm idzie za przykładami marketingowych gigantów, takich jak Coca-Cola
czy ZARA, inwestując w swój wizerunek w sieci oraz w cały system wielokanałowości.
Owocem takich działań jest nie tylko dobry PR danej firmy, ale i możliwość lepszej personalizacji potrzeb jednostkowego klienta, a co za tym idzie sprzedaży swojego towaru.
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Rys. 2. Czynniki składowe Omnichannel
Źródło: www.blog.ida.cl

3. Korzyści z Omnichannel i kustomizacji na przykładzie e-obuwie
Firma e-obuwie posiada bazę klientów szacowaną na około 3 mln osób z 14 krajów,
gdzie ponad 56% to klienci, którzy powracają i ponownie dokonują zakupów [www.firma.eobuwie.pl]. Za pośrednictwem wielokanałowości firma nie tylko pozyskuje nowych
klientów, ale i rozwija się pod kątem logistyki zwrotnej. Wiąże się to z wprowadzeniem
systemu e-size.me, który pozwolił na maksymalne dostosowanie się do potrzeb klienta.
Działanie takie nie tylko pozwala się wyróżnić firmie na tle wielu internetowych sklepów obuwniczych, ale powoduje również zatrzymanie pewnej ilości klientów w obrębie
marki, jaką jest e-obuwie. Działania mające na celu orientacje na klienta są w dzisiejszych czasach kluczem do sukcesu. Proces dostosowania produktu do kupującego jako
pierwsze podjęły takie firmy jak:
–– Volvo – pozwala na zaprojektowanie swojego samochodu. Tutaj personalizacja
potrzeb klienta okazała się zdarzeniem dość prostym, ponieważ z uwagi na rozmiar przedsięwzięcia, jakie trzeba wykonać, większość kosztów związanych ze
zmianą lub dodaniem danego elementu pokrywał kupujący,
–– Starbucks – kawa opisywana jest imieniem lub innym wybranym przez konsumenta wyrazem. Ponadto w kawie możemy decydować nie tylko o ilości i rodzaju
danego dodatku czy składnika, ale i o metodzie przygotowania napoju. Według
obliczeń kawę z tej popularnej kawiarni można mieszać na 64 tys. sposobów,
–– Mykea – możliwość personalizacji mebli marki IKEA,
–– HEM – możliwość stworzenia indywidualnych mebli [www.zafirmowani.pl].
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Aby lepiej zrozumieć proces kustomizacji, trzeba oddzielić jego znaczenie od słowa personalizacja, gdyż wyrazy mogą sugerować podobne znaczenie, ale znacząco się
różnią:
–– personalizacja – proces dokonywany jest wyłącznie na podstawie informacji posiadanych przez przedsiębiorstwo (takich jak np. dane osobowe, dane adresowe,
historia zachowań zakupowych) i na ich podstawie dokonywany jest proces marketingu czy dystrybucji tak, aby jak najlepiej zadowolić klienta,
–– kustomizacja – proces, w którym oddaje się kluczowe decyzje do dyspozycji
klienta, dając mu szereg parametrów, które wpływają na wygląd i inne cechy wyrobu gotowego, jednocześnie nie zmieniając podstawowego założenia, jakim jest
przeznaczenie danego towaru bądź usługi.
Jeśli chodzi więc o system e-size.me i firmę e-obuwie mamy do czynienia
z personalizacją.
W przypadku firmy e-obuwie stosowanie systemu e-size.me spowodowało zminimalizowanie liczby zwrotów i ograniczenie cyrkulacji towaru na płaszczyźnie sprzedawca–klient. Wynikiem czego był niższy nakład finansowy przeznaczony na tę część
działalności. Należy też wspomnieć o kompleksowym podejściu do procesu dystrybucji
swoich produktów. Sklepy stacjonarne tego przedsiębiorcy są swoistą mieszanką sklepu
stacjonarnego, showroom’u i sklepu internetowego. Powierzchnia sklepu dzielona jest na
2 części, z czego ¾ powierzchni zajmują stanowiska z tabletami, na których wyświetlana
jest oferta sklepu i skanery rozmiaru butów. Natomiast na pozostałej części znajduje się
magazyn. Warto nadmienić, że firma e-obuwie zajmuje się sprzedażą już istniejących
modeli butów takich marek jak np. Nike, Lasocki, Converse. Zatem w sklepie nie można
doświadczyć widoku półek z towarem. Pozwala to osobom, które zajmują się sklepem, na
całkowite skupienie na pomocy klientowi. Cały proces zakupowy wygląda następująco:
1. Wykonanie skanu stopy i dobranie odpowiedniego rozmiaru,
2. Przeglądanie oferty – w sklepie klient za pomocą tabletu przegląda ofertę, mogąc
sortować dany towar pod względem rozmiaru, koloru itd. Na wyświetlaczu od
razu pojawia się informacja o możliwości przymierzenia butów na miejscu lub
możliwości ich dostawy w 24 godziny do wybranego punktu sprzedaży. Przy tym
klient może w tym samym momencie zamówić dany towar i zapłacić za niego,
a o możliwości odbioru zostanie poinformowany sms lub e-mailem,
3. Przymierzanie – jeśli w punkcie 2 wszystkie czynności zostały wykonane poprawnie, a klient wybrał opcje odnośnie przymierzenia butów na miejscu, sklep
ma 3 min, aby wybrane buty zostały dostarczone do kupującego. W przeciwnym
wypadku będzie przysługiwał mu 10% rabat. Magazyn jest obsługiwany bezzałogowo za pośrednictwem komputera i suwnic, co pozwala na szybkie zlokalizowanie i podjęcie odpowiedniego obuwia. Towar przesyłany jest nośnikiem
taśmowym wprost do miejsca przebywania ekspedienta, który wydaje towar do
przymierzenia,
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4. Finalizacja zakupu – tutaj wszystko przebiega dokładnie tak jak w przypadku
standardowych sklepów obuwniczych, czyli zeskanowanie towaru i płatność.
Tego rodzaju zakupy przeznaczone są głównie dla osób, które niechętnie kupują
towary w intrenecie, ponieważ przed zamówieniem wolą je zobaczyć i przymierzyć.
Procedura, mimo że w większości przypadków jest prosta, dla wielu jest wciąż odstraszająca. Lwia część klientów po zrobieniu zakupów w takim sklepie jest zadowolona
z dokonanej transakcji, a zapytani o najlepszy aspekt związany z kupnem w takim miejscu podawali intuicyjność rozwiązania i dyskrecje [https://klientomania.pl]. E-obuwie
bardzo nowatorsko podeszło do zagadnienia personalizacji potrzeb klienta, czego owocem okazują się ich wyniki finansowe, które z roku na rok są coraz lepsze, a procent
klientów, którzy deklarują ponowne skorzystanie z tego typu usługi konsekwentnie rośnie. W roku 2018 liczba ta sięgała 70% deklarujących [www.firma.eobuwie.pl].

Rys. 3. Analiza przychodów firmy e-obuwie.pl
Źródło: www.firma.eobuwie.pl

Podsumowanie
Klient od zawsze był motorem napędowym sprzedaży, a jego potrzeby czynnikiem
decydującym o dokonaniu bądź odrzuceniu transakcji. Sam proces zakupowy w dzisiejszych czasach jest ściśle uzależniony od powiązanej z nim logistyki. W dobie zakupów
online i cyfryzacji dużo większe znaczenie ma logistyka zwrotna niż sama dystrybucja,
ponieważ klienci często decydują się na zakup czegoś np. z Chin, gdzie przesyłka dociera do Europy np. ok. 7 dni, niż na zakupy podobnego towaru w Europie, gdzie przesyłka trwa 24 godziny, tylko dlatego że towar zakupiony w Chinach prawdopodobnie
jest dużo tańszy. Problemy pojawiają się w momencie zwrotu takiego towaru, ponieważ
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to właśnie może być czynnikiem decydującym, czy klient zamówi dany towar, czy nie.
Samo zjawisko Omnichannel’u i jego nasilenie się w ostatnich latach pokazuje rosnący
trend, w którym to sprzedający starają się dotrzeć do klienta wszelakimi możliwymi
źródłami komunikacji oraz zapewnić mu jak najlepszą ofertę sprzedażową. Jest to wynik
silnej orientacji na zrozumienie potrzeb klienta, ponieważ dziś to właśnie tym rywalizują ze sobą sprzedający i oczywiście, o ile aspekty takie jak marketing czy metoda płatności są ważne, o tyle właśnie personalizacja lub kustomizacja produktu często decyduje
o sukcesie danego przedsiębiorstwa.
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Customers as a priority of modern logistics
The changes that take place in the area of customer service are very dynamic. Currently, there is
a lot of competition on the market between companies not only to attract a new customer, but also to
retain a consumer with a given brand. Enterprises compete not only in the quality and price of products, but also in the way they sell them. More and more companies are opening online shops so that
consumers can shop faster and more conveniently. Currently, there is an omnichannel trend, where
companies use many channels of contact with customers.

Keywords: customer service, e-commerce, e-commerce, e-shops.

Rozdział 6
Automatyzacja procesów logistycznych
jako klucz w rozwoju przedsiębiorstwa
Jakub Malinowski1, Konrad Jóźwik2
Silna pozycja przedsiębiorstwa na rynku uzależniona jest od liczby zadowolonych klientów. Obecnie, w erze globalizacji i największej w historii konkurencyjności, utrzymanie klienta jest bardzo trudne, ponieważ klienci oczekują dobrej jakości wyrobów, szybkiej oraz sprawnej obsługi, dynamicznego
reagowania na zmiany na rynku, a także dodatkowych korzyści jak rabaty czy szybkie płatności. Systemy informatyczne w logistyce znacznie ułatwiają pracę oraz pomagają utrzymać klienta, ponieważ
w znaczny sposób systematyzują przepływy wewnątrz przedsiębiorstwa. W referacie autorzy przedstawią zalety stosowania systemów informatycznych do automatyzacji przepływów w przedsiębiorstwach.

Słowa kluczowe: korzyści z wprowadzenia systemów, automatyzacja, systemy, procesy,
optymalizacja.

Wstęp
Współcześnie przedsiębiorstwa niezależnie od wielkości, branży i struktury korzystają z oprogramowania komputerowego. Wraz z rozpowszechnieniem szeroko
rozumianego „zinformatyzowania”, coraz więcej zadań w firmach jest wykonywane
z wykorzystaniem systemów i nowoczesnych rozwiązań. Doskonałym przykładem jest
Internet, bez którego nie wyobrażamy sobie dzisiaj działalności przedsiębiorstwa. Rozwój technologii, globalizacja oraz dążenie do społeczeństwa informacyjnego stwarza
wiele okazji do rozwoju biznesu poprzez ekspansję na nowe rynki, większą widoczność
1
2

  SNKL CORLOG, Wyższa Szkoła Logistyki.
  SNKL CORLOG, Wyższa Szkoła Logistyki.
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i rozpoznawalność firmy i usług w Internecie oraz możliwość pozyskania nowych klientów. Zmiany te wymagają wykorzystania systemów informatycznych, które pozwalają
nadzorować oraz monitorować procesy zachodzące w przedsiębiorstwie, dzięki czemu
możemy właściwie zaplanować i zrealizować zamówienia. W niniejszym referacie autorzy przybliżą zagadnienia związane z systemami IT w procesach logistycznych.

1. Łańcuch dostaw przed optymalizacją
Zbiór procesów od momentu pozyskania surowca poprzez zaopatrzenie, produkcję,
transport oraz dystrybucję do finalnego odbiorcy nazywany jest łańcuchem dostaw.
Łączy on ze sobą wiele ogniw. Pomiędzy tymi ogniwami możemy wyodrębnić 3 rodzaje
przepływów: informacji, materiałów oraz pieniędzy.

Rys. 1. Schemat łańcucha dostaw
Źródło: https://slideplayer.pl/slide/11829561/, slajd 6 [dostęp: 16.12.2018].

Łańcuch dostaw, do wspomagania którego nie są wykorzystywane systemy, charakteryzuje się koniecznością fizycznego tworzenia i wymiany dokumentów pomiędzy
poszczególnymi ogniwami. Proces ten jest długotrwały oraz narażony na duże prawdopodobieństwo wystąpienia błędów, które wynikają z zawodności czynnika ludzkiego.
To ryzyko jest szczególnie widoczne na magazynie, ponieważ procesy magazynowe wymagają sporządzania wielu dokumentów, a ponadto pracownicy bardzo często są zaangażowani w inne zadania, jak na przykład załadunek czy rozładunek aut. Pracownicy
magazynowi mają również utrudnione lokalizowanie materiałów lub części potrzebnych
do kompletacji zamówienia oraz przeprowadzenie inwentaryzacji. Chęć sprostania takim ograniczeniom dała początek rozważaniom nad systemami informatycznymi w zarządzaniu procesami logistycznymi.

Automatyzacja procesów logistycznych jako klucz w rozwoju przedsiębiorstwa

71

2. Rola systemów informatycznych i standardów komunikacyjnych
wspomagających procesy logistyczne
W erze globalizacji klienci stali się bardziej wymagający i niecierpliwi. aby zaspokoić
wymagania klienta, firmy musiały się szybciej dostosowywać do potrzeb rynku. Pogoń
za jak najlepszą obsługą klienta spowodowała mnożenie się procesów w niespotykanej
dotąd skali. Aby zapanować nad przepływami informacji, dóbr i pieniędzy wewnątrz
i na zewnątrz przedsiębiorstwa, firmy zaczęły stosować systemy informatyczne, które
miały tą obsługę ułatwić i usystematyzować.
2.1. System ERP

ERP często określany jest jako system organizowania, określania oraz standaryzowania procesów przedsiębiorstwa niezbędnych do skutecznego planowania i kontroli,
który składa się z modułów (aplikacji), które obsługują wszystkie biznesowe funkcje
przedsiębiorstwa [Wieczerzycki 2009, s. 8]. ERP wspomaga zarządzanie w zakresie
planowania, produkcji i dystrybucji oraz umożliwia dynamiczne dostosowanie się do
zmian w popycie.
Głównym celem ERP jest pełna integracja wszystkich obszarów działalności oraz
wspomaganie wyspecjalizowanych funkcji [Ciesielski 2009].

Rys. 2. Schemat budowy systemy ERP
Źródło: https://www.streamsoft.pl/systemy-erp/ [dostęp: 16.12.2018].
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Niestety zakup i wdrożenie systemu klasy ERP jest kosztowne i czasochłonne, a także
wymaga dokładnego zdefiniowania potrzeb podczas wyboru rozwiązania i dostawcy
oprogramowania. W 2017 r. niewiele ponad 30% firm działających na rynku polskim
korzystało z programu tej klasy [Raport GUS 2018]. Firmy zatrudniające od 10 do 49
pracowników są poniżej tej średniej, tylko niespełna 27% korzysta z systemów ERP. Na
drugim biegunie znajdują się przedsiębiorstwa duże, czyli takie, które zatrudniają od
250 pracowników. W tej grupie aż 90% korzysta z systemów ERP, natomiast w przedsiębiorstwach średnich – ponad 60%. W porównaniu z danymi za rok 2015 widać zauważalny wzrost liczby przedsiębiorstw korzystających z systemów ERP w każdej grupie [Raport GUS 2015]. Zmiany te są naturalnym następstwem trendu do cyfryzacji
przepływów w przedsiębiorstwach, a co za tym idzie, wykorzystywania systemów do
zarządzania tymi przepływami.

Rys. 3. Przedsiębiorstwa wykorzystujące oprogramowanie ERP w Polsce
Źródło: oprac. własne.

Jednakże, to, że firma deklaruje używanie systemu ERP, nie oznacza, że korzysta
z niego w sposób optymalny. Pokazuje to jasno analiza odsetek przedsiębiorstw (rys. 4),
które wykorzystują systemy informatyczne do przekazywania informacji między poszczególnymi obszarami działalności, jak np. księgowość, marketing czy produkcja. Prawie co czwarta firma korzystająca z systemów ERP nie przekazuje danych pomiędzy
działami z wykorzystaniem systemu. Najmniej z tej funkcjonalności korzystają przedsiębiorstwa małe, bo tylko 70% z nich, natomiast tylko 4% firm zatrudniających powyżej
250 pracowników nie używa tej funkcjonalności. Warto nadmienić, że właśnie to przekazywanie informacji jest właściwą zaletą ERP. Bez niej stają się tylko narzędziem do
gromadzenia danych i automatyzacji powtarzalnych czynności w obrębie jednego działu
firmy. Dane nie przekazane za pomocą systemu muszą zostać przekazane w inny sposób
(np. mail, dokumenty papierowe), a następnie muszą zostać powtórnie wprowadzone
do systemu informatycznego używanego w dziale docelowym.
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Rys. 4. Przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa wykorzystujące ERP do przekazywania informacji między
działami
Źródło: oprac. własne.

2.2. WMS

WMS (Warehouse Management System) to system magazynowy, który wspomaga
realizację, kontrolę i sterowanie przepływem towarów przez magazyn oraz dostarcza
informację o tym przepływie i tworzy towarzyszącą mu dokumentację [Fertsch 2006]].
W odróżnieniu do modułowego ERP system WMS jest system dedykowanym, a co za
tym idzie zdecydowanie bardziej rozbudowanym. Systemy tej klasy charakteryzuje się
większą elastycznością w konfiguracji systemu i działają zazwyczaj w dynamicznym
środowisku wymagającym różnych strategii składowania czy kompletacji towaru. Ważną funkcją tego systemu jest optymalizacja przestrzeni magazynowej. Przedsiębiorstwa
opierające swą działalność na gospodarce magazynowej decydują się zazwyczaj na system WMS, ceniąc sobie jego elastyczność i mnogość funkcji. Jeżeli jest taka konieczność, system ten można używać równolegle do systemu ERP (oraz innych zewnętrznych
urządzeń i rozwiązań), ponieważ wymiana danych pomiędzy tymi systemami jest możliwa i stosunkowo łatwa.

74

Zarządzanie współczesnymi łańcuchami dostaw. Wybrane aspekty jakościowe i organizacyjne

Rys. 5. Warehouse Management System
Źródło: https://www.supplychainleadersinsights.com.au/selecting-and-implementing-a-wms/ [dostęp:
16.12.2018].

2.3. GS1

System GS1 jest zbiorem międzynarodowych standardów, które mają na celu ułatwienie zarządzania łańcuchem dostaw poprzez identyfikację jego elementów [www.
logistyka.net.pl]. System ten jest zarządzany przez międzynarodową organizację GS1,
którą wspierają organizacje krajowe. Istotą systemu GS1 jest przedstawienie informacji
czytelnej zarówno dla człowieka, jak i maszyny, służą do tego globalne identyfikatory
takie jak m.in. GLN, GTIN czy SSCC oraz kody kreskowe. Stosowanie tego systemu
pozwala firmom ustandaryzować przepływ informacji w obrocie towarowym, a co za
tym idzie, przyspieszyć procesy z nim związane. Ponadto etykiety logistyczne używane
w tym systemie pozwalają na łatwiejsze śledzenie pochodzenia i ruchu towarów (tracebility) oraz zastosowanie elektronicznej wymiany danych (EDI).
Obecnie w skład GS1 wchodzi 112 organizacji członkowskich na całym świecie, 1
mln współpracujących firm z całego świata, 150 krajów pracujących w 25 sektorach
przemysłu, natomiast dziennie na świecie jest skanowanych ponad 6 mld kodów kreskowych [www.gs1pl.org].
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Rys. 6. System GS1
Źródło: http://www.ilim.poznan.pl/oferta/system-gs1-informacje.html [dostęp 19.12.2018].

3. Szanse i zagrożenia
Wprowadzenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwie nie tylko daje nam
szanse na rozwój, ale również stwarza wiele zagrożeń. Należy pamiętać, że zakup oraz
implementacja systemu to procesy bardzo kosztowne i czasochłonne. Przedsiębiorstwo
podejmujące się wdrożenia takich systemów musi pamiętać o dokładnej analizie potrzeb, aby dobrać odpowiedni system. Zły dobór systemu może doprowadzić do strat
finansowych oraz czasu, ponadto podczas procesów wdrożeniowych utrudniona jest
praca, zwiększa się ryzyko błędów, a w najgorszym przypadku może dojść do wycieku
danych przedsiębiorstwa.
Jednak, jeśli zostanie dobrany odpowiedni system, a proces implementacji systemu
w przedsiębiorstwie przebiegnie pomyślnie, pozwoli to na lepszą integrację w łańcuchu
dostaw, a także przyspieszy procesy w nim zachodzące oraz zredukuje koszty. Przedsiębiorstwo stanie się bardziej elastyczne oraz przygotowane na wprowadzenie systemów
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zarządzania takich jak np. Lean Management, którego celem jest uzyskanie wysokiej
produktywności i jakości produktów przy maksymalnym usprawnieniu organizacji
i procesów pracy [www.mfiles.pl]. Zintegrowane systemy informatyczne pozwalają
również na zacieśnienie relacji z innymi ogniwami łańcucha dostaw poprzez zastosowanie systemów takich jak Just in Time, Just in Sequence, Quick Response oraz Vendor
Management Inventory, w którym to dostawca zarządza dostawami do klienta poprzez
analizę jego zapasu oraz sprzedaży. Mimo takiej ilości zalet systemów informatycznych
przedsiębiorstwa w Polsce nadal niechętnie decydują się na wdrażanie takich rozwiązań,
co potwierdzają dane z raportu Eurostatu z roku 2017 [Raport Eurostat 2018] (rys. 7).
Często nawet te firmy, które wdrożyły systemy klasy ERP, nie wykorzystują w pełni dostępnych możliwości, co przyczynia się do oceniania takich wdrożeń jako niepotrzebne
lub nic nieprzynoszące. Dla polskich firm kompleksowa informatyzacja to nadal kwestia
przyszłości, a zmieniać się to będzie wraz ze wzrostem świadomości na temat korzyści
płynących z użytkowania systemów.

Rys. 7. Przedsiębiorstwa wykorzystujące systemy ERP w krajach UE w 2017 r.
Źródło: oprac. własne.
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4. Łańcuch dostaw po wprowadzeniu systemów wspomagających
Zinformatyzowane łańcuchy dostaw, w których przedsiębiorstwa precyzyjnie określiły potrzeby i wybrały rozwiązania od dedykowanych dostawców, cieszą się zdecydowanie lepszym przepływem informacji, dóbr i pieniędzy. Każdy system wspomagający
zarządzanie tymi przepływami korzysta z EDI, co daje tym firmom przewagę na rynku.
Główne zmiany w takim łańcuchu to: redukcja czasu trwania poszczególnych procesów,
redukcja błędów w danych, a także w samych procesach (zdecydowanie zmniejszenie
ilości błędów ludzkich), redukcja kosztów przedsiębiorstwa (koszty błędów, koszty administracji, pracownicze), optymalizacja pracy oraz mobilność rozumiana jako możliwość dynamicznego dostosowania się do rynku.
Dane zawarte na wykresie (rys. 8) ukazują korzyści wynikające z wprowadzenia systemów informatycznych w przedsiębiorstwie. Systemy informatyczne pozwalają m.in.
poprawić kontrolę finansową o ponad 43% oraz optymalizują pracę magazynu o prawie
40%. Są to często dwa główne obszary, które starają się poprawić przedsiębiorstwa, aby
uzyskać jak największy przychód przy jak najwyższym poziomie obsługi klienta.

Rys. 8. Korzyści wynikające z wprowadzenia systemów informatycznych
Źródło: http://www.msipolska.pl/menu-gorne/artykul/article/raport-msi-polska-systemy-erp-dla-sektoraprzemyslowego-2011/part/3/ [dostęp: 19.12.2018].

Podsumowanie
Czynnikiem rozpoczynających każdy proces w łańcuchu dostaw jest przepływ informacji, na podstawie którego wykonywane są operacje. Poprawność przekazanych
informacji jest niezbędna do prawidłowego planowania i wykonania operacji, co skutkuje sprawnym funkcjonowaniem łańcucha dostaw. Niezależnie od rangi przekazywanej informacji fakt, że nie dotrze, może skutkować opóźnieniami lub w skrajnych
przypadkach porażką wszczętych działań wewnątrz organizacji [Januszewski 2008, s.
14, Kiełtyka 2002, s. 17]. Przed erą cyfryzacji informacje przekazywane były w sposób
fizyczny, następnie poprzez telefony komórkowe oraz mail, a obecnie wykorzystuje się
EDI (Electronic Data Interchange). System ten przekazuje informacje oraz dokumenty
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między systemami w formie elektronicznej, w sposób zautomatyzowany i zestandaryzowany. Pozwala to na wyeliminowanie wielokrotnego wprowadzania danych oraz
przyspiesza i zwiększa dokładność przepływu informacji. Obecnie szybki przepływ informacji jest niezbędny, aby reagować na wszelkie zmiany w procesach, co w efekcie
skutkuje lepszym zaspokojeniem potrzeb klientów.

Bibliografia
1. Ciesielski M. (red.) 2009. Instrumenty zarządzania łańcuchem dostaw, Polskie Wydawnictwo Logistyczne, Warszawa.
2. Januszewski A. 2008. Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, Tom I,
PWN, Warszawa. s. 14; Kiełtyka L. 2002. Komunikacja w zarządzaniu. Techniki, narzędzia i formy przekazu informacji, Placet, Warszawa, s. 17.
3. Fertsch M. (red.) 2006. Słownik terminologii logistycznej, ILiM, Poznań.
4. https://www.gs1pl.org/dokumenty/raporty-roczne/334-raport-roczny-2017/file,
[dostęp: 21.12.2018].
5. https://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/wiesci-z-gs1/item/4244-standardy-gs1,
[dostęp: 21.12.2018].
6. https://mfiles.pl/pl/index.php/Lean_managemen, [dostęp: 21.12.2018].
7. Raport Eurostat ,,Integration of internal processes” z dn. 13.12.2018.
8. Raport GUS Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat
2011–2015 z dn. 10.12.2015.
9. Raport GUS Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2017 r. z dn. 24.01.2018.
10. Wieczerzycki W. 2009. Zintegrowane systemy informacyjne, [w:] Ciesielski M. (red.),
Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa, s. 288.

Automation of logistic processes as the key to company development
Strong company position on the market is largely depends of number of satisfied customers. Nowadays, in the era of globalization and largest competitiveness in history keeping customer loyalty is very
difficult, because clients expect from company’s good quality products, rapid and efficient service and
quickly respond of any changes on the market. They also expect additional benefits like discount and
quick payment. IT systems in logistics systematise flows within the company in a significant way. The
paper will present the benefits of using IT systems to automation flows in enterprises.

Keywords: benefits of using IT systems, automatization, systems, processes, optimalization.

Rozdział 7
Trendy rozwoju transportu drogowego
Marcin Głodek1, Jakub Malinowski2
Trudno w dzisiejszych czasach wyobrazić sobie transport osób czy też produktów bez wykorzystania
transportu drogowego – aut, autobusów czy ciężarówek. Obecnie, przez stale zwiększającą się liczbę
aut, miasta stają się bardziej zakorkowane, a sama podróż wydłuża się. Na trasach pozamiejskich
ten trend jest również widoczny, kierowcy wybierają często dojazd do pracy z mniejszego miasta lub
terenów podmiejskich, a także podróżują więcej niż kiedykolwiek. Wszystkie te zmiany przyczyniają
się do większego zanieczyszczenia powietrza, wydłużenia czasu podróży oraz zwiększenia poziomu
hałasu. Problemy te starają się rozwiązać logistycy i firmy z całego świata. Celem niniejszego referatu
jest przybliżenie trendów w obszarze transportu drogowego.

Słowa kluczowe: transport drogowy, trendy rozwoju, napęd elektryczny.

Wprowadzenie
Jednym z głównych trendów w transporcie jest stała presja na obniżanie zużycia
paliwa oraz emisji CO2, a także zmniejszenie poziomu hałasu. Trendy te są efektem
zwiększonej świadomości społecznej oraz chęci ochrony środowiska naturalnego. Doprowadziły one do powstania wielu opłat środowiskowych, które znacznie wpływają na
ceny w transporcie drogowym. Ceny te stale rosną, ponieważ ma na nie wpływ wiele
czynników. Jednym z głównych jest cena paliwa, która już teraz stanowi od 30 do nawet
50% kosztów transportu [Raport Transporeon 2019]. Kolejnym zagadnieniem wpływającym na kształt transportu oraz kierunek jego rozwoju są opłaty drogowe. Na dzień
dzisiejszy stanowią one ok. 10% całkowitych kosztów w branży transportowej. Będą one
1
2

  SNKL CORLOG, Wyższa Szkoła Logistyki.
  SNKL CORLOG, Wyższa Szkoła Logistyki.
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rosły, czego dobrym przykładem są Niemcy, czyli główny eksporter towarów w Europie,
które podniosły w 2019 r. opłaty drogowe dla samochodów ciężarowych nawet o 39%
względem poprzedniego roku [www.toll-collet.de] (rys. 1).

Rys. 1. Porównanie opłat drogowych w Niemczech
Źródło: oprac. własne na podst.: https://www.toll-collect.de/pl/toll_collect/bezahlen/maut_tarife/maut_tarife.html

Głównym składnikiem opłat drogowych, na przykładzie Niemiec, jest koszt użytkowania infrastruktury, wynosi 17,4 eurocenta za każdy przejechany kilometr. Jest on
stały dla danego rodzaju środka transportu, podobnie jest z opłatą za zanieczyszczenie
hałasem, która wynosi 0,2 eurocenta za każdy kilometr. Zgoła inaczej prezentuje się sytuacja z opłatą za emisję spalin. Jest ona zmienna, w zależności od normy emisji spalin,
którą spełnia dany środek transportu (rys. 2). Waha się ona od 1,1 eurocenta za każdy
przejechany kilometr dla pojazdów z normą EURO 6, do 8,5 eurocenta dla pojazdów
z normą EURO 0 lub 1.

Rys. 2. Składniki opłaty drogowej w Niemczech
Źródło: oprac. własne na podst.: https://www.toll-collect.de/pl/toll_collect/bezahlen/maut_tarife/maut_tarife.html

Według raportu Transport Market Monitor opracowanego przez firmy Transporeon
oraz TIM CONSULT i Capgemini Consulting wskaźnik cen transportu w IV kwartale
2016 r. wynosił 95,1, a w analogicznym okresie 2018 r. wynosił 7 punktów więcej [Transport Market Monitor wyd. 30, Transport Market Monitor wyd. 38]. Ponadto na ceny
duży wpływ ma wskaźnik możliwości przewozowych, im niższy wskaźnik tym mniejsze
możliwości przewozowe na rynku, w wyniku czego za przewóz trzeba zapłacić więcej.
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W czwartym kwartale 2018 r. wynosił on 96,3. W porównaniu z tym samym okresem
2016 r. wskaźnik ten wzrósł o 2,2 punkty [Transport Market Monitor wyd. 30, Transport Market Monitor wyd. 38]. Analiza tych wskaźników ukazuje pewien paradoks,
ponieważ pomimo wzrostu możliwości transportowych w branży ceny również wzrosły.
Stało się tak, ponieważ wzrost cen transportu jest większy niż korekta ceny wynikająca
z konkurencyjności na rynku.
Do 2030 r. spodziewana jest także zwyżka opłat za wjazd do centrów miast, co spowoduje wzrost całkowitych kosztów transportu o kolejne 15 do nawet 25% [Raport
„Truck Transportation 2030”]. Dodatkowo, według polskiego Instytutu Transportu Samochodowego, od 2009 r. do 2015 r. koszt 1 kilometra w ruchu międzynarodowym dla
polskich przewoźników wzrósł o 73% do poziomu 3,67 zł. Poszczególne jego składowe wzrosły nawet o 500%, jak wspomniane już opłaty drogowe, koszty paliwa wzrosły
o 65%, a wynagrodzenia z dietami o 95%. Ostatni składnik wzrósł jednak od tego czasu
o kolejne 80%, w związku z wprowadzeniem w 2015 r. ustaw o płacy minimalnej, takich
jak MiLoG czy Loi Macron.
Kolejnym problemem, z którym musi zmierzyć się transport drogowy, jest zwiększenie bezpieczeństwa. Transfer rozwiązań zastosowanych w pojazdach osobowych pozwoli na redukcję wypadków o ok. 50% [Transport w 2050 r.]. Rozwiązania te to między
innymi asystent zakrętów, pasów ruchu oraz kontroli dostępu oraz system rozpoznawania znaków drogowych. Komisja Europejska przyjęła dodatkowo dwa rozporządzenia
dotyczące promowania inteligentnych usług informacyjnych, tj. ostrzeganie w czasie
rzeczywistym o niebezpiecznych warunkach na drodze oraz wskazywanie bezpiecznych
parkingów dla samochodów ciężarowych [GUS 2016]. Ostatnim z głównych trendów
w transporcie jest presja na ciągłe zwiększenie efektywności transportu. Z raportu GUS
wynika, że w 2016 r. puste przebiegi stanowiły 33% wszystkich przejazdów w Polsce
oraz 15% przejazdów międzynarodowych [https://elektrowoz.pl]. Wniosek z tych danych jest zatrważający, przewoźnicy wykonujący transporty krajowe nie wykorzystują
⅓ mocy transportowych, a co za tym idzie ⅓ kosztów nie przekłada się na osiągnięcie
przychodu, co zmniejsza znacznie zysk przedsiębiorstwa. Dzieję się tak, ponieważ metodą uznawaną do tej pory za jedną z najskuteczniejszych w redukcji pustych frachtów
było szukanie transportu na giełdzie. Niestety obecnie z giełd transportowych korzystają
najczęściej firmy posiadające floty ok. 20 pojazdów, firmy te starając się o zlecenie, kierowały się głównie kryterium ceny za kilometr, co w efekcie doprowadziło do znacznego
obniżenia wysokości przychodu za fracht. Część przedsiębiorców zamiast realizować
nierentowne frachty, wybiera przestój bądź puste przejazdy, aby dojechać do zlecenia,
na którym mogą zarobić.
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1. Napęd elektryczny – alternatywa dla silników spalinowych
Elektryfikacja obejmuje swoim zasięgiem nie tylko samochody osobowe i dostawcze, ale również pojazdy ciężarowe. Wielu producentów samochodów ciężarowych już
zapowiedziało, że zeroemisyjne ciężarówki pojawią się w ich ofertach. Według najświeższych badań z 2018 r., przeprowadzonych przez organizacje Transport & Environment
[www.40ton.net], samochód elektryczny ładowany z paneli fotowoltaicznych jest w stanie efektywnie wykorzystać 73% dostarczonej energii, tymczasem spalanie oleju napędowego daje efektywność zaledwie 13%. Ponadto pojazdy z napędem elektrycznym
wytwarzają mniej hałasu niż pojazdy z napędem na paliwa kopalne (rys. 3). Emitują
również znacznie mniej zanieczyszczeń. Ich konstrukcja jest prosta, a koszty przejechania jednego kilometra w porównaniu do zwykłych ciągników są niższe, między innymi
dzięki możliwości odzyskania energii w trakcie hamowania.

Rys. 3. Porównanie hałasu wytwarzanego przez pojazdy spalinowe i elektryczne
Źródło: https://fleet.com.pl/publikacje/magazyn-fleet/mf-technologia/elektryczne-samochody-ciezarowe-raport

Testy elektrycznych pojazdów ciężarowych są bardziej czasochłonne niż testy na
busach czy autach osobowych. Głównym powodem jest duża masa własna zestawów
transportowych, a także ograniczenia wynikające z pojemności baterii. Silniki oraz baterie do wyżej wymienionych ciągników siodłowych wciąż są ulepszane i sprawdzane
pod wieloma aspektami, jednak ich zasięg jest ograniczony do ok. 300 km. Pozwala to
jedynie na transporty w niewielkich odległościach lub w zastosowaniach komunalnych,
w rejonach miast z ograniczonym dostępem dla pojazdów spalinowych i strefami ograniczonego hałasu.
Według informacji od producenta główny konkurent dla ciężarówek spalinowych,
czyli Tesla Semi, ma kosztować w przeliczeniu na PLN 530–708 tys., w zależności od
wielkości akumulatorów. Pomimo bardzo wysokiej ceny jednostkowej zakupu pojazdu
Tesla ma być dużo bardziej opłacalna od zwykłych „ciężarówek”. Chcąc sprawdzić jak
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faktycznie kształtują się koszty zakupu i utrzymania elektrycznej ciężarówki, Rohlig
Suus Logistics postanowił przeprowadzić analizę porównawczą odnoszącą się do polskich realiów (tabela 2). Założono sytuację, w której Tesla Semi posiada m.in. wszystkie
wymagane homologacje, została dostosowana do transportu po europejskich drogach
i można nabyć ją w Polsce. Ponadto przyjęto, że obsługa techniczna nowego samochodu
oraz części zamienne są tak samo dostępne na rynku, jak w przypadku popularnych
modeli ciągników siodłowych. W analizie wzięto pod uwagę takie czynniki jak cena
zakupu obu pojazdów, koszty zużycia paliwa/prądu czy obsługę techniczną pojazdu.

Rys. 4. Porównanie kosztów utrzymania floty pojazdów spalinowych i Tesli Semi
Źródło: http://laj.pl/transport/3801/ciezarowka-tesli-kontra-tradycyjne-pojazdy/

Na podstawie wykonanej analizy można łatwo zauważyć, że pomimo wyższej ceny
zakupu Tesli jest ona bardziej opłacalna. Utrzymanie pojazdu jest dużo tańsze, dzięki
czemu spłaci się on prawie dwukrotnie szybciej. Co więcej jest to opcja nie tylko bardziej ekonomiczna dla przedsiębiorstwa, ale również i ekologiczna dla środowiska.
Na rynku transportowym coraz więcej firm decyduje się na wprowadzenie do swojej
floty pojazdów elektrycznych. Jedną z nich jest np. DB Schenker, która w 2018 r. rozpoczęła testy ciężarówki o nazwie Einride T-Pod, poruszającej się w pełni autonomicznie
i pozbawionej jakiegokolwiek miejsca dla kierowcy [https://wagaciezka.com].
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2. Hybryda, czyli połączenie silników elektrycznych ze spalinowymi
Jeszcze do niedawna panowało przekonanie, że napędy hybrydowe świetnie spisują
się głównie w samochodach osobowych, a konkretnie w ich luksusowych wersjach.
W przypadku aut osobowych kupujący samochód klienci kuszeni są wizją auta o niezwykłych osiągach, cichych, oszczędnych i przyjaznych środowisku naturalnemu. Samochody ciężarowe rządzą się nieco innymi prawami. Klient, czyli firma transportowa, kupuje narzędzie pracy, które powinno przejechać jak najwięcej kilometrów przy możliwie
niskich kosztach. Jednak pomimo wysokich cen samochodów z napędami innymi niż
spalinowym, coraz częściej przedsiębiorstwa są zachęcane do wdrażania proekologicznych rozwiązań. Jest to spowodowane między innymi ulgami podatkowymi, zaostrzającymi się normami dotyczącymi emisji spalin czy zakazami wjazdu do centrów miast.
Perspektywiczną technologią, która pozwala na przezwyciężenie problemów z ograniczonym zasięgiem elektrycznych pojazdów ciężarowych są ogniwa wodorowe. Zasięg
takiej ciężarówki może być zbliżony, a nawet większy, od tego, jaki oferują klasyczne modele spalinowe. Poza tym tankowanie wodoru trwa kilkanaście minut, czyli podobnie
jak w przypadku ciężarówek z napędem dieslowskim. Nie jest też konieczne instalowanie tylu ciężkich akumulatorów jak w przypadku napędów elektrycznych. Elektryczne
pojazdy firmy Nikola wyposażono w wodorowe ogniwa paliwowe ładujące akumulatory
o pojemności 320 kWh. Zbiorniki na wodór o pojemności 100 kg pozwalają na przejazd
od 1 300 do 2 tys. km, a ponowne ich tankowanie trwa kilkanaście minut. Koncepcyjne
ciężarówki Nikola są 900 kg lżejsze od klasycznych modeli spalinowych. Nikola One
waży ok. 10 t, a ciągnik firmy Scania ok. 11 t [www.motofakty.pl]. Co więcej producent
zamierza zaoferować darmowe tankowanie wodoru do przebiegu miliona mil. Kolejną
firmą zajmującą się stworzeniem pojazdu ciężarowego z napędem hybrydowym jest
firma Volvo, która w prototypie FH 420, poza silnikiem hybrydowym, który ma możliwość odzyskiwania energii podczas hamowania oraz zjazdu ze wzniesień, zastosowano
również aerodynamiczny kształt całego pojazdu. Dzięki silnikowi elektrycznemu, który
ma za zadanie napędzać pojazd przez część trasy, będzie on spalał ok. 30% mniej paliwa niż ciągnik o wyłącznie spalinowym silniku. Ponadto specjalnie dostosowano tutaj
działanie inteligentnego tempomatu I-See, przewidującego topografię terenu. Ma on
dobierać prędkość i biegi, ale także decydować o tym, który z silników ma być używany
na danym odcinku, aby zwiększyć efektywność wykorzystania paliwa i energii.
Zasięg pojazdów z silnikami tego typu nadal pozostawia wiele do życzenia. Większość z nich przejedzie zaledwie ok. 40 km na jednym ładowaniu, chociaż są również
takie, które poradzą sobie z trasą długości 100 km. Silniki te nadal są ulepszane, aby
w przyszłości znacznie zwiększyć ich zasięg.
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3. Porównanie kosztów transportu pojazdów o silnikach napędzanych
na CNG/LPG benzynę i Diesel
Transport towarów wciąż wykonywany jest przez pojazdy o napędzie tradycyjnym
i zanim się to zmieni minie jeszcze prawdopodobnie kilka lat. Głównymi rodzajami
paliw są LPG/CNG Benzyna oraz Diesel, które nadal cieszą się szeroką dostępnością.
Jednak jakiego wyboru dokonać, projektując swoją własną flotę? Które z powyższych
paliw wybrać?

Rys. 5. Poównanie kosztów przejechania 100 km na różnych typach paliwa
Źródło: https://cng.auto.pl/3624/ile-kosztuje-przejechanie-100-kilometrow-jak-daleko-zajedziemy-za-100-zl/

Na podstawie powyższych danych możemy zauważyć, że w przypadku średniej wielkości Mercedesa Sprintera najniższym kosztem cieszy się CNG, a następnie Diesel na
równi z LPG. Niestety nie w każdym pojeździe te dane będą się sprawdzały, gdyż w grę
wchodzą silniki o różnych parametrach i na pierwszym miejscu plasować się będzie
na zmianę CMG z LPG. Dzięki niewielkiej wadze oraz niskiej cenie gazy te są tak popularne. Na rynku jest również wiele samochodów, które fabrycznie mają wbudowaną
instalację LPG lub CNG, dzięki czemu nie musimy robić tego na własne ryzyko i kosztu
zamontowania są niższe. Niestety jednak koszt montażu to wciąż dodatkowe 5 tys. zł,
które jednak w porównaniu do zwykłego Diesla spłaci się po przejechaniu ok. 20 tys. km
[https://trans.info.de].
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Podsumowanie
Transport drogowy może rozwijać się, wykorzystując bardziej ekologiczne środki
transportu jak ciężarówki elektryczne, hybrydowe czy na gaz ziemny. W wielu krajach
istnieją ulgi związane z wykorzystywaniem ekologicznych rozwiązań, dzięki czemu koszty związane z korzystaniem z infrastruktury drogowej zmniejszą się. Jako przykład można podać Niemcy, w których podane ulgi już istnieją: brak opłat za użytkowanie dróg dla
ciężarówek z alternatywnymi napędami oraz zwolnienie do końca 2020 r. dla ciężarówek
na ekologiczne paliwa gazowe – CNG (sprężony gaz ziemny) i LNG (ciekły gaz ziemny)
[KE 2011]. Dodatkowo, po upływie wspomnianego wyżej terminu, ciężarówki te będą
zwolnione z części opłat drogowych, czyli opłat za zanieczyszczanie powietrza. Firmy
transportowe w Europie, widząc w wymianie taboru szansę na zmniejszenie kosztów,
zaczęły wybierać bardziej ekologiczne samochody ciężarowe, zazwyczaj mające wyższą
klasę EURO, czyli charakteryzujące się niższą emisją spalin. Często także wybierane są
pojazdy ciężarowe z napędem na gaz ziemny, a zwłaszcza ciekły gaz ziemny LNG, który
charakteryzuje się mniejszą toksycznością, znacznie mniejszą emisyjnością, a także niższym kosztem zakupu. Dodatkowo ma bardzo wysoką sprawność spalania, dzięki temu
korzystanie z tego rodzaju paliwa jest bardziej efektywne, a co za tym idzie tańsze i znacznie bardziej ekologiczne od innych paliw kopalnych. Obecnie napęd oparty na LNG
lub CNG jest napędem przejściowym pomiędzy pojazdami napędzanymi konstrukcjami
dieslowskimi a paliwami ekologicznymi, takimi jak napęd elektryczny. Patrząc na rozwój
branży samochodowej i panujące w niej trendy, możemy spodziewać się w najbliższych
latach wyprodukowania, a następnie dystrybucji na szeroką skalę, ciężarówek z ekologicznym napędem, które będą w stanie przemieścić zestaw ważący 44 t na odległość
ok. 600 km. Firmy takie jak Tesla, Volvo czy DAF potrzebują czasu na dopracowanie
swoich prototypów, gdy to się stanie transport czeka kolejna, już mniej radykalna, zmiana. Transport w roku 2050 [GUS 2016] to plan dotyczący rozwoju transportu w Unii
Europejskiej, opublikowany przez Komisję Europejską, zawiera on również informacje
dotyczące zmian w transporcie drogowym. Główne zmiany to np. brak aut o napędzie
konwencjonalnym w miastach w 2050 r. (do 2030 r. zmniejszenie ich liczby o połowę),
przeniesienie ok. 50% transportu towarów z dróg na tory kolejowe i drogi morskie oraz
dążenie do ograniczenia niemal do zera liczby śmiertelnych ofiar w ruchu drogowym.
Wytyczne Komisji Europejskiej [Raport Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego 2009] doprowadzą do znaczących zmian w funkcjonowaniu transportu, zwłaszcza
transportu drogowego, który stosując się do wyżej wymienionych wytycznych, będzie
musiał zmienić sposób funkcjonowania np. poprzez ograniczenie możliwości wjazdu do
miasta samochodów ciężarowych, towary będą musiały być przeładowane na inny, często
mniejszy, a zarazem bardziej ekologiczny i cichszy środek transportu.
Opisane trendy znacznie podnoszą poprzeczkę operatorom logistycznym. Sprostanie
im wymaga polepszania sprawności operacyjnej, zwłaszcza poprzez stosowanie systemów IT. Systemy IT w tym przypadku to systemy klasy ERP wspomagające zarządzanie transportem, dzięki czemu zwiększamy efektywność transportu przy jednoczesnym

Trendy rozwoju transportu drogowego

87

zmniejszeniu kosztów operacyjnych. Zmiana ta na pewno zwiększy presję konkurencyjną
i z dużym prawdopodobieństwem spolaryzuj rynek. Według raportu Międzynarodowej
Unii Transportu Drogowego [Raport Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego,
2009] zyska na znaczeniu trend posiadania większych flot. Obecnie ok. 70% ciężarówek
jest obsługiwana przez 11% flot w Europie. Opłaty te są niższe dla bardziej ekologicznych
środków transportowych, więc wielu przewoźników decyduje się na wymianę taboru, aby
obniżyć koszty wynikające z tego tytułu.
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Trends in road transport development
It is hard to imagine today's transport of people or products without the use of road transport cars, buses or lorries. Nowadays, by the constantly increasing number of cars, cities are becoming more
congested and the journey itself is getting longer. On non-urban routes, this trend is also visible, drivers often choose to commute from a smaller city or suburban area, and they travel more than ever. All
of these changes contribute to increased air pollution, increased travel time and noise levels. Logistics
and companies from all over the world are trying to solve these problems. The aim of this paper is to
present trends in the area of road transport.

Keywords: road transport, development trends, electric drive.

Część II
Problemy współczesnych łańcuchów dostaw

Rozdział 1
Analiza przewozu towarów niebezpiecznych koleją
w wybranych państwach Europy i prognoza
dla Polski na lata 2018–2020
Bartosz Kozicki1, Maciej Stajniak2
W artykule poruszony został problem z zakresu analizy wielowymiarowej przewozu towarów niebezpiecznych koleją w wybranych państwach Europy w latach 2008–2017 i prognozy dla Polski na
lata 2018–2020. Badania rozpoczęto od analizy i oceny przewozu towarów niebezpiecznych koleją
w państwach Europy w ujęciu dynamicznym. Następnie poddano analizie i ocenie szereg czasowy
przewozu towarów niebezpiecznych koleją w Polsce w latach 2008–2017. Wykonana ocena stała się
przesłanką do zastosowania prognozowania metodą Holta szeregu pierwotnego danych dotyczących
przewozu towarów niebezpiecznych koleją w Polsce.

Słowa kluczowe: prognozowanie, transport kolejowy.

Wstęp
Celem rozdziału jest przeprowadzenie analizy, oceny danych dotyczących przewozu
towarów niebezpiecznych koleją w wybranych państwach Europy w ujęciu dynamicznym oraz próba przeprowadzenia prognozowania przewozu towarów niebezpiecznych
koleją w Polsce na lata 2018–2020. Przedmiotem badań będzie przewóz towarów niebezpiecznych w wybranych państwach Europy w latach 2008–2017.

1

  Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Logistyki, Instytut Logistyki.
  Wyższa Szkoła Logistyki.
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W artykule zastosowano metody badawcze w postaci analizy literatury, która dotyczy
zagadnień związanych z transportem kolejowym w Europie i jego prognozowaniem,
analizy dokumentów źródłowych, metody symulacji komputerowej oraz porównania.
Dodatkowo użyto techniki badawczej w postaci programu komputerowego Statistica.
Co więcej zastosowano następujące narzędzia badawcze: dendogramy, wykres normalności, autokorelacja, autokorelacja cząstkowa, regresja wieloraka, histogram, test
Shapiro-Wilka.
Rozdział składa się ze wstępu, trzech punktów merytorycznych, podsumowania
i wniosków.

1. Analiza literatury
W literaturze transport postrzegany jest jako proces związany z przemieszczaniem
osób i ładunków. Zadaniem Gołembskiej jest fundamentem światowej gospodarki
i społeczeństwa [Gołembska 2008, s. 7]. Stanowi jeden z głównych aspektów mających
istotny wpływ na wzrost gospodarczy, ponieważ ułatwia sfinalizowanie transakcji kupna
i sprzedaży w ujęciu globalnym.
Z punku widzenia finansowego jednym z najtańszych rodzajów transportu jest kolejowy. W artykule poruszono problem z zakresu analizy wielowymiarowej przewozu
towarów niebezpiecznych koleją w wybranych państwach Europy w latach 2008–2017
i prognozy dla Polski na lata 2018–2020.
W literaturze za towary niebezpieczne uznaje się głównie: materiały wybuchowe,
palne, trujące, żrące, zakaźne i promieniotwórcze [Łangowski 2010, s. 14–15]. Najczęściej przewozi się je transportem morskim, kolejowym i samochodowym. Przewóz tego
typu towarów regulowany jest przepisami ustawowymi, które na przewoźników nakładają szereg obowiązków. Z punktu widzenia niemniejszego artykułu rozpatrywany
będzie przewóz towarów niebezpiecznych koleją w wybranych państwach Europy.
Niezwykle istotna jest analiza, ocena i prognoza danych dotycząca przewozu towarów niebezpiecznych koleją, gdyż pozwala to w sposób odpowiedni zaplanować odpowiednią ilość i wartość środków niezbędnych do zabezpieczenie tego typu
przedsięwzięć.
Zdaniem P. Dittmanna prognozowanie jest przewidywaniem przyszłych zdarzeń,
a jego celem zmniejszenie ryzyka związanego z podejmowaniem decyzji [Dittmann P.
i in. 2016, s. 25]. Konstrukcja modelu prognozowania jest uznawana za proces sekwencyjny, na który składa się ogólnie przyjęty w literaturze schemat postępowania. Z punktu
widzenia niniejszej pracy zostanie zastosowana metoda ilościowa w postaci wygładzania
wykładniczego Holta.
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2. Analiza i ocena danych
Badania rozpoczęto od nakreślenia wykresu liniowego danych dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych w Europie koleją w latach 2008–2017 pozyskanych
z strony internetowej Eurostatu (rys. 1).

Rys. 1. Wykres liniowy przewozu materiałów niebezpiecznych koleją w poszczególnych państwach
Europy w latach 2008–2017
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1

W danych pozyskany z strony Eurostatu brakuje jednej pozycji dotyczącej przewozu
materiałów niebezpiecznych koleją w Niemczech w 2017 r. Obserwacja wzrokowa rys. 1
wskazuje, że najwyższy poziom przewożonych towarów niebezpiecznych koleją w Europie jest w Niemczech. Natomiast pozostałe państwa prezentują dwukrotnie niższy
poziom. Podkreślić należy również, że najwyższy trend rosnący przewozu materiałów
niebezpiecznych w Europie w latach 2008–2017 jest w Polsce.
Kolejnym etapem badania była analiza średnich arytmetycznych danych dotyczących
przewozu materiałów niebezpiecznych koleją i nadanie im rang (tab. 1).
Najwyższą średnią arytmetyczną, zgodnie z obserwacją wzrokową tab. 1, uzyskały
Niemcy (59 295,22). Na drugim miejscy była Litwa z średnią arytmetyczną na poziomie 21 799,33, natomiast na trzecim miejscu była Polska, gdzie średnia arytmetyczna
w badanym okresie wyniosła 19 140,78. Najniższą rangę – 23 uzyskała Irlandia. Średnia
arytmetyczna w Irlandii to 82,33.
Dla celów badawczych zestawiono na wykresie liniowym dane dotyczące średniej
arytmetycznej (od największej do najmniejszej) przewozów materiałów niebezpiecznych
w Europie w poszczególnych analizowanych państwach w latach 2008–2017 (rys. 2).
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Tab. 1. Analiza danych dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych w Europie w wybranych
państwach w latach 2008–2017 poprzez zastosowanie średniej arytmetycznej i nadanie rang
poszczególnym państwom
Średnia
Ranga
Państwo
arytmetyczna
1 Germany
59 295,22
2 Latvia
21 799,33
3 Poland
19 140,78
4 Estonia
18 480,11
5 Romania
16 277,00
6 France
14 048,11
7 Lithuania
12 816,44
8 Switzerland
11 732,44
9 Austria
9 471,22
10 Czechia
7 960,22
11 Hungary
7 777,67
12 Bulgaria
5 968,56
13 Finland
5 488,33
14 United Kingdom
4 837,22
15 Slovakia
3 981,11
16 Sweden
3 087,33
17 Spain
2 279,44
18 Slovenia
1 883,89
19 Portugal
1 382,22
20 Denmark
348,11
21 Norway
327,89
22 Greece
228,67
23 Ireland
82,33
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1

Obserwacja wzrokowa rys. 2 pozwala na stwierdzenie, że średnia arytmetyczna
przewozu materiałów niebezpiecznych była najwyższa w Niemczech. Pozostałe państwa
miały średnią trzykrotnie mniejszą od lidera zestawionych danych.
Dalszym etapem analizy było nakreślenie na rys. 3 wykresu ramka–wąsy danych
dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych koleją w poszczególnych państwach
Europy w latach 2007–2018 wraz z danymi surowymi. Na rys. 3 przedstawiono wartości
odstające i ekstremalne.
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Rys. 2. Wykres liniowy średniej arytmetycznej przewozu materiałów niebezpiecznych koleją w poszczególnych państwach Europy w latach 2008–2017
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1

Rys. 3. Wykres ramka-wąsy przewozu materiałów niebezpiecznych koleją w poszczególnych państwach Europy z nakreślonymi danymi surowymi w latach 2008–2017
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1

Z obserwacji wzrokowej rys. 3 wynika, że wartości ekstremalnie odstające od średniej arytmetycznej widoczne są w Niemczech i Słowenii. W każdym z analizowanych
państw występują wartości odstające od średniej arytmetycznej. Co więcej największy
rozstęp międzykwartylowy widoczny jest w następujących państwach: Niemcy, Estonia,
Litwa i Polska.
Następnie poddano analizie odchylenie standardowe analizowanych danych pierwotnych (tab. 2).
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Tab. 2. Analiza danych dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych w Europie w wybranych
państwach w latach 2008–2017 poprzez zastosowanie odchylenia standardowego i nadanie
rang poszczególnym państwom
Odchylenie
Ranga
Państwo
standardowe
1 Germany
12 624,13
2 Estonia
8 523,46
3 Latvia
3 262,63
4 Poland
2 390,78
5 Bulgaria
2 177,93
6 France
1 936,82
7 Czechia
1 782,78
8 Austria
1 234,48
9 Hungary
1 206,75
10 Spain
867,05
11 Lithuania
819,09
12 United Kingdom
710,25
13 Portugal
703,85
14 Switzerland
658,64
15 Slovakia
630,50
16 Finland
577,39
17 Romania
528,78
18 Sweden
360,01
19 Norway
207,27
20 Slovenia
131,52
21 Greece
78,76
22 Denmark
34,22
23 Ireland
24,16
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1

Najwyższe odchylenie standardowe (tab. 2) miały Niemcy. Wyniosło one 12 624,13.
Na drugim miejscu była Estonia z wynikiem 8 523,46. Natomiast trzecie miejsce pod
względem najwyższego odchylenia standardowego zajęła Litwa 3 262,63. Polska była
na czwartym miejscu z wynikiem 2 390,78. Najniższe odchylenie standardowe miała
Irlandia – 24,16.
Następnie na rys. 4 zestawiono wyliczone odchylenia standardowe poszczególnych
państw Europy dotyczące analizowanych danych pierwotnych od największych do najmniejszych (rys. 4).
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Rys. 4. Wykres liniowy odchylenia standardowego przewozu materiałów niebezpiecznych koleją
w poszczególnych państwach Europy w latach 2008–2017
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1

Obserwacja wzrokowa rys. 4 pozwala na stwierdzenie, że odchylenie standardowe
analizowanych danych w Niemczech jest około sześciokrotnie większe od każdego państwa w Europie, z pominięciem Litwy.
Kolejnym etapem analizy jest zbadanie rozkładu analizowanych danych pierwotnych
dotyczących poszczególnych państw Europy w ujęciu dynamicznym. Do tego celu wykorzystano następujące narzędzia badawcze: histogramy (rys. 5), wykresy normalności
(rys. 6), testy Shapiro-Wilka (tab. 3), wykres liniowy Pvalue (rys. 7), analiza skośności
i waranacji (tab. 4 i rys. 8 i 9).

Rys. 5. Rozkład danych dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych koleją w poszczególnych
państwach Europy w latach 2008–2017 z wykorzystaniem histogramu
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1
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Rys. 6. Rozkład danych dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych koleją w poszczególnych
państwach Europy w latach 2008–2017 z wykorzystaniem wykresu normalności
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1

Rys. 7. Wykres liniowy Pvalue przewozu materiałów niebezpiecznych koleją w poszczególnych państwach Europy w latach 2008–2017
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1
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Rys. 8. Wykres liniowy skośności przewozu materiałów niebezpiecznych koleją w poszczególnych
państwach Europy w latach 2008–2017
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1

Tab. 3. Badanie rozkładu danych dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych w Europie
w wybranych państwach w latach 2008–2017 poprzez zastosowanie testu Shapiro-Wilka
Państwo
Test Shapiro-Wilka
Pvalue
Bulgaria
SW-W = 0,8784
p = 0,1251
Czechia
SW-W = 0,957
p = 0,7515
Denmark
SW-W = 0,9225
p = 0,3783
Germany
SW-W = 0,7871
p = 0,0145
Estonia
SW-W = 0,8912
p = 0,1747
Ireland
SW-W = 0,8342
p = 0,0376
Greece
SW-W = 0,8439
p = 0,0491
Spain
SW-W = 0,9357
p = 0,5067
France
SW-W = 0,9419
p = 0,5740
Latvia
SW-W = 0,9787
p = 0,9578
Lithuania
SW-W = 0,9468
p = 0,6312
Hungary
SW-W = 0,8875
p = 0,1589
Austria
SW-W = 0,8548
p = 0,0663
Poland
SW-W = 0,968
p = 0,8716
Portugal
SW-W = 0,8141
p = 0,0215
Romania
SW-W = 0,9281
p = 0,4294
Slovenia
SW-W = 0,835
p = 0,0385
Slovakia
SW-W = 0,8799
p = 0,1302
Finland
SW-W = 0,7958
p = 0,0129
Sweden
SW-W = 0,9015
p = 0,2275
United Kingdom
SW-W = 0,892
p = 0,1785
Norway
SW-W = 0,7935
p = 0,0121
Switzerland
SW-W = 0,9446
p = 0,6054
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1
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Tab. 4. Analiza danych dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych w Europie w wybranych
państwach w latach 2008–2017 poprzez zastosowanie wariancji, skośności, kurtozy i nadanie
rang poszczególnym państwom
Ranga
Rozstęp
Państwo
Rozstęp
Skośność
Kurtoza
wariancji
kwartylowy Wariancja
1
Germany
45747,00
7722,00 159368779
-1,94199
5,20557
2
Estonia
23318,00
16073,00
77800142
-0,04418
-1,70415
3
Latvia
13398,00
5204,00
15609065
-0,25429
-0,18735
4
Poland
9215,00
3137,00
7933583
0,00163
-0,18735
5
Bulgaria
6465,00
2938,00
4543790
-0,74857
-0,42909
6
France
6027,00
3269,00
4257961
0,18558
-1,27700
7
Czechia
5608,00
2806,00
3016375
0,62041
-0,18999
8
Austria
3509,00
1277,00
1383961
-1,14682
0,31938
9
Hungary
2976,00
2292,00
1327650
0,00081
-1,86107
10
Spain
2919,00
689,00
730880
0,67691
0,45982
11
United Kingdom
2331,00
1270,00
685023
-0,31843
-1,45051
12
Lithuania
2416,00
1253,00
652250
-0,46856
-0,86378
13
Portugal
1830,00
1405,00
503523
-0,81961
-1,22302
14
Switzerland
1975,00
982,00
391543
-0,66904
-0,22154
15
Slovakia
1816,00
1072,00
382725
-0,84114
-0,65093
16
Finland
1649,00
516,00
320876
1,36343
0,61815
17
Romania
1424,00
751,00
249729
0,25593
-0,91007
18
Sweden
1126,00
641,00
140472
-0,69024
-0,60494
19
Norway
464,00
373,00
39603
0,40872
-2,06459
20
Slovenia
401,00
92,00
15375
-1,51705
2,05357
21
Greece
179,00
147,00
5539
0,37329
-1,84964
22
Denmark
96,00
37,00
1043
-0,71220
-0,47681
23
Ireland
74,00
24,00
601
-1,26129
0,48388
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1

Rys. 9. Wykres liniowy kurtozy przewozu materiałów niebezpiecznych koleją w poszczególnych
państwach Europy w latach 2008–2017
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1.
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Oceną przeprowadzanego rozkładu analizowanych danych jest to, że brak jest rozkładu normalnego w następujących państwach: Grecja, Słowenia, Irlandia, Portugalia,
Niemcy, Finlandia i Norwegia. W pozostałych państwach rozkład jest normalny. Kwantyle najbardziej oddalone od linii regresji są w Estonii i Niemczech (rys. 6). Prawostronna skośność widoczna jest w następujących państwach Europy: Finlandia, Włochy,
Czechy, Norwegia, Grecja, Rumunia, Francja i Polska (rys. 8). Rozkład bardziej wysmukły niż normalny widoczny był w następujących państwach Europy: Niemcy, Słowenia,
Finlandia, Irlandia, Włochy, Hiszpania, Austria (rys. 9).
Dalszym etapem analizy było zestawienie na wykresie liniowym wariancji danych
pierwotnych w poszczególnych analizowanych państwach Europy od największej do
najmniejszej (rys. 10).

Rys. 10. Wykres liniowy wariancji przewozu materiałów niebezpiecznych koleją w poszczególnych
państwach Europy w latach 2008–2017
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1

Oceną rys. 10 jest to, że najwyższą wariancję analizowanych państw posiadają Niemcy. Na drugim miejscu jest Litwa, a na trzecim Polska. Wariancję zbliżoną do Polski
mają: Estonia, Rumunia i Francja. Pozostałe państwa mają wariancję znacznie niższą.
Kolejną częścią badań jest analiza danych dotyczących przewożony towarów niebezpiecznych w Europie w latach 2008–2017. Badania rozpoczęto od nakreślenia wykresu
liniowego średniej arytmetycznej przewozu towarów niebezpiecznych wraz z nakreślonymi przedziałami ufności.
Obserwacja wzrokowa rys. 11 pozwala przyjąć, że widoczny jest trend malejący przewozy towarów niebezpiecznych w Europie koleją w latach 2008–2017 (linia czerwona).
Podkreślić należy również, że w analizowanych danych brakuje jednej istotnej pozycji
dotyczącej danych przewozu materiałów niebezpiecznych koleją w 2017 r. w Niemczech.
Dalszym etapem analizy było nakreślenie wykresu ramka–wąsy analizowanych danych pierwotnych wraz z danymi surowymi w latach 2008–2017 na rys. 12.
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Rys. 11. Wykres liniowy przewozu materiałów niebezpiecznych koleją w Europie w latach 2008–
2017 z nakreślonymi przedziałami ufności
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1

Rys. 12. Wykres ramka-wąsy przewozu materiałów niebezpiecznych koleją w Europie w latach
2008–2017 z nakreślonymi danymi surowymi
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1.

Obserwacja wzrokowa rys. 12 pozwala na stwierdzenie, że w każdym roku widoczne
są wartości ekstremalne. Podkreślić należy to, że w 2013 r. obserwuje się ich duży spadek
(niski poziom przewożonych towarów niebezpiecznych koleją w Niemczech), a w 2017 r.
brakuje danych dotyczących Niemiec. W każdym roku, oprócz 2008, występują wartości
odstające (kolor czerwony), lecz tylko w 2013 i 2017 są poniżej średniej arytmetycznej.
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Dalszym etapem badania było zbadania rozkładu analizowanych danych pierwotnych. W tym celu użyto następujących narzędzi badawczych: histogramy (rys. 13), wykresy normalności (rys. 14), testy Shapiro-Wilka (tab. 5 i rys. 15), skośność i kurtoza
(tab. 6, rys. 16, 17).

Rys. 13. Rozkład danych dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych koleją w Europie w latach 2008–2017 z wykorzystaniem histogramu
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1

Rys. 14. Rozkład danych dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych koleją w Europie w latach 2008–2017 z wykorzystaniem wykresu normalności
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1
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Tab. 5. Analiza danych dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych w Europie w latach
2008–2017 poprzez zastosowanie testu Shapiro-Wilka
Lata
Test Shapiro-Wilka
Pvalue
2008
SW-W = 0,7203
p = 0,00003
2009
SW-W = 0,6805
p = 0,00001
2010
SW-W = 0,6567
p = 0,00000
2011
SW-W = 0,6636
p = 0,00000
2012
SW-W = 0,7064
p = 0,00002
2013
SW-W = 0,9022
p = 0,0281
2014
SW-W = 0,6304
p = 0,00000
2015
SW-W = 0,618
p = 0,00000
2016
SW-W = 0,6927
p = 0,00001
2017
SW-W = 0,8991
p = 0,0286
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1

Rys. 15. Wykres liniowy Pvalue przewozu materiałów niebezpiecznych koleją w Europie w latach
2008–2017
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1

Tab. 6. Analiza danych dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych w Europie w latach
2008–2017 poprzez zastosowanie skośności i kurtozy
Skośność
Kurtoza
2008
2,588246
8,35310
2009
2,878990
10,23714
2010
3,106092
11,86387
2011
3,040683
11,35115
2012
2,716193
9,32629
2013
0,921537
0,09226
2014
3,298309
12,99353
2015
3,311016
12,96145
2016
2,841576
10,12270
2017
0,976068
0,42799
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=tab
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Rys. 16. Wykres liniowy skośności przewozu materiałów niebezpiecznych koleją w Europie w latach
2008–2017
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1

Rys. 17. Wykres liniowy kurtozy przewozu materiałów niebezpiecznych koleją w Europie w latach
2008–2017
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1

Oceną przeprowadzonej analizy rozkładu analizowanych danych pierwotnych jest
stwierdzenie braku normalności rozkładu. Co więcej istnieje tendencja prawo skośności
oraz rozkłady są bardziej wysmukłe niż normalne.
Dalszym etapem analizy było nadanie rang analizując średnią arytmetyczną rozpatrywanych danych pierwotnych w latach 2008–2017. Wyniki zestawiono w tab. 7 i na
rys. 18.
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Tab. 7. Analiza danych dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych w Europie w latach
2008–2017 poprzez zastosowanie średniej arytmetycznej i nadanie rang poszczególnym
przedziałom czasowym
Rangi średnia
Średnia
Ilość
Lata
arytmetyczna
arytmetyczna pozycji
1
2015
10 656,22
23
2
2011
10 410,26
23
3
2008
10 325,52
23
4
2014
10 084,61
23
5
2009
9 923,52
23
6
2010
9 861,00
23
7
2012
9 833,57
23
8
2016
9 561,09
23
9
2013
8 833,04
23
10
2017
7 233,36
22
Ogółem
9 682,87
229
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1

Rys. 18. Wykres liniowy średniej arytmetycznej przewożonych materiałów niebezpiecznych koleją
w Europie w latach 2008–2017
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1

Oceną przeprowadzonej analizy na rys. 18 i w tab. 7 jest to, że najwyższą rangę
otrzymał rok 2015. Na drugim miejscu był rok 2011, a na trzecim 2008. Najniższa ranga
nadana była na rok 2017. Podkreślić należy, że w 2017 r. nie było danych dotyczących
Niemiec.
Dalszym etapem badań była analiza odchyleń standardowych danych pierwotnych
i nadanie im rang (tab. 8 i rys. 19).
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Tab. 8. Analiza danych dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych w Europie w latach
2008–2017 poprzez zastosowanie odchylenia standardowego i nadanie rang poszczególnym
przedziałom czasowym
Rangi odchylenie
Odchylenie Ilość
Lata
standardowe
standardowe pozycji
1
2015
15 720,94
23
2
2011
13 972,92
23
3
2014
13 804,76
23
4
2010
13 355,60
23
5
2009
13 200,62
23
6
2008
13 088,75
23
7
2012
12 647,64
23
8
2016
12 402,08
23
9
2013
8 212,65
23
10
2017
6 670,03
22
Ogółem
12 384,87
229
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1

Rys. 19. Wykres liniowy odchylenia standardowego przewożonych materiałów niebezpiecznych
koleją w Europie w latach 2008–2017

Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://
ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1
Oceną przeprowadzonych badań przedstawionych w tab. 8 i na rys. 19 jest to, że
najwyższą rangę, analizując odchylenia standardowe danych pierwotnych, uzyskał rok
2015. Na drugim miejscu był 2011, a na trzecim 2014 r. Najniżej w rankingu uplasował
się rok 2017. Podkreślić należy, że w 2017 r. nie było danych dotyczących Niemiec.
Dalszym etapem badań była analiza wariancji danych pierwotnych i nadanie im rang
(tab. 9 i rys. 20).
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Tab. 9. Analiza danych dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych w Europie w latach
2008–2017 poprzez zastosowanie wariancji i nadanie rang poszczególnym przedziałom
czasowym
Rangi odchylenie Lata
Ilość
Wariancja
standardowe
pozycji
1
2015
247 147 797,54
23
2
2011
195 242 472,93
23
3
2014
190 571 536,61
23
4
2010
178 372 080,64
23
5
2009
174 256 408,72
23
6
2008
171 315 330,26
23
7
2012
159 962 842,71
23
8
2016
153 811 614,17
23
9
2013
67 447 701,13
23
10
2017
44 489 283,67
22
Ogółem
153 385 064,06
229
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1

Rys. 20. Wykres liniowy wariancji przewożonych materiałów niebezpiecznych koleją w Europie
w latach 2008–2017
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1

Najwyższą rangę, zgodnie z tab. 9 i rys. 20, uzyskał rok 2015. Lata: 2011, 2014, 2010,
2009, 2008, 2012 i 2016 miały wariancję o zbliżonym poziomie. Najniższe wartości
wariancji odnotowano w 2013 i 2017 r. Podkreślić należy, że w 2017 r. nie było danych
dotyczących Niemiec.
Kolejną częścią badań była analiza skupień. Badania skupień, biorąc za podstawę
państwa, wykonano w latach 2008–2016 ze względu na brak danych z 2017 r. dotyczących przewozu koleją towarów niebezpiecznych w Niemczech (Niemcy stanowiły jedno
samodzielne skupienie). Natomiast analizując skupienia bazujące na latach, wybrano
lata 2008–2017.
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W literaturze analiza skupień interpretowana jest jako narzędzie do eksploatacyjnej
analizy danych, której celem jest ułożenie obiektów w grupy w taki sposób, aby stopień
powiązania obiektów z obiektami należącymi do tej samej grupy był jak największy,
a z obiektami z pozostałych grup jak najmniejszy. Analiza skupień może być wykorzystywana do wykrywania struktur w danych bez wyprowadzania interpretacji/wyjaśnienia. Jedną z najczęściej stosowanych analizy skupień są Odległości Euklidesowe.
Odległość Euklidesowa jest to odległość geometryczna w przestrzeni wielowymiarowej. Oblicza się ją następująco:
odległość(x,y) = {∑i (xi - yi)2}½
Na rys. 21 przedstawiono analizę skupień danych dotyczących przewozu towarów
niebezpiecznych koleją w poszczególnych państwach Europy w latach 2008–2016.

Rys. 21. Nakreślenie dwóch skupień danych dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych
w Europie w wybranych państwach w latach 2008–2016
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1

Stosując metodę k-średnich, utworzono dwa istotne skupienia (rys. 21). Skupienie
pierwsze nakreślone linią niebieską i drugie linią czerwoną.
Poniżej w tab. 10 przedstawiono przynależność do skupień poszczególnych państw
Europy.
W skupieniu pierwszym są tylko Niemcy (tab. 10). Pozostałe analizowane państwa
znajdują się w skupieniu 2.
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Tab. 10. Analiza przynależności do skupienia danych dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych w poszczególnych państwach Europy w latach 2008–2016
Przynależność do skupień
Odległość łączenia = 100 000
Pojedyncze wiązanie
Odległość euklidesowa
Przynależność
Państwa
do skupień
Bulgaria
2
Czechia
2
Denmark
2
Germany
1
Estonia
2
Ireland
2
Greece
2
Spain
2
France
2
Latvia
2
Lithuania
2
Hungary
2
Austria
2
Poland
2
Portugal
2
Romania
2
Slovenia
2
Slovakia
2
Finland
2
Sweden
2
United Kingdom
2
Norway
2
Switzerland
2
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1

W tab. 11 wykonano analizę średnich arytmetycznych dwóch grup skupień w latach
2007–2016.

Analiza przewozu towarów niebezpiecznych koleją w wybranych państwach Europy…

111

Tab. 11. Analiza skupień średniej arytmetycznej danych dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych w Europie w wybranych państwach w latach 2008–2016
ID przypadku
Skupienie 1 Skupienie 2
2008
58 904,00
8 117,41
2009
61 020,00
7 600,96
2010
63 156,00
7 438,50
2011
65 677,00
7 898,14
2012
57 955,00
7 646,23
2013
28 760,00
7 927,27
2014
66 178,00
7 534,91
2015
74 507,00
7 753,91
2016
57 500,00
7 382,05
Ogółem średnia
59 295,22
7 699,93
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1

Zgodnie z tab. 11 średnia arytmetyczna skupienia pierwszego jest wyższa i wynosi
59 295,22, a drugiego wynosi 7 699,93.
Dalszym etapem badania była analiza średnich arytmetycznych i nadanie im rang
w skupieniu pierwszym (tab. 12 i rys. 22).
Tab. 12. Analiza danych w skupieniu 1 dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych w Europie w latach 2008–2016
Statystyki opisowe skupienia 1
Skupienie ma jedną zmienną
ID przypadku
Średnia
Odchylenie
Wariancja
arytmetyczna
standardowe
2015
74 507,00
0,00
0,00
2014
66 178,00
0,00
0,00
2011
65 677,00
0,00
0,00
2010
63 156,00
0,00
0,00
2009
61 020,00
0,00
0,00
2008
58 904,00
0,00
0,00
2012
57 955,00
0,00
0,00
2016
57 500,00
0,00
0,00
2013
28 760,00
0,00
0,00
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1

112

Zarządzanie współczesnymi łańcuchami dostaw. Wybrane aspekty jakościowe i organizacyjne

Rys. 22. Wykres liniowy skupienia pierwszego średniej arytmetycznej przewozu materiałów niebezpiecznych koleją w poszczególnych państwach Europy w latach 2008–2017
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1

Najwyższa średnia arytmetyczna w skupieniu pierwszym była w 2015 r. Lata: 2014,
2011, 2010, 2009, 2008, 2012, 2016 wykazują średnie arytmetyczne zbliżone do siebie.
Najniższa średnia arytmetyczna widoczna jest w 2013 r.
Następnie poddano badaniu skupienie 2, gdzie analizowano średnią arytmetyczną,
odchylenia standardowe i wariancje (tab. 13, rys. 23–25).
Tab. 13. Analiza danych w skupieniu 2 dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych
w Europie w latach 2008–2016
Statystyki opisowe skupienia 2
Skupienie ma 22 zmienne
ID przypadku
Średnia
Odchylenie
Wariancja
arytmetyczna
standardowe
2008
8 117,409
7 873,409
61 990 570
2013
7 927,273
7 133,812
50 891 260
2011
7 898,136
7 244,325
52 480 240
2015
7 753,909
7 480,178
55 953 070
2012
7 646,227
7 231,717
52 297 720
2009
7 600,955
7 250,996
52 576 950
2014
7 534,909
6 557,743
43 004 000
2010
7 438,500
6 742,621
45 462 930
2016
7 382,045
6 835,674
46 726 440
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1
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Rys. 23. Wykres liniowy skupienia drugiego średniej arytmetycznej przewozu materiałów niebezpiecznych koleją w poszczególnych państwach Europy w latach 2008–2017
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1.

Rys. 24. Wykres liniowy skupienia drugiego odchylenia standardowego przewozu materiałów niebezpiecznych koleją w poszczególnych państwach Europy w latach 2008–2017
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1

Rys. 25. Wykres liniowy skupienia drugiego wariancji przewozu materiałów niebezpiecznych koleją
w poszczególnych państwach Europy w latach 2008–2017
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1
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Oceną przeprowadzonej analizy skupienia 2 jest to, że najwyższa średnia arytmetyczna, odchylenie standardowe i wariancja przypadają na 2008 r., a najniższe są w 2016 r.
Na drugim miejscu, analizując wariancję i odchylenie standardowe, kształtuje się 2015
r., a na trzecim 2009 r. Analizując natomiast średnią arytmetyczną, na drugim miejscu
jest 2013 r., a na trzecim 2011 r.
Dalszym etapem analizy było nakreślenie dendrogramu na rys. 26, gdzie zestawiono
z sobą dane pierwotne poszczególnych analizowanych państwa i nakreślono odległości
łączenia.

Rys. 26. Diagram drzewa danych dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych koleją w poszczególnych państwach Europy w latach 2008–2016
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1

Na rys. 26 dokonano połączenia obiektów i przeprowadzono agregowanie ich w coraz to większe skupienia elementów bardziej różniących się od siebie. W ostatnim etapie
wszystkie obiekty zostały z sobą połączone. Na osi poziomej odłożone zostały odległości
aglomeracyjne. Zatem przy każdym węźle na wykresie (gdzie uformowało się nowe
skupienie) istnieje możliwość odczytania odległości, w której odpowiednie elementy
zostały powiązane ze sobą, tworząc nowe pojedyncze skupienie.
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Dla celów badawczych na rys. 27 wykonano analizę odległości pomiędzy poszczególnymi wiązaniami w diagramie drzewa danych dotyczących przewozu materiałów
niebezpiecznych koleją w Europie w latach 2008–2016.

Rys. 27. Analiza odległości pomiędzy poszczególnymi wiązaniami w diagramie drzewa danych
dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych koleją w Europie w latach 2008–2016
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1

Z rys. 27 wynika, że najdłuższa odległość wiązania jest dla ostatniego węzła. Pozostałe, oprócz 21, są do siebie zbliżone.
Na rys. 21 przedstawiono analizę skupień danych dotyczących przewozu towarów
niebezpiecznych koleją w Europie w latach 2008–2017.

Rys. 28. Analiza skupień danych dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych koleją w Europie w latach 2008–2017
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1.

116

Zarządzanie współczesnymi łańcuchami dostaw. Wybrane aspekty jakościowe i organizacyjne

Z rys. 28 wynika, że widoczne są dwa skupienia w analizowanych danych pierwotnych w latach 2008–2017. Szczegółową przynależność poszczególnych lat do skupień
przedstawiono w tab. 14.
Tab. 14. Analiza przynależności do skupienia danych dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych w Europie w latach 2008–2017
Przynależność do skupień
Odległość łączenia = 9 000
Pojedyncze wiązanie
Odległość euklidesowa
Przynależność
Lata
do skupień
2008
1
2009
1
2010
1
2011
1
2012
1
2013
1
2014
2
2015
2
2016
2
2017
2
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1

Zgodnie z tab. 14 do skupienia pierwszego zaliczono lata 2008–2013, a do drugiego
2014–2017.
Dalszym etapem analizy było nakreślenie dendrogramu na rys. 29, gdzie zestawiono
z sobą dane pierwotne wszystkich analizowanych państw Europy w latach 2008–2017
i nakreślono odległości łączenia.
Na rys. 29 widoczne są dwie grupy skupień. Dokonano połączenia obiektów i przeprowadzono agregowanie ich w coraz to większe skupienia elementów bardziej różniących się od siebie. W ostatnim etapie wszystkie obiekty zostały z sobą połączone.
Na osi poziomej odłożone zostały odległości aglomeracyjne. Zatem przy każdym węźle na wykresie (gdzie uformowało się nowe skupienie) istnieje możliwość odczytania
odległości, w której odpowiednie elementy zostały powiązane ze sobą, tworząc nowe
pojedyncze skupienie.
Dla celów badawczych na rys. 30 wykonano analizę odległości pomiędzy poszczególnymi wiązaniami w diagramie drzewa danych dotyczących przewozu materiałów
niebezpiecznych koleją w Europie w latach 2008–2017.
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Rys. 29. Diagram drzewa danych dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych koleją w Europie w latach 2008–2017
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1

Rys. 30. Analiza odległości pomiędzy poszczególnymi wiązaniami w diagramie drzewa danych
dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych koleją w Europie w latach 2008–2017
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1
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Z obserwacji wzrokowej rys. 30 wynika, że najdłuższe odległości euklidesowe łączeń
poszczególnych węzłów są w kroku 6 i 9.
Ostatnim etapem badania była próba przeprowadzenia prognozowania przewozu
towarów niebezpiecznych koleją w Polsce na lata 2018–2020.

Prognozowanie
Badania rozpoczęto od nakreślenia wykresu liniowego danych pierwotnych i linii
trendu, którą opisano funkcją Y = 14975,2667 + 854,4788 ∙ x.

Rys. 31. Wykres liniowy przewozu koleją materiałów niebezpiecznych przez Polskę w latach
2008–2017
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1

Następnie dla celów badawczych zbadano istnienie trendu, poprzez wykonanie modelu regresji wielorakiej złożonego z trzech predyktorów: zmiennej t, t2 i lnt. Istotne
predyktory zestawiono w tab. 15.
Tab. 15. Model regresji wielorakiej przewozu materiałów niebezpiecznych koleją przez Polskę w latach 2008–2017
R = ,89862717 R^2 = ,80753080 Popraw. R2 = ,78347215
Błąd standardowy estymacji: 1310,7
b*
Błąd std.
b
Błąd std.
t(8)
p
W. wolny
16823,33
643,4624
26,14500
0,000000
t^2
0,898627 0,155109
74,07
12,7844
5,79354
0,000408
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1

Zgodnie z tab. 15 zbudowany model jest dobrze dopasowany. Wielokrotny R wynosi
0,90. Co więcej widoczny jest trend rosnący.
Zbudowany model regresji wielorakie poddano analizie i ocenie, stosując następujące narzędzia badawcze: wykres wartości przewidywanych i obserwowanych (rys. 32),
wykres liniowy reszt modelu (rys. 33), histogram (rys. 34), wykres normalności w tym
test Shapiro-Wilka (rys. 35), autokorelację (rys. 36), autokorelację cząstkową (rys. 37).
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Rys. 32. Wykres liniowy wartości przewidywanych i obserwowanych przewozu koleją materiałów
niebezpiecznych przez Polskę w latach 2008–2017
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1

Rys. 33. Wykres reszt modelu regresji wielorakiej przewozu koleją materiałów niebezpiecznych
przez Polskę w latach 2008–2017
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1

Rys. 34. Histogram reszt modelu regresji wielorakiej przewozu koleją materiałów niebezpiecznych
przez Polskę w latach 2008–2017
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1

Rys. 35. Wykres normalności i test Shapiro-Wilka reszt modelu regresji wielorakiej przewozu koleją
materiałów niebezpiecznych przez Polskę w latach 2008–2017
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1
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Rys. 36. Autokorelacja reszt modelu regresji wielorakiej przewozu koleją materiałów niebezpiecznych przez Polskę w latach 2008–2017
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1

Rys. 37. Autokorelacja cząstkowa reszt modelu regresji wielorakiej przewozu koleją materiałów
niebezpiecznych przez Polskę w latach 2008–2017
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1

Oceną wykonanej analizy reszt modelu regresji wielorakiej jest wykrycie rozkładu
normalnego. Reszty wykazują zależności, ponieważ są zarówno dodatnie, jak i ujemne,
o długich wąsach (rys. 33, 36, 37). Kwantyle znajdują się na nakreślonej linii regresji.
Można zatem przyjąć, że zbudowany model jest poprawny.
Najważniejszą oceną zbudowanego modelu regresji wielorakiej jest wykrycie trendu.
Przy tak krótkim analizowanym szeregu czasowym danych do prognozy w skutek krytycznej analizy literatury użyto metody wygładzania wykładniczego Holta.
Wyniki prognozowania metodą Holta na lata 2018–2020 szeregu czasowego pierwotnego dotyczącego przewozu towarów niebezpiecznych koleją w Polsce przedstawiono
w tab. 16.
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Tab. 16. Prognoza metodą wygładzania wykładniczego Holta przewozu materiałów niebezpiecznych
koleją przez Polskę na lata 2018–2020
Prognoza
Lata
Przewóz
metodą Holta
2008
16 002,00
16 473,11
2009
15 267,00
17 393,66
2010
17 791,00
18 227,22
2011
20 255,00
19 089,63
2012
20 136,00
20 015,68
2013
19 941,00
20 920,46
2014
19 204,00
21 777,41
2015
20 928,00
22 538,52
2016
22 743,00
23 284,73
2017
24 482,00
24 043,06
2018
24 834,05
2019
25 614,94
2020
26 395,83
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1

Obserwacja wzrokowa tab. 16 pozwala na stwierdzenie, że prognoza na lata 2018–
2020 wykazuje trend rosnący. W 2018 r. prognoza wynosi 24 834,05, natomiast w 2019
r. 25 614,94, a w 2020 r. wzrośnie do 26 395,83. Dla celów badawczych zestawiono na
rys. 38 dane pierwotne, prognozę i jej reszty.

Rys. 38. Prognoza metodą wygładzania wykładniczego Holta przewozu koleją materiałów niebezpiecznych przez Polskę na lata 2018–2020
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1

Wyniki prognozowania przedstawione na rys. 38 wskazują na trend rosnący typu
liniowego. Istnieje dobre dopasowanie wartości przewidywanych i obserwowanych.
Dla celów badawczych zbadano błędy wykonanego prognozowania metodą wygładzania wykładniczego Holta. Wyniki zestawiono w tab. 17.
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Tab. 17. Błąd prognozy wykonanej metodą wygładzania wykładniczego Holta przewozu materiałów
niebezpiecznych koleją przez Polskę na lata 2018–2020
Wynik błędu
Błąd średni
-701,45
Średni błąd bezwzględny
1 046,37
Suma kwadratów
16 969 183,66
Średni kwadratowy
1 696 918,37
Średni błąd procent.
-3,96
Średni bezwzględny błąd procentowy
5,59
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1.

Z tab. 17 wynika, że średni bezwzględny błąd prognozy wyniósł 5,59. Można zatem
przyjąć, że jest to wynik dobry. Dla celów badawczych przeprowadzono analizę i ocenę
reszt prognozy. W tym celu użyto następujących narzędzi badawczych: histogram (rys.
39), wykres normalności i test Shapiro-Wilka (rys. 40), autokorelacja (rys. 41), autokorelacja cząstkowa (rys. 42).

Rys. 39. Histogram reszt prognozy wykonanej metodą Holta przewozu koleją materiałów niebezpiecznych przez Polskę na lata 2018–2020
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1

Rys. 40. Wykres normalności reszt prognozy wykonanej metodą Holta przewozu koleją materiałów
niebezpiecznych przez Polskę na lata 2018–2020
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1
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Rys. 41. Autokorelacja reszt prognozy wykonanej metodą Holta przewozu koleją materiałów niebezpiecznych przez Polskę na lata 2018–2020
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1

Rys. 42. Autokorelacja cząstkowa reszt prognozy wykonanej metodą Holta przewozu koleją materiałów niebezpiecznych przez Polskę na lata 2018–2020
Źródło: oprac. własne na podst. danych uzyskanych z strony internetowej: https://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1

Oceną przeprowadzonej analizy jest wykrycie rozkładu normalnego reszt modelu
prognozy. Reszty wykazują zależności. Tym samy można przyjąć, że zbudowany model
jest poprawny.

Podsumowanie
Oceną przeprowadzonych badań jest to, że najwięcej towarów niebezpiecznych koleją w Europie przewozi się w Niemczech. Na drugim miejscu jest Litwa, a na trzecim
Polska. Polska wykazuje najwyższy trend rosnący. Stało się to przesłanką do wykonania
prognozowania wielkości przewożonych towarów niebezpiecznych koleją w Polsce na
lata 2018–2020.
Cel główny pracy został osiągnięty. Przeprowadzono analizę, ocenę danych dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych w poszczególnych państwach Europy.
Co więcej zostało wykonane prognozowanie analizowanych danych dla Polski na lata
2018–2020. Najlepszą metodą prognostyczną przy wykrytych zależnościach okazała się
metoda Holta. Średni bezwzględny błąd prognozy metodą Holta wyniósł 5,59. Wykonana prognoza wskazuje dalszy trend rosnący.
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Oceną końcową przeprowadzonych analiz jest to, ze w Europie obserwuje się tendencję malejącą przewożonych materiałów niebezpiecznych koleją. Istnieją jednak takie
państwa jak Polska, gdzie trend analizowanych danych pierwotnych w artykule jest inny
od większości państw Europy. Może być to podyktowane lokalizacją Polski oraz obserwowanym po wejściu do Unii Europejskiej wzrostem gospodarczym kraju.
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Analysis of the Transport of Dangerous Goods by Rail in Selected
European Countries and Forecast for Poland for 2018–2020
The article discusses the problem of multidimensional analysis of the transport of dangerous goods
by rail in selected European countries in the years 2008-2017 and forecasts for Poland in the years
2018–2020. The research started with the analysis and evaluation of the transport of dangerous goods
by rail in European countries in a dynamic perspective. Then the time series of transport of dangerous
goods by rail in Poland in the years 2008–2017 was analyzed and evaluated. The evaluation became
a premise for applying the Holt method of forecasting a number of original data concerning the transport of dangerous goods by rail in Poland.

Keywords: forecasting, rail transport.

Rozdział 2
Operator 4 PL jako dostawca wiedzy
o innowacyjnych rozwiązaniach logistycznych
Mariusz Szuster1
Opracowanie rozpoczyna się od prezentacji genezy i znaczeniu terminu fourth party logistics.
W dalszej kolejności zaprezentowano najważniejsze obszary działalności prowadzonej w ramach takiego podejścia. Wskazano na rolę zasobów niematerialnych w rozwoju tego rodzaju działalności.
Jednym z kluczowych zasobów jest tutaj wiedza, głównie o możliwościach różnego rodzaju rozwiązań
logistycznych i informatycznych. W dalszej kolejności przedstawiono najważniejsze różnice między
operatorem 4 PL a 3 PL. Wskazano też najczęściej oferowane usługi i korzyści możliwe do uzyskania
dzięki zaangażowaniu operatora 4 PL. W finalnej części opracowania pokazano przykład współpracy
między firmą z branży paliwowej a operatorem 4 PL.

Słowa kluczowe: operator logistyczny, 4 PL, innowacyjne rozwiązania.

Geneza i znaczenie pojęcia 4 PL
Pojęcie fourth party logistics (4 PL) – w dosłownym tłumaczeniu oznaczające logistykę organizowaną przez czwartą stronę – po raz pierwszy zostało użyte w 1996 r.
przez pracowników firmy doradczo konsultingowej działającej obecnie jako Accenture,
którzy – co znamienne – zastrzegli prawo do komercyjnego używania terminu 4 PL
[Bade i Mueller 1999, s. 78]. Wcześniej, a konkretnie w latach 1953–2001, zespół ten
funkcjonował w ramach struktur firmy doradczej Arthur Andersen jako wyspecjalizowany departament działający pod nazwą Andersen Consulting. Była to odrębna komórka stworzona do prowadzenia działalności w zakresie doradztwa w obszarze nowych
1

  Wyższa Szkoła Logistyki.
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technologii i komputeryzacji przedsiębiorstw. Działalność zainicjowano w 1953 r. rozpoczęciem współpracy z firmą General Electric, polegającej na opracowaniu studium
wykonalności dla projektu zakładającego wykorzystanie komputerów do automatyzacji
procesu wypłat wynagrodzeń pracowników. W 1989 r. departament oddzielił się od
firmy Arthur Andersen, a w 2001 r. zaczął funkcjonować jako w pełni niezależna i autonomiczna firma Accenture.
Według wykładni stosowanej przez pracowników firmy Accenture operator 4 PL to
integrator działań w łańcuchu dostaw, który dobiera, kompletuje i zarządza zasobami,
potencjałem, zdolnościami i technologią będącymi w posiadaniu operatora, zleceniodawcy oraz zewnętrznych dostawców usług transportowo-logistycznych w celu stworzenia kompleksowego rozwiązania dla konkretnego łańcucha dostaw [Bade i Mueller
1999, s. 78], [Accenture 2019]. W przypadku zasobów, o których mowa, istotny jest
ich podział na dwie zasadnicze grupy: zasoby materialne (np. linie i hale produkcyjne
wraz z ich wyposażeniem i środkami transportu wewnętrznego) oraz zasoby niematerialne, takie jak wiedza i doświadczenie [de Wit i Meyer 1998, s. 336]. Zasoby materialne wykorzystywane w obszarze logistyki to między innymi flota pojazdów, grunty
i wybudowane na nich magazyny lub sortownie, a także systemy informatyczne – na
przykład WMS (System Zarządzania Magazynem) [Płaczek 2014, s. 20]. Operatorzy
4 PL nie są właścicielami zasobów materialnych takich jak środki transportu, sprzęt
do przeładunków czy obiekty magazynowe. Ponieważ 4 PL działa w pewnym sensie
wirtualnie, takie zasoby i sprawność ich wykorzystania są atrybutami dostawców usług
transportowo-logistycznych [Grant 2019, s. 24-25]. Domeną operatorów 4 PL są zasoby
niematerialne, do których można zaliczyć reputację firmy, kapitał intelektualny, w tym
wiedzę i umiejętności pracowników. Klasycznymi przykładami zasobów niematerialnych są know-how, doświadczenie pracowników, specjalistyczna wiedza. Operator 4 PL
nie wykonuje procesów logistycznych w sensie fizycznym, istotą jego działania jest zarządzanie przepływem informacji, zarządzanie wiedzą (zdobywanie jej, gromadzenie,
tworzenie nowej, archiwizowanie i jej ponowne wykorzystanie). 4 PL jest kluczową
opcją, kiedy potrzebne są kompetencje i wiedza, które zdobywa się poprzez wieloletnie
gromadzenie doświadczeń, wsparte licznymi szkoleniami, próbami, eksperymentami,
testami. Cechą wyróżniającą opcję 4 PL od innych rozwiązań jest uwzględnianie kwestii
regulacyjnych. Jest to kolejny obszar, który wymaga wiedzy i kompetencji. W efekcie
operator 4 PL musi posiadać wiedzę na temat różnych rozwiązań, obowiązujących przepisów i regulacji prawnych, a także doświadczenie z zakresu planowania w krótszym
i dłuższym horyzoncie czasu.
Generalnie wiedzą nazywa się ogół wiadomości i umiejętności wykorzystywanych
przez jednostki do rozwiązywania problemów. Obejmuje ona elementy teoretyczne
(ogólne zasady postępowania) oraz elementy praktyczne, w tym szczegółowe wytyczne
i wskazówki dotyczące sposobu postępowania w określonych sytuacjach [Probst, Raub,
Romhardt 2002, s. 35]. Wiedza jest zagadnieniem bardzo obszernym, wykraczającym
poza proste ujęcie narzędziowe. Składa się ona z prawd, przekonań, poglądów, koncep-
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cji, osądów, oczekiwań, metodologii i know how [Wiig 1993, s. 39]. M. Zack [1999] podzielił wiedzę wykorzystywaną w podmiotach gospodarczych na trzy kategorie: wiedzę
podstawową (operacyjną), zaawansowaną i innowacyjną. Na poziomie operacyjnym
wiedza, którą dysponują pracownicy danej organizacji umożliwia sprawne i efektywne
wykonywanie powierzonych zadań. Na poziomie strategicznym liczy się wiedza zaawansowana i innowacyjna, która jest w tym przypadku traktowana jako czynnik niezbędny
do prowadzenia określonej działalności. Wspomniana wcześniej firma doradcza Artur
Andersen ze sformalizowanych procedur tworzenia wiedzy uczyniła podstawę swojego
funkcjonowania [Kisielnicki 2004, s. 28]. Zarówno w przypadku tego rodzaju firm doradczych, jak i w przypadku operatora 4 PL, zbudowanie zasobu (kapitału) wiedzy jest
podstawą działalności o takim profilu. W przypadku 4 PL najważniejszy jest bowiem
własny lub relacyjny kapitał wiedzy i możliwość udostępniania jej zainteresowanym
stronom w sposób, który zapewni maksymalną jej użyteczność. Relacyjny charakter
tego zasobu łączy się z wiedzą typu know-how, czyli świadomością tego, kto dysponuje
specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem z kluczowego obszaru. Po wystąpieniu problemu lub zdarzenia wymagającego takiej wiedzy, dysponent wiedzy typu know-who
może szybko skontaktować się z właściwym ekspertem lub zatrudniającą go instytucją,
bez tracenia czasu na poszukiwanie i testowanie potencjalnych partnerów, których wiarygodność może być ograniczona. Co istotne znaczenie tego typu zasobów i kapitału
urosło do rangi aktywów strategicznych [Obłój 2016, s. 103]. Są one coraz częściej postrzegane jako główne źródło przewagi konkurencyjnej. Ze względu na zdolność do
zwiększania wydajności, skuteczności i uzyskiwania lepszych wyników ekonomicznych,
działalność operatorów 4 PL stała się istotna dla firm tworzących łańcuchy wartości
nowej generacji, w których zarabia się głównie dzięki wiedzy [Rahim i in. 2016, s. 548].
W efekcie można uznać, że operator 4 PL to podmiot, który dysponuje wiedzą pozwalającą tworzyć rozwiązania oparte na zasobach materialnych i niematerialnych oraz
wykorzystywać możliwości stwarzane przez połączone siły danego operatora i innych
organizacji gotowych do odpłatnego świadczenia usług w oparciu o posiadane zasoby.
Davies i in. [2007] nazwali podmioty działające w ten sposób „integratorami systemów”.
Podmioty te są też nazywane „integratorami logistycznymi” [Płaczek 2014, s. 20]. Wynika to z faktu, że taki podmiot przygotowuje model obejmujący różne aspekty działalności realizowanej w ramach łańcucha dostaw tworzonego przez zleceniodawcę.
Operator 4 PL co do zasady nie jest klasycznym operatorem logistycznym, pełni on
bowiem funkcję organizacyjną (projektowo-doradczą), a nie wykonawczą. Operator
4 PL jest traktowany jako pośrednik między klientem (głównym zleceniodawcą) a większą grupą podmiotów. Łączy on zasoby i potencjał klienta z zasobami i możliwościami
działających na rynku podmiotów (np. przewoźników) i przyjmuje wiodącą rolę w procesie tworzenia wartości [Grant 2019, s. 24–25]. Często współpraca jest oparta o model
określany jako „profit share”, w którym część przychodów operatora 4 PL zależy od
uzyskanych na rzecz zleceniodawcy oszczędności [Lipiec 2019]. Pojawia się tutaj pewne
podobieństwo do działalności operatorów logistycznych 3 PL (ang. third party logistics).
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Współpraca z operatorem 3 PL łączy się zwykle z zamianą kosztów stałych na koszty
zmienne, ponoszone w wysokości zależnej od natężenia działań. Taki układ kosztów
często pozytywnie wpływa na ich zmniejszenie.

Różnice między działalnością realizowaną przez operatorów 3 PL i 4 PL
Działalność operatorów 3PL oznacza realizowanie zadań logistycznych przez zewnętrzny wyspecjalizowany podmiot (umowną „trzecią stronę”, która nie jest stroną
transakcji kupna sprzedaży danego dobra, transakcji prowadzącej do powstania potrzeby transportowej lub logistycznej). Taki podmiot (operator logistyczny 3PL) w odpowiedzi na zlecenie jednej ze stron transakcji (np. producenta wysyłającego towar lub firmy
handlowej odbierającej dany towar) realizuje w sensie fizycznym zadania logistyczne
związane z transportem, przeładunkiem, magazynowaniem, kompletacją i przekazywaniem dóbr. Do głównych zadań 3 PL zalicza się fizyczną obsługę różnych przepływów
realizowanych w ramach łańcucha dostaw. Wykonuje on usługi transportowe, magazynowe, czasem dokonuje montażu wyrobu gotowego z dostarczonych elementów. Operatorzy 3 PL mogą zajmować się spedycją, kompletacją, transportem, magazynowaniem,
co-packingiem. Rolą operatora 3 PL jest np. właściwy dobór środków transportu i nadzór nad realizowanymi procesami przewozu i magazynowania. W takiej sytuacji kwestia
zaprojektowania kształtu łańcucha dostaw i zaplanowania przepływów w tym łańcuchu
leży zwykle po stronie zleceniodawcy. Zakres zadań i działań logistycznych operatora
logistycznego 3 PL może obejmować czynności związane z:
–– transportem, magazynowaniem i składowaniem ładunków,
–– rozliczaniem w imieniu zleceniodawcy zleceń i operacji logistycznych,
–– szacowaniem przyszłych kosztów logistycznych,
–– obsługą składów i magazynów,
–– kontrolowaniem poziomu zapasów,
–– pomocą przy wyborze optymalnego wariantu przewozu,
–– zapewnieniem dostępu do informacji,
–– oferowaniem dodatkowych usług np. śledzenia w czasie rzeczywistym aktualnej lokalizacji przesyłki – dla zleceniodawców istotna jest możliwość uzyskania
informacji o aktualnym miejscu przesyłki. W przypadku 40% zleceniodawców
podstawą oceny operatora 3 PL jest wykorzystywanie przez niego niezbędnych
do tego technologii teleinformatycznych [Ingole 2014],
–– organizowaniem na rzecz zleceniodawcy zaopatrzenia w surowce i półprodukty,
–– zaopatrywaniem w części zapasowe, zamienne i inne materiały eksploatacyjne,
–– koordynowaniem procesów zaopatrzeniowych,
–– wypełnianiem dokumentów,
–– kompletowaniem partii wyrobów przeznaczonych do wysyłki,
–– pakowaniem,
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–– organizowaniem wysyłki wyrobów gotowych do punktu przeznaczenia (zwykle
do odbiorcy), czyli obsługą dystrybucji nazywanej też logistyką dystrybucji,
–– obsługą zwrotów,
–– doradztwem logistycznym,
–– gospodarowaniem odpadami i logistyką zwrotną.
Pojawienie się oferty usług świadczonych przez operatorów 3 PL stanowiło krok
naprzód w stosunku do wcześniejszych rozwiązań, gdy zainteresowane firmy, bazując na własnych zasobach, samodzielnie organizowały większą część zadań logistycznych, korzystając co najwyżej z oferty przewoźników dla przewozów organizowanych
na dłuższych trasach. Z kolei operator 4 PL, czyli wspomniana już wcześniej „czwarta
strona”, stanowić ma uzupełnienie lub poszerzenie oferty 3 PL, która na rynku usług
logistycznych z różnych przyczyn coraz częściej jest postrzegana jako niewystarczająca. Zaangażowanie do współpracy operatora 4 PL oznacza w efekcie znacznie głębszą ingerencję w strukturę, filozofię działania i procesy logistyczne zleceniodawcy, niż
w przypadku jego współpracy z operatorem 3 PL. Zasadniczym celem jest wdrożenie
kompleksowych rozwiązań w zakresie organizacji łańcucha dostaw, a nie tylko poprawa
wydajności poszczególnych (wybranych) operacji logistycznych [Grant 2019, s. 24–25].
W przypadku współpracy z operatorem 4 PL klient wskazuje strategiczne cele, które
chce uzyskać, określa założenia projektu, potrzeby i oczekiwania, potencjalne problemy,
bariery, ograniczenia, ewentualnie główne trasy przewozu wynikające z miejsc lokalizacji surowców, produkcji i rynków zbytu, wraz z informacją o tym co, w jakiej postaci,
skąd i dokąd miałoby być przewożone. Operacje logistyczne mają być zaprojektowane
zgodnie z oczekiwaniami zlecającej zadanie firmy.
W tym momencie można wskazać fundamentalną różnicę między współpracą
z operatorem 3 PL i 4 PL. W pierwszym przypadku klient, który sam zaprojektował
rozwiązanie logistyczne, wysyła zapytanie ofertowe do wybranych operatorów 3 PL,
którzy odpowiadają, czy są w stanie zrealizować daną usługę oraz przekazują informację
o możliwym terminie jej wykonania i cenie za jej realizację. Natomiast przy usługach
oferowanych przez operatora 4 PL opracowanie architektury procesu i znalezienie najlepszych operatorów 3 PL, którzy będą odpowiadać za działania na poszczególnych etapach łańcucha dostaw, ich dobór pod względem jakości, specyfiki i ceny świadczonych
usług jest zadaniem integratora logistycznego [Krajewski i Gomes 2018]. W efekcie tego
można uznać, że operator 3 PL dostosowuje się do oczekiwań klienta, a 4 PL, szukając
diametralnie nowych opcji, rozszerza możliwości klienta, rozwijając w pewnym sensie
jego potencjał [Grant 2019, s. 22]. Takie podejście znacznie wykracza poza tradycyjny
obszar świadczenia usług logistycznych. Operator 4 PL podejmuje ryzyko wejścia na
nowy obszar działalności, gdzie trudno jest prognozować efekt końcowy [Płaczek 2014,
s. 22]. W przypadku 4 PL wyższe jest, co prawda ryzyko takiej działalności, ale jednocześnie rośnie wartość świadczonych usług.
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Integratorzy logistyczni
4 PL

Operatorzy logistyczni 3 PL
Niska wartość dodana usług

Wysoka wartość dodana usług

Przestrzeń działania
w przeważającej części lokalna

Przestrzeń działania
w przeważającej części globalna

Podstawowe usługi
logistyczne

Koordynowane usługi
logistyczne

Strategiczne usługi
logistyczne

Rys. 1. Operatorzy 3 PL a integratorzy 4 PL
Źródło: oprac. własne na podst. [Płaczek 2014, s. 20].

Celem działań operatora 4 PL jest stworzenie koncepcji, a następnie zaprojektowanie,
zbudowanie i wdrożenie we wskazanym łańcuchu dostaw kompleksowych rozwiązań
(procesów) logistycznych i ewentualnie nadzór nad ich realizacją, a także kształtowanie
(w procesach negocjacji i komunikacji) pozytywnych relacji pomiędzy poszczególnymi
uczestnikami i organizatorami procesów logistycznych. Na przykład w przypadku firmy
Baogong Logistics Company 60% z ponad 1 700 wykonawców usług w zakresie transportu drogowego, przechowywania i magazynowania współpracuje z BLC dłużej niż 5
lat, a 25% dłużej niż 10 lat [Liu i in. 2017, s. 54]. Byłoby to niemożliwe bez zbudowania
solidnych podstaw współpracy opartych na dobrych relacjach i zaufaniu. W ten sposób
stworzono też niepowtarzalny kapitał relacyjny. Dzięki temu kapitałowi firma decydująca się na usługę 4 PL pozyskuje wiedzę na temat tego, który z operatorów 3 PL oferuje
najkorzystniejsze w danym momencie rozwiązanie. Operator 4 PL może być w stanie
pokonać wiele barier organizacyjnych, które mogą utrudniać współpracę z grupą podmiotów 3 PL [Rahim i in. 2016, s. 548]. W rezultacie operator 4 PL może zaproponować:
–– zarządzanie działaniami wykonywanymi przez operatorów 3 PL oraz integrację
ich usług,
–– stworzenie koncepcji nowego układu powiązań z operatorami 3 PL,
–– projekt nowej procedury wyboru i oceny operatorów 3 PL,
–– stworzenie projektu nowego systemu logistycznego,
–– nową lokalizację fabryk, magazynów lub centrów dystrybucji,
–– opracowanie projektu nowej organizacji łańcucha dostaw i nowych reguł dokonywania transakcji,
–– nowy kształt relacji i związków pomiędzy partnerami z łańcucha dostaw,
–– nową formułę działania,
–– projekt nowego podejścia do działań związanych z pozyskiwaniem dostawców
oraz realizacją zakupów,
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–– know-how i wiedzę na temat najnowszych rozwiązań logistycznych i informatycznych,
–– tworzenie i dzielenie się wiedzą na temat innowacji w logistyce,
–– dostęp do wiedzy o rynku i trendach, a także o sposobach optymalizacji kosztów
oraz metodach poprawy efektywności operacji logistycznych,
–– udostępnianie danych, informacji i wiedzy,
–– przekształcanie danych w informacje, a informacji w wiedzę,
–– usprawnianie komunikacji poprzez integrację systemów IT, a także tworzenie
i dostarczanie architektury IT,
–– gotowe rozwiązania IT, które podniosą efektywność działań logistycznych,
–– obsługę systemów wsparcia decyzji,
–– rozbudowane narzędzia analityczne.
Działalność operatora 4 PL przynosi największe korzyści w przypadku koordynacji
procesów logistycznych i transportowych (zróżnicowanych pod względem realizowanych operacji, wykorzystanych środków transportu i wielkości wysyłek) obejmujących
przepływy na rozległych (w sensie geograficznym) obszarach, tworzących skomplikowaną sieć połączeń [Lipiec 2019]. Na przykład Baogong Logistics Company (BLC), jeden
z największych integratorów usług logistycznych w Chinach, koordynuje działalność
ponad 500 firm oferujących wynajem powierzchni magazynowych, ponad 1 200 firm
transportowych i ponad 500 firm zajmujących się załadunkiem i rozładunkiem [Liu
i in. 2017, s. 53]. Złożoność i kompleksowość tego rodzaju usług wymusza stosowanie
nowoczesnych technologii umożliwiających pełną integrację zróżnicowanych przepływów. W takich przypadkach zaawansowana technologia informatyczna jest niezbędna
do zaprojektowania, a następnie nadzorowania i zarządzania procesami realizowanymi
przez zewnętrzne podmioty [Grant 2012]. 4 PL zapewnia kompetencje w zakresie wiedzy o możliwościach technologii informacyjnej [Rahim i in. 2016, s. 547]. Kluczowym
atrybutem w przypadku operatorów 4 PL jest bowiem wiedza o możliwościach, wadach,
zaletach różnych rozwiązań, w tym systemów informatycznych. Przekłada się to na
wymierne efekty. Przykładowo skuteczność monitorowania operacji w czasie rzeczywistym jest coraz bardziej zależna od stosowanych technologii [Ingole 2014]. Systemy
IT zapewniają płynną komunikację w czasie rzeczywistym oraz nieustanny przepływ
informacji pomiędzy wykonawcami usług a zleceniodawcą [Lipiec 2019]. Dotyczy to
wykorzystania systemów CRM oraz technologii mobilnych [Ingole 2014]. Mają one
zapewnić możliwość koordynacji działań we wszystkich elementach stworzonej sieci
powiązań. W konsekwencji kształtuje się swoiste „centrum dowodzenia”, umożliwiające
śledzenie działań na wszystkich etapach zaprojektowanego procesu logistycznego i ich
koordynacji w czasie rzeczywistym [Lipiec 2019]. Prowadzi to do stworzenia punktu
centralnego sterowania, nazywanego „Control Tower”, z którego nadzoruje się kolejne
etapy działań. Usługi i rozwiązania typu „Control Tower” są uznawane za podstawowy
atrybut operatora 4 PL i często są z tym terminem utożsamiane [Klecha 2015, s. 28].
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W efekcie jest to rozwiązanie, które umożliwia firmom działającym w skali globalnej
bazowanie na jednym punkcie decyzyjnym w całym łańcuchu dostaw [Rahim i in.
2016, s. 547]. Korzystanie z usług operatora 4 PL jest zgodne z narastającą tendencją
centralizowania takich działań. Z odpowiedzi 770 odbiorców i dostawców usług logistycznych z Ameryki Północnej, Europy, regionu Azja–Pacyfik i Ameryki Łacińskiej
wynika, że 53% podmiotów w ostatnich zmniejszyło bądź skonsolidowało liczbę zewnętrznych dostawców usług logistycznych [Ingole 2014]. Umożliwia to zwiększenie
elastyczności działań w ramach takiej struktury, czego wynikiem jest pozytywny wpływ
na sposób funkcjonowania, głównie poprzez ograniczanie przypadkowości [Rahim i in.
2016, s. 547]. Dlatego z opcji tej korzystają przede wszystkim duże firmy. Jeśli chodzi
o bezpośrednie przyczyny wzrostu zainteresowania opcją 4 PL to najczęściej wskazuje
się wzrost złożoności potrzeb klientów, globalne rozproszenie prowadzonej działalności lub pojawienie się na rynku zupełnie nowych graczy z zerowym doświadczeniem
w danej branży. Dominującą grupą przedsiębiorstw korzystających z usług operatorów
4 PL są globalne organizacje funkcjonujące na światowych rynkach. Zleceniodawcy
korzystający z oferty 4 PL to najczęściej duże podmioty, które chcą koncentrować się na
działalności podstawowej, na przykład produkcji. Integratorzy logistyczni opracowali
rozwiązania dla całych łańcuchów dostaw, tworzonych przez firmy z różnych branż.
Można w tym przypadku wymienić takie branże jak: kosmetyczna, samochodowa, tytoniowa czy elektroniczna [Klecha 2015, s. 28]. Przykładem takich firm jest: Chrysler,
Peugeot i Ericsson [Chen i in. 2012, s. 503]. Z kolei Baogong Logistics Company oferuje
zintegrowane usługi logistyczne dla swoich klientów, takich jak Procter & Gamble, czy
Philips [Liu i in. 2017, s. 53]. Z kolei przykładem zupełnie nowego gracza na rynku jest
np. Tesla, która odważnie weszła na rynek samochodów elektrycznych, narażając się na
wiele błędów, które wystąpiły przy uruchamianiu produkcji tych pojazdów i tworzeniu
zupełnie nowych łańcuchów dostaw. Tacy i im podobni gracze (np. start-up’y, których
twórcy wpadli na innowacyjny pomysł i chcą go samodzielnie wdrożyć zamiast sprzedawać dużemu podmiotowi licencję lub swój autorski pomysł) mają zwykle niewielką
wiedzę z innych obszarów. Pomimo to często wolą oni w sposób charakterystyczny dla
wielkich wynalazców przeprowadzić cały projekt od A do Z. Biorąc pod uwagę, że tworzenie typowej struktury bazującej na własnych zasobach wytwórczych i logistycznych
mogłoby zająć im wiele lat, szukają innych opcji. W takiej sytuacji liczy się czas, który
jest tu wręcz bezcenny. Tymczasem działania na dużą skalę oraz wdrażanie nowoczesnych technologii wymagają istotnych nakładów inwestycyjnych (zapewnienia kapitału),
a także wysokich umiejętności menedżerskich. W takiej sytuacji naturalnym wyborem
jest operator 4 PL. W efekcie może to być opcja dla firm, które w skrajnym przypadku
nie mają żadnego doświadczenia w danej materii. Jednak równie często jest to opcja
dla firm o niewystarczającym doświadczeniu. Oferta 4 PL jest szczególnie przydatna
w przypadku zleceniodawców ze słabo rozwiniętymi działami logistyki, które nie mają
wystarczających zasobów i doświadczenia w projektowaniu procesów logistycznych
i wiedzy z tego zakresu [Krajewski i Gomes 2018]. Warto zaznaczyć, że sformułowanie
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„niewystarczające doświadczenie” jest tutaj dość umowne. 4 PL oferuje rozwiązania dla
łańcuchów dostaw tworzonych przez klientów z różnych branż i sektorów, współpracując z różnymi dostawcami usług, którzy dostarczają zasoby materialne, technologię
i czasem gotowe (sprawdzone w innych branżach) rozwiązania [Chen i in. 2012, s. 503].
Firma działająca jedynie w wąskim segmencie rynku zna tylko swoje otoczenie i charakterystyczne dla niego procesy i przepływy oraz swoje aktualne możliwości. Rozwiązanie
to jest również przydatne w sytuacji, gdy nie można bezpośrednio zatrudnić wykwalifikowanych specjalistów dysponujących niezbędnymi umiejętnościami. Jak już zostało
wspomniane operator 4 PL nie wykonuje w sensie fizycznym procesów logistycznych,
a istotą jego działania jest stworzenie fundamentów do sprawnego zarządzania przepływem dóbr i informacji za pomocą wiedzy, którą dysponuje.

Korzyści możliwe do uzyskania dzięki współpracy z operatorem 4 PL
Dzięki współpracy z różnymi (działającymi w różnych branżach) klientami, operator
4 PL może mieć pełniejsze rozpoznanie możliwości dostępnych w szerszym otoczeniu.
Z tego powodu integratorzy logistyczni stają się coraz ważniejszymi graczami na rynku
usług logistycznych. Mogą integrować działania coraz bardziej rozbudowanych grup
operatorów logistycznych, kontrolować i optymalizować działania w całym łańcuchu
dostaw, osiągając wysoką sprawność operacyjną i organizacyjną, dając w rezultacie przewagę jakościową i kosztową [Huang i in. 2019, s. 855]. Na przykład „Cainiao Logistics”,
spółka zależna firmy Alibaba Group, jest największym operatorem 4 PL w Chinach. Firma bazuje na współpracy z grupą ponad trzydziestu operatorów 3 PL i koordynując ich
działania zapewnia sprawną obsługę operacji realizowanych w ramach sieci logistycznej zorganizowanej na potrzeby czołowych sprzedawców internetowych w Chinach,
takich jak „Taobao.com” i „Tmall.com” [Huang i in. 2019, s. 855]. Istotnym czynnikiem
zwiększającym stopień złożoności operacji logistycznych w sferze dystrybucji jest rozwój sprzedaży wielokanałowej (ang. omnichannel strategy) połączony z wykorzystaniem
internetu [Rusanen 2019, s. 11]. Sprzedaż wielokanałowa polega na wykorzystaniu nowych form dystrybucji, gdy obok klasycznej sprzedaży realizowanej w sklepach stacjonarnych oferuje się produkty sprzedawane online. Jest to rozwijająca się koncepcja,
w przypadku której celem jest pogłębienie integracji działań podejmowanych w różnych
kanałach dystrybucji. Stanowi ona poszerzenie tradycyjnej strategii wielokanałowej
dystrybucji stacjonarnej (ang. multichannel strategy) o kanał cyfrowy [Rusanen 2019,
s. 11]. Wzrost popularności tej strategii wynika z możliwych do uzyskania korzyści,
takich jak zwiększenie pokrycia rynku, wzrost poziomu sprzedaży, dotarcie do większej
liczby potencjalnych klientów przy mniejszym koszcie niż w przypadku wchodzenia
na całkiem nowy rynek, co jest typowe dla strategii opartej na ekspansji zagranicznej,
zdobycie pełniejszej informacji na temat faktycznych potrzeb klientów [Hollensen 2015,
s. 481]. Jednak ta strategia może przynieść także niezadowolenie klientów otrzymujących ten sam produkt w różnych kanałach dystrybucji w różnej cenie, konflikty między
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podmiotami z różnych kanałów dystrybucji, wyższe od założonych koszty i utratę charakterystycznych cech oferty bądź firmy, odróżniających ją od konkurencji [Hollensen
2015, s. 481]. Wymaga to dokładnego zaplanowania wszystkich działań, co powoduje,
że zwiększa się znaczenie wiedzy, którą dysponuje operator 4 PL. Wynika to z faktu, że
jedna trzecia operatorów 3 PL nie jest przygotowana do obsługi sprzedaży wielokanałowej, a zaledwie 2% spośród tych firm przyznaje, że bez zastrzeżeń radzi sobie z obsługą
tej formy sprzedaży [Ingole 2014]. Tymczasem e-handel jest coraz bardziej popularny,
a smartfony stały się praktycznie wszechobecne. Media społecznościowe (ang. social
media) i różne urządzenia mobilne są źródłem zbiorów danych związanych z ludźmi,
ich działaniami i wyborami, lokalizacją różnego rodzaju działalności. Big data to rozbudowane, zmienne i różnorodne zbiory danych. Do ich analizy niezbędny jest zestaw
zaawansowanych narzędzi ilościowych, które pozwalają na wielopłaszczyznową ocenę
różnych zjawisk społeczno-gospodarczych [Speranza 2018, s. 831]. Takie zbiory danych
przybierają różne formy, od wiadomości do obrazów, sygnałów globalnego systemu
pozycjonowania (GPS) z telefonów komórkowych, smartfonów, odczytów z czujników
zamieszczonych w pojazdach różnego typu, także w pojazdach obsługujących ruch
towarowy, wyposażonych w urządzenia umożliwiające łączność w oparciu o bezprzewodowy Internet. Zbiory te tworzą nowy szeroki zakres możliwości, w szczególności
w dziedzinie planowania transportu i logistyki. Menedżerowie mogą przekształcać te
informacje w wiedzę i na takiej podstawie podejmować trafniejsze decyzje [Speranza
2018, s. 831]. Pozyskiwanie i skuteczna analiza danych typu big data stwarza często poważne problemy zainteresowanym podmiotom. Dlatego w takich przypadkach wsparcie
ze strony operatora 4 PL może być niezwykle cenne. Takie wsparcie jest praktycznie niemożliwe do uzyskania u klasycznego operatora 3 PL. Dlatego według R. Krajewskiego
i G. Gomesa [2018] firmy, które rozpoczną współpracę z 4 PL rzadko z tego rezygnują,
a powrót do współpracy z operatorem 3 PL i własnego działu logistyki coraz częściej
traci uzasadnienie ekonomiczne.

Przykład współpracy firmy z branży paliwowej z operatorem 4 PL
Bardzo ciekawym przykładem obrazującym istotę działań operatora 4 PL jest współpraca pomiędzy firmą Shell i wspomnianym już podmiotem Accenture. Firma Shell
działa w branży paliwowej, zajmuje się wydobyciem, przetwórstwem, marketingiem
i dystrybucją gazu, ropy i paliw [Accenture 2015]2. Rosnące zróżnicowanie źródeł surowców (np. pozyskiwanie gazu i ropy z łupków) przełożyło się w tym przypadku na
tak radykalną zmianę organizacji zadań logistycznych, że przekroczyło to możliwości
i doświadczenie, którym dysponowali pracownicy firmy z branży paliwowej. Nowe wyzwania, oprócz sfery wydobywczej, dotyczyły także konieczności zwiększenia stopnia
wykorzystania transportu drogowego na dłuższych, bardziej rozproszonych w sensie
2

  Szczegółowe informacje dotyczące tego przykładu zaczerpnięto ze strony www.accenture.com
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geograficznym trasach. Uruchomienie projektów wiertniczych w odległych lokalizacjach spowodowało zmianę proporcji wykorzystywanych środków transportu. Pojawiło
się wyraźne przesunięcie środka ciężkości w stronę transportu drogowego (łączna długość tras miała docelowo zwiększyć się o ponad miliard mil). Z tego powodu wystąpiły
np. większe trudności przy planowaniu przewozów. Kierownictwo firmy Shell stanęło
przed koniecznością zarządzania rozproszonymi i często nieprzygotowanymi do takich
wyzwań lokalnymi przewoźnikami. Co gorsze lokalny rynek usług logistycznych był poważnie ograniczony pod względem zasobów działających tam operatorów. W rezultacie
„ręczne sterowanie” rozproszonymi procesami logistycznymi okazało się niewystarczające. Przy operacjach odcinkowych (czyli bezpośrednich przewozach z punktu A do
punktu B) takie problemy nie występowały. W tym przypadku pojawiła się sieć połączeń
obejmująca punkty, które trzeba było ze sobą skomunikować. Wzrost liczby tras, ich
kombinacji i w efekcie pokonywanych odległości, w połączeniu z brakiem doświadczenia w zakresie prowadzenia kompleksowych operacji logistycznych okazał się dużym
problemem. Nieefektywne planowanie i realizacja procesów logistycznych skutkowały
rosnącymi kosztami i opóźnieniami. Zaczęło dochodzić do dublowania pewnych operacji i nakładania się tras obsługiwanych przez różnych operatorów 3 PL i przewoźników.
Zapotrzebowanie na usługi transportowe było niestabilne, co powodowało dodatkowe
problemy przy rezerwacji pojazdów u przewoźników. Pojawiło się też większe ryzyko
prowadzenia operacji transportowych i przeładowczych. Większa liczba przemieszczających się pojazdów przełożyła się na większą liczbę kolizji drogowych. Zaczęto szukać
rozwiązań, które pozwoliłyby zahamować wzrost kosztów i poprawić bezpieczeństwo.
Celem firmy stało się uzyskanie większej przejrzystości operacji logistycznych, co miało
przełożyć się na poprawę sytuacji. W poszukiwaniu rozwiązania kierownictwo firmy
Shell podjęło decyzję o zaangażowaniu firmy Accenture do zaprojektowania nowych
rozwiązań logistycznych w oparciu o wiedzę, którą dysponował ten właśnie operator
4 PL. Projekt objął procesy i operacje realizowane na początkowych etapach łańcucha
dostaw, które związane były z wydobywaniem surowca, jego zabezpieczeniem, załadunkiem na środki transportu i przewozem do odbiorcy – np. rafinerii. Pracownicy
Accenture przeprowadzili wstępną ocenę organizacji sfery logistyki, analizując m.in.
metody wyboru dostawców usług logistycznych oraz sposób wykonywania poszczególnych operacji. Generalnie w przypadku przeprowadzania takiej analizy szuka się słabych
punktów w sferze działań logistycznych. Najczęściej są to nieprawidłowości systemowe
lub proceduralne powodujące przekazanie i wykorzystanie błędnej informacji, stosowanie niedoskonałej procedury monitorowania przebiegu procesów lub niedbalstwo
pracowników prowadzące do uszkodzenia towarów [Huang i in. 2019, s. 856–858]. Inne
niezgodności mogą być spowodowane obiektywnymi błędami, takimi jak brak możliwości zapewnienia dostawy na czas z powodu trudnych warunków drogowych, atmosferycznych lub terenowych. Analizuje się wszystkie tego typu czynniki i prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Po szczegółowej analizie wyciągnięto następujące wnioski.
Zauważono, że umiejętności lokalnych zespołów były głównie techniczne. W pracach
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tych zespołów skupiano się na bezpieczeństwie operacji i unikaniu wysokich kosztów.
W zespołach tych nie stosowano podejścia typu „end-to-end”, zakładającego całościowe
planowanie przepływów sieciowych od punktu nadania do punktu końcowego, przy wykorzystaniu różnych możliwości połączeń. W ograniczonym stopniu wykorzystywano
zbiory danych statystycznych. Usługi logistyczne świadczone przez zewnętrznych operatorów i przewoźników zamawiane były w tradycyjny sposób. Operacje transportowe
od lat organizowano w podobny sposób. Głównym kryterium wyboru przewoźnika
była najniższa cena. Miało to zapewnić odpowiedni poziom konkurencyjności. Pomimo tego operacje logistyczne stanowiły znaczną część całkowitych kosztów operacyjnych. Konsultanci z Accenture rozpoczęli od przeprowadzenia porównania rozwiązań
stosowanych w firmie Shell z najlepszymi praktykami logistycznymi z różnych branż
i sektorów (wykorzystując wiedzę z projektów realizowanych na rzecz klientów, którzy
nie działają w branży paliwowej). Pracownicy Accenture wykorzystali swoją bardziej
wszechstronną wiedzę i doświadczenie z zakresu organizacji rozbudowanych układów
transportu drogowego. Aby pomóc w stworzeniu kompleksowej strategii, przeanalizowano inne projekty, rozwiązania i wdrożenia z sektora paliwowego. Przeprowadzono
szczegółowe analizy sposobu organizowania operacji logistycznych i wiodących praktyk.
Wykorzystano wsparcie zewnętrznych specjalistów z zakresu logistyki. Dzięki temu zebrano szczegółową wiedzę o innowacjach i najnowszych rozwiązaniach technologicznych. Zidentyfikowano korzyści możliwe do uzyskania w sferze logistyki oraz obszary
wymagające wsparcia zewnętrznego, przy zachowaniu i wykorzystaniu umiejętności
oraz wiedzy branżowej i technicznej pracowników firmy Shell. Następnie pracownicy
Accenture zaprojektowali nowe rozwiązanie. W ramach tego projektu stworzono i wdrożono nowy model operacyjny logistyki. Uruchomiono specjalnie zaprojektowaną na
potrzeby tego przedsięwzięcia platformę komunikacyjną. Było to rozwiązanie dedykowane firmie Shell, które pozwoliło uzyskać ścisłą kontrolę nad działaniami operatorów
logistycznych i przewoźników. Dzięki temu rozwiązanie było dostosowane do lokalnych
realiów i możliwości zleceniodawcy. Ponieważ zastosowano sprawdzone rozwiązania,
możliwe było szybkie wdrożenie nowego modelu. W jednej z lokalizacji w USA nowe
rozwiązanie logistyczne zostało zaprojektowane i wdrożone w czasie krótszym niż cztery
miesiące. Wykorzystano też intermodalne rozwiązania transportowe. Wprowadzono
inną metodę raportowania, przez co poprawiono dostęp do informacji o źródłach kosztów logistycznych. Rozszerzono możliwości analityczne, aby pomóc firmie Shell w podejmowaniu szybszych i trafniejszych decyzji. Dzięki lepszemu wykorzystaniu zasobów
logistycznych i zintegrowanemu planowaniu operacji, koszty logistyki zmniejszono
o około 25%. Dzięki lepszemu planowaniu przewozów w ramach transportu drogowego
wyeliminowano konieczność przewozów na trasach o długości około dwóch milionów
mil, przez co zmniejszono ekspozycję na zagrożenia. Mniejsza liczba przewozów i czynności dodatkowych przełożyły się na wzrost bezpieczeństwa.
Przedstawiony przykład jest potwierdzeniem możliwych do uzyskania korzyści, które firma wyspecjalizowana w jednym wąskim obszarze może uzyskać dzięki współpracy
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z operatorem 4 PL, który dysponuje bardziej uniwersalną wiedzą o innych możliwych
rozwiązaniach, z którymi zleceniodawca mógł nie mieć wcześniej kontaktu.
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4PL operator as a knowledge provider of innovative logistics solutions
The development begins with a presentation of the genesis and meaning of the term fourth party logistics. Next, the most important areas of activity conducted within such an approach were presented.
The role of intangible resources in the development of this type of activity was pointed out. One of the
key resources here is knowledge, mainly about the possibilities of various types of logistic and IT solutions. Next, the most important differences between the operator 4 Pl and 3 PL were presented. The
most frequently offered services and benefits possible to obtain thanks to the involvement of the 4 PL
operator were also indicated. The final part of the study presents an example of cooperation between
a company from the fuel industry and the 4 PL operator.

Keywords: logistics operator, 4 PL, innovative solutions.

Rozdział 3
Wpływ Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
na sektor TSL
Kamil Depczyński1
Obecnie rynek zmienia się dynamicznie. Duże braki w zatrudnieniu powodują zatrzymanie rozwoju firmy. Pracodawca musi szukać nowych sposobów zatrudnienia. Zintegrowany system kwalifikacji
pozwala na zatrudnienie osób z całego świata. Pozwoli to na porównanie dyplomów z różnych źródeł.
Jest to również sposób na skoncentrowanie się na rozwoju pracowników.

Słowa kluczowe: Zintegrowany System Kwalifikacji, zatrudnienie, kompetencje, logistyka,
transport.

Wstęp
Polski sektor rynkowy w branży TSL na rok 2016 wygenerował przychód przeszło
206 mld zł. Sektor publiczny zanotował wzrost zysków o około 11,1%, natomiast prywatny o 7,9% [Raport Logistyka w Polsce 2016–2017]. Uzyskany wzrost był uzależniony
w dużej mierze od wielkości przedsiębiorstwa, a także sytuacji gospodarczej każdego
z przedsiębiorstw. W branży logistycznej w Polsce działa około 1,9 mln przedsiębiorstw,
z czego około 97% to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Sektor TSL jest więc mocno rozdrobniony, jednak coraz powszechniej występuje zjawisko, w którym kilka lub
kilkadziesiąt mikro i małych przedsiębiorstw pracują w charakterze podwykonawcy
dla dużego rynkowego gracza. Polski rynek jest dość atrakcyjną pozycją na logistycznej
mapie Europy. Stosunkowo niewielkie koszty zatrudnienia, możliwość obsługi wielu
1

  SNKL CORLOG, Wyższa Szkoła Logistyki.
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dużych rynków zagranicznych i atrakcyjne położenie geograficzne składają się na wysoką konkurencyjność przedsiębiorstw logistycznych działających w Polsce. Według
danych GUS na rok 2017 Polska przoduje w transporcie międzynarodowym. Na drugiej
pozycji znajduję się Hiszpania, a trzecia pozycja należy do Niemiec [Frączyk 2019].
Mimo silnej pozycji rynkowej i wysokiego potencjału Polska boryka się z dostępnością
pracowników o wymaganych kwalifikacjach. Jednym z czynników powodujących to
zdarzenie jest emigracja wykwalifikowanych pracowników wynikająca z niezadowalającego wynagrodzenia. W 2016 r. wyemigrowało około 267 tys. osób zdolnych do pracy.
Głównymi kierunkami emigracji były Niemcy, Holandia i Wielka Brytania [Emigracja
zarobkowa w Europie w liczbach]. Z kolei w Polsce w pierwszym półroczu 2017 r. wydano przeszło 140 tys. zezwoleń o prace dla obcokrajowców. Polscy pracownicy zagraniczni pochodzą głównie z krajów sąsiednich, takich jak Ukraina, Białoruś czy Mołdawia.
Za pozyskiwaniem pracownika z takich rynków przemawia nie tylko duża dostępność
osób poszukujących zatrudnienia, ale również podobny krąg kulturowy czy językowy,
który umożliwia szybką adaptację na Polskim rynku. W Polsce w roku 2019 stopa bezrobocia wynosiła 6,20% [Stopa bezrobocia, Polska]. W 2018 r. liczba osób bezrobotnych
wynosiła 662 tys. Główną przyczyną takiego zjawiska jest brak odpowiedniego wykwalifikowania pracowników, co skutkuje uzyskaniem przez pracownika zatrudnienia
w tak zwanej ,,szarej Strefie”, gdzie w 2014 r. liczba zatrudnionych wynosiła 711 tys. osób
[Stagnacja stopy bezrobocia]. W samej branży transportowej w roku 2018 brakowało
około 30 tys. kierowców [Braki kierowców na polskim rynku]. Część zapotrzebowania
obecnie pokrywana jest przez pracowników ze wschodu. Należy pamiętać, że obecne
rynki, z których pozyskiwani są pracownicy dla przedsiębiorstw na terenie Polski, są
już mocno wyeksploatowane, dlatego powinniśmy skoncentrować część swoich działań
na pozyskaniu pracownika z rodzimego rynku. Przedsiębiorąca uzyskując pracownika z rodzimego rynku, nie tylko przyczynia się do poprawienia sytuacji gospodarczej
swojego regionu. Często ponosi też mniejsze koszty szkolenia takiej osoby. Łatwiejsze
pozyskanie pracownika ma nam ułatwić obecnie wdrażany w Polsce Zintegrowany System Kwalifikacji.

1. Czym jest i jak działa Zintegrowany System Kwalifikacji
Zintegrowany System Kwalifikacji jest specjalnym chronionym prawnie działaniem
systemowym mającym na celu podniesienie poziomu jakości kapitału ludzkiego. Wraz
z dniem 15 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa odnośnie Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji. Wprowadzenie takiego systemu dało większe pole manewru nie tylko Polskim pracodawcom czy instytucjom branżowym, ale przede wszystkim pracownikom.
Pozwoli to osobom pracującym w Polsce, jak i na terenie Unii Europejskiej, uzyskać
odpowiednie kwalifikacje respektowane w wielu krajach starego kontynentu. Jednocześnie osoba taka nie musi martwić się o jakość uzyskanej kwalifikacji, ponieważ formuła
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji pozwala jedynie na uzyskanie odpowiedniego
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zaświadczenia dopiero po przebyciu odpowiedniego procesu, a jego wynik jest akceptowalny przez wszystkie kraje, w których system został wdrożony. W Polsce proces
nabywania kwalifikacji odbywa się zwykle w wyniku szkoleń prowadzonych przez odpowiednie instytucje lub w placówkach oświaty i w szkołach wyższych. Pomimo takiego
szerokiego wachlarza możliwości do zdobycia kompetencji i wysokiego poziomu jakości
uzyskanej kwalifikacji część z nich nie jest respektowana w innych krajach, a niekiedy może wystąpić zjawisko, w którym uzyskany przez nas dyplom czy zaświadczenie
świadczące o naszych umiejętnościach będzie akceptowalne jedynie przez ścisłe grono
instytucji czy pracodawców. Obecnie ukształtowała się również na rynku moda na posiadanie jak największej ilości kompetencji czy dyplomów, które praktycznie nie mają
pokrycia z prawdziwą wiedzą kandydata. Oczywiście w obecnych firmach bardzo dużo
czasu poświęca się na wdrożenie pracownika w wykonywaną prace, na przykład poprzez
szkolenia oferowane przez zatrudniającego, które mają na celu wprowadzić osobę w specyfikacje pracy. Jednak często pojawia się zjawisko, w którym pracownik dopiero na
takim szkoleniu jest uczony umiejętności, które w tej pracy będą mu potrzebne. Korzystanie z rozwiązań, jakie daje Zintegrowany System Kwalifikacji, pozwoli pracownikowi
nie tylko rozwijać się zawodowo i poszerzać swoje kompetencje. Posłuży on zwłaszcza
pracodawcy do rzetelnej oceny pracownika przez pryzmat uzyskanych przez niego zaświadczeń i dyplomów. Jest to istotna kwestia w przypadku zatrudniania obcokrajowców, gdzie możliwość sięgnięcia do wiarygodnego źródła w kontekście umiejętności
pracownika jest sprawą niezwykle istotną. System ten nie powoduje również blokady
w rozwoju, jeśli chodzi o kompetencje pozyskiwane przez dorosłych, którzy w wyniku
braku spójności kompetencji nie mogą rozwijać się dalej w preferowanym przez siebie kierunku. Ponieważ Zintegrowany System Kwalifikacji zakłada możliwość nabycia
preferowanej przez nas kompetencji tylko na podstawie naszych umiejętności, nie jest
istotny zaś sposób nabycia samej wiedzy czy zdolności. Jest to doskonałe rozwiązanie
dla osób uczących się samodzielnie i rozwijających swoje pasje, ponieważ dziś większość pozyskiwanych przez nas umiejętności odbywa się poprzez dodatkowe kształcenie
w domu, a nie w pracy czy w szkole. Chcąc uniknąć niepotrzebnych komplikacji, a także
w dbałości o integracje całego procesu prowadzony był on pod kierunkiem Ministra
Edukacji Narodowej, który nadzorował i koordynował cały proces zmian w systemie
kwalifikacji [Informacje o ZSK]. System funkcjonuje więc z pełną integralnością w Polskim i międzynarodowym rynku pracy, jak i edukacji. Zjawisko takie od początku było
jednym z podstawowych założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
1.1. Podstawowe założenia koncepcji Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

U podstaw Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji znajdują się zasady:
1. ZSK tworzy się w oparciu o istniejący w Polsce dorobek w dziedzinie kwalifikacji. Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji skłania do utrzymania lub
polepszenia jakości odnośnie uzyskiwanych dyplomów i zaświadczeń. Obecnie
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w Polsce tylko część, poza kwalifikacjami nadawanymi poza oświatą, spełnia
odpowiednie standardy,
Dla ZSK nie są tworzone nowe instytucje. Wszystkie działania, jakie będą przewidziane dla działalności związanej ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji,
podejmowane będą przez instytucje już istniejące. Wyjątkiem jest przewidziana
w ustawie o ZSK Rada Interesariuszy, która będzie pełnić funkcje opiniodawczo-doradczą dla ministra zajmującego się działaniem i sprawnością systemu,
Zintegrowany System Kwalifikacji nie ingeruje w systemy oświaty i szkolnictwa
wyższego. Dzisiejsze placówki oświatowe funkcjonują na zasadach spełniających
międzynarodowe normy jakościowe i standardy dotyczące wydawania odpowiednich kwalifikacji. Ingerencja tych systemów w ZSK będzie polegać więc jedynie
na wpisaniu szkolnych i akademickich umiejętności do Zintegrowanego Rejestru
Kwalifikacji,
ZSK nie ogranicza kompetencji ministrów i zwiększa ich wpływ na jakość kwalifikacji. Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji przewiduje w wyniku
utworzenia się nowych zadań związanych z działalnością systemu cedowania
zadań ciążących na ministrze i skierowanie je w ręce odpowiednich instytucji.
Działanie takie pozwoli nie tylko na sprawniejsze funkcjonowanie systemu, ale
również przyczyni się do efektywniejszego procesu budowy odpowiednich dla
ZSK struktur,
W tym systemie przewiduje się dużą elastyczność rozwiązań. Mając na uwadze
różnorodność i dynamikę w dziedzinie rozwoju kwalifikacji, przewidziano pewny
zbiór reguł, które mają obowiązywać interesariuszy. Stworzono również możliwość stopniowego rozszerzania o nowe kwalifikacje,
ZSK nie wymaga wysokich nakładów. Duża część kosztów, jeśli chodzi o system,
pokrywana jest ze środków EFS. Natomiast gdy etap wdrażania się zakończy,
Zintegrowany System Klasyfikacji będzie procesem samofinansującym się [ZSK
w Polsce].

1.2. Zintegrowany Rejestr Klasyfikacji i Polska Rama Klasyfikacji elementarnymi
składnikami ZSK

Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji przewidziała również utworzenie
Zintegrowanego Rejestru Klasyfikacji (ZRK). Jest to ogólnie dostępny zbiór wszystkich klasyfikacji włączonych do systemu. Prezentowane tam informacje są całkowicie
jawne i będą na bieżąco aktualizowane. Rejestr jest prowadzony przez Polską Agencje
Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) [Sławiński]. Ponadto PARP będzie sprawować również opiekę nad danymi statystycznymi w związku z liczbą wydanych kwalifikacji oraz
gromadzić i przechowywać dane i raporty związane z działalnością instytucji. Zebrane
dane będą przechowywane 12 lat. Do jednych z zadań tego podmiotu będzie należało
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również organizowanie i prowadzenie dialogu w związku z kwalifikacjami, a także upowszechnienie wiedzy o całym procesie. Istnienie takiego rejestru nie tylko pozwoli na
zebranie jak największej liczby istotnych zaświadczeń i dyplomów wydawanych przez
odpowiednie organy, również przyczyni się on do odpowiedniego uszeregowania danej
umiejętności w Polskiej Ramie Kwalifikacji (PRK), a także odpowiednio kontrolować
jakość całego procesu uzyskiwania zaświadczeń.

Rys. 1. Polska Rama Kwalifikacji
Źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/876170,kwalifikacje-naszych-marzen.html.

Polska Rama Kwalifikacji jest podziałem konkretnych umiejętności według odpowiedniego stopnia zaawansowania. Za klasyfikacje danej umiejętności do stopnia
odpowiada minister wyznaczony do tego zadania. Podstawą, jaką musi spełnić dana
umiejętność, aby przypisać jej dany poziom w PRK, jest opinia powołanych przez ministra ekspertów, których celem jest odpowiednia analiza zaawansowania umiejętności ze
stopniem. W Polskiej Ramie Kwalifikacji wyróżniamy 8 poziomów, gdzie każdy z nich
określany jest przez pewne stwierdzenia charakteryzujące odpowiednie umiejętności
i kompetencje, które musi spełnić dana osoba, aby uzyskać kwalifikacje o odpowiedniej umiejętności. Unikalnym w PRK jest podział na poziomy klasyfikacji. Podział jest
następujący:
–– uniwersalne charakterystyki dla poziomów 1–8 (pierwszy stopień),
–– charakterystyki drugiego stopnia które są rozwinięciem stopni pierwszych,
–– charakterystyki typowe dla kwalifikacji o charakterze ogólnym poz. 1–4,
–– charakterystyki typowe dla kwalifikacji o charakterze zawodowym poz. 4–8,
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–– charakterystykę typową dla kwalifikacji uzyskanych po uzyskaniu klasyfikacji
palnej na poziomie 4 poz. 5,
–– charakterystyki typowe dla kwalifikacji w ramach szkolnictwa wyższego poz. 6–8.
Należy zwrócić uwagę, że charakterystyki pierwszego i drugiego stopnia powinny
zostać rozpatrywane jako całość, aby lepiej zrozumieć specyfikacje poszczególnych poziomów [Sławiński].
Kolejnym podziałem kwalifikacji, jaki występuje w ramach systemu ZSK, jest podział na:
–– kwalifikacje pełne. Są to świadectwa i dyplomy nadawane przez placówki edukacji
szkolnictwa wyższego na zakończenie etapu kształcenia, np. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, świadectwo dojrzałości (matura), jak i świadectwo
potwierdzenia tytułu zawodowego (licencjat),
–– kwalifikacje cząstkowe. Wszystkie inne nieujęte jako klasyfikacje pełne, zazwyczaj
są to dokumenty potwierdzające zdolności, bądź świadczące o wiedzy potrzebnej
do wykonania danego zadania, np. prawo jazdy, uprawnienia do kierowania wózkiem widłowym, świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wydawane
przez okręgową komisje egzaminacyjną.
Uzyskiwane kwalifikacje możemy podzielić również na:
–– kwalifikacje szkolne i akademickie (obejmują kwalifikacje pełne i cząstkowe),
–– kwalifikacje uregulowane (wyłącznie cząstkowe) są to kompetencje zawodowe
włączone do ZSK,
–– kwalifikacje Rynkowe (wyłącznie cząstkowe) w ZSK przewidziano możliwość
wprowadzenie takich kwalifikacji, jeśli podmiot je składający i sama kwalifikacja
spełni warunki określone w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
Odpowiednie współdziałanie ZRK i PRK składa się na wysokie dopasowanie szerokiego wachlarza kwalifikacji do odpowiedniego poziomu, a co za tym idzie i międzynarodowych standardów. Funkcjonowanie obydwu tych systemów nie tylko pomoże pracodawcy lepiej poszukiwać pracownika. Stanowi również bardzo miarodajny wskaźnik
personalnego rozwoju i pozwala lepiej kierować karierą.
1.3. Jak uzyskiwać poszczególne kompetencje w ramach ZSK

Jednym ze sposobów na pozyskanie kwalifikacji w ramach Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji jest Walidacja. W dzisiejszych czasach, angażując się w różne działalności czy to społeczne, zawodowe lub branżowe, nabywamy często umiejętności, które
mogą przydać się w pracy, a których nie jesteśmy świadomi. Częstym jest również zjawisko, kiedy wiemy o posiadanych przez siebie kompetencjach, jednak nie potrafimy
przedstawić ich innym. Rozwiązaniem takiego problemu jest właśnie walidacja. Proces
ten zazwyczaj polega na współpracy z doradcą walidacyjnym, który przeprowadza bilans kompetencji zawodowych, a także pomaga przy stworzeniu portfolio [Sławiński].
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W ramach doradztwa walidacyjnego uzyskujemy również informacje o kursach czy
szkoleniach, w których powinniśmy wziąć udział, aby uzyskać dany dyplom lub potwierdzenie. Walidacja jest sposobem na uzyskanie kwalifikacji, jednak również swoje
kompetencje możemy rozwijać nie tylko w ramach doradztwa walidacyjnego. Następuje
to również w wyniku przeprowadzanych przez nas prezentacji, symulacji czy uczestnictwie w testach czy warsztatach. Następnie udajemy się do odpowiedniego organu
uprawnionego do wydawania zaświadczeń o posiadanej kwalifikacji w danej dziedzinie,
gdzie nasze zdolności są weryfikowane poprzez część teoretyczną i praktyczną. W Polsce
instytucjami, jakie są upoważnione do wydawania zaświadczeń o kompetencjach, są np.
Biblioteka Narodowa, Wyższa Szkoła logistyki w Poznaniu czy Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

2. Rola ZSK w branży TSL
Z punktu widzenia branży logistycznej Zintegrowany System Kwalifikacji pozwoli
pracodawcy na podjęcie działań takich jak:
1. Udoskonalenie metody i systemu nagradzania pracowników czy ustalania awansu
bądź struktury firmy. Ponieważ ZSK pozwala na czytelne i wiarygodne porównanie kompetencji wielu kandydatów na dużej ilości płaszczyzn, może posłużyć
jako analityczne narzędzie przy udzielanych podwyżkach czy awansach, które wynikałyby z nabycia nowych umiejętności. Obecnie w branży TSL istnieje szeroki
wachlarz dodatków do podstawowego wynagrodzenia, jeśli kandydat posiada dodatkowe atuty w zakresie umiejętności branżowych. Średnio kierowca deklarujący
się znajomością języków obcych często zarabia o 37% więcej od swojego kolegi,
który nie posiada kwalifikacji w tym zakresie [Wawryszuk]. Kluczowym jest więc,
by pracodawca miał możliwość sprawdzenia wiarygodności certyfikatu takiego
kandydata. A dla pracownika istotną kwestią jest, aby taki certyfikat posiadać,
gdyż może skutkować on dodatkiem do przyznanej pensji,
2. Pozwoli na lepszą personalizację szkoleń w stosunku do pracowników. Dzięki zastosowaniu ZSK będziemy posiadali szerszy wgląd w umiejętności i kompetencje
osób, które zatrudniamy. Obecnie w wyniku zjawiska takiego jak ,,Przemysł 4.0”
istotną kwestią jest podniesienie poziomu jakości w kwalifikacjach pracownika. Może odbywać się to w wyniku szkoleń przeprowadzanych przez przedsiębiorstwo czy kursów organizowanych przez firmy zewnętrzne. Ważne jest, aby
pracownik został solidnie i świadomie przygotowany do działania w nowym
systemie. Szkolenie niepersonalizowane częściej okazuje się mniej efektywne lub
nie będą rozwijać mocnych stron danej osoby. Bardziej indywidualne podejście
pozwoli natomiast na zwiększenie jakości jego pracy i rozwinięcie mocnych stron,
co może przyczynić się do podniesienia efektywności w innych dziedzinach związanych z wykonywaniem zawodu,
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3. Zwiększenie możliwości w walce o dodatkowe rynki zbytu. Pracodawca korzystający z Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji ma większą świadomość w kwestii
zatrudniania pracownika. Operując Europejską Ramą Kwalifikacji (ERK) jesteśmy
w stanie zatrudnić specjalistów z wielu miejsc na świecie. Jednocześnie mamy
pewność kompetencji wybranego przez nas kandydata. Osoby wykwalifikowane
i pewne swoich kwalifikacji stanowią solidny fundament dla firmy walczącej
o nowy rynek zbytu nie tylko w kontekście krajowym czy lokalnym, ale i międzynarodowym. Obecny poziom globalizacji usług branży TSL stworzył środowisko
sprzyjające wysokiemu poziomowi konkurencyjności firm. Wykwalifikowani
specjaliści są więc niezbędni, gdy chcemy zachować wysoki poziom oferowanych
usług. I uzyskać lepszą pozycje przetargową zarówno w kraju, jak i za granicą,
4. Dodatkowe możliwości związane z zatrudnianiem pracowników. Dzięki funkcjonowaniu tego systemu część osób o bogatym doświadczeniu zawodowym, ale
bez posiadania fizycznego potwierdzenia kompetencji, będzie mogła wrócić na
rynek pracy. Taka sama sytuacja związana jest z osobami, które posiadły pewne
umiejętności branżowe w wyniku uczenia się poza pracą czy poza tokiem swojej
edukacji. W wyniku procesu potwierdzania swoich zdolności zdobędzie ona często wymagane zaświadczenie. Działania te pozwolą na obsadzenie stanowisk, na
które dziś często brakuje rąk do pracy.

3. Szanse i zagrożenia związane z Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji
Wprowadzenie w życie takiego mechanizmu zatrudnienia i doskonalenia się jest
niewątpliwie szansą zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Pozwala on na świadome zatrudnianie, zwiększeniu konkurencyjności firmy czy przyczynia się do uczciwszego systemu wynagrodzeń. Pozwoli również na stworzenie dodatkowych miejsc pracy
np. w wyniku utworzenia w przedsiębiorstwach stanowisk odpowiedzialnych za wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Nie stanowi jednak cudownego
leku dla pogłębiającego się deficytu osób zatrudnionych w Polskim sektorze usług TSL.
ZSK jest skutecznym narzędziem dla osób poszukujących pracy, czy już pracujących za
granicą. Powstaje więc ryzyko wystąpienia zjawiska masowej zarobkowej emigracji ludzi
młodych. Dodatkowym czynnikiem przemawiającym za taką sytuacją będzie ustąpienie zjawiska, w którym obcokrajowiec o takich samych kompetencjach jak żyjący tam
mieszkaniec, zarobi mniej. Jeśli zdarzenie takie wystąpi, pracodawca może w wyniku
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji zatrudnić osobę o takich samych kompetencjach
w miejsce pracownika, który zdecydował się na emigracje, działanie takie pozwoli na
zachowanie ciągłości świadczenia usług lub produkcji przez przedsiębiorstwo.
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Podsumowanie
Zintegrowany System Kwalifikacji w Polsce jest jeszcze w trakcie wdrażania. Jednak
jest on odpowiednim systemem dla pracodawcy, jak i pracownika. Stanowi doskonałą
odpowiedź na problemy związane z zatrudnieniem i samorozwojem, jakie pojawiły się
na Polskim rynku TSL w wyniku globalizacji. Odpowiednio zaimplementowany do
przedsiębiorstw może stanowić istotny element w procesie zatrudnienia, jak i zweryfikować poziom kompetencji zatrudnionych pracowników. Dziś sytuacja na rynku zmienia
się niezwykle dynamicznie, potrzebujemy szybko przystosować się do tych zmian, aby
jako Polska zachować silną pozycje logistycznego lidera Europy.
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Impact of the Integrated Qualification System on the TSL sector
Nowadays, the market is changing dynamically. Large shortages in employment result in the stop
develop of a company. The employer must look for new ways of employment. The integrated qualifications system allows the employment of people from all over the world. It will allow you to compare
diplomas from various sources. It is also a way to focus the development of employees.

Keywords: Integrated Qualification System, Employment, Competences, Logistics, Transport.

Rozdział 4
Roszczenia i odpowiedzialność stron umowy
w transporcie drogowym
Ewelina Stajniak1
Dochodzenie roszczeń w transporcie drogowym wymaga dobrej znajomości przepisów prawa. Niedotrzymanie warunków umowy jednej ze stron prowadzi często do wielu kwestii spornych, w wyniku
których mamy do czynienia z długotrwałymi i kosztownymi procesami sądowymi. Rozdział omawia
podstawowe kwestie na gruncie prawa, związane z przewozami rzeczy w aspekcie roszczeń, odpowiedzialności stron umowy i odszkodowań.

Słowa kluczowe: roszczenia, odpowiedzialność, odszkodowania.

Wstęp
Coraz częstszym problemem we wszelkiego rodzaju zobowiązaniach jest m.in. ich
nieterminowe uregulowanie. Branża TSL jest szczególnie narażona na zatory płatnicze,
choć na szczęście świadomość prawna w tej gałęzi jest na wysokim poziomie. Przy
dochodzeniu roszczeń w transporcie istotna jest odpowiednia reakcja, dokonana w odpowiednim czasie, stąd niezwykle ważna jest znajomość prawa. Polski ustawodawca
już w Kodeksie cywilnym deﬁniuje umowę przewozu. W ramach niej przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy [Kodeks cywilny, art. 774]. Wynika z tego, że jedną ze
stron umowy, a więc przewoźnikiem, może być tylko osoba prowadząca przedsiębiorstwo świadczące usługi transportowe. W przypadku podjęcia się wykonania takich osób
1

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
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przez osobę, która nie prowadzi przedsiębiorstwa przewozowego, umowę taką należy
uznać za umowę podobną do zlecenia. W omawianej umowie przewoźnik zobowiązuje
się dokonać czynności faktycznej przewiezienia z jednego miejsca na drugie. Umowa przewozu nie obejmuje więc samego tylko działania, ale także jego rezultat. Co do
swojej konstrukcji jest umową dwustronnie zobowiązującą, odpłatną oraz wzajemną.
Problematyka prawna przewozu uregulowana została w Kodeksie cywilnym, jednak
tylko w podstawowym zakresie. Konkretyzację tej regulacji można odnaleźć w materii
pozakodeksowej.
Wśród odrębnych przepisów za podstawową w tym zakresie należy uznać ustawę
Prawo przewozowe. Reguluje ona przewóz osób i rzeczy, wykonywany odpłatnie na
podstawie umowy, przez uprawnionych do tego przewoźników. Nie są jednak unormowane przepisami tej ustawy przewozy morskie, lotnicze i konne. Są więc objęte jej
zakresem różne rodzaje transportu, takie jak: transport kolejowy, samochodowy, żegluga śródlądowa czy też komunikacja komunalna. Warto wskazać, iż do przewozu nieodpłatnego wykonywanego przez przewoźnika przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio
[Radwański, Panowicz-Lipska 2018].
Już w materii kodeksowej odnajdujemy podstawowe informacje odnośnie roszczeń
w transporcie. Zgodnie z regulacją roszczenia z umowy przewozu osób przedawniają się
z upływem roku od dnia wykonania przewozu, a gdy przewóz nie został wykonany – od
dnia, kiedy miał być wykonany [Kodeks cywilny, art. 778]. Warto również zauważyć, że
w przypadku przewozu osób mamy do czynienia ze zbiegiem roszczeń odszkodowawczych. Podróżny bowiem z reguły korzysta z zaostrzonej odpowiedzialności deliktowej
przewidzianej dla prowadzących przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił
przyrody. W związku z tym można dochodzić roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód na osobie lub mieniu wyrządzonych przez ruch przedsiębiorstwa. W takim
przypadku przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka [Radwański,
Panowicz-Lipska 2018]. Kiedy podróżny przewozi ze sobą swój bagaż, przewoźnik ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy szkoda wynikła z jego winy umyślnej lub jego
rażącego niedbalstwa [Kodeks cywilny, art. 778].

1. Roszczenia z tytułu umowy przewozu rzeczy
W przypadku roszczenia z umowy przewozu rzeczy okres przedawnienia wynosi
roku od dnia dostarczenia przesyłki, a w razie całkowitej utraty przesyłki lub jej dostarczenia z opóźnieniem – od dnia, kiedy przesyłka miała być dostarczona [Kodeks cywilny, art. 792]. Podstawa zasad wyznaczania wysokości odszkodowania za szkodę w przesyłce w przewozach krajowych znajduje się w art. 788 § 1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie
z tym przepisem odszkodowanie za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki w czasie
od jej przyjęcia do przewozu aż do wydania odbiorcy nie może przewyższać zwykłej
wartości przesyłki, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa
przewoźnika [www.transportoweprawo.pl]. Z praktycznego punktu widzenia reguła ta
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nie będzie jednak miała zastosowania zbyt często, ponieważ przepisy regulujące umowę
przewozu w kodeksie cywilnym w sposób bezpośredni odnoszą się tylko do transportu
konnego, podczas gdy pozostałe rodzaje transportu znajdują się pod regulacją ustawy
– Prawo przewozowe. Nie zmienia to jednak faktu, iż wskazany przepis może pomóc
w zmianie wysokości odszkodowania wyliczonego na podstawie prawa przewozowego,
jeżeli znacząco przewyższa zwykłą wartość przesyłki. Pojęcie zwykłej wartości przesyłki
nie zostało wprost w ustawie wytłumaczone, w doktrynie jednak uznaje się, iż jest to
wartość rynkowa uznawana za cenę, za którą dane dobro może być nabyte przez każdy
podmiot bez podejmowania szczególnych wysiłków [www.transportoweprawo.pl].
Ponadto zgodnie z Kodeksem cywilnym przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności
za ubytek nieprzekraczający granic ustalonych we właściwych przepisach, a w braku
takich przepisów – granic zwyczajowo przyjętych, w przypadku tzw. ubytku naturalnego
[Kodeks cywilny, art. 788]. Można go zdeﬁniować jako ilościowe zmniejszenie masy lub
wymiaru składnika majątkowego bez udziału człowieka, spowodowane zachodzącymi
procesami biochemicznymi i ﬁzycznymi, warunkami magazynowania lub transportu
oraz czynnościami manipulacyjnymi, któremu nie można zapobiec przy obecnym stanie wiedzy oraz dostępnej i opłacalnej technologii [Kodeks cywilny, art. 788]. Ponadto przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie pieniędzy,
kosztowności, papierów wartościowych albo rzeczy szczególnie cennych, jedynie wtedy,
gdy właściwości przesyłki były podane przy zawarciu umowy, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnik [Kodeks cywilny, art. 788].
Wszelkie roszczenia przeciwko przewoźnikowi wynikające z umowy przewozu wygasają
wskutek zapłaty należności przewoźnika i przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, nie dotyczy
to jednak roszczeń z tytułu niewidocznych uszkodzeń przesyłki, jeżeli odbiorca w ciągu
tygodnia od chwili przyjęcia przesyłki zawiadomił o nich przewoźnika [Kodeks cywilny,
art. 788]. Reguła ta nie obowiązuje, gdy szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego
niedbalstwa przewoźnika. Odpowiedzialność przewoźnika podlega różnym ograniczeniom, jednak jednym ze sposobów ich uniknięcia jest, jak widać, powołanie się na winę
umyślną bądź rażące niedbalstwo ze strony przewoźnika. Podobne postanowienie odnajdujemy także poza Kodeksem cywilnym, a więc w ustawie Prawo przewozowe. Jeden
z artykułów głosi, iż przewidziane w ustawie ograniczenia wysokości odszkodowania
nie mają zastosowania, jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa
przewoźnika [Prawo przewozowe, art. 86].

2. Odszkodowania w transporcie drogowym
Aby wykazać wysokość odszkodowania za utratę lub ubytek przesyłki na podstawie
regulacji prawa przewozowego, nie możemy przedstawić jakichkolwiek dowodów. Wymagane są te wskazane konkretnie w przepisach ustawy, a dopiero wobec niemożności
ustalenia wysokości odszkodowania w sposób określony wysokość tę należy pozostawić
do ustalenia rzeczoznawcy. Ustawodawca wprowadza hierarchię sposobów, które służą
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do ustalenia kwoty odszkodowania. Z metody usytuowanej niżej w hierarchii można
skorzystać dopiero wtedy, gdy niemożliwe jest wykorzystanie metody stojącej wyżej. Za
podstawowe kryterium, w oparciu o które ustalić należy odszkodowanie, uznać należy
cenę wskazaną w rachunku dostawcy lub sprzedawcy. Należy zwrócić uwagę, iż przewoźnik przy wypłacie odszkodowania jest związany wysokością rachunku, także w przypadku, gdy cena z niego wynikająca przekracza cenę rynkową. Dopiero w przypadku
rażącego zawyżenia możliwa jest modyﬁkacja wysokości odszkodowania w oparciu
o ogólną regułę, iż odszkodowanie nie powinno przekraczać zwykłej wartości przesyłki. Per analogiam, w przypadku, gdy cena podana w rachunku jest znacząco niższa od
cen rynkowych, stanowi ona wiążącą podstawę ustalenia odszkodowania. Fakt, że cena
zawarta w rachunku jest wiążąca, oznacza, że nawet gdy osoba uprawniona udowodni,
że rzeczywista wartość przesyłki była znacząco wyższa, odszkodowanie ogranicza się
do tej kwoty wskazanej w rachunku.
W przypadku braku rachunku odszkodowanie ustala się na podstawie cennika obowiązującego w dniu nadania przesyłki do przewozu, a jeśli nie ma również takiego
cennika według wartości rzeczy tego samego rodzaju i gatunku w miejscu i czasie ich
nadania. Istnieje spór w doktrynie, czy rzeczoznawca może być za zgodą stron powołany w każdy czasie, czy tylko jeśli brakuje rachunku i cennika, a ustalenie wartości
rzeczy tego samego rodzaju i gatunku powoduje nadmierne trudności lub bez udziału
rzeczoznawcy jest niemożliwe. Literalna wykładnia przepisu wskazywałaby bardziej na
drugie stanowisko, choć istnieją racjonalne argumenty przemawiające za pierwszym
rozwiązaniem [www.transportoweprawo.pl].
Odmienne reguły panują w przypadku określania odszkodowania za uszkodzenia
przesyłki. Odszkodowanie ustala się wtedy w wysokości odpowiadającej procentowemu
zmniejszeniu się wartości. W znacznej ilości przypadków adekwatnym odszkodowaniem będzie zwrot kosztów naprawy uszkodzenia. Zasadą jest, że wysokość odszkodowania nie może być wyższa od kwoty odszkodowania, która przysługuje za utratę całej
przesyłki, jeżeli jej wartość została obniżona wskutek uszkodzenia oraz ubytek tej części
przesyłki, która doznała obniżenia wartości na skutek uszkodzenia. Warto podkreślić,
że nie oznacza to, że odszkodowanie przysługuje tylko za tę część przesyłki, która uległa
uszkodzeniu. Mogła zajść taka sytuacja, że poprzez uszkodzenie części przesyłki obniżeniu ulega inna część, która bez uszkodzonej części nie ma dla osoby uprawnionej aż
takiej wartości [www.transportoweprawo.pl].
Dużo mniej formalne i może się wydawać, że prostsze, są zasady ustalania odszkodowania w przypadku szkód w przesyłach podlegających przewozowi na podstawie Konwencji CMR. Jest to Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego
towarów sporządzona w Genewie w 1956 r. Jest ona stosowana przy wykonywaniu zarobkowego przewozu drogowego rzeczy pod warunkiem, że miejsce nadania towaru i miejsce przeznaczenia znajdują się w dwóch różnych krajach [www.poradnikspedytora.pl].
Generalna klauzula w niej zawarta stanowi, że odszkodowanie za całkowite lub częściowe zaginięcie towaru oblicza się według wartości towaru z miejsca i czasu przejęcia go
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do przewozu [Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów,
art. 24]. Wartość ta jest ustalana na podstawie ceny giełdowej, a w przypadku jej braku
według bieżącej ceny rynkowej, a jeśli tej również nie da się ustalić, według zwykłej wartości towarów tego samego rodzaju i jakości. Rachunek wystawiony przez sprzedawcę
ma zatem mniejszą rangę niż w prawie przewozowym i jest tylko jednym ze środków
dowodowych podlegających swobodnej ocenie. Co więcej, gdy zajdzie sytuacja, że cena
wskazana na rachunku nie będzie pokrywała się z ceną giełdową, w pierwszej kolejności
brana jest pod uwagę ta druga. Ponadto Konwencja przyjmuje kwotowe ograniczenie
wysokości odszkodowania. Nie może ono przekraczać 25 franków [Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów, art. 23] za kilogram brakującej
wagi brutto. Wskazane ograniczenie odgrywa ważną rolę, gdyż w pewnych przypadkach
w przewozie uszkodzeniu ulegają towary o niewielkiej wadze, lecz o znaczącej wartości.
W sytuacji braku kwaliﬁkowanej winy przewoźnika powoduje, że uzyskane odszkodowanie stanowi tylko nieznaczną część rzeczywiście poniesionej szkody. W przypadku
odszkodowania za uszkodzenie przesyłki sprawa ma się podobnie jak w polskim prawie przewozowym [www.transportoweprawo.pl]. Zasadą jest zapłata odszkodowania
w kwocie, o którą obniżyła się wartość towaru.
W Konwencji CMR przyjęto zasadę, że przewoźnik nie może powoływać się na jej
postanowienia, które ograniczają lub wyłączają jego odpowiedzialność, jeżeli szkoda
powstała na skutek winy umyślnej lub niedbalstwa [www.kt-legaltrans.pl]. Dotyczy to
przypadku, jeżeli według prawa obowiązującego w miejscu rozpoznawania sprawy sądowej jest to równoznaczne z winą umyślną. Warto zauważyć, że wobec powyższego,
poprzez odwoływanie się do prawodawstwa sądu rozpoznającego sprawę, w różnych
państwach dane zachowanie może stanowić podstawę do przyjęcia winy kwaliﬁkowanej
przewoźnika, a w innym kraju nie będzie to podstawą do wyłączenia limitów odpowiedzialności. Opisane powyżej zasady zarówno w prawie przewozowym, jak i Konwencji CMR, mają charakter bezwzględnie obowiązujący i umowa stron nie może ich
modyﬁkować.

3. Odpowiedzialność stron umowy
W przypadku wielu przewozów zdarza się tak, że usługa transportowa jest faktycznie
wykonywana przez inny podmiot niż ten, któremu zlecono przewóz. Szereg podwykonawców i przewoźników sukcesywnych składa się czasem z kilku podmiotów. Kiedy
wystąpi szkoda w toku realizacji umowy przewozu uprawniony zazwyczaj kieruje swoje
roszczenia wobec jednego przewoźnika – przewoźnika głównego. W związku z tym
pojawia się wątpliwość, w jaki sposób przewoźnik może dochodzić swoich roszczeń od
innych przewoźników, którzy rzeczywiście są odpowiedzialni za spowodowanie szkody.
W sytuacji, gdy przewoźnikowi grozi wypłata odszkodowania z tytułu szkody transportowej albo gdy odszkodowanie zostało już wypłacone, a faktyczną odpowiedzialność za
szkodę ponosi inny przewoźnik, konieczne jest w pierwszej kolejności określenie cha-

156

Zarządzanie współczesnymi łańcuchami dostaw. Wybrane aspekty jakościowe i organizacyjne

rakteru każdego przewoźnika, który brał udział w konkretnym przewozi [www.transportoweprawo.pl]. W procesie transportowym bowiem przewoźnik może mieć dwie
role: podwykonawcy albo przewoźnika sukcesywnego. Określenie tego jest niezwykle
istotne w kontekście dochodzenia roszczeń i przez osobę poszkodowaną oraz przez
przewoźnika. Na podstawie ustawy – Prawo przewozowe przewoźnik może powierzać
wykonanie przewozu innym przewoźnikom, jednak ponosi odpowiedzialność za ich
czynności jak za swoje własne [Prawo przewozowe, art. 5].
Podobne uregulowanie odnoszące się do przewozów międzynarodowych, zawarte
w Konwencji CMR, ustanawia, że przewoźnik odpowiada jak za własne za wszystkie
czynności swoich pracowników i innych osób, przy pomocy których wykonuje przewóz
[Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów, art. 3]. Jak
widać, jest to klasyczna postać podwykonawstwa. Przewoźnik główny zawiera umowę
przewozu z podwykonawcą, a ten może następnie zawrzeć ją z następnym podwykonawcą. Sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, gdy mamy do czynienia z przewoźnikiem sukcesywnym. Prawo przewozowe stanowi, że przewóz może być wykonywany
przez kilku przewoźników tej samej lub różnych gałęzi transportu na podstawie jednej
umowy przewozu i jednego dokumentu przewozowego.
W Konwencji CMR z kolei jest to unormowane tak, że jeśli przewóz jest wykonywany na podstawie jednej umowy przez kilku kolejnych przewoźników drogowych,
każdy z nich przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wykonanie całego przewozu, przy
czym drugi przewoźnik i każdy z następnych przewoźników staje się przez przyjęcie
towaru i listu przewozowego stroną umowy na warunkach określonych w liście przewozowym [www.translawyers.eu]. Oznacza to, że każdy z przewoźników jest związany
umową z nadawcą i są sobie równi. Jak widać, ważne jest określenie, czy w danej sytuacji
podmiot jest przewoźnikiem sukcesywnym czy podwykonawcą ze względu na zasady
ponoszenia odpowiedzialności wobec osoby uprawnionej. Brakuje jednak konkretnych
wskazań, co decyduje o jego przynależności do danej grupy. Wedle polskiego orzecznictwa, jeżeli nie zauważa się wyraźnych dowodów na to, że przewoźnik otrzymujący zlecenie przewozowe od innego przewoźnika, a nie od nadawcy, chce przystąpić do głównej umowy przewozu, traktuje się go jak podwykonawcę. W przypadku występowania
podwykonawcy w przewozie osoba uprawniona może zgłosić swoje roszczenia tylko
w stosunku do przewoźnika głównego. Taki stan rzeczy obowiązuje zarówno w prawie
krajowym, jak i na gruncie przewozów międzynarodowych. Odmiennie jednak kształtuje się sytuacja w przypadku przewoźników sukcesywnych w danym przewozie.
W ustawie Prawo przewozowe wszyscy przewoźnicy sukcesywni ponoszą solidarną
odpowiedzialność za powstałą szkodę. W takim wypadku uprawniony może wystąpić
z roszczeniem do każdego z nich z osobna, do wszystkich razem czy też jednego bądź
kilku z nich. W Konwencji CMR identyczna sytuacja ma się tak, że osoba uprawniona
może dochodzić swoich roszczeń wyłącznie w stosunku do pierwszego przewoźnika,
ostatniego przewoźnika lub przewoźnika, który wykonywał tę część przewozu, podczas
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której miało miejsce zdarzenie powodujące zaginięcie, uszkodzenie lub opóźnienie dostawy [www.transportoweprawo.pl].
Jak widać, w przypadku wielu przewozów może dojść do sytuacji, gdzie przewoźnik,
na którego spadła odpowiedzialność za szkodę wobec osoby uprawnionej, będzie chciał
dochodzić roszczeń wobec faktycznego. Także w tym przypadku kluczową rolę odgrywa
ustalenie, czy w przewozie brał udział podwykonawca czy przewoźnik sukcesywny.
W przypadku tych drugich odpowiedzialność poszczególnych przewoźników jest
solidarna. Roszczenia pomiędzy przewoźnikami mają charakter roszczeń regresowych,
co oznacza, że ich dochodzenie jest możliwe dopiero po zapłacie odszkodowania osobie
uprawnionej. W myśl tej zasady nawet po prawomocnym wyroku sądowym przeciwko
przewoźnikowi, a przed wypłatą odszkodowania osobie uprawnionej, przewoźnik nie
może dochodzić roszczeń zwrotnych od innego przewoźnika. Należy zaznaczyć, że roszczenie zwrotne przysługuje tylko wobec przewoźnika ponoszącego odpowiedzialność za
okoliczności, z których szkoda wynikła. Nie ma podstawy do wysuwania takiego roszczenia wobec pozostałych odpowiedzialnych solidarnie przewoźników. Często zachodzą
jednak takie sytuacje, że nie da się ustalić tych istotnych okoliczności, wtedy wszyscy
przewoźnicy ponoszą odpowiedzialność stosownie do wysokości przewoźnego. Także
wtedy jest możliwe uchylenie się od odpowiedzialności, jeśli przewoźnik wykaże, że nie
wykonywał on przewozu w trakcie powstania szkody.
Z kolei wedle przepisów Konwencji CMR pełną odpowiedzialność za szkodę wobec
innych przewoźników ponosi przewoźnik, który spowodował szkodę. W przypadku
szkody wywołanej przez kilku przewoźników każdy z nich jest obowiązany zapłacić adekwatniej do swojej części odpowiedzialności. Jeśli nie ma możliwości określenia zakresu
odpowiedzialności, odpowiedzialność przewoźników, którzy spowodowali szkodę jest
proporcjonalna do ich wynagrodzenia za przewóz. Ponadto w Konwencji znajduje się
kontrowersyjny zapis stanowiący, że w przypadku niewypłacalności jednego z przewoźników sukcesywnych część odszkodowania, która na niego przypada, a nie została przez
niego zapłacona, dzieli się pomiędzy innych przewoźników proporcjonalnie do ich wynagrodzenia. Dochodzenie roszczeń od podwykonawców ma zdecydowanie prostszą
konstrukcję. W takiej sytuacji przewoźnik główny, który jest odpowiedzialny wobec
uprawnionego, ma prawo żądać zapłaty odszkodowania od swojego podwykonawcy. Nie
ma znaczenia, czy to on wyrządził szkodę, czy spowodował ją kolejny podwykonawca.
Prowadzi to do wniosku, że podwykonawca przewoźnika głównego ponosi odpowiedzialność za kolejnych podwykonawców jak za własne czyny. Tak sytuacja przedstawia
się zarówno w polskim prawie przewozowym, jak i międzynarodowym uregulowaniu
[www.transportoweprwo.pl].
Warto także zwrócić uwagę na odmienny okres przedawnienia roszczeń przysługujących przewoźnikowi przeciwko innemu przewoźnikowi. Okres takiego przedawnienia
wynosi sześć miesięcy od dnia, w którym przewoźnik naprawił szkodę, albo od dnia,
w którym wytoczono przeciwko niemu powództwo. W przypadku wystąpienia w danym
stanie faktycznym obu przesłanek bieg terminu przedawnienia roszczenia przeciwko in-
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nym przewoźnikom wiązany jest z wystąpieniem pierwszej z tych przesłanek. Można to
wprost wyczytać, stosując wykładnię językową przepisu oraz zwracając uwagę na użycie
przez ustawodawcę alternatywy rozłącznej dla rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia. Za dzień naprawienia szkody należy uznać dzień, w którym przewoźnik dobrowolnie spełnił świadczenie, do którego był zobowiązany, poprzez wyrządzenie szkody
w przesyłce. Z kolei dniem wytoczenia powództwa jest dzień, w którym przewoźnik
dowiedział się o takim powództwie. Można zatem zauważyć, że w przepisie pojawia się
pewnego rodzaju ﬁkcja prawna. Faktyczną datą wytoczenia powództwa jest data zainicjowania postępowania sądowego, która wynika ze złożenia pisma procesowego. Co za
tym idzie, bieg terminu przedawnienia roszczenia przewoźnika względem innych przewoźników uczestniczących w przewozie rozpoczyna się z momentem doręczenia mu
odpisu pozwu. W przypadku, gdy jednak taki przewoźnik poweźmie informację o wytoczeniu powództwa wcześniej na skutek innych okoliczności, wówczas termin przedawnienia rozpoczyna się z tą datą. Na gruncie Konwencji CMR, przedawnienie biegnie od
dnia orzeczenia sądowego, w którym ustalono wysokość odszkodowania albo od dnia
faktycznej zapłaty odszkodowania, jeśli owego orzeczenia nie ma. W obu przypadkach,
zarówno na gruncie wspomnianej Konwencji CMR, jak i polskiego ustawodawstwa,
okres przedawnienia może zostać wydłużony w przypadku złożenia reklamacji.

Podsumowanie
Istnieje wiele sytuacji w toku realizacji umowy przewozu, które determinują do
podjęcia działań roszczeniowych wobec innego podmiotu. Dochodzi do tego zarówno
pomiędzy osobą świadczącą usługi transportowe i ich nabywcą, ale także na skutek podwykonawstwa czy też uczestnictwa w przewozie przewoźników sukcesywnych. Konieczne jest zwrócenie uwagi, z jakim konkretnym stanem faktycznym mamy do czynienia,
by móc precyzyjnie określić zakres odpowiedzialności, czy też okres przedawnienia,
który różni się w zależności od obowiązującego aktu prawnego.
Istotna jest też świadomość, czy posiadamy legitymację czynną do dochodzenia roszczeń choćby na podstawie wspominanej Konwencji CMR. W myśl łacińskiej sentencji
Ignorantia iuris nocet oraz ze względu na fakt, iż branża transportowa wiąże się z wysokim ryzykiem, należy w każdym przypadku szczegółowo analizować swoją sytuację
prawną przykładowo jako przewoźnika, aby nie narazić się na zagrożenia ﬁnansowe.
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Claims and liability of the parties to the road transport contract
The enforcement of claims in road transport requires a good knowledge of the law. A breach of
contract by one of the parties often leads to a number of contentious issues, resulting in lengthy and
costly litigation. The chapter discusses the basic legal issues related to the carriage of goods in terms
of claims, liability of the parties to the contract and damages.

Keywords: claims, liability, damages.

Rozdział 5
Przepływ towarów w systemach magazynowych –
analiza zagadnienia
Sylwia Dudziak1, Dominika Szymlet2
Przedmiotem artykułu jest zarządzanie procesami przepływu towarów w magazynie. Przedstawione zostały różnorodne technologie wspomagające zadania wykonywane w całym łańcuchu dostaw,
których wprowadzenie ma na celu zredukowanie czasu potrzebnego od momentu przyjęcia towaru
aż do jego wydania. Zwiększenie efektywności operacji magazynowych powoduje zredukowanie kosztów utrzymania i eksploatacji obiektu. Ponadto pozwala wyeliminować błędy, które powstają przy
zastosowaniu tradycyjnych metod. W artykule zostało również wprowadzone pojęcie intralogistyki
w zastosowaniu do systemów wewnętrznych.

Słowa kluczowe: systemy magazynowe, gospodarka magazynowa.

Wstęp
W XXI w. wśród społeczeństwa możemy zaobserwować coraz większą chęć wzbogacania się. Postępujący konsumpcjonizm przyczynia się do potrzeby dynamicznego
rozwoju przestrzeni magazynowych i innowacyjnych urządzeń niezbędnych do usprawnienia ich obsługi. Obecnie na całym świecie trudno jest znaleźć produkt, który podczas drogi do finalnego odbiorcy, nie zostałby chociaż raz zmagazynowany. To spowodowało, że magazyny stały się jednym z najważniejszych ogniw w łańcuchu dostaw.
Gospodarka magazynowa jest odpowiedzialna za przechowywanie produktów, kompletację zamówień oraz sterowanie strumieniami przepływów towarów. Co sprawia,
1
2

  Koło Naukowe Innowacyjnych Systemów Transportowo-Logistycznych, Uniwersytet Morski w Gdyni.
  Koło Naukowe Innowacyjnych Systemów Transportowo-Logistycznych, Uniwersytet Morski w Gdyni.
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że jest kluczowym elementem w procesach dystrybucyjnych. Jednym z zadań logistyki
w tym zakresie jest dostarczenie ładunku, w określonej ilości i odpowiedniej jakości,
we właściwym miejscu i czasie. Uzyskanie pożądanej efektywności tych procesów jest
możliwe poprzez minimalizację całkowitych kosztów operacji i zapewnienie oczekiwanego poziomu obsługi magazynowej. Ze względu na organizacje pracy magazynu i jego
sprawną obsługę ważne jest odpowiednie rozmieszczenie towarów w strefie składowania, tak aby usprawnić cykl realizacji operacji magazynowych oraz odpowiednio rozmieszczać towary w magazynie. Jeśli chodzi o lokalizacje powierzchni magazynowych
jest ona uzależniona od specyfiki danego przedsiębiorstwa, do którego będzie należeć.
Rozmieszczenie powierzchni magazynowych dużych przedsiębiorstw zależne jest od
infrastruktury transportowej danej aglomeracji oraz dostępności wolnego terenu. W zakładach produkcyjnych stosowane są inne kryteria lokalizacji magazynów. W procesach
produkcyjnych wykorzystywane są surowce, które w celu zapewnienia płynności produkcji powinny być gromadzone w odpowiednich ilościach w miejscu, z którego mogą
być szybko dostarczone na linię produkcyjną. A co za tym idzie odległość magazynów
składowania powinna być jak najmniejsza w stosunku do zakładów produkcyjnych.
Posiadanie magazynu wiąże się z wysokimi nakładami finansowymi i eksploatacyjnymi oraz kosztami ponoszonymi na świadczenie usług dodatkowych, dlatego też wiele
mniejszych przedsiębiorstw korzysta z powierzchni magazynowych innych centrów
dystrybucyjnych. Magazyny niezależnie od swojego umiejscowienia w systemie logistycznym muszą otrzymywać i jednocześnie dostarczać zbiór niezbędnych informacji,
które dotyczą ilości dostępnych dóbr oraz zapotrzebowania na nie w danej przestrzeni
magazynowej. Ważnym aspektem jest więc, aby podane informacje oddawały rzeczywisty stan magazynów. Systemy magazynowe wspomagają przemieszczanie się oraz
pracę w magazynach. Przepływ towarów w systemach magazynowych ma więc na celu
usprawnienie wszelakich procesów związanych z przyjmowaniem, składowaniem, kompletacją oraz wydawaniem towarów [Abs 1998, www.czasopismologistyka.pl].

1. Przyjmowanie towaru
Z przyjęciem towaru do magazynu wiąże się posiadanie niezbędnej dokumentacji
poświadczającej o przekazaniu ładunku, proces rozładunku towaru oraz jego dalsza
rejestracja do wewnętrznego systemu informatycznego. Następnie produkt zostaje poddany identyfikacji oraz wstępnemu sortowaniu, w którym najistotniejszą cechą podziału
są warunki przechowywania. Istotnym elementem jest również kontrola jakości, dzięki
której możliwe jest sprawdzenie zgodności dostarczonego asortymentu z wymaganiami.
Towar jest przyjmowany do magazynu w celu jego dalszego składowania na zlecenie
odpowiednich instytucji oraz jednostek. Bez sprawnego systemu wewnątrz magazynu
jego płynna praca byłaby niemal niemożliwa, a stosowanie metod tradycyjnych daje
większe prawdopodobieństwo popełnienia błędu oraz zwiększa nakłady pracy potrzebne do wykonania tej samej czynności. Te czynniki wpłynęły na rozwój oraz wpro-
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wadzenie innowacji podczas przyjmowania towarów do magazynów [www.mfiles.pl/
Magazyn_przyjęć/].
Jednym z systemów wspomagających przyjmowanie dokumentów jest system do
automatycznego gromadzenia danych (ADC). Służy on do zbierania i gromadzenia danych w bezpośredni sposób, czyli taki, dzięki któremu nie musimy używać klawiatury
do ich wprowadzania. Jedną z technologii, którą tu zastosowano, jest sprzęt do sterowania techniką głosową. Jej użycie zapewnia łatwy, dwukierunkowy sposób komunikacji
między systemem komputerowym i jego użytkownikiem. Pozwala to znacznie usprawnić zarządzanie logistyką poprzez optymalizację procesów logistycznych, automatyzacje
pracy w magazynach oraz monitorowanie łańcuchów dostaw. Stosowanie technik ADC
znacząco usprawnia komunikację logistyczną i polepsza funkcjonowanie całego systemu
poprzez wymianę informacji między użytkownikami systemu w czasie rzeczywistym,
zmniejszenie nakładu pracy i czasu realizacji poszczególnych operacji. Pozwala również
na szybkie lokalizowanie towarów na dużych obszarach oraz redukcję kosztów związanych z optymalizacją procesów. Rolą magazynowych systemów do automatycznego
gromadzenia danych jest między innymi wspomaganie komunikacji między magazynem a dostawcą, przydzielając odpowiednią bramę rozładunkową, zależną od środka
transportu oraz przewożonego towaru. Porządkuje to proces przeładunku oraz pozwala
na zwiększenie wydajności bram rozładunkowych. Czynnikiem, który powinien decydować o wyborze bramy do rozładunku, jest najmniejsza odległość, którą muszą pokonać jednostki rozładunkowe między strefą przyjęć a docelową lokalizacją w strefie
składowania. Daje to możliwość szybkiego rozmieszczania towarów w magazynie oraz
zredukowanie czasu potrzebnego na rozładunek.
Podczas przyjmowania towaru ważne jest, aby wszystkie dokumenty dostarczane
przez producenta oraz informację w nich zawarte związane ze specyfiką produktów
znalazły się w systemie i były zgodne z ich rzeczywistym stanem. Na usprawnienie tego
procesu ma wpływ wprowadzenie urządzeń automatycznej identyfikacji: czytników kodów kreskowych, skanerów, terminali, drukarek. Gromadzenie danych w bazach danych
daje możliwość sprawnej edycji wymaganych dokumentów oraz ich wymiany z innymi
zewnętrznymi systemami informatycznymi. Pozwala to na eliminacje błędów ludzkich,
które powstały przy zastosowaniu metod tradycyjnych podczas wprowadzania danych.
Każdemu produktowi, który zostanie przyjęty do magazynu, zostaje nadany unikalny
kod kreskowy. Po jego odczytaniu posiadamy dane takie jak: nazwa produktu, numer
partii, nazwa producenta, data produkcji, a w niektórych przypadkach data przydatności produktu. Terminale są zaopatrzone w czytniki kodów kreskowych i komunikują się
z centralna bazą danych drogą radiową. Za ich pomocą operatorzy odczytują sugestie
systemu dotyczące lokalizacji, z której należy pobrać lub do której należy odłożyć towar.
Operator potwierdza odłożenie jednostki do lokalizacji docelowej poprzez zeskanowanie odpowiedniej etykiety z kodem kreskowym [Dudziński i Kizyn 2000, Krzyżaniak
i in. 2014].
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2. Składowanie towaru
Składowanie towaru jest to proces, w którym przyjętemu ładunkowi zostaje przydzielone właściwe miejsce w hali magazynowej. Odpowiednie zaplanowanie rozmieszczenia produktów jest niezbędne, aby zwiększyć efektywność funkcjonowania magazynu. W tym celu towar zostaje poddany klasyfikacji na grupy, które odpowiadają ich
wspólnym kryteriom. Wśród metod i narzędzi wykorzystywanych do klasyfikacji oraz
rozmieszczenia produktów w magazynie wyróżnić można te, które uwzględniają tylko
jedno kryterium, bądź takie, które uwzględniają ich większą ilość. Ich właściwy dobór
zależy od sposobu kompletacji zamówień i systemu składowania produktów [www.logistyka.net.pl].
Do sprawnej komunikacji między różnymi sektorami powierzchni magazynowej
wykorzystywane są środki transportu wewnętrznego. Wprowadzenie ich sprawiło, że
wzrosła wydajność oraz efektywność pracy operatorów. Dzięki zautomatyzowanym
pojazdom możliwe jest, aby przemieścić większą ilość towarów tym samym czasie. Co
więcej wciąż rozwijająca się technologia pozwala na wprowadzenie pojazdów, które nie
muszą być obsługiwane przez ludzi. Tradycyjne sprzęty zostają zamienione na pociągi
transportowe, czyli ciągniki wraz z zespołem platform oraz wózków transportowych.
Taka koncepcja pozwala do minimum zredukować puste przebiegi transportowe. Wózki
ładowane są automatycznie dzięki technologii Pick-by-Light/Put-to-Light, wskazującej
za pomocą sygnału wizualnego dokładne miejsce w magazynie, w którym znajduje się
potrzebny materiał. W tym wypadku pracownik tylko nadzoruje procesy związane
z przemieszczaniem się produktów wewnątrz magazynu. Produkty o mniejszych gabarytach oraz wadze mogą być przenoszone za pomocą dronów. W Pensylwanii zostały
opracowane drony, które do poruszania się po magazynie nie potrzebują zewnętrznych
systemów nawigacyjnych. Maszyny mają wbudowana kamerę VGA oraz inercyjny system lokalizacji. Aby przetransportować większe produkty, drony łącza się w zespoły.
Na uniwersytecie wciąż trwają pracę nad usprawnieniem algorytmu, tak aby system
automatycznie przekazywał operatorowi informacje na temat liczby i rodzaju dronów,
które przenoszą obiekty do punktu docelowego. Innym rozwiązaniem są automatyczne magazyny wysokiego składowania, w których rolę operatorów wózków widłowych
przejmują układnice magazynowe obsługujące palety na regałach o wysokości wynoszącej nawet do 40 m. W momencie, gdy towar zostanie zwolniony do zautomatyzowanej części magazynu, wprowadza się go na układ przenośników. W drodze do obszaru
składowania system śledzi ruch palety, jednocześnie sprawdzając rozłożenie tego samego asortymentu na regałach magazynowych. Wybrany zostaje ten korytarz, w którym
towaru jest najmniej. Taki układ pozwala na wyeliminowanie przestoju w pracy, spowodowanego awarią jednej z układnic. Po wyborze korytarza system przydziela miejsce
magazynowe, w którym towar zostanie ulokowany, generując jednocześnie dla układnicy zadanie przewiezienia palety w zarezerwowane wcześniej miejsce magazynowe.
Lokalizacją ładunków zarządza w tym wypadku również system informatyczny. Śledzi
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on wszelkie przesunięcia magazynowe i sam je generuje, więc jeśli paleta nie dotrze na
swoje miejsce, system zasygnalizuje ten fakty obsługującemu pracownikowi. Zarządza
on kompleksowo wprowadzonymi danymi: terminy ważności surowców i wyrobów,
terminy realizacji zleceń produkcyjnych czy zamówień klienta. W ten sposób czas konieczny do załadowania pojazdów dostawczych znacznie się skraca. Wygenerowane
zostają zlecenia transportowe i przystępujemy do przygotowania wszystkich pozycji
zamówienia, prowadząc do sytuacji, w której zadaniem operatora jest jedynie przewiezienie przygotowanych palet do pojazdu [www.forbot.pl].
Kolejnym ważnym procesem jest sortowanie produktów, które pozwala na usytuowanie ładunków w taki sposób, aby optymalnie zagospodarować przestrzeń magazynu.
Produkty są układane w taki sposób, aby maksymalnie zredukować straty związane
z upływem terminu ważności oraz zgodnie z zasadą FIFO (ang. First In First Out).
Dzięki temu w magazynach nie tworzą się przestoje. Wprowadzenie innowacji w tym
sektorze sprawiło, że system sam tworzy stany magazynowe i mapę rozkładu towaru.
Dzięki temu pracownicy mają ciągły wgląd w zmiany, które są dokonywane podczas
przepływu towaru i są w stanie szybciej zapełnić luki, które powstały przez jego rotację.
W systemie jest również miejsce na regały automatyczne, które stały się alternatywą dla
regałów tradycyjnych. Pozwalają one na łatwy dostęp do towarów, poprzez wprowadzenie automatycznego wyszukiwania materiałów, co ogranicza straty czasowe przy realizacji zadań transportowych i powoduje minimalizację błędów kompletacyjnych, usprawniając procesy magazynowe. Inną ich zaletą jest ograniczenie powierzchni magazynu.
Regały automatyczne mają również zastosowanie w administracji oraz w przemyśle
farmaceutycznym. Rozwiązania te skupiają się głównie na intralogistyce, czyli logistyce wewnętrznej definiującej przepływ materiałów w łańcuchu logistycznym w obrębie
jego odcinka z punktu A do punktu B, zapewniając minimalizację czasu przepływu,
redukcję nadmiernych zapasów i likwidację zbędnego przemieszczania towarów. Celem
tych działań jest prowadzenie wydajnej produkcji bez dużych magazynów, zarówno surowców, jak i wyrobów gotowych [www.sluzbyur.pl, www.e-promag.pl, www.e-mentor.
edu.pl].

3. Kompletacja zamówień
Kompletacja zamówień to jeden z najważniejszych procesów zachodzących w centrum logistycznym świadczącym o jego wydajności. Kompletacja to czynność związana
z przygotowaniem zamówień, jej celem jest zebranie i połączenie artykułów położonych
w różnych jednostkach ładunkowych by utworzyć zlecenie klienta. Występuje ona zawsze, gdy połączenie części, opakowań czy produktów jest konieczne. W dzisiejszych
czasach ze względu na wzrastające zainteresowanie składania zamówień przez Internet
spotykamy się ze wzrostem liczby linii zamówień, wymaganym coraz krótszym czasem
realizacji zlecenia klienta oraz wciąż rosnącym nakładem przepływów towarów w magazynie. W związku z powyższym niezbędne jest znalezienie odpowiedniego rozwiąza-
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nia, które nie tylko pozwoli na usprawnienie procesu realizacji zamówienia, a również
posłuży zoptymalizowaniu kosztów.
Wsparcie dla kompletacji zamówień zapewni właściwy program komputerowy,
umożliwi on poprawę efektywności procesu oraz zredukuje błędy ludzkie. Priorytetowym zadaniem takiego programu informatycznego jest przedstawienie wytycznych magazynierowi. Wytyczne muszą zawierać listę artykułów do wydania, a także informację,
z jakiej lokalizacji należy przygotować towar do danego wydania magazynowego. Trasa
pobierania towarów na magazynie powinna zostać tak zaplanowana, by pracownik nie
musiał kilka razy powracać w te same miejsca po elementy zamówienia, w związku
z czym system informatyczny jest odpowiedzialny za utworzenie listy towarów do wydania w takiej kolejności, by przedstawiał zoptymalizowaną trasę poboru wszystkich
części zlecenia klienta. W ten sposób na magazynach wielkopowierzchniowych, gdzie
wykorzystuje się wózki widłowe, właściwa optymalizacja trasy przyczynia się do dużych
oszczędności związanych ze zmniejszonym zużyciem paliwa i energii, a także zwiększa się efektywność pracy. Nadrzędnym celem systemu jest ułatwienie magazynierowi
skompletowania wydania magazynowego przy najkrótszym możliwym czasie bez błędów ludzkich. Narzędziem pomocniczym jest terminal, którym posługuje się pracownik. Terminal wyświetla listę towarów i wskazuje ich lokalizację na magazynie do której
udaje się magazynier i sczytuje kod kreskowy z ładunku. Zainstalowana aplikacja na
urządzeniu kontroluje na bieżąco czy proces kompletacji przebiega pomyślnie wyświetlając stosowne komunikaty. Odpowiednio, zeskanowanie przez terminal prawidłowego
lub niewłaściwego kodu kreskowego towaru spowoduje zatwierdzenie wydania przez
system informatyczny, a magazynier będzie mógł przystąpić do realizacji dalszych zamówień lub wydanie nie zostanie zatwierdzone. Proces kompletacji korzysta z kodów
kreskowych, a także z bardziej zaawansowanych funkcji RFID (ang. Radio Frequency Identification), czyli technologii wykorzystującej fale radiowe do identyfikacji osób
i przedmiotów na odległość. Ogromną zaletą systemu RFID jest możliwość określenia
za pomocą czytnika przy całym skompletowanym zamówieniu, czy zostało ono prawidłowo zrealizowane, następnie ładunek podczas wydawania z magazynu zostaje automatycznie zapisany w systemie przechodząc obok bramek RFID. Nie ma konieczności
ponownego skanowania ręcznego, jak jest to realizowane przy tradycyjnych etykietach.
Wprowadzenie odpowiedniego systemu informatycznego do magazynu, wspomagającego proces kompletacji zamówień, pozwala na skrócenie czasu kompletacji, zmniejszenie
się ilości dokumentów papierowych, wyeliminowanie błędów popełnianych przez człowieka oraz sprawia, że proces staje się bardziej zmechanizowany [www.e-mentor.edu.
pl, Baj-Rogowska 2014, Jakubski i Życiak 2009, www.mecalux.pl].

4. Wydawanie towaru
Wydawanie towaru polega na przekazaniu ładunku do odbiorcy i jest ostatnim ogniwem w fazie procesu magazynowania. Gotowym do wydania ładunkiem może być to-
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war utworzony w procesie kompletacji z pojedynczych jednostek lub towar wydawany
w takiej samej formie, jak został przyjęty na magazyn.
Wydanie z magazynu w systemie magazynowym jest realizowane za pomocą dokumentów Wz – Wydanie Zewnętrzne oraz Rw – Rozchód Wewnętrzny, powodują
one zarejestrowanie nowych wydań towarów. Dokument Wz jest wystawiany w przedsiębiorstwie dla udokumentowania wykonanej operacji sprzedaży, zawiera informacje
takie jak dane nabywcy, numer faktury, numer zamówienia oraz dane artykułu, to na
jego podstawie ładunek może opuścić magazyn. Natomiast dokument Rw służy dla
obsługi pobrań materiałów z magazynu, mogą to być materiały na cele inwestycyjne,
administracyjne lub materiały do produkcji, dane potrzebne do utworzenie zapisu to
między innymi nazwa komórki, symbol, nazwa materiału, jego ilość oraz typ, numer
i data zlecenia. Wyżej wymienione dokumenty muszą być potwierdzone czytelnym
podpisem osoby upoważnionej przy wydawaniu towaru. Dąży się do całkowitego zastąpienia dokumentów papierowych dokumentacją elektroniczną, gdzie nie byłby już
konieczny podpis na papierze, a byłby on nadawany elektronicznie za pomocą odpowiedniego urządzenia dotykowego. Następnie przystępuje się do pakowania ładunku
w celu przetransportowania go do miejsca zapotrzebowania. Pakowanie towaru służy
przede wszystkim do ochrony zawartości przed uszkodzeniami, a także ochronie otoczenia, jeśli ładunek jest szkodliwy. Formowanie takich jednostek przyczynia się do
wzrostu efektywności wykorzystywania środków transportu oraz zdecydowanie ułatwia
przemieszczanie zamówienia. Ładunek pakowany jest według podanych przez zleceniodawcę wytycznych zawierających informacje takie jak: rodzaj nośnika, gabaryt, ciężar,
sposób oznakowania jednostki oraz jej zabezpieczenie przed rozformowaniem. Proces
pakowania można w pełni lub częściowo poddać zautomatyzowaniu z pomocą innowacyjnych urządzeń przemysłowych. Przedstawione przez firmę Rethink Robotics roboty
współpracujące „Cobots” są wyposażone w wiele czujników, pamięć i są stworzone do
wykonywania bardziej złożonych ruchów. Robot zaprojektowany jest by zapamiętywać ruchy, których na początku jest uczony przez ludzkiego operatora. Jest on idealnie
przystosowany do wykonywania prostych, powtarzających się zadań. Urządzenia te są
doskonałym narzędziem do przeprowadzania na przykład operacji pakowania. Dzięki
wykorzystaniu takiej technologii w magazynie można zaoszczędzić czas pracowników,
który mogą wykorzystać na inne zadania w danym momencie, co przyczynia się do
coraz sprawniej działającego łańcucha dostaw. Jak donosi firma GEODIS w jednym ze
swoich artykułów, wprowadziła do jednego z włoskich magazynów robota Sawyer, który
służy do przeprowadzania operacji wyposażania, jak i wspólnego pakowania. Kolejnym
optymalnym sposobem pozwalającym na zaoszczędzenie miejsca i czasu załadunku
jest zastosowanie palet, czyli platform unoszonych przez specjalne urządzenia – wózki
widłowe. Towar na palecie należy położyć tak, by maksymalnie wykorzystać jej powierzchnię, a także by wszystkie produkty były właściwie usytuowane, nie stwarzając
przeszkód w niezbędnej do wykonania identyfikacji artykułów za pomocą na przykład
etykiet czy też innych kodów. Służące w paletyzacji automatycznej roboty przemysłowe
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umożliwiają ułożenie na palecie jednego lub kilku artykułów na raz, po ówczesnym
przygotowaniu również dotyczy to całej warstwy produktów. Dzięki mechanizacji sektora odpowiedzialnego za końcowe pakowanie można zwiększyć wydajność, tempo
i bezpieczeństwo pracy, a również można zapobiec lub znacznie skrócić czas opóźnień
załadunkowych wynikających z manualnej obsługi procesu.
Proces wydania towaru polega na pobraniu odpowiedniej ilości jednostek ładunkowych, sprawdzeniu zgodności ciężaru i ilości ze zleceniem wydania, zapakowaniu i przekazaniu osobie upoważnionej, czyli przewoźnikowi lub przedstawicielowi odbiorcy do
dalszego transportu. Operacja wydawania ładunku jest ostatnim ogniwem w procesie
magazynowania [www.logistyka.com, Zych 2008, www.wdx.pl, www.mfiles.pl/pl/index.
php/Proces_magazynowania, Dudziński 2011, www.geodis.com.pl].

Podsumowanie
Płynny przepływ towarów w systemach magazynowych jest możliwy dzięki wprowadzeniu w poszczególnych ogniwach łańcucha dostaw nowoczesnych technologii.
Pozwala to na zwiększenie wydajności oraz efektywności procesów magazynowych.
Zmienia charakter pracy pracowników oraz redukuje koszty utrzymania magazynów.
W przypadku nieefektywnej obsługi ładunków sparaliżowany może zostać cały łańcuch
dostaw na skutek braku towaru bądź opóźnień. Wprowadzenie maszyn wpłynęło na
precyzje i powtarzalność wykonywanych przez nie czynności. Roboty nie potrzebują
również przerw, co daje możliwość całodobowej pracy magazynu i płynności wszystkich procesów. Dzięki technologii wysokiego składowania magazyny ograniczają swoje powierzchnie i pną się w górę. Nowoczesne metody z uwagi na złożony charakter,
trudność oraz koszty wdrożenia nie są powszechnie stosowane przez przedsiębiorstwa.
Są jednak wykorzystywane jako elementy systemów wewnętrznych wspomagających
pracę magazynów. Co sprawia, że automatyzacja systemów przyspiesza wykonywanie
rozmaitych zadań i pozwala na eliminacje ludzkich błędów.
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Flow of goods in the warehouse managment Systems-Problem Analysis
The subject of the article is the management of processes of goods flow in the warehouse. Various
technologies supporting the tasks performed throughout the supply chain are presented, which are
introduced in order to reduce the time needed from the moment of receipt of goods until their release.
Increasing the efficiency of warehouse operations and reducing the costs of maintenance and operation
of the facility. In addition, they allow to eliminate errors that arise using traditional methods. The
article also introduced the concept of intralogistics in application to internal systems.

Keywords: warehouse systems, warehouse management.

Rozdział 6
Wartość komunikacyjna etykiet opakowań żywności
w świetle wymagań rozporządzenia 1169/2011
Karolina Wiszumirska1, Michał Walenciak2, Przemysław Wróblewski3
W pracy wskazano najważniejsze zmiany dotyczące znakowania żywności wynikające z wymagań
Rozporządzenia 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.
Celem pracy było sprawdzenie, jak zmiany w sprawie znakowania produktów spożywczych postrzegane
są przez konsumentów. W oparciu o przeprowadzone badanie ankietowe przeanalizowano, czy znakowanie opakowań żywności jest ważne dla konsumentów oraz czy zmiany wynikające z wprowadzonych
wymagań rozporządzenia 1169/2011 są dla konsumentów widoczne i istotne.

Słowa kluczowe: znakowanie żywności, preferencje konsumentów, Rozporządzenie 1169/2011,
etykietowanie.

Wprowadzenie
W dniu 25 października 2011 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły rozporządzenie (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat
żywności. Rozporządzenie w sprawie informowania o żywności zmieniło obowiązujące
w Unii przepisy dotyczące etykietowania żywności, aby umożliwić konsumentom dokonywanie świadomych wyborów i bezpieczne stosowanie żywności.

1

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
  Wyższa Szkoła Logistyki.
3
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
2

172

Zarządzanie współczesnymi łańcuchami dostaw. Wybrane aspekty jakościowe i organizacyjne

Rozporządzenie weszło w życie dnia 12 grudnia 2011 r., natomiast stosuje się je
od dnia 13 grudnia 2014 r. z wyjątkiem przepisów dotyczących informacji o wartości
odżywczej, które stosuje się od dnia 13 grudnia 2016 r. W przypadku żywności opakowanej obowiązkowe informacje na temat żywności muszą się znajdować bezpośrednio
na opakowaniu lub na dołączonej do niego etykiecie.
Za podstawę rozważań pracy przyjęto wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.
Na rynku towarów konsumpcyjnych dominują produkty pakowane. Zgodnie z wymaganiami prawnymi podlegają one wytycznym w zakresie bezpieczeństwa oraz znakowania. Wymagania prawne ulegają ciągłym modyfikacjom w zakresie ochrony konsumenta. Ostatnie zmiany dotyczące znakowania opakowań opisane w Rozporządzeniu
1169/2011 zostały wprowadzone w celu informowania i ochrony konsumenta oraz zapewnienia uczciwej konkurencji na rynku. Przepisy regulujące zasady przekazywania
konsumentom informacji na temat żywności mają na celu pomoc wszystkim podmiotom łańcucha żywieniowego. Ich rola nie ogranicza się jedynie do funkcji informacyjnej
bezpośrednich odbiorców. Odbiorcami tych norm są także właściwe organy krajowe,
które mają za zadanie egzekwowanie opisanych wytycznych od wszystkich podmiotów
wprowadzających towar na rynek.
Wprowadzenie w życie od dnia 13 grudnia 2014 r. wymagań Rozporządzenia
1169/2011, które nałożyło na przedsiębiorców nowe obowiązki dotyczące znakowania
żywności, stało się inspiracją do rozważań na temat warstwy komunikacyjnej opakowań żywności z punktu widzenia przeciętnego konsumenta. Wprowadzenie przez Unię
Europejską tego przepisu ma zagwarantować wszystkim konsumentom prawo do informacji na temat spożywanej przez nich żywności. Ma gwarantować ochronę zdrowia,
a także wpływać na dokonywanie przez nich świadomych wyborów, które mogą być
podyktowane zarówno względami zdrowotnymi oraz ekonomicznymi, ale także środowiskowymi, społecznymi bądź etycznymi.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, a wprowadzające zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady: (WE)
nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG,
dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz
rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 jest aktualnie sposobem zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia konsumentów, a dla producentów jest na razie źródłem
nowych wytycznych, do których obligatoryjnie muszą dostosować swoje produkty.
Rozporządzenie nr 1169/2011 zostało przyjęte przez Radę i Parlament Europejski
i obowiązuje w całości i wprost we wszystkich państwach Unii Europejskiej [Jedynak
2015]. Stanowi ono podstawę zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów
w zakresie informacji na temat żywności, przy uwzględnieniu różnic percepcji ze strony
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konsumentów i ich potrzeb informacyjnych, z równoczesnym zapewnieniem płynnego
funkcjonowania rynku wewnętrznego. Ma ono również zastosowanie do podmiotów
działających na rynku spożywczym na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego,
na których ich działania dotyczą przekazywania konsumentom informacji na temat
żywności. Przepisy omawianego rozporządzenia stosuje się do wszelkich środków spożywczych przeznaczonych dla odbiorcy finalnego, w tym do środków spożywczych dostarczanych przez zakłady żywienia zbiorowego [Jedynak 2015].
Rozporządzenie nr 1169/2011 to duże wyzwanie dla producentów, którzy muszą
zmienić sposób podawania pewnych informacji w oznakowaniu lub uzupełnić swoje etykiety o dane, które nie były wcześniej wymagane lub były przez nich stosowane
nieobligatoryjnie.
Najważniejsze zmiany i wymagania zostały wprowadzone w sprawie przekazywania
konsumentom informacji na temat żywności. Ilość obowiązkowych informacji na opakowaniu została poszerzona o informacje o wartości odżywczej dla większości produktów. Obowiązkowe informacje obejmują:
–– nazwę produktu,
–– składniki alergenne,
–– ilość netto,
–– datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia,
–– informacje o wartości odżywczej.
Kraj lub miejsce pochodzenia produktu spożywczego również jest obowiązkowe. Informację należy podawać dla mięsa świeżego, chłodzonego lub zamrożonego ze świń,
owiec, kóz i drobiu. Należy również zamieścić informacje, jeśli podstawowy składnik
jest inny niż deklarowane pochodzenie całego produktu. Obowiązek dotyczy mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego, oliwy z oliwek, ryb, świeżych owoców i warzyw,
miodu, wina, produktów spirytusowych, jaj, jak również importowanego do Unii Europejskiej mięsa drobiowego. Ponadto informację o kraju lub miejscu pochodzenia należy
podać w przypadku, gdy brak jego wskazania mógłby wprowadzać konsumenta w błąd
w szczególności, gdy informacje towarzyszące środkowi spożywczemu lub sama etykieta mogłyby sugerować, że dany produkt pochodzi z innego miejsca, np. w odniesieniu
do produktów, w nazwie których wskazana jest nazwa kraju lub miejsca, a rzeczywiste
źródło ich pochodzenia jest zupełnie inne lub w przypadku, gdy nazwa produktu jest
podana w języku obcym.
Nowym jest również wymóg podawania kraju lub miejsca pochodzenia składnika
podstawowego w sytuacji, gdy podany jest kraj lub miejsce pochodzenia danego produktu, i nie jest on taki sam jak kraj lub miejsce pochodzenia podstawowego składnika.
W przyszłości może zostać podjęta decyzja o rozszerzeniu obowiązku wskazywania kraju
lub miejsca pochodzenia na inne rodzaje żywności, w tym mleko i mięso wykorzystywane jako składnik, a także żywność nieprzetworzoną.
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W przypadku napojów o zawartości alkoholu wyższej niż 1,2% przepisy nowej regulacji prawnej nie nakładają obowiązku znakowania informacją dotyczącą wykazu
składników oraz wartością odżywczą. Jednakże Komisja Europejska ma sporządzić sprawozdanie w celu ustalenia, czy napoje alkoholowe powinny w przyszłości być objęte obowiązkiem podawania informacji na temat wartości energetycznej oraz powodów uzasadniających ewentualne wyłączenia. Komisja rozważa także konieczność zaproponowania
definicji tzw. alkopopów, czyli drinków alkoholowych, których rynek w ostatnim czasie
znacząco się rozszerzył. Do nowych wymagań, jakie wprowadzają przepisy dotyczące
znakowania żywności, można również zaliczyć obowiązek podawania w przypadku: produktów mięsnych, surowych wyrobów mięsnych i produktów rybołówstwa, które mogą
sprawiać wrażenie, że stanowią jeden kawałek mięsa lub ryby, dodatkowych informacji:
„z połączonych kawałków mięsa” lub „z połączonych kawałków ryby”.
Wśród innych informacji obowiązkowych, które powinny znaleźć się na opakowaniu, jest podawanie w przypadku zamrożonego mięsa, zamrożonych surowych wyrobów
mięsnych i zamrożonych nieprzetworzonych produktów rybołówstwa, daty zamrożenia
lub daty pierwszego zamrożenia (w przypadku produktów zamrażanych więcej niż jednokrotnie). Kolejną ważną informacją, jaką otrzyma konsument, jest wskazanie w nazwie
produktów mięsnych, surowych wyrobów mięsnych i produktów rybołówstwa zawierających dodatek białka (w tym hydrolizatów białkowych) z różnych źródeł zwierzęcych,
informacji o obecności tych białek i ich pochodzeniu, np. „filet z piersi kurczaka parzony,
wędzony z dodatkiem białka wieprzowego”.
Zmienione zostały również dodatkowe określenia szczegółowe np. „wysoka zawartość
kofeiny; nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią”,
„zawiera aspartan (źródło fenyloalaniny)”. Następna zmianą jest wielkość czcionki, gdzie
została ustalona minimalna jej wielkość dla wszystkich obowiązkowych informacji tj.:
–– co najmniej 1,2 mm wysokość liczona jako „x”,
–– co najmniej 0,9 mm w przypadku opakowań lub pojemników największej powierzchni mniejszej niż 80 cm2.
Również istotną zmianą w wykazie składników jest narzucenie określenia w nagłówku „składniki”, teraz po zmianie nie wolno użyć innego określenia.
Kolejna zmiana dotyczy opisywania alergenów. Obecnie jest konieczność wyróżniania w liście składników lub ich części, które powodują alergie lub reakcje nietolerancji.
Informacje taką należy wyróżnić poprzez czcionkę, styl lub tło. np. „gorczyca”. Ponadto
informacje o alergenach będą musiały pojawiać się w przypadku środków spożywczych
oferowanych do sprzedaży bez opakowań lub pakowanych przy sprzedaży na życzenie
konsumenta.
Innym przykładem jest wprowadzenie wymogu podawania konkretnej rośliny,
z której pochodzi olej lub tłuszcz stosowane jako składniki w produkcie spożywczym.
Obecnie można było je znakować przez podanie w wykazie składników nazwy kategorii,
tj.: „olej roślinny”, „tłuszcz roślinny” lub dodatkowe wskazanie konkretnego pochodze-
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nia roślinnego. Obowiązek dotyczy wszelkiej żywności niezależnie od ilości oleju lub
tłuszczu roślinnego w produkcie spożywczym. Oznaczenie musi precyzować stopień
uwodornienia poprzez zastosowanie określenia „całkowicie uwodorniony/utwardzony”
lub „częściowo uwodorniony/utwardzony”.
Ustawodawca również zobowiązał podmioty wprowadzające towar na rynek do
umieszczenia daty zamrożenia lub daty pierwszego zamrożenia opakowanego zamrożonego mięsa, opakowanych zamrożonych surowych wyrobów mięsnych i zamrożonych
nieprzetworzonych produktów rybołówstwa.
Zmiany dotyczą również wartości odżywczej. Obowiązkowo trzeba podawać informację o zawartości energii i sześciu składników:
–– tłuszcz,
–– kwasy tłuszczowe nasycone,
–– węglowodany,
–– cukry,
–– białka,
–– sól.
Na etykietach środków spożywczych muszą znaleźć się informacje o wartości energetycznej, ilość tłuszczu, kwasów tłuszczów nasyconych, węglowodanów, cukrów, białek
i soli. Treść obowiązkowej informacji o wartości odżywczej może zostać uzupełniona
przez producenta informacją o ilości innych składników odżywczych. Zawartość poszczególnych elementów wartości odżywczej powinna być wyrażania w przeliczeniu na
100 g lub 100 ml albo podana w przeliczeniu na porcję lub jednostkową ilość żywności
łatwo rozpoznawalną dla konsumenta (pod warunkiem, że na etykiecie podana jest
liczba porcji lub jednostkowych ilości zawartych w opakowaniu). W przypadku, gdy
wartość energetyczna lub ilość składnika odżywczego jest znikoma, informację o zawartości danego składnika można zastąpić komunikatem „zawiera znikome ilości…”
bezpośrednio w pobliżu informacji o wartości odżywczej (czyli w pobliżu tabeli wartości odżywczej).
Ważną zmiana jest również podanie informacji % RWS (referencyjna wartość spożycia) w odniesieniu do 100 g lub 100 ml produktu, należy dodatkowo umieścić w pobliżu
obowiązkowy komunikat: „Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej
(8 400 kJ/2 tys. kcal). Komunikat nie jest obowiązkowy w przypadku podawania % RWS
w odniesieniu dla porcji.
Podstawowym źródłem informacji dla konsumenta o produkcie jest dołączona do
niego etykieta. Wprowadzone regulacje mają za zadanie dokonanie aktualizacji, uproszczenia i ujednolicenia prawa żywnościowego Unii Europejskiej dotyczącego znakowania żywności w zakresie wymagań ogólnych. Zmiany i wejście w życie nowego aktu
prawnego, który narzucił zasady znakowania żywności, niesie za sobą potrzebę zmian
dotychczas funkcjonujących w tym zakresie w krajach wspólnoty przepisów prawnych.
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W rozporządzeniu 1169/2011 sprecyzowane zostały nowe i niezdefiniowane do tej pory
pojęcia, takie jak:
–– czytelność, oznacza fizyczny wygląd informacji, dzięki któremu informacja jest
dostępna ogółowi społeczeństwa, a który określają różne elementy, m.in. rozmiar czcionki, odstępy między literami, odstępy między wierszami, grubość linii
pisma, barwa czcionki, rodzaj czcionki, stosunek szerokości liter do wysokości,
powierzchnia materiału oraz kontrast między pismem a tłem,
–– etykieta, oznacza jakąkolwiek metkę, znak firmowy, znak handlowy, ilustrację lub
inny opis pisany, drukowany, tłoczony, odbity lub w inny sposób naniesiony na
opakowanie lub pojemnik z żywnością lub załączony do opakowania lub pojemnika z żywnością,
–– pole widzenia, oznacza wszystkie powierzchnie opakowania, których treść można
odczytać z pojedynczego punktu widzenia,
–– główne pole widzenia, oznacza pole widzenia opakowania, które konsument zobaczy przy pierwszym spojrzeniu na produkt w momencie zakupu i które umożliwia konsumentowi natychmiastową identyfikację produktu, jeśli chodzi o jego
charakter lub rodzaj, a w stosownych przypadkach o markę. Jeżeli opakowanie ma
kilka identycznych głównych pól widzenia, to główne pole widzenia jest polem
wybranym przez podmiot działający na rynku spożywczym,
–– nazwy opisowa, oznacza nazwę zawierającą opis środka spożywczego, a w razie
potrzeby również jego zastosowania, który jest wystarczająco jasny, aby umożliwić konsumentom poznanie rzeczywistego charakteru tego środka spożywczego
i odróżnienie go od innych produktów, z którymi może być pomylony,
–– nazwy zwyczajowa, oznacza nazwę, która jest akceptowana jako nazwa środka
spożywczego przez konsumentów w państwie członkowskim, w którym żywność
ta jest sprzedawana (np. bułka kajzerka),
–– data minimalnej trwałości środka spożywczego oznacza datę, do którego dany
środek spożywczy zachowuje swoje właściwości [Rozporządzenie UE 1169/2011].
Celem przeprowadzonego badania było uzyskanie odpowiedzi, czy znakowanie
opakowań żywności jest istotne dla konsumentów oraz czy zmiany wynikające z wprowadzonych wymagań ww. rozporządzenia zostały przez konsumentów zauważone.
Badanie zostało zrealizowane metodą badania ankietowego, w którym sformułowano pytania dotyczące wiedzy i oczekiwań konsumentów w zakresie treści znakowania
żywności oraz umiejętności ich wykorzystania w podejmowaniu codziennych decyzji
zakupowych.
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Metodyka badań
Badanie zostało wykonane metodą ankiety internetowej uzupełnianej samodzielnie przez respondentów. Próbę badaną stanowili losowi respondenci, którzy w okresie od 01.02.2016 do 29.02.2016 r. udzielili odpowiedzi na pytania za pomocą strony
internetowej.
W badaniu udział wzięło 137 osób, z czego 107 osób wypełniło ją w całości, co stanowiło podstawę do dalszej analizy. Ankieta składa się z 17 pytań: czterech zamkniętych, wielokrotnego wyboru, dwunastu zamkniętych, jednokrotnego wyboru i jednego
otwartego.
Rozkład płci w badanej populacji wyniósł 50% mężczyźni i 50% kobiety. Większość
51% respondentów stanowiły osoby w wieku 30–39 lat, z wyższym wykształceniem,
określające swoją sytuację materialną jak dobrą.

Wyniki badań i dyskusja
Na podstawowe pytanie: „Czy czyta Pan/Pani informacje zamieszczone na opakowaniach produktów spożywczych?” zdecydowana większość ankietowanych – 61% zadeklarowała, że czyta informacje zamieszczone na opakowaniach, bo chcą być świadomi
zakupu. Kolejna pod względem popularności odpowiedź uzyskała 22% wskazań – respondenci zaznaczyli odpowiedź, że czytają informacje, ale nie są one dla nich ważne.
Dla reszty ankietowanych informację na opakowaniu są obojętne. Tylko około 4% osób
podało, że czyta zamieszczone informacje, ale nie wiedzą, co one znaczą.

Rys. 1. Procentowy rozkład odpowiedzi respondentów dotyczących pytania, czy czyta informacje
na opakowaniu
Źródło: oprac. własne.
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Ankietowani uznali za najważniejsze następujące informacje podane na opakowaniu: data przydatności do spożycia 85%, skład produktu 44%, czas przechowywania
po otwarciu 29%. Zdecydowana większość respondentów 83% zadeklarowała również,
że zrezygnowała z zakupu produktu po przeczytaniu i przeanalizowaniu jego składu.
Połowa respondentów podczas zakupów zwraca uwagę na czas przechowywania i wartości odżywcze wybieranych produktów, a mniej niż połowa na sposób przechowywania i markę. Najmniej ważne dla respondentów okazały się znaki ekologiczne i sposób
przechowywania. Co więcej w przypadku znaków ekologicznych więcej respondentów
twierdziło, że są one nieważne.
Zdaniem badanych konsumentów opakowanie produktu pełni głównie funkcję informacyjną. Równie ważną funkcją opakowania jest ochrona produktu, natomiast promocja, wg respondentów, jest drugorzędna kwestią. Pozostali ankietowani – 22% uznali,
że opakowanie zachęca do zakupu, a 21%, że wyróżnia towar.

Rys. 2. Procentowy rozkład odpowiedzi respondentów dotyczących pytania o roli opakowania
Źródło: oprac. własne.

Prawie jedna trzecia badanych przyznała, że pozostałe informacje o produkcie, takie jak: certyfikaty jakości, marka, pojemność i masa, nie są dla nich ważne lub są im
obojętne.
Większość badanych 62% stwierdziła również, że wygląd opakowania nie ma związku z jakością produktu.
Najmniej wątpliwości pod kątem jakości oraz informacji na opakowaniu wzbudza
mleko – 67% wskazań i jajka – 55% wskazań. Na dalszym miejscu znalazły się jogurty
smakowe – 26% wskazań i sery żółte – 22% wskazań, a na końcu zestawienia chleb
tostowy –17% wskazań i wędliny paczkowane – 12% wskazań.
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Rys. 3. Procentowy rozkład odpowiedzi respondentów dotyczących pytania o produkt, który nie
wzbudza wątpliwości w kwestii jakości
Źródło: oprac. własne.

Oczekiwane informacje o produkcie:
–– bardziej czytelna, większa cena na produkcie,
–– cena za kilogram, litr, a nie za opakowanie,
–– czy produkt można podgrzewać w kuchence mikrofalowej razem z opakowaniem?
–– czy produkt/opakowanie nadaje się do recyklingu?
–– dla kogo produkt jest odpowiedni? np. dziecko, sportowiec, osoba starsza?
–– dokładne pochodzenie produktu lub producenta, rzadziej również pochodzenie
składników,
–– drażnią informacje w stylu „może zawierać gluten”, respondenci woleliby wiedzieć, czy gluten jest w produkcie, czy go nie ma,
–– ile czasu zajmie wytrzeźwienie po spożyciu całego opakowania?
–– opisy piktogramów po polsku,
–– wartość odżywcza całego opakowania, a nie np. 100 g – zdarzył się również przeciwny postulat,
–– większe litery, w tym bardziej czytelne – większe daty przydatności do spożycia,
–– wyjaśnienie skrótów e w składzie, które są nieczytelne/niezrozumiałe,
–– wyróżnienie szkodliwych substancji (konserwanty, barwniki, GMO).
Na kluczowe pytanie: „Czy Pan/Pani, zauważył/a w ostatnim roku poprawę czytelności etykiet?” większość badanych odpowiedziała, że nie zauważyła poprawy czytelności
etykiet („Nie” – 39%, „Nie wiem” – 30%), jedynie 31% respondentów udzieliło odpowiedzi twierdzącej, mimo, iż było to jedno z głównych założeń Rozporządzenia 1169/2011.
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Podsumowanie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano poniższe wnioski:
Respondenci twierdzą, że zwracają uwagę na informacje zamieszczane na opakowaniach. Około 80% respondentów deklaruje zainteresowanie informacjami umieszczonymi na etykietach żywności,
Szczególną uwagę na dodatkowe informacje o składnikach produktu zwracają osoby
cierpiące na choroby alergiczne, nietolerancje pokarmowe lub posiadające określone
preferencje żywieniowe,
Mimo powszechności stosowania piktogramów na opakowaniach dowiedziono nadal
słabej znajomości ich znaczenia,
Konsumenci postrzegają siebie jako racjonalnych i świadomych konsumentów, czego
nie potwierdza analiza udzielanych odpowiedzi,
Konsumenci kupujący regularnie pewne produkty nie zwracają uwagi na zmiany
oznaczeń na etykietach tych produktów,
Zmiany wprowadzone rozporządzeniem 1169/2011, które wymagały stopniowego
dostosowania znakowania produktów przez producentów, nie zostały zauważone
przez większość konsumentów.
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The Communicative Value of Food Packaging Labels in Light
of the Requirements of Regulation 1169/2011
The paper indicates the most important changes in food labelling resulting from the requirements
of Regulation 1169/2011 on the provision of food information to consumers. The aim of the paper was
to check how the changes in the labelling of food products are perceived by consumers. Based on the
survey conducted, it was analysed whether the labelling of food packaging is important for consumers
and whether the changes resulting from the introduced requirements of Regulation 1169/2011 are
visible and significant for consumers.

Keywords: food labelling, consumer preferences, Regulation 1169/2011, labelling.

Część III
Wyzwania organizacyjne nowych rozwiązań w logistyce

Rozdział 1
Problematyka i innowacje logistyki ostatniej mili
w przedsiębiorstwach kurierskich i transportowych
Mateusz Maślanka1, Kamil Boiński2
W niniejszym referacie zostały przedstawione problemy związane z logistyką ostatniej mili. Autorzy
na podstawie własnych spostrzeżeń oraz w oparciu o dane źródłowe przedstawią problemy logistyki
ostatniej mili, oraz innowacje, które firmy kurierskie i transportowe wdrażają, aby im zapobiec. Autorzy, na podstawie własnych spostrzeżeń oraz w oparciu o dane źródłowe, przedstawią najciekawsze
rozwiązania oraz przeanalizują wady i zalety poszczególnych innowacji.

Słowa kluczowe: transport, logistyka, innowacje.

Wprowadzenie
Logistyka ostatniej mili to wyzwanie dla wielu firm, przede wszystkim transportowych oraz kurierskich. Czynnikiem, który powoduje zwiększenie tego typu problemu,
jest przede wszystkim większa ilość osób decydująca się na zakupy online. Jest to ogromny problem dla łańcucha dostaw w czasach zdecydowanego rozwoju i ewolucji logistyki
miejskiej. Z każdym rokiem coraz więcej miast ze względu na zwiększoną emisję CO2
decyduje się na ograniczenia związane z transportem drogowym, takie jak pobór opłat
za wjazd pojazdów spalinowych do miasta czy też całkowity zakaz ich wjazdu. Jest to
ogromny problem dla firm transportowych, ponieważ przez tego typu obostrzenie przepisów, zmuszone są do poszukiwania alternatywnych rozwiązań, które pozwolą dostarczyć przesyłkę lub ładunek bezpośrednio do miejsca docelowego.
1

  SNKL CORLOG, Wyższa Szkoła Logistyki.
  SNKL CORLOG, Wyższa Szkoła Logistyki.
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Paczkomaty
Jednym z popularnych rozwiązań, które działa już od prawie 10 lat są paczkomaty.
Pierwszy z nich został umieszczony w Krakowie we wrześniu 2009 r. Paczkomat jest
urządzeniem pozwalającym na samoobsługowe odbieranie oraz nadawanie przesyłek.
Coraz bardziej zauważalny jest wzrost ilości nadawanych oraz odbieranych paczek tego
typu sposobem, w związku z czym nawet Poczta Polska jest zainteresowana wdrożeniem automatycznych urządzeń pozwalających na odbiór przesyłek. Ogromnym plusem
paczkomatów jest możliwość umieszczenia ich w miejscach kluczowych dla odbiorców,
między innymi na dużych osiedlach mieszkaniowych, w galeriach handlowych, przy stacjach benzynowych i innych tego typu placówkach. Dzięki temu klienci firm kurierskich
mogą odebrać przesyłkę bardzo blisko miejsca zamieszkania, jak również w miejscach,
gdzie bardzo często uczęszczają przykładowo na zakupy.

Rys. 1. Ilustracja przedstawiająca przykładowy model paczkomatu firmy InPost
Źródło: https://inpost.pl/sites/default/files/styles/700x/public/images/offer/paczkomaty-952.png?itok=a4axfoY8

Zalety korzystania z paczkomatów:
–– dostępność infrastruktury,
–– niższe koszty przesyłki,
–– możliwość odebrania przesyłki o dowolnej porze przez klienta.
Wady korzystania z paczkomatów
–– brak możliwości zapłaty gotówką,
–– częste przepełnienie maszyn w okresie świątecznym,
–– możliwość wystąpienia awarii maszyny,
–– koszty produkcji oraz utrzymania infrastruktury.
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Punkty odbioru przesyłki (Parcelshop)
Kolejnym rozwiązaniem zyskującym na popularności jest pozostawienie przesyłki
w tak zwanym Parcelshopie. Parcelshopy są to sklepy, stacje benzynowe lub specjalne
punkty firm kurierskich, w których można nadać lub odebrać paczkę. Jest to bardzo
praktyczna polityka przede wszystkim dla osób mieszkających w dużych miastach,
w których znajduje się bardzo dużo małych sklepów, co pozwala firmom kurierskim
na rozszerzanie tego typu usługi. Aktualnie najbardziej popularnymi Parcelshopami są
m.in. Żabka, PKN Orlen, Ruch. Są to głównie sieciowe placówki handlowe, ponieważ
to właśnie w tej gałęzi najbardziej opłacalne jest wdrożenie tego typu usługi przez firmy
kurierskie.
Bardzo przydatną usługą w przypadku, gdy nie możemy odebrać przesyłki kurierskiej w domu, jest przekierowanie paczki do Parcelshopu. Zazwyczaj możliwość przekierowania jest dostępna do godzin popołudniowych w dniu, w którym mamy otrzymać
przesyłkę. Dzięki temu kurier nie będzie musiał tracić czasu podczas próby doręczenia
przesyłki, a klient będzie mógł odebrać przesyłkę w miejscu, które jest zazwyczaj w pobliżu jego miejsca zamieszkania lub odbierze przesyłkę przy najbliższych zakupach.
Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ nie wymaga od klienta oczekiwania za
dostarczeniem przesyłki przez kuriera w mieszkaniu lub domu. Ma to również zalety dla
pracownika firmy kurierskiej, ponieważ o wiele wygodniejsze jest umieszczenie większej
ilości paczek w Parcelshopie niż rozwożenie przesyłek pojedynczo do adresatów.

Rys. 2. Grafika przedstawiająca przykładowy Parcelshop
Źródło: https://www.idosell.com/pl/shop/integrations/shipping/dhl/parcelshop/integracja-sklepu-zpunktami-odbioru-osobistego-dhl-parcel-na-terenie-polski-i-niemiec/
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Zalety wdrażania Parcelshopów:
–– brak kosztów infrastruktury,
–– dostępność infrastruktury,
–– obsługa wielu metod płatności.
Wady wdrażania Parcelshopów:
–– brak dostępności paczki „24/7”,
–– ograniczone miejsce magazynowe w placówkach,
–– oczekiwanie „w kolejce” za odbiorem przesyłki.

Kurier rowerowy
Coraz częściej, przede wszystkim w dużych aglomeracjach, zauważyć można tendencję do prowadzenia przez władze samorządowe polityki proekologicznej. Wprowadzanie ograniczeń wjazdu do ścisłego centrum miast dla pojazdów spalinowych, rozwój
infrastruktury komunikacji miejskiej oraz rozbudowa ścieżek rowerowych. To właśnie
ostatnie z wymienionych rozwiązań pozwala na rozwój firm kurierskich zajmujących
się dostarczaniem przesyłek rowerami.

Rys. 3. Grafika przedstawiająca kuriera firmy UberEats poruszającego się na rowerze
Źródło: https://img.newatlas.com/velove-armadillo.png?auto=format%2Ccompress&ch=Width%2CDPR&cro
p=entropy&fit=crop&h=347&q=60&w=616&s=3d938099d3fe124c002a6a3840f61284

W Polsce, przede wszystkim w miastach, możemy zaobserwować coraz więcej kurierów na rowerach, przede wszystkim są to pracownicy Uber Eats. Jest to firma, która
oferuje zamówienie jedzenia w jednej z wielu restauracji, płatność poprzez aplikację
oraz dostarczenie posiłku do miejsca docelowego. Pracownicy UberEats korzystają
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przede wszystkim z rowerów i skuterów, dzięki czemu bardzo szybko potrafią przemieścić się w godzinach szczytu, unikając kongestii. Polacy coraz chętniej korzystają z tego
typu usług, ponieważ segment branży dostawy jedzenia znajduje się aktualnie w fazie
wzrostu.
Rozwój branży rowerowych firm kurierskich nie kończy się na dostawie jedzenia.
Przedsiębiorstwa zajmujące się dostarczaniem przesyłek prowadzą szczegółową analizę
oraz badania technologiczne, które pozwalają na tworzenie prototypów nowych rozwiązań, dostosowanych pod potrzeby rynku i zaostrzeń związanych z proekologiczną
polityką. Bardzo dobrym przykładem może być rower wspomagany elektrycznie z przyczepą na przesyłki. Jest to interesujące rozwiązanie, ponieważ pozwala na ekologiczny
transport przesyłek, jak również sprawny transport poprzez zatłoczone miasta.
Zalety kuriera rowerowego:
–– brak emisji CO2 oraz wjazd do stref wyłączonych z ruchu dla pojazdów spalinowych,
–– możliwość poruszania się drogami rowerowymi, pozwalająca na ominięcie
kongestii,
–– zachowanie formuły transportu door-to-door.
Wady kuriera rowerowego:
–– ograniczona ładowność,
–– możliwość kradzieży pojazdu w przypadku braku zabezpieczeń,
–– ograniczony zasięg pojazdu (zasilanie akumulatorowe).

Rys. 4. Grafika przedstawiająca prototyp roweru wspomaganego elektrycznie ze skrzynią na
przesyłki
Źródło: https://img.newatlas.com/velove-armadillo.png?auto=format%2Ccompress&ch=Width%2CDPR&cro
p=entropy&fit=crop&h=347&q=60&w=616&s=3d938099d3fe124c002a6a3840f61284
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Podsumowanie
Logistyka ostatniej mili to zagadnienie, z którym mierzy się coraz więcej firm
i przedsiębiorstw transportowych oraz kurierskich. Z roku na rok rynek tego typu usług
bardzo się zmienia, ze względu na popyt oraz regulacje proekologiczne, jednak firmy
wypracowują coraz bardziej profesjonalne i odpowiadające na potrzeby klientów innowacje, które pozwalają na konkurowanie pomiędzy sobą, jak również podniesienie jakości, opłacalności oraz ekologii wdrażanych rozwiązań. Można również zaobserwować,
że często najprostsze i najbardziej opłacalne rozwiązania diametralnie rewolucjonizują
rynek branży kurierskiej.
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Issues and innovations of last mile logistics
in courier and transport companies
In this paper issues related to last mile logistics were presented. Based on their own observations
and based on source data, the authors will present the problems of last mile logistics as well as innovations that courier and transport companies implement to prevent them. The authors, based on
their own observations and based on source data, will present the most interesting solutions and will
analyze the advantages and disadvantages of individual innovations.

Keywords: transport, logistics, innovations.

Rozdział 2
Logistyka miejska – alternatywne formy transportu
na przykładzie miasta Poznań
Marta Nadolna1, Magdalena Warnke2
Celem rozdziału jest wyszczególnienie oraz analiza alternatywnych form transportu w realizacji
logistyki miejskiej miasta Poznań. Kompleksowe przedstawienie możliwości przemieszczania się w sferze miejskiej, w przypadku rezygnacji z tradycyjnych form transportu, takich jak autobusy, tramwaje,
samochody prywatne, pozwolą na zidentyfikowanie najbardziej korzystnej opcji dla poszczególnych
sytuacji. Rosnący nacisk społeczny na proekologiczne formy transportu wymusza konieczność opracowywania nowych, innowacyjnych form przemieszczania się, a niektóre z nich dostępne są już na
szeroką skalę w największych polskich miastach.

Słowa kluczowe: logistyka miejska, środki transportu, carsharing, elektryczne, innowacje.

Wprowadzenie
Logistyka miejska najczęściej jest kojarzona z organizacją przepływu towarów, zasilaniem sieci handlowych i sklepów w towary czy wywóz odpadów. Przepływy ładunków
są uzależnione od licznych czynników wpływających na efektywność logistyki miejskiej.
Do najważniejszych czynników należy zaliczyć [Szołtysek 2007]:
–– czas dostaw,
–– dostępność ładunków,
–– usuwanie zużytych opakowań,
–– załadunek i wyładunek na terenie miasta,
1
2

  SNKL CORLOG, Wyższa Szkoła Logistyki.
  SNKL CORLOG, Wyższa Szkoła Logistyki.
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–– parkowanie pojazdów dostawczych,
–– dostawy realizowane w strefach dla pieszych,
–– możliwość współpracy z różnymi podmiotami w celu usprawnienia procesów
przewozu ładunków w miastach.
Należy również szukać alternatywnych rozwiązań dotyczących dostaw nie tylko
towarów w celach sprzedażowych, ale również materiałów i surowców w celu przeprowadzenia procesów produkcyjnych. Z logistycznego punktu widzenia lokalizacje
przemysłu i całego procesu przepływu materiałowego jest w pełni uzasadnione. Wpływa
to jednak na nadmierną eksploatację infrastruktury transportowej w pobliżu miast, co
dodatkowo utrudnia podstawowy ruch transportowy mieszkańców. Na rys. 1 przedstawiono układ funkcjonalny miasta, który determinuje logistykę miejską.

Rys. 1. Układ funkcjonalny miasta
Źródło: [Hadaś 2004].

Z punktu widzenia zarządzania logistyką omówione powyżej czynniki wymuszają poszukiwanie sposobów usprawniania przepływu zarówno ładunków, jak i osób.
W ostatnich czasach coraz większą uwagę przykłada się do optymalizacji sposobów
przemieszczania się ludzi w aglomeracjach miejskich, usprawniając ich drogę do pracy
czy szkoły. Tradycyjne środki komunikacji w postaci transportu publicznego (autobusy,
tramwaje) są już dość szeroko opisane w literaturze przedmiotu. W niniejszym rozdziale
skupiono uwagę na alternatywnych formach transportu w realizacji logistyki miejskiej,
na przykładzie miasta Poznań.

Hulajnogi elektryczne na minuty
Aktualnie w Poznaniu zlokalizowane są hulajnogi firmy Lime. Do ich wypożyczenia
wymagana jest aplikacja mobilna, dostępna dla systemów Android w Google Plau oraz
IOS w AppStore. Za jej pomocą jesteśmy w stanie zlokalizować na mapie hulajnogę,
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jej poziom naładowania i prognozowany zasięg kilometrów, które możemy przebyć.
Aktualnie występują dwie możliwości uiszczenia opłaty – podpięcie karty kredytowej/
płatniczej bądź doładowanie konta w aplikacji. Cena wypożyczenia wynosi 2 złote, a dodatkowo za każdą minutę 50 groszy. Po dotarciu do lokalizacji urządzenia skanuje się
kod i można rozpocząć jazdę. Hulajnoga osiąga prędkość maksymalną ok. 25 km/h.

Rys. 2. Hulajnogi wykorzystywane w transporcie publicznym w Poznaniu
Źródło: Agencja Gazeta [www.poznan.wyborcza.pl].

Rys. 3. Aplikacja umożliwiająca wynajem hulajnogi
Źródło: [www.antyweb.pl].
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„Jesteśmy jednym z pierwszych miast w Polsce, które będą miały takie hulajnogi
i to od razu ich konkretną liczbę, 200 sztuk – mówił Jacek Jaśkowiak, prezydent Miasta
Poznania. W ramach łączenia różnych form transportu, przy krótkich dystansach do
kilku kilometrów, jest to z pewnością ekologiczna alternatywa dla samochodu zajmująca przede wszystkim niewiele miejsca. Korzyścią jest z pewnością to, że nie trzeba ich
oddawać na stacjach.” [www.zdm.poznan.pl].
Firma Lime została założona w styczniu 2017 r. z siedzibą główną w San Francisco,
Kalifornia, Stany Zjednoczone, przez Toby Sun oraz Brad Bao. Od 2018 r. zaczęło podbój europejskich miast – między innymi rowery elektryczne w Berlinie, rowery tradycyjne we Frankfurcie czy hulajnogi elektryczne w Paryżu i Madrycie. W Polsce, poza
Poznaniem, hulajnogi znajdziemy we Wrocławiu oraz Warszawie.
Hulajnogi elektryczne Lime są kompaktowe i po zakończeniu jazdy można je zostawić praktycznie wszędzie (w obrębie strefy), nie wymagają stacji dokującej, jak
w przypadku m.in. rowerów miejskich. Ponadto ten sposób przemieszczania się jest
niesamowicie ekologiczny – nie przyczynia się do zwiększenia poziomu zanieczyszczeń
w mieście.
Wygoda jazdy ma też swoje minusy – nie angażuje się mięśni do pracy, co negatywnie wpływa na kondycję oraz zdrowie. Hulajnoga ma też ograniczenia akumulatorowe,
a do w miarę komfortowej jazdy wymaga relatywnie prostych chodników. Najistotniejszą wadą jest aspekt ekonomiczny – w porównaniu do innych środków transportu
hulajnoga jest zwyczajnie nieopłacalna. Udając się do miejsca oddalonego od punktu
początkowego o 10 min, będzie trzeba zapłacić 6.5 zł. (pierwsza minuta gratis), co przy
trasie tam i z powrotem daje kwotę 13 zł, co przy koszcie tygodniowym na poziomie 65
zł jest opcją nieatrakcyjną pod względem finansowym. Co prawda jest możliwość zostania juicerem, czyli zbierania hulajnóg i ładowania ich akumulatorów, jednakże trzeba
dokładnie przeliczyć koszty przedsięwzięcia w oparciu o taryfę prądową.

Carsharing – czyli auto na minuty
Problemy ze znalezieniem miejsca parkingowego, wysokie koszty eksploatacji i ubezpieczeń, a wreszcie horrendalne opłaty za postój w centrum – to główne powody przemawiające na niekorzyść posiadania własnego auta w dużym mieście. Tylko co zrobić
w sytuacji, kiedy transport miejski zawodzi, a my pilnie potrzebujemy auta? Z pomocą
przychodzi carsharing, niesamowicie popularny w Europie Zachodniej,
Idea jest bardzo prosta. Wystarczy pobrać aplikacje na smartphona, zarejestrować się,
podpiąć kartę płatniczą i znaleźć interesujący pojazd na mapie. Samochód odblokowuje
się aplikacją, co w erze komputeryzacji nikogo już nie dziwi. W środku leży schowana
karta, niezbędna do odpalenia pojazdu.
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Koszty:
W Poznaniu aktualnie znajduje się kilka firm zajmującym się wypożyczaniem aut na
minuty. Koszt jazdy przy skorzystaniu z usług Easyshare wygląda następująco:
–– 0.80 zł/km (opłata za każdy rozpoczęty kilometr),
–– 0.50 zł/min (→ max 50 zł na dobę, opłata za minutę jazdy).
Ewentualna opłata za postój (jeśli opuszcza się pojazd i idzie np. na zakupy):
–– 0.10 zł/min 07:00–22:00,
–– 0.01 zł/min 22:00–07:00.
Nie ponosi się opłat paliwowych, auto możemy pozostawić w dowolnym miejscu
w wyznaczonej strefie, a opłaty parkometrowe uiszczane są przez firmę.
Do wynajęcia oferowane są samochody hybrydowe Toyota Yaris, a przy wypożyczeniu dobowym – także Toyoty Auris oraz Avenzis. W przypadku korzystania wynajmu
długoterminowego uiszcza się jedynie opłatę dzienną, a na koniec wynajmu wystarczy
dotankować paliwo do stanu początkowego.

Rys. 4. Carsharing w Poznaniu
Źródło: [www.easyshare.pl].

Kolejną popularną firmą jest Traficar, który cenowo wypada podobnie do Easyshare,
jednak zastosowali rozwiązanie, które dla wielu jest tzw. „strzałem w 10”.
„Renault Kangoo dostępne w ramach usługi TrafiCargo zapewnia przestronną przestrzeń bagażową o wymiarach: 190 cm (długość), 120 cm (szerokość) i 110 cm (wysokość). Po złożeniu fotela pasażera we wnętrzu pojazdu można umieścić przedmioty
o długości do 290 cm. Dzięki temu zmieści się tam nawet najdłuższa paczka z szafą
z oferty Ikea”. [www.moto.pl].
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Opłata za wynajem jest identyczna, jak w przypadku wynajmu samochodu osobowego – jedyną różnica jest fakt, że pojazd na koniec trzeba odstawić z powrotem pod
sklep Ikea.

Rys. 5. Cargo Carsharing
Źródło: [www.traficargo.pl].

Hubert Igliński z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wyliczył, że osobom
przejeżdżającym własnym, nowym samochodem poniżej 5 tys. km rocznie, nie opłaca
się posiadanie własnego auta [www.poznan.wyborcza.pl].
Zakładając średnią prędkość 30 km/h, przejechanie 15 km Traficarem powinno kosztować 27 zł. (12 zł. za kilometry + 15 zł. za czas przejazdu).
Porównując cenę do jednej z korporacji taksówkarskich w Poznaniu, otrzymamy
następujące wyliczenia:
6,30 (opłata początkowa) + 2,18 zl/km x 15km = 39 zł.
Zakładając oczywiście, że trasa została wykonana w strefie I, dnia powszedniego,
pomiędzy 6–22. W przypadku innych godzin lub stref cena za km może być nawet dwa
razy wyższa!
Z prostego porównania widać, że używając TrafiCar, można oszczędzić minimum
12 zł (w założeniu, ze nie utknie się w korku).
Niewątpliwą zaletą carsharingu jest jego prostota i atrakcyjna cena, konkurencyjna
w porównaniu do taksówek. Nie trzeba ponosić kosztów stałych, jak w przypadku posiadania własnego auta ani martwić się koniecznością opłat za postój w centrum miasta.
Jako minusy można wyszczególnić ryzyko wysokich kosztów w przypadku znalezienia
się w korku bądź problemy ze znalezieniem miejsca parkingowego.
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Rower miejski – Nextbike
Na terenie Poznania możemy spotkać rowery miejskie firmy Nextbike, które są łatwe
w obsłudze. By móc swobodnie korzystać z rowerów wystarczy się zarejestrować na
stronie internetowej wyżej wymienionej firmy oraz wpłacić 10 zł opłaty inicjalnej. Po
przejściu tego etapu dostajemy wiadomość z kodem PIN, za pomocą którego będziemy
mogli wypożyczać rower, kiedy będziemy tylko chcieli.

Rys. 6. Rowery miejskie w Poznaniu
Źródło: [www.nextbike.pl].

Aby wypożyczyć rower miejski, należy podejść do najbliżej znajdującej się stacji.
Możemy wypożyczyć odpowiadający nam rower za pomocą terminala, podając nasz
numer telefonu oraz PIN, następnie wpisujemy numer przypisany do danego roweru.
Łatwiejszym sposobem jednak jest wypożyczenie poprzez darmową aplikację mobilną
„Nextbike”, działa ona w systemie Android oraz IOS. Żeby skorzystać z danego roweru
należy tylko zeskanować kod QR znajdujący się na rowerze.
Zwrot urządzenia nie jest niczym skomplikowanym, należy wpiąć rower do elektrozamka, jeśli usłyszymy podwójny sygnał dźwiękowy, oznacza to, że nasz rower został
pomyślnie zwrócony.
Posiadając aplikację mobilną, możemy się jedynie upewnić. W przypadku, gdy przy
danej stacji nie ma już wolnych elektrozamków, należy zwrócić rower poprzez linkę
zabezpieczającą, do której kod został podany przy wypożyczaniu.
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Rys. 6a. Cennik standardowy
Źródło: [www.nextbike.pl].

Rys. 7. Cennik dla użytkowników karty PEKA
Źródło: [www.nextbike.pl].

Firma Nextbike została wprowadzona do Poznania w roku 2012 – posiadała ona wtedy 7 stacji i około 80 rowerów. Z roku na rok liczba stacji zwiększa się. W lipcu 2016 r.
znajdowało się już 61 stacji i 680 rowerów, a obecnie na terenie Poznania można spotkać
113 stacji i około 1 tys. rowerów.
Mamy 4 modele rowerów do wyboru: dla dorosłych, z fotelikiem, dla dzieci 4+ oraz
dziecięcy 6+.

Rys. 8. Mapa lokalizacji stacji parkingowych dla rowerów miejskich
Źródło: [www.nextbike.pl].
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Do plusów możemy zaliczyć to, że stacje są umieszczone w małych odległościach
od siebie i jest ich duża dostępność. Rowery służą za dobra alternatywne spędzania
czasu aktywnie na świeżym powietrzu bez konieczności posiadania własnego roweru.
Możemy spędzać czas w gronie rodzinnym bądź znajomych. Łatwo i sprawnie możemy
dostać się z jednego miejsca w drugie. Zamiast poruszać się w zatłoczonych autobusach
czy tramwajach, większą przyjemność sprawi nam na pewno przejazd rowerem. Do
kolejnych plusów należy to, że używanie rowerów wpływa na wzrost naszej aktywności
fizycznej oraz lepszego samopoczucia. Nie przyczyniają się ponadto do zanieczyszczeń
środowiska.
Problemem jest przede wszystkim kłopot ze zwrotem poprzez elektrozamek, gdyż
nie zawsze on działa. Dla wielu osób minusem może być również to, że rowery miejskie
nie posiadają amortyzacji. Dużo osób też nie szanuje tych urządzeń, przez co coraz
częściej może nam się trafić uszkodzony rower.

Skooter-sharing inaczej skuter na minuty
Na terenie Poznania znajdują się skutery firmy Blinkee. Mają one za zadanie ułatwić
przemieszczanie się po mieście mieszkańcom. Pojazd pojawił się ponownie w Poznaniu
w roku 2018. Początkowo była niewielka ilość – 25 sztuk. W chwili obecnej ilość urządzeń została rozszerzona do około 100 sztuk. W mieście znajduje się model Blinkee 2.0,
który ma 12-calowe koła, dzięki którym jazda ma stać się wygodniejsza. Wyposażone
są w silnik o mocy 3 KW, dzięki którym nasza jazda będzie bardziej dynamiczna. Taki
skuter może osiągać prędkość w pełnym naładowaniu do 80 km/h.

Rys. 9. Suter na minuty
Źródło: [www.poznan.wyborcza.pl].
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Aby wypożyczyć skuter, należy pobrać aplikacje Blinkee.city, dostępną w App Store
oraz Google Play.
Po zarejestrowaniu się należy udostępnić skan dokumentów, które potwierdzą nasze kwalifikacje do prowadzenia urządzenia. W ciągu 24 godzin nasze konto zostanie aktywowane, po tym czasie możemy zacząć korzystać z urządzenia. Cała operacja
wypożyczenia polega na użyciu aplikacji. Następnym krokiem jest zlokalizowanie na
mapie urządzenia, które znajduje się w pobliżu nas oraz zarezerwowanie go, mamy 15
minut, aby dotrzeć do zarezerwowanego skutera. Uruchamiamy go za pomocą aplikacji,
zakładamy kask i możemy ruszać. Po zakończonej jeździe możemy zaparkować skuter
w wyznaczonej strefie na mapie aplikacji.

Rys. 10. Aplikacja do wypożyczania skuterów
Fot. [www.blinkee.city].

Rys. 11. Cennik usług wypożyczenia skutera
Źródło: [www.blinkee.city].
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Do plusów użytkowania skuterów miejskich należy łatwa rejestracja do systemu.
Dzięki skuterom możemy uniknąć korków w mieście oraz szybko i przyjemnie przedostać się z punktu A do punktu B.
Dużym plusem jest to, że są stosunkowo tanie w porównaniu do hulajnogi. Możemy
przewieźć zakupy oraz niewielki bagaż, który zmieści się nam w skrytce pojazdu. Użytkowanie tego produktu wpływa również na poprawę jakości środowiska, ponieważ nie
wydzielają spalin. Wypożyczenie skuterów jest interesującą alternatywą w upalne dni.
Oczywiście każdy produkt ma również minusy, do nich możemy zaliczyć to, że użytkowanie skuterów miejskich jest zależne od pogody. Ograniczają nas zimowe dni oraz
dni deszczowe i wietrzne. Konsumenci chętniej wtedy korzystają z samochodów lub
komunikacji miejskiej. Do minusów możemy również zaliczyć to, że skuter może zacząć zwalniać z powodu słabej baterii wtedy, kiedy się spieszymy i nie mamy czasu na
poszukiwanie nowego urządzenia.

Podsumowanie
Logistyka miejska w obszarze transportu z każdym dniem dostosowuje się do potrzeb rynku. Aktualnie Poznań oferuje szeroki wachlarz możliwości, rozpoczynając od
mikrotransportu takiego jak hulajnogi elektryczne, poprzez skutery na minuty, a kończąc na wypożyczaniu aut osobowych na krótsze, jak i dłuższe okresy czasu. Wszystkie opcje łączy jedna cecha – łatwość wypożyczenia. Konieczny jest jedynie telefon
z dostępem do Internetu oraz karta płatnicza, co sprawia, że korzystanie z alternatyw
dla własnościowych samochodów osobowych staje się jeszcze wygodniejsze. Decydując
o wyborze środka transportu, trzeba wziąć pod uwagę dystans, który chce się przebyć
oraz dostępność pojazdu w najbliższej okolicy, a także warunki pogodowe. Przy krótkich
odcinkach sprawdzą się najlepiej rowery miejskie (do kilkunastu minut darmowe) bądź
hulajnogi, które można zostawić praktycznie w dowolnym (legalnym) miejscu. Dzięki
opcji carsharingu osoby korzystające z auta sporadycznie nie są zmuszone do płacenia
opłat stałych, co sprawia, że jeżdżenie jest jeszcze bardziej ekonomiczne. Tendencje
proekologiczne sprawiają, że coraz więcej osób wybiera pojazdy przyjazne środowisku, zmniejszając ilość szkodliwego oddziaływania i emisji CO2. Alternatywne formy
transportu wypływają również pozytywnie na poziom zakorkowania miasta i ilość dostępnych miejsc parkingowych (samochody uczestniczące w carsharingu są zwolnione
z opłat postojowych).
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City logistics – alternative forms of transport
on the example of the city of Poznań
There are currently many alternatives to the traditional way of moving around. City bikes generate
low cost of rental, and at the same time have no negative impact on the environment. They support
active spending of time, communication with them is not very problematic - the obstacle is encountered only in bad weather. Scooters are much faster, but they also have a negative impact on the
environment and their cost is higher than the bicycle. Despite this, they are more comfortable when
driving in traffic jams and narrow streets. There are currently many alternatives to the traditional
way of moving around. City bikes generate low cost of rental, and at the same time have no negative
impact on the environment. They support active spending of time, communication with them is not
very problematic - the obstacle is encountered only in bad weather. Scooters are much faster, but they
also have a negative impact on the environment and their cost is higher than the bicycle. Despite this,
they are more comfortable when driving in traffic jams and narrow streets.

Keywords: environment, urban transport, city logistics, alternative, electric scooters.

Rozdział 3
Ekologistyka jako metoda zarządzania odpadami
na obszarach zurbanizowanych
Agata Myszka1, Olga Tylek2
Ekologia stanowi coraz większe znaczenie w dzisiejszych czasach, natomiast logistyka spotykana
jest niemal na każdym kroku, ze względu na konieczność optymalizacji procesów, a w szczególności
czasu ich trwania oraz ponoszonych kosztów. By sprawnie i ekologicznie zarządzać odpadami na
obszarach zurbanizowanych, warto przyjrzeć się ekologistyce, która pozwoli zminimalizować liczbę
odpadów oraz ich negatywny wpływ na środowisko.

Słowa kluczowe: ekologistyka, odpady, gospodarka odpadami.

Wstęp
Na przełomie XX i XXI w. odpady stały się odczuwalnym problemem, a zarazem
poważnym zagrożeniem dla środowiska. Styl życia społeczeństwa oraz narastający konsumpcjonizm przyczyniły się do dynamicznego rozwoju aglomeracji miejskich. Z uwagi na coraz większą liczbę osób decydujących się na zamieszkanie w mieście następuje
wzrost ilości wytwarzanych zanieczyszczeń. Miejskie zakłady komunalne nie są w stanie
poradzić sobie z nadmiarem odpadów, przez co są zmuszone do zwiększenia powierzchni
wysypisk śmieci. Wraz ze wzrostem populacji, wzrosła również ilość samochodów poruszających się po miastach, co skutkuje zanieczyszczeniem powietrza, pogorszeniem
się stanu zdrowia, wymieraniem ekosystemu. Dopiero kilkanaście lat temu świadomość
społeczeństwa na istotę dbania o otaczający nas świat wzrosła, rozpoczęły się działania
1
2

  Koło Naukowe Innowacyjnych Systemów Transportowo-Logistycznych, Uniwersytet Morski w Gdyni.
  Koło Naukowe Innowacyjnych Systemów Transportowo-Logistycznych, Uniwersytet Morski w Gdyni.
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związane z ochroną środowiska. W Polsce wzrost zainteresowania gospodarką odpadami
jest efektem licznych powiązanych ze sobą działań. Wyraźny postęp odnotowano w sposobach utylizowania odpadów oraz w proekologicznym podejściu do tworzenia nowych
technologii. Jednym z ekonomicznych czynników związanych z produkcją, rozprowadzaniem dóbr oraz szeroko rozumianym procesem logistycznym jest funkcjonowanie
zintegrowanego systemu gospodarki odpadami [Górniak-Bodziany, Bodziany 2008].

1. Charakterystyka odpadów
Odpady są nieodłącznym elementem niemal każdej dziedziny życia oraz sektora
gospodarki. Według obowiązujących przepisów Unii Europejskiej odpadem jest każdy
przedmiot i substancja, których posiadacz się pozbywa. Pierwszy etap gospodarki tego
typu produktami zaczyna się już w miejscu wytworzenia odpadów. Na samym początku, powinny być one odpowiednio podzielone w ramach selektywnej zbiórki. Odbywa
się ona poprzez segregację odpadów ma podstawowe kategorie: papier, szkło, plastik,
metal oraz odpady biodegradowalne. Proces odbioru tego typu zanieczyszczeń wymaga bardzo dobrego zaplecza logistycznego, ze względu na konieczność zorganizowania
osobnego transportu dla każdego z rodzaju składowanych odpadów, a także zastosowaniu optymalnej trasy odbiorów. Powinna ona uwzględniać kongestię i natężenia ruchu
w obsługiwanej aglomeracji. Drugim etapem gospodarki odpadami jest ich dogłębna
segregacja oraz w zależności od rodzaju zanieczyszczenia: składowanie, przekazanie do
firm zajmujących się ich ponownym przetworzeniem lub utylizacja.
W systemie gospodarki odpadami na terenach zurbanizowanych istotne jest wyróżnienie trzech największych grup odpadów. Ich podział został przedstawiony na rys. 1.

Rys. 1. Podział odpadów
Źródło: oprac. własne.

Pierwszą grupę tworzą odpady niebezpieczne, czyli takie, które wykazują minimum
jedną właściwość niebezpieczną. Stanowią one szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi
i środowiska. W związku z tym gospodarka nimi wymaga prawidłowego prowadzenia
i szczególnej kontroli. Konieczne jest zapewnienie odpowiednio oznakowanego i przystosowanego środku transportu oraz miejsca składowania. Kolejną grupę stanowią oleje
opałowe, czyli najczęściej występujący „produkt uboczny” w sektorze przemysłu. Obej-
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muje ona oleje z silników spalinowych, oleje przekładniowe, smarowe lub hydrauliczne.
Trzecią liczną grupą są bioodpady, czyli odpady ulegające biodegradacji, pochodzące
najczęściej z ogrodów, parków, gospodarstw domowych, restauracji, placówek handlu
detalicznego, a także przetwórstwa spożywczego. By zwiększyć współczynnik przygotowania do ponownego użycia, a także by zapobiegać zamoczeniu się i zanieczyszczeniu
odpadów suchych, bioodpady należy zbierać oddzielnie. Obowiązkiem każdej gminy
jest zapewnić właśnie taką selektywną zbiórkę odpadów, a także konieczne jest, by
podejmowały środki, które prowadzą do kompostowania bioodpadów i uzyskiwania
z nich sfermentowanej biomasy, przetwarzania ich w taki sposób, by zapewnić wysoki
poziom ochrony środowiska, a także obowiązkiem stanowi stosowanie materiałów wyprodukowanych z bioodpadów w sposób bezpieczny i zgodny z przeznaczeniem. Takie
wykorzystanie bioodpadów pozwoli na zmniejszenie ilości odpadów, a co za tym idzie,
wzrośnie poziom recyklingu organicznego. By usprawnić tego typu działania, istotne
jest, by jak najbardziej zoptymalizować trasy odbiorów odpadów, a także by zastosować
specjalne worki biodegradowalne, gdyż od razu nastąpi proces kompostowania [www.
equipo.com.pl].
Największym problemem, jaki pojawia się w gospodarce odpadami w Polsce, jest
powstawanie nadmiernej ilość odpadów, co spowodowane jest ich nieracjonalnym wykorzystaniem. Nadal na składowiskach można odnaleźć surowce wtórne, których wartość szacuje się na kilkaset milionów dolarów, dokładnie 25% tej sumy stanowi węgiel,
35% ołów, cynk, metale, a wśród pozostałych 40% duży odsetek stanowią odpady skalne
i kruszywa [www.rme.cbr.net.pl].

2. Ekologistyka
Ekologistyka może być rozumiana jako zintegrowany system, który optymalizuje
rozwiązania związane z racjonalnym gospodarowaniem odpadami. Termin ten powstał
w momencie wzrostu zainteresowania społeczeństwa środowiskiem naturalnym. Słowo
„ekologistyka” należy rozłożyć na dwa czynniki. Pierwszym jest ekologia, czyli nauka
o funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem korelacji pomiędzy organizmami
a ich środowiskiem. Drugim natomiast jest logistyka, którą można zdefiniować jako
filozofię zarządzania przepływem dóbr, działania planistyczne, kontrolne i regulacyjne
zapewniające wydajne wykorzystanie zasobów. Ekologia w logistyce powinna zapobiegać negatywnym skutkom działań związanych z systemem logistycznym w zakresie
produkcji, transportu i magazynowania odpadów. Wykorzystanie logistyki w ekologii
można z kolei sprowadzić do wprowadzania innowacyjnych metod i narzędzi ułatwiających procesy. Uwzględniając obie dziedziny nauki, ekologistyka stanowi dział logistyki.
Jest to ogół procesów związanych z zarządzaniem przepływem materiałów odpadowych
oraz z powiązanymi z nimi informacjami. Działania systemu ekologistycznego opierają
się na trzech bazowych elementach.
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Pierwszym z nich jest technika ochrony środowiska. Jest to zbiór praktyk, jakie
należy wdrożyć, aby skutecznie zapobiegać zanieczyszczeniom naszej planety. Pomóc
w tym może zastosowanie zasady 3R – reduce, reuse, recycle. Kolejność procesów nie
jest przypadkowa. Najlepsze dla naszego otoczenia będzie zredukowanie ilości wytwarzanych odpadów. Jeśli nie jest to możliwe, istotne jest ich powtórne wykorzystanie,
nawet z przeznaczeniem innym niż pierwotne. W pozostałych sytuacjach odpad należy
wyrzucić do odpowiedniego pojemnika w celu jego utylizacji. Recykling jest jednym
z podobszarów ekologistyki. Zasadą jego działania jest maksymalizacja użycia tych samych materiałów w innych towarach, z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich
przetworzenie. Chroni to nie tylko surowce naturalne, które służą do ich wytworzenia,
ale też te, które są wykorzystywane do ich późniejszego przetworzenia. Na proces recyklingu składa się szereg procesów logistycznych takich jak wycofanie z eksploatacji,
transport, składowanie, konsolidacja ładunków, klasyfikacja oraz monitoring materiałowy. W części przedsiębiorstw temat recyklingu porusza się już na etapie projektowania
produktu. Wykorzystuje się tak zwane projektowanie dla recyklingu. Proces ten polega
na takim projektowaniu, aby po zużyciu się produktu jego składowe części można było
wykorzystać ponownie – do produkcji kolejnych egzemplarzy.
Drugim filarem jest informatyka i zarządzanie w ochronie środowiska. Są to działania, które pozwalają sprawnie przemieszczać się między poszczególnymi ogniwami
łańcucha dostaw, jak i prowadzić sieć informatyczną oraz wprowadzać oprogramowania
wspomagające ten proces. Dzięki jej wykorzystaniu możliwe jest sprawne zarządzanie
surowcami, a także sprzedaż odpadów z jednego przedsiębiorstwa do drugiego, dla których są one produktem. Informatyka pozwala również na określenie wielkości odpadów
znajdujących się na składowiskach, a także na zarządzanie jego wolną przestrzenią.
Ostatnim elementem jest ekonomia środowiska. Jest to część odpowiedzialna za
optymalizację kosztów i negatywnych skutków oddziaływania na otoczenie, które są
nieuniknione podczas transportu i przetwarzania śmieci. Ekonomia środowiska obejmuje również relacje na poziomie środowisko–człowiek i bada ludzkie zachowania,
a w szczególności, jakie znaczenie ma dla niego „bycie ekologicznym” poprzez wprowadzenie w swoim przedsiębiorstwie, a także gospodarstwie domowym, segregacji odpadów oraz pomysłów na ich ponowne wykorzystanie. Poniżej został przedstawiony
uproszczony schemat graficzny elementów funkcjonalnego działania ekologistyki [Korzeń 2001].
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Rys. 2. Schemat elementów ekologistyki
Źródło: oprac. własne.

2.1. Ekologistyka na obszarach zurbanizowanych
Do sprawnego zarządzania aglomeracją miejską istotne jest uwzględnienie założeń
ekologistyki, która ma wpływ na procesy związane z gospodarowaniem odpadami –
ich przemieszczaniem, składowaniem oraz ponownym przetwarzaniem. Dynamiczny
rozwój miast, powstawanie nowych przedsiębiorstw, związany jest z intensywną działalnością człowieka, a także ze zwiększoną ingerencją w środowisko naturalne oraz nadmierną produkcją odpadów. Przepływ dużej ilości surowców, półproduktów i wyrobów
gotowych potrzebuje bardzo dobrego zaplecza logistycznego. Koncepcja zrównoważonego rozwoju zakłada rozwój gospodarczy bez negatywnego wpływu na środowisko
naturalne, a tu z pomocą przychodzi ekologistyka. Najważniejszym zadaniem, jakie
posiada ekologia w logistyce, jest zapobieganie negatywnym skutkom działań w trakcie
produkcji, transportu i magazynowania dóbr. W przypadku obszarów zurbanizowanych istotnym obszarem powinno być wykorzystanie odpadów do ponownego przetworzenia. Proekologiczne przedsiębiorstwa powinny położyć nacisk na wytwarzanie
produktów i ich opakowań z surowców, które nadają się do recyklingu. Całość działań
prowadzonych w mieście powinny zaspokajać potrzeby jego mieszkańców, a także być
przyjazne środowisku naturalnemu. Ekologistyka na obszarach zurbanizowanych obejmuje również zarządzanie systemami transportowymi, transportem publicznym oraz
przepływami odpadów od miejsca ich wytworzenia do miejsca, w którym mogą zostać
ponownie wytworzone lub składowane. Dodatkowo zapewnia zdolność gromadzenia
i segregacji odpadów według odpowiednich norm prawnych dotyczących ochrony środowiska. W ekologistykę wpisuje się transport odpadów po optymalnej trasie przewozu,
z wykorzystaniem pojazdów, które emitują jak najmniejszą ilość spalin i zmniejsza-
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ją uciążliwość dla mieszkańców. Zlokalizowanie centrów dystrybucji oraz sposób ich
budowy również nie jest bez znaczenia. Powinny znajdować się w miejscach, które są
oddalone od centrów miast, natomiast infrastruktura magazynu w momencie awarii
nie powinna negatywnie wpłynąć na środowisko naturalne. By dbać o funkcjonowanie procesów logistycznych, istotne jest prowadzenie audytów, dzięki którym możliwa
jest kontrola zgodności z prawem wszystkich działań prowadzonych przez organizację,
a także by otrzymać potwierdzenie, że badane procesy nie są zagrożeniem dla środowiska naturalnego oraz nie obniżają jakości życia mieszkańców miasta [Szymonik 2018].
Ekologistyka na obszarze miasta ma zapewnić optymalny oraz skuteczny przepływ
odpadów oraz ich odpowiednie zagospodarowanie. Zagadnieniem tym zajmuje się logistyka zwrotna, czasami interpretowana jako synonim terminu ekologistyka. Oba zagadnienia faktycznie dotyczą tego samego problemu, jakim jest umiejętne zarządzanie
przepływami odpadów wraz z ich składowaniem i ponownym przetwarzaniem. Kluczowym zadaniem logistyki zwrotnej będzie recycling, a czynnikiem wpływającym na
działania w tym zakresie jest ochrona środowiska oraz zasobów naturalnych. Istotna jest
struktura sieci logistyki zwrotnej oraz korelacja między transportem, składowaniem,
a cyklem życia produktu.
Podsumowując, by ekologistyka mogła prawidłowo funkcjonować na obszarach zurbanizowanych, zarządca każdego przedsiębiorstwa powinien na początku zapobiegać
powstawaniu odpadów, następnie starać się wykorzystywać ponownie jak największą
część z nich poprzez recykling, a także z metod odzysku odpadów, takich jak odzyskiwanie energii. Wytyczne Unii Europejskiej wskazują, że do dnia 31 grudnia 2020 r. poziom
recyklingu frakcji odpadów komunalnych, takich jak papier, metal, szkła i tworzywa
sztuczne, musi być w wysokości co najmniej 50% wagowo. W momencie, gdy nie ma
możliwości wykorzystania w odpowiedni sposób zbędnych produktów, należy unieszkodliwić odpady. Duży udział w odpadach komunalnych mają zużyte opakowania, które
w dużej mierze wykonane są z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia,
takich jak plastik. To właśnie z tego powodu, mówiąc o ekologistyce, porusza się temat
ekologistyki opakowań. Z uwagi na ich wyrzucaną ilość istotne jest racjonalne zagospodarowanie odpadami opakowaniowymi [Szydłowski].

2.2. Internetowe giełdy odpadów
Internetowe giełdy odpadów idealnie wpisują się w intencje ekologistyki, a w szczególności stanowią idealne rozwiązanie w logistyce zwrotnej. Głównym zadaniem giełdy
jest wymiana handlowa odpadami. W większości przypadków użytkownikami może
być każda osoba fizyczna, a także przedsiębiorstwa. Jedna część z giełd dostępnych na
rynku internetowym ogranicza liczbę adresatów jedynie do podmiotów gospodarczych,
których charakter obejmuje odbiór odpadów lub ich nadmierne wytwarzanie. Proces
korzystania z tego typu platformy rozpoczyna się w momencie jednorazowego wypełnienia formularza, w którym oprócz podania danych osobowych, konieczne jest okre-
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ślenie opisu odpadów oraz warunki handlowe. Zazwyczaj budowa strony internetowej
nie różni się niczym innym od zwykłych popularnych serwisów z aukcjami internetowymi, czyli posiadają podział na kategorie, ze względu na rodzaj odpadów, takich
jak odpady metalowe, urządzenia elektryczne, odpady drewniane. Kolejna kategoria
pozwala na filtrację odpadów ze względu na województwo, w którym można je odebrać.
Istotną informacją dla przedsiębiorstw jest, że z większości serwisów można korzystać
bez opłat, co stanowi jeszcze większą motywację do wystawiania aukcji internetowych,
dzięki czemu odpady zamiast być składowane, mogą zostać ponownie wykorzystane
przez inne osoby lub przedsiębiorstwa.
W przypadku internetowych giełd odpadów rynek nie jest jeszcze popularny i prowadzony na szeroką skalę, lecz dzięki wprowadzeniu ekologistyki na obszarach zurbanizowanych, może on się bardzo szybko rozwinąć. Możliwe, że odpady będą się przemieszczać nawet po obszarach miasta, jeśli na jego obszarze zlokalizowana będzie duża
ilość przedsiębiorstw otwartych na ponowne ich wykorzystywanie [5].

Podsumowanie
Zagrożenie ekologiczne na całym świecie narosło do tego stopnia, że ochrona środowiska i zasobów naturalnych stały się głównym problemem gospodarczym, politycznym
oraz społecznym omawianym na forum największych międzynarodowych konferencji.
By ograniczyć ilość odpadów na obszarach zurbanizowanych, istotne jest wprowadzenie zasad ekologicznej logistyki w miejscu ich powstawania, minimalizacja produkcji
odpadów dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii małoodpadowych, a także zastępowanie tradycyjnie stosowanych surowców. Nowoczesnym rozwiązaniem problemu
powtórnego wykorzystania odpadów są również technologie odzyskiwania mas celulozowych i kompostu, a także licznych substancji chemicznych. W rozwijającym się świecie technologicznym, ekologistyka oznacza technologię bezodpadową, która pozwala na
pełnym wykorzystaniu surowca, a także na ograniczeniu energochłonnych procesów
utylizacji odpadów. Zastosowanie ekologistyki na obszarach zurbanizowanych pozwoli
na ochronę środowiska naturalnego i wykorzystanie surowców wtórnych, a co za tym
idzie na zmniejszenie kosztów produkcji oraz zużycia materiałów. Dodatkowo możliwe
będzie zredukowanie energochłonności pozyskiwania i przetwarzania surowców oraz
zwiększy się ich baza w gospodarce narodowej [Werner, Mierzwiak 2012].
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Eco-logistics as a method of waste management in urban areas
Ecology is becoming more and more important nowadays, while logistics is encountered at almost
every step, due to the need to optimize processes, especially their duration and costs. In order to efficiently and ecologically manage waste in urban areas, it is worth looking at ecology, which will allow
to minimize the amount of waste and its negative impact on the environment.

Keywords: eco-logistics, waste, waste management.

Rozdział 4
Innowacje w opakowaniach
biodegradowalnych i zabezpieczeniach w transporcie
Ewelina Świderska1, Marcin Głodek2
W dobie globalnej konkurencji rynkowej, koncentracji na poziomie obsługi klienta poprzez elastyczność łańcucha dostaw, szybkość reakcji na zmienny popyt, jakość oferowanych wyrobów i usług,
opakowania odgrywają jedną z kluczowych ról. Opakowania stanowią podstawę realizacji wszystkich
faz przepływu materiałowego w procesie logistycznym. Ze względu na wzrost zainteresowania ekologią w procesach logistycznych również opakowania zostały poddane innowacyjnym rozwiązaniom.
W niniejszym rozdziale przedstawiono innowacje w opakowaniach i zabezpieczeniach w transporcie
produktów.

Słowa kluczowe: opakowania, transport, ekologia.

Wprowadzenie
W ostatnich latach bardzo dużo słyszy się o zanieczyszczeniach spowodowanych
częstym użytkowaniem opakowań spożywczych wykonanych z tworzywa PET. Co prawda nie są one szkodliwe, ponieważ nie emitują szkodliwych substancji, ale w szybkim
tempie zaśmiecają otoczenie [www.recykling.pl]. Recykling plastiku oczywiście jest
możliwy, jednak w skali świata trafia do niego około 9% opakowań (2018 r.), cała reszta
kończy życie w spalarniach, na wysypiskach lub co gorsza w środowisku naturalnym.
Wzrastająca świadomość społeczeństwa na zagrożenia idące z używania opakowań
PET przyczynia się do coraz to większego zaangażowania i wykorzystania innego typu
1
2

  SNKL CORLOG, Wyższa Szkoła Logistyki.
  SNKL CORLOG, Wyższa Szkoła Logistyki.
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pojemników. Aby z tym walczyć, wielu przedsiębiorców próbuje wymyślić oryginalny
pomysł: czym można zastąpić znane wszystkim PET. Póki co łączy je to, że żadne rozwiązanie nie wyszło poza fazę projektów i nie spotkamy go na półkach sklepowych. Jak
widać wynalezienie dobrego konkurenta dla politereftalanu etylenu nie jest łatwe, zatem
wszystkie pomysły i prototypy można uznać jako innowacyjne w dziedzinie opakowań.

Rys. 1. Podział odpadów
Źródło: https://www.rp.pl/Gospodarka-Obiegu-Zamknietego/311309985-Przemysl-opakowan-stoi-przedwielkim-wyzwaniem.html

Zero waste. Czy plastikowe słomki i kubki jednorazowe to problem?
Konsumenci na całym świecie coraz częściej bojkotują używanie słomek oraz jednorazowych kubków w lokalach gastronomicznych i barach, aby ograniczyć zużycie plastiku. Konsumenci podążający za trendem zero waste nawołują do zaprzestania używania
słomek lub zastąpienie plastikowych dostępnymi alternatywami.
Kolejną propozycją są kubki jednorazowe oraz słomki, które zostały wyprodukowane z materiału roślinnego PLA. Polilaktyd to polimer z grupy poliestrów alifatycznych.
Jest to w pełni biodegradowalny materiał, a pozyskuje się go z odnawialnych surowców
naturalnych, między innymi z mączki kukurydzianej. Kubki jednorazowe wykonane
z PLA rozkładają się w ciągu 75–80 dni.
Duże przedsiębiorstwa decydują się na zmiany odnoszące się do ekologii. Przykładem jest McDonald’s, który od początku roku 2019 testuje słomki papierowe. W wybranych lokalach McDonald’s w całej Polsce przy zakupie napoju można dokonać ekologicznego wyboru – skorzystać z plastikowej słomki lub wybrać nowo wprowadzoną
ekologiczną. Akcja jest przeprowadzana w ramach przyjętej przez firmę rok temu strategii Scale for Good, zgodnie z którą do 2025 r. wszystkie odpady opakowaniowe z sal
jadalnych McDonald’s będą trafiać do recyklingu, a materiał, z którego są wykonywane,
będzie pochodził z odnawialnych, certyfikowanych bądź utylizowanych źródeł.
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Rys. 2. Biodegradowalne słomki oraz kubki
Źródło: https://cantino.pl/Sklep/p/biodegradowalna-czarna-slomka-5-mm-vw

Także do 2019 r. firma The Walt Disney Company zamierza wycofać ze swoich parków rozrywki i sklepów na całym świecie plastikowe słomki i mieszadła do napojów.
Według szacunków rocznie zużywanych jest tam ok. 175 mln plastikowych słomek
i 13 mln mieszadełek do takich napojów jak kawa czy herbata.

Alternatywy dla PET
Opakowania ze skrobi ziemniaczanej
Największe zastosowanie w opakowalnictwie znalazły takie biodegradowalne polimery jak polietylen, polipropylen i polistyren, zawierające skrobię [Borowy, Kubiak
2008]. Skrobie możemy pozyskać między innymi z ziemniaków, kukurydzy, ryżu, żyta,
owsa, pszenicy, tapioki i grochu. Największą zaletą tego rozwiązania jest to, że plastik
wyprodukowany przy użyciu skrobi jest ekologiczny i wyrzucony do gleby lub wody
bardzo szybko ulegnie rozkładowi na prostsze związki. Co więcej produkt ten jest prosty i szybki w produkcji. Dzięki czemu można go produkować, a nawet kompostować
w domowych warunkach. W przypadku żywności, z powodu higroskopijnej natury
materiału absorbującego, skrobia może służyć jako absorbent na przykład do wysięku
mięsa [http://bc.pollub.pl].

Opakowania SCOBY
Opatentowane przez absolwentkę School of Form poznańskiego Uniwersytetu SWPS
opakowania różnią się od spotykanych na co dzień, chociażby tym, że nie są produkowane, a hodowane. W rzeczywistości przyczynia się to do zmniejszenia zanieczyszczeń powstałych podczas produkcji opakowań z tworzyw sztucznych. Jednak czym jest SCOBY?
W uproszczeniu jest to tkanina z grzybka kambuchy o własnościach membrany, w którą
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można pakować żywność, jednocześnie przedłużając jej trwałość [SCOBY]. Produkt
ten nadaje się do jedzenia razem z jego zawartością, można go również wyrzucić na
kompost, co przyczyni się do wzbogacenia środowiska. SCOBY rośnie ok. 2 tygodni
i do wzrostu nie potrzebuje żadnych specjalnych warunków, poza stałą temperaturą ok.
25oC. Niestety projekt ciągle potrzebuje dopracowania, ponieważ sporym zagrożeniem
jest dla niego wilgoć. Przy dużej wilgotności materiał może chłonąć wodę.

Rys. 3. Opakowania SCOBY
Źródło: https://tech.wp.pl/zamiast-plastiku-grzyb-polka-prezentuje-jak-zastapic-smieciowe-opakowania6260545004542081a

Opakowania inteligentne
Są to opakowania spełniające funkcje monitoringowo-informacyjne posiadające
przystosowane wskaźniki. Sprawdzają one m.in. szczelność, temperaturę i wilgotność
w produktach i za pomocą barwnych oznaczeń przekazują informacje klientowi. Ich
głównym zadaniem jest ochrona konsumentów przed zakupem zepsutego produktu.
TRACEO – jest to mikrobiologiczny wskaźnik zaburzeń łańcucha chłodniczego
w przypadku łatwo psujących się produktów [http://www.labelsandlabeling.com] wprowadzony na rynek przez francuską firmę CRYOLOG. Traceo to samoprzylepna etykieta
stosowana do produktów mrożonych lub o określonej temperaturze składowania. Technologia ta aktywuje się automatycznie po przymocowaniu do produktu, dzięki czemu
jesteśmy w stanie kontrolować warunki, w jakich przebywa nasz produkt od produkcji
do momentu zakupu przez konsumenta. Jeśli w procesie dystrybucji łańcuch chłodniczy zostanie zerwany lub nasz produkt ulegnie przeterminowaniu, etykieta zabarwi się
i stanie się nieprzejrzysta, matowa. Dzięki temu konsumenci są chronieni przed kupnem
nieświeżego lub źle przechowywanego produktu.
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Rys. 4. Podział opakowań inteligentnych
Źródło: https://www.kierunekspozywczy.pl/artykul,20009,czym-sa-opakowania-inteligentne.html

Rys. 5. Etykieta do kontroli świeżości produktu
Źródło: https://opakowania.com.pl/news/etykieta-do-kontroli-swiezosci-produktu-w-opakowaniu-26396.html

SHOCKWATCH 2 – podstawowy samoprzylepny wskaźnik wstrząsów, niewymagający żadnej aktywacji. Jego etykieta posiada numery seryjne, dzięki którym jest identyfikowalny i nie może zostać podmieniony. Wskaźniki dostępne są w sześciu stopniach
czułości i ich wybór jest uzależniony od wagi i wielkości towaru. Jest on stosowany przy
przewozach zarówno do klientów, jak i wewnątrz magazynowych. Dzięki stosowaniu
shockwatch wzrasta nasz poziom obsługi klienta. Jest to spowodowane chociażby tym,
że redukowane są uszkodzenia podczas przesyłów produktu, a jeśli wciąż występują,
możemy bez problemu wskazać winne temu jednostki.
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Rys. 6. SchokWatch 2
Źródło: https://www.economic.com/shockwatch2-50g-rating-red-steralized-impact-indicators-50000ksw2-50g.html

TTI – (Time Temperature Indicators) wskaźniki temperatury i czasu
TTI występują w postaci różnego typu naklejek/etykiet przymocowanych na zewnątrz opakowań zbiorczych lub jednostkowych [http://www.agroindustry.pl]. Łączą
czas i natężenie odstępstw od zakresu normy, jakie mają miejsce w czasie dystrybucji
i przechowywania produktu, informując o zakończonym okresie bezpiecznego spożycia
[http://bonavita.pl]. Opierają się na chemicznej reakcji polimeryzacji albo na enzymatycznej hydrolizie tłuszczów lub też na efekcie fizycznej dyfuzji roztworu o zmienionej chemicznie barwie [https://www.plastech.pl/]. Tego typu wskaźniki są stosowane
głownie do produktów mrożonych. Po zmianie temperatury i przykładowo częściowym
rozmrożeniu zmieniają zabarwienie. Mają również zastosowanie w produktach przeznaczonych do podgrzewania w kuchence mikrofalowej – zmieniają barwę po osiągnięciu
odpowiedniej temperatury.

Rys. 7. Identyfikator TTI
Źródło: https://www.superprepper.com/mres/
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Pochłanianie tlenu w artykułach spożywczych
Przykładem jest absorber AGELESS. Nazywane często jako „Wiecznie Młode”. Przybierają one formę saszetki oraz etykiety. Ageless stosowany jest do artykułów spożywczych. Umieszcza się go w opakowaniu lub na opakowaniu. Jego zadaniem jest pochłonięcie tłuszczów w procesie utleniania tłuszczów. Dzięki saszetkom opóźnia się proces
starzenia zawartości. Nadaje się on zarówno dla żywności ekologicznej, jak i naturalnej.
Dla przykładu (rys. 8):
a) zapobieganie pleśni na pizzy,
b) zapobieganie przebarwieniom na wędlinach.
a)					

b)

Rys. 8. Pochłanianie tlenu w artykułach spożywczych
Źródło: http://www.mgc-a.com [dostęp: 22.02.2019].

Wśród opakowań inteligentnych można znaleźć specjalne jednorazowe wieczka, które zastosowanie znajdą do napojów gorących (np. do herbaty). Kolor wieczka informuje
konsumenta o temperaturze znajdującego się wewnątrz napoju. Dzięki temu konsument
unika poparzenia w trakcie konsumpcji (rys. 9).

a)
b)
Rys. 9. Fazy zmian koloru jednorazowego wieczka firmy Smart Lid System: a) poprawnie zamknięty
kubek, b) niepoprawnie zamknięty kubek
Źródło: http://www.smartlid.com/ [dostęp: 22.02.2019].
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Sposoby ograniczenia stosowania sztucznych opakowań
W ciągu ostatnich 50 lat ilość wytwarzanych tworzyw sztucznych wzrosła 20-krotnie.
I wciąż rośnie, choć w Europie od 10 lat utrzymuje się na dość stabilnym poziomie.

Rys. 10. Globalna produkcja plastiku w latach 1950–2016
Źródło: https://www.green-projects.pl/zanieczyszczenie-plastikiem-globalny-problem/

Naczynia z otrębów
Naczynia jadalne, które są w pełni kompostowalne, stabilne i wytrzymałe, idealne do
ciepłych oraz zimnych potraw, odporne na wysokie temperatury. Normy oraz certyfikaty: wyprodukowane zgodnie z praktyką produkcyjną i higieniczną, spełniają wymagania
wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością EN 13432 oraz ASTM 6400.
Do ich produkcji wykorzystuje się wyłącznie spożywcze otręby pszenne, można je
nawet ugryźć. Czas rozkładu to tylko 30 dni.

Rys. 11. Naczynie z otrębów
Źródło: https://cantino.pl/Sklep/p/talerz-okragly-plaski-24-cm
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Naczynia z liści palmowych
Bardzo wytrzymały produkt o niepowtarzalnej strukturze, nadający się do wielu
różnorodnych – zimnych, gorących, wilgotnych oraz oleistych potraw. Naczynia z liści
palmowych nadają się do przechowywania w zamrażarkach oraz do używania w piekarniku i kuchence mikrofalowej. Liście palmowe w kompostowniku rozkładają się
w czasie 90 dni.

Rys. 12. Naczynie z liści palmowych
Źródło: https://cantino.pl/Sklep/p/talerz-z-lisci-palmowych-kwadratow.y

Naczynia z trzciny cukrowej
Cechy produktu: w pełni kompostowalne, 100% naturalne, można używać w piekarniku, mikrofalówce, lodówce, zamrażarce; wytrzymują temperatury od -20°C do 220°C,
wytrzymalsze od papierowych naczyń. Idealne do potraw gorących, mokrych, oleistych,
świetnie izolują termicznie. Po wykorzystaniu naczynia z trzciny cukrowej rozkładają
się w ciągu 90 dni, bez negatywnego oddziaływania na środowisko.

Rys. 13. Naczynie z trzciny cukrowej
Źródło: https://www.bionaczynia.pl/talerze/36-talerz-okragly-155mm.html
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Podsumowanie
Celem omówionego tematu było pokazanie innowacyjności w logistyce w temacie
opakowalnictwa. Dzięki temu duże przedsiębiorstwa produkujące wyroby oraz konsumenci, którzy je nabywają, posiadają wiedzę, która pozwala na optymalny wybór.
Gdy połączymy obecne informacje o opakowaniach z nową technologią, otrzymamy
opakowania inteligentne. Miejmy nadzieję, że ukazane substytuty tworzyw sztucznych
w najbliższym czasie je faktycznie zastąpią. Wpłynie to nie tylko na jakość produktów,
lecz również na ekologię, która coraz trudniej radzi sobie z naszym negatywnym wpływem na środowisko.
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Innovation in biodegradable packaging and transport safeguards
In the era of global market competition, concentration on the customer service level through the
flexibility of the supply chain, speed of response to changing demand, quality of products and services
offered, packaging plays one of the key roles. Packaging is the basis for all phases of material flow in
the logistics process. Due to the growing interest in ecology in logistics processes, packaging has also
undergone innovative solutions. This chapter presents the innovations in packaging and security in
product transport.

Keywords: packaging, transport, ecology.

Rozdział 5
Innowacyjne połączenia kolejowe
pomiędzy Azją a Europą
Karolina Pawlak1, Kamil Wiatrak2
Transport kolejowy staje się coraz ważniejszą gałęzią transportu towarowego, oferuje możliwość
transportu różnych towarów wewnątrz i na zewnątrz kontynentu. Dynamiczny rozwój krajów azjatyckich wymusza wzrost handlu międzynarodowego. Transport kolejowy jest jednym z najlepszych
rozwiązań pod względem czasu dostawy, ponieważ jest krótszy niż transport morski, ale dłuższy niż
transport lotniczy. W niniejszym rozdziale przedstawiono innowacyjne połączenia kolejowe pomiędzy
Azją a Europą.

Słowa kluczowe: transport, transport kolejowy, korytarze transportowe, czas, przewóz.

Wstęp
Rola handlu międzynarodowego wzrasta z dnia na dzień, łatwość przemieszczania
się oraz liberalizacja prawa doprowadziły do przemieszczania się produkcji poza granice
państw. Bardzo dynamiczny rozwój regionów Azji wymusza wzrost handlu międzynarodowego oraz zapotrzebowanie na częstsze usługi transportowe pomiędzy Europą a Azją.
Przedsiębiorstwa stawiają coraz większy nacisk na elastyczność łańcuchów dostaw bez
narażenia bezpieczeństwa towarów oraz zwiększenia się kosztów. Transport kolejowy
wykorzystywany jest w przewozach międzynarodowych na średnie i długie trasy, wewnątrz kontynentów i pomiędzy nimi. Innowacja dróg transportowych przyczyniłaby
się do ułatwienia wymiany handlowej oraz dynamizacji współpracy gospodarczej po1
2

  SNKL CORLOG, Wyższa Szkoła Logistyki.
  SNKL CORLOG, Wyższa Szkoła Logistyki.
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między państwami Europy i Azji. Można liczyć zatem na zwiększenie się inwestycji,
konsumpcji oraz popytu globalnego.

1. Innowacyjny projekt Szlaku Jedwabnego
Koncepcja Nowego Szlaku Jedwabnego została zaprezentowana jesienią 2013 r., pomysł ten promowany był pod nazwą „Jeden Pas, Jedna Droga” jako projekt, który na
celu ma rozwinięcie połączeń infrastrukturalnych w krajach mniej rozwiniętych oraz
utrzymanie otwartości rynków zewnętrznych na chiński handel i inwestycje.
1.1. Założenia projektu

Innowacyjna koncepcja, która w dużej mierze ma usprawnić drogi przesyłowe pomiędzy Europą a Azją oraz pogłębić współpracę państw znajdujących się na trasie. Projekt ten ma opierać się na transporcie kolejowym i morskim. Nowy szlak jedwabny
miałby bazować na starym, który działał od III w. p.n.e. do XVII w. n.e. jednak stracił
na znaczeniu w skutek odkrycia drogi morskiej do Chin. Nowy szlak natomiast ma
być siecią dróg kolejowych łączących Chiny z Azją Centralną aż do Europy, a drogą
morską połączeniem Dalekiego Wschodu z Bliskim Wschodem i Afryką. Aktualnie
transport większości towarów z Europy do Azji odbywa się drogą morską, co oznacza,
iż dostawy trwają około miesiąca i są znacznie droższe niż transport kolejowy, rocznie
tę drogę przebywa ponad 250 mln t ładunków. Dlatego poszukiwane są rozwiązania,
które znacznie skrócą ten czas oraz zmniejszą koszty. Nowe trasy miałyby za zadanie
stworzenie możliwości dostaw w kilkanaście, a nawet kilka dni z odległych od siebie
miejsc, umożliwiłyby również zwiększenie transportowanych towarów.

Rys. 1. Mapa Nowego Jedwabnego Szlaku
Źródło: https://www.chinskiraport.pl/blog/wp-content/uploads/2018/05/nowy-jedwabny-szlak-mapa.jpg
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Udział w projekcie miałoby wziąć około 70 państw, jest on otwarty dla wszystkich
chętnych państw, jak i regionów. Głównym pomysłodawcą inwestycji są Chiny, bowiem
jest to dla nich ogromna możliwość dalszego rozwoju oraz umocnienia swojej pozycji na
arenie międzynarodowej, dlatego też mają największe korzyści, jednak projekt ma być
realizowany przez wszystkich uczestników wspólnie, tym samym ma być korzystny dla
wszystkich zaangażowanych. Państwa, które będą uczestniczyły w tym ogromnym programie, będą miały za zadanie współpracować w obszarze handlu i inwestycji. Oznacza
to, że konieczne będzie wprowadzenie ułatwień i zniesienie barier, np. wprowadzenie
ulg podatkowych, które będą zachęcały do korzystania ze szlaku. Wdrożenie ułatwień
w transporcie może również zlikwidować dotychczasowe problemy, które wynikają
z przepisów dotyczących tranzytu towarów na terenie Rosji. Ta koncepcja pozwoliłaby
również na ożywienie relacji gospodarczych i kulturowych pomiędzy państwami oddalonymi od siebie o setki, a nawet tysiące kilometrów. PKP LHS intensywnie przygotowuje się do uruchomienia Nowego Jedwabnego Szlaku, pod koniec stycznia 2018 r.
podpisano umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w sprawie finansowania programu inwestycyjnego o wartości blisko 300 mln zł, z czego 121 mln zł wyniesie kredyt
z Ebi. Łącznie do 2025 r. PKP LHS planuje zainwestować w modernizację infrastruktury
i taboru ok. 800 mln zł.
1.2. Polska jako uczestnik Jedwabnego Szlaku

Nasz kraj ze względu na swoje położenie geograficzne ma dużą szansę na rozwój
handlu i infrastruktury, bowiem może stać się bramą Chin do Europy, tutaj towary
przekraczałyby granicę celną oraz miejsce, by miał przeładunek towarów, które następnie byłyby transportowane do innych miejsc Europy. Powstałyby również nowe centra
logistyczne, bowiem Polska dysponuje dużą liczbą logistyków, kierowców, informatyków
oraz inżynierów. Nasze państwo jest również największym krajem europejskim wchodzącym w inicjatywę współpracy Chin z Europą Środkowo-Wschodnią. Jednak w tym
wszystkim Polska nie może zapominać o zabezpieczeniu własnych interesów i dbaniu
o nie, państwo jest gotowe na współpracę jednak pod warunkiem równych korzyści
i włączenia do projektu inwestycji polskich firm. Prawdą jest to, że transport pomiędzy
Chinami i Polską ma już miejsce, bowiem w 2016 r. pierwszy pociąg towarowy wjechał
do stacji PKP Cargo Warszawa, jest to jednak znacznie mniejsza ilość niż zakłada projekt Jedwabnego Szlaku.
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2. Korytarze transportowe pomiędzy Europą a Azją
2.1. Przebieg geograficzny

Proces globalizacji jest jedną z cech charakterystycznych dla współczesnej gospodarki. Jest to bardzo szeroki i złożony proces tworzący powiązania pomiędzy państwami,
przedsiębiorstwami i społeczeństwami, zapewnia on korzyści ze skali produkcji i przedłużenia cyklu życia produktów. Uważa się, że największy postęp dokonał się w sferze
ekonomicznej, konsekwencją tego jest tworzenie się globalnej gospodarki, czyli konieczności racjonalizacji przewozów międzynarodowych i wymusza konkurencję między
różnymi gałęziami transportu. Proces ten jednak obejmuje też strefę technologiczną,
socjologiczną a także kulturową.
W kształtowaniu się przyszłego systemu transportowego coraz bardziej zarysowuje
się trend globalizacji procesów gospodarczych, w związku z tym trzeba uwzględniać
zmiany zachodzące w strukturze produktu globalnego. Następuje coraz częstsze przekraczanie granic kontynentów Europy i Azji, w takim razie oba z tych kontynentów
mają zadanie usprawnić połączenie pomiędzy sobą. Transport kolejowy z krajów Europy do Azji realizowany jest w tranzycie przez terytorium Polski dwoma magistralami
kolejowymi: CE20 na odcinku Frankfurt Oder/Kunowice–Terespol/Brześć oraz CE30
na odcinku Horka/Bielawa Dolna–Medyka/Mościska.

Rys. 2. Magistrala kolejowa CE20 na terenie Polski
Źródło: https://slideplayer.pl/slide/406591
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2.2. Korytarze łączące Europę z Azją

Wymiana handlowa pomiędzy państwami Wschodu i Zachodu jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na dynamikę rozwoju ekonomicznego. W ostatnich latach znacznie wzrósł stopień wymiany handlowej pomiędzy Europą a Azją, główną przyczyną tej sytuacji jest dynamiczny rozwój państw Azji, a w szczególności Chin.
Na ten kraj przypada 4% globalnego handlu, a w zakresie przewozów kontenerowych
20–25% światowego importu i eksportu. Są tam realizowane ogromne przewozy, dlatego szczególną rolę odgrywają korytarze transportowe. Ważną rolę odgrywa Magistrala
Transsyberyjska na kierunku Zachód–Wschód–Zachód, wykorzystanie jej pozwoliłoby skrócić czas transportu o 50%. Kolej Transsyberyjska jest podstawowym lądowym
połączeniem krajów Azji (w szczególności Chin, Japonii, Korei) z Europą, stanowi ona
północne odgałęzienie Transazjatyckiej Magistrali kolejowej i jest przedłużeniem transseuropejskiego korytarza transportowego nr II (Berlin–Warszawa–Mińsk–Moskwa–
Niżny Nowgrod). Długość tego połączenia wynosi 930 km, licząc od granicy Republiki
Korei do Magistrali Transsyberyjskiej w Rosji.

Rys. 3. Przebieg II transeuropejskiego korytarza transportowego
Źródło: https://docplayer.pl/9419439-Porozumienie-i-wspoldzialanie-w-ocenie-oddzialywania-nasrodowisko.html
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Obecnie najbardziej wykorzystywany jest korytarz biegnący przez Kazachstan, jego
początek znajduje się na przejściu granicznym Chiny–Kazachstan, a dokładniej Alaszankou–Dostyk, w latach 2014–2016 liczba transportowanych kontenerów wynosiła
104 tys. TEU. Na drugim miejscu ukazuje się korytarz rozpoczynający się w Zabajkalsku
na rosyjskim Dalekim Wschodzie, w 2016 r. liczba TEU wyniosła 32,7 tys. Wykorzystanie modelu kontenerowego całopociągowego znacznie skraca czas transportu. Korytarze
te odznaczają się bardzo dobrą jakością infrastruktury, wszystkie trasy kolejowe z wyjątkiem Bojynty–Dostyk w Kazachstanie są zelektryfikowane i wyposażone w podwójny tor, natomiast braki w infrastrukturze Kazachstanu są systematycznie uzupełniane.
Korytarze transportowe pomiędzy Azją a Europą były przedmiotem wielu inicjatyw
międzynarodowych m.in. w Ramach Komisji Gospodarczo-Społecznej ds. Azji i Pacyfiku, programu CAREC, a także inicjatywy rozbudowy korytarzy transkaspijskich.
W ich związku przeprowadzono wiele działań dążących do zwiększenia przewozów kolejowych m.in. budowę i modernizację tras kolejowych, usprawnienie procedur celnych
i odpraw granicznych, unifikację dokumentów przewozowych, a również zwiększenia
bezpieczeństwa przewozów.

Rys. 4. Linia Transsyberyjska – linia czerwona
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolej_Transsyberyjska#/media/File:Trans_siberian_railroad_large.png

3. Transport kolejowy wyborem pośrednim
Transport kolejowy można uznać za formę pośrednią między transportem morskim,
który jest tani, ale wolny, a lotniczym, który jest drogi, ale szybki. Czas transportu morskiego to około 30 dni, lotniczego około 5–9 dni, natomiast przewóz koleją wynosi około 15–19 dni. Tak samo pod względem cenowym pociąg wychodzi pośrednio, transport
morski jest najtańszy, dwukrotnie drożej wypada przewóz koleją, a najdrożej transport
lotniczy. Przedsiębiorstwa natomiast nie kierują się tylko czasem dostawy i ceną, innymi
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ważnymi aspektami jest chociażby bezpieczeństwo towarów, ich wartość, punktualność
oraz podatność na zniszczenia. Dużą zaletą transportu kolejowego jest spora niezależność, bowiem towary dostarczane transportem morskim, muszą być realizowane dalej
transportem kołowym, co wiąże się z ponownymi kosztami oraz dodatkowym czasem
na przeładunek. Podobnie w sytuacji transportu lotniczego towary dostarczane są do
terminali dalej muszą być realizowane transportem kołowym, co wiąże się z tymi samymi następstwami, co w przypadku transportu morskiego. W przypadku przewozu kolejowego zazwyczaj nie występuje konieczność przeładunku oraz wykorzystania
transportu kołowego na dłuższy dystans, wiąże się to z dużą gęstością występowania
terminali cargo.
Natomiast przewagą transportu lotniczego i morskiego nad kolejowym są kontrole
celne, w przypadku kolei są to kilkukrotne kontrole na trasie, a w przypadku transportu
lotniczego i morskiego są to dwie na wyjściu i wejściu. Skutkiem tego jest zaoszczędzony czas, pociągi na miejsce docierają z dokładnością do 1–2 dni, a samolot oraz statek
z dokładnością do kilku godzin. Czas jest bardzo istotną kwestią, ponieważ klientom
najbardziej zależy na gwarantowanym czasie dostawy. Kolej również ma swoje plusy
w przypadku towaru o dużych gabarytach oraz takich, które są podatne na zniszczenia,
bowiem przewóz koleją w tym przypadku wychodzi taniej od transportu morskiego
i lotniczego.
Transport kolejowy jest w dużej mierze opłacalny w przypadku produktów wymagających dużych nakładów kapitałowych i o wysokiej marży, bowiem im wyższa jest
wartość przewożonych towarów w stosunku do ich objętości, tym mniej istotna staje
się cena. Transport drogą morską produktów o wysokiej wartości skutkuje zamrożeniem kapitału na czas przewozu, czyli około 30 dni, oraz generuje wysokie koszty dla
przedsiębiorstw.

4. Czym kierują się przedsiębiorstwa UE oraz Chin, wybierając kolej?
Na ten moment według statystyk około 65–67% dostaw koleją stanowią materiały
wysokowartościowe tzn. elektroniczne, elektromaszynowe, farmaceutyczne i chemiczne.
Dlatego dla firm produkujących dane towary najważniejszy jest jak najkrótszy czas dostawy, im krótszy jest czas transportu produktów o wysokiej wartości, tym bardziej jest
atrakcyjny dla klientów, a także ogranicza on koszty producentów, ponieważ zmniejsza
czas zamrożenia kapitału oraz generuje oszczędności na niższych kosztach ubezpieczenia i magazynowania towaru.
Kolejnym priorytetem jest bezpośrednie połączenie kolejowe między fabrykami,
które również ma na celu zaoszczędzenie czasu oraz kosztów transportu. Najczęściej
kierują się tym firmy motoryzacyjne oraz elektroniczne, dla których ważnym elementem
jest możliwość szybkiego dostosowania produkcji do zmian preferencji konsumentów.
Jeśli chodzi o firmy motoryzacyjne ważnym elementem jest współdziałanie fabryk pomiędzy sobą poprzez szybkie i stabilne dostawy w celu redukcji pracy w toku i ilości
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magazynowanych części. Fabryki często wynajmują całe pociągi do przewozu towarów,
gdyż jest to dla nich bardziej opłacalne ze względu na cenę i czas dostawy. W przypadku
regularnych przewozów danej firmy służby celne mogą zastosować uproszczone procedury, co zmniejsza ryzyko zatrzymania lub zwrócenia towaru ze względu niezgodności
z normami danego państwa, a taka procedura znacznie skraca czas dostawy.
Następnym ważnym aspektem jest kontrolowana temperatura, czego wymagają
przedsiębiorstwa eksportujące żywność, jest to możliwe dzięki lokomotywom spalinowym, które są wyposażone są w wagony z regulowaną temperaturą. Jednak obecnie
transport żywności z Europy jest zakazany w skutek ustanowienia embarga przez Rosję,
z tego powodu utrudnione jest stosowanie pociągów do przewozu żywności.
Wielu producentów wybiera transport koleją ze względu na produkty o krótkim
cyklu życia, np. firmy, które wprowadzają nową kolekcję odzieży lub firmy elektoniczne,
tutaj również ważny jest czas, aby wszystkie produkty dotarły na czas premiery. Odrębną kwestią jest dostarczanie produktów awaryjnie, np. ze względu na uszkodzenie
zamówionego towaru bądź niezgodnego z zamówieniem. W tych sytuacjach większość
przedsiębiorstw wybiera przewóz koleją, gdyż nie uzyskują wystarczającej marży na inny
transport, a zależy im, aby produkty dotarły według gwarantowanego czasu.

5. Uwarunkowania prawne i organizacyjne
Przewóz ładunków transportem kolejowym napotyka na różne utrudnienia, które
wynikają z obecnych dwóch systemów międzynarodowego prawa przewozowego, tj.
konwencja COTIF/CIM i Umowa SMGS oraz z różnej szerokości torów. Zmiana z jednego systemu na drugi zachodzi na kolejowych przejściach granicznych między Polską
a Rosją, Litwą, Białorusią i Ukrainą. Koleje, które stosują te przepisy, przyjęły dodatkowe
uregulowania prawno-przewozowe oraz płatnicze, aby przewozy w krajach Europy oraz
Azji mogły być realizowane.
Regulacje prawno-przewozowe, które obowiązują, powinny zawsze być umieszczane
przez nadawców przesyłek, ponieważ zawierają dokładne treści wpisane w rubryki listu
przewozowego CIM i SMGS. Zawarte w nich są informacje o nazwie stacji, w jakiej następuje zmiana listu przewozowego. Podstawą zmiany listu przewozowego są wskazówki
od nadawcy, które powinien załączyć w pierwotnym liście przewozowym.
Więcej szczegółowych warunków prawno-przewozowych jest zawarte w „Postanowieniach uzupełniających do obowiązującego prawa przewozowego dla przewozu
ładunków między Niemcami i Polską a Rosją, Litwą, Białorusią i Ukrainą, a także tranzytem przez te kraje w kierunku W–Z–W”. Te postanowienia mają na celu uregulowanie
warunków realizacji przewozów, przy uwzględnieniu szczególności wynikającej z istniejących granic norm prawno-przewozowych CIM-SMGS oraz „granic infrastrukturalnych”. Te zarządzenia dotyczą głównie uzgadniania i sterowania przewozami ładunków
na trasie Wschód–Zachód–Wschód, uszczegółowiania zakresu zadań kolei biorących
udział w przewozach, eliminowaniu trudności przy przekazywaniu ładunków między
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stacjami granicznymi, zasad przewozu ładunków w wagonach szerokotorowych oraz
warunków przewozu i przeładunku określonych towarów, przenoszenia danych na temat listów przewozowych, zasad przewożenia towarów przekraczających skrajnie i wyjątkowo ciężkich.
Wszystkim tym uzgodnieniom podlegają m.in. ładunki w cysternach, towary przewożone w komunikacji przestawczej, przewozy rudy i węgla oraz ładunki nadawane do
przewozu z przeładunkiem po stronie kolei zdającej.
Transport koleją byłby bardziej usprawniony, gdyby nie stosowanie dwóch różnych
systemów prawno-przewozowych. Jeśli zniesiona byłaby procedura ponownego nadawania tych samych towarów na przejściach granicznych, transport zyskałby również
na czasie.

6. Lokalizacja wybranych centrów logistycznych w przewozach lądowych
Europa–Azja
Czynnikiem zachęcającym do lokowania centrów logistycznych są korytarze transportowe, bowiem panuje tam największa różnorodność infrastruktury transportu.
6.1. Centra logistyczne w Europie

Odgrywają one ważną rolę w transporcie pomiędzy Europą a Azją.
Na obszarze Polski zlokalizowane są: Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin
–Stare Miasto S.A. z siedzibą w Modle Królewskiej oraz Centrum Logistyczno-Inwestycyjne Poznań-Clip z siedzibą w Swarzędz-Jasinie. Oba centra znajdują się w korytarzu
transportowym nr II.
6.1.1.

Rys. 5. Lokalizacja Wielkopolskiego Centrum Logistycznego Konin – Stare Miasto S.A. oraz Centrum Logistyczno-Inwestycyjne Poznań-Clip
Źródło: https://wiadomosci.dziennik.pl.
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W korytarzu nr III znajduje się Śląskie Centrum Logistyki S.A. w Gliwicach oraz
Stawków.

Rys. 6. Lokalizacja Śląskiego Centrum Logistyki w Gliwicach
Źródło: https://wiadomosci.dziennik.pl.

6.1.2. Niemcy

W korytarzu nr II i III znajdują się również niemieckie centra logistyczne. Centrum logistyczne GVZ Berlin West położone w sąsiedztwie Berlina, GVZ Berlin Ost
Freienbrink położone na południowy wschód od Berlina, Centrum logistyczne Lipsk,
położone na północny zachód od miasta Lipsk oraz Centrum logistyczne Drezno
– Friedrichstadt.
6.1.3. Chiny

Jednym z dobrze zorganizowanego centrum logistycznego w Chinach jest Szangchaj,
jest to największy chiński ośrodek gospodarczy, finansowy i komunikacyjny. Ładunki
mogą być przewożone koleją przez Magistralę Transsyberyjską, a następnie przez korytarz nr II transportowane do Europy Zachodniej.

7. Transport kolejowy a ochrona środowiska
Transport kolejowy jest z jednych, które są najmniej szkodliwe dla środowiska,
a emisja spalin jest mniejsza niż w transporcie drogowym czy lotniczym. Połączenie
realizowane przez spółkę Fujitsu i Siemensa między Chinami i Niemcami jest przedstawiane jako „zielony pociąg IT’, ponieważ ma mniejszą o 95% emisję CO2 niż transport
lotniczy. Rosnące wymagania odnośnie ochrony środowiska mogą powoli doprowadzić
do odejścia od transportu lotniczego na rzecz kolejowego.
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Podsumowanie
Połączenia kolejowe pełnią ogromną rolę w gospodarce światowej. Kolej daje przede
wszystkim możliwość przewozu dużej ilości danych dóbr czy surowców takich jak np.
węgiel, ropa, cement czy też artykuły chemiczne. Mimo że mamy już połączenia kolejowe pomiędzy państwami Wschodu i Zachodu, innowacja ich usprawniłaby przewóz,
skróciła czas dostaw pomiędzy daleko odległymi od siebie miejscami oraz pomniejszyła
koszty. Są to plany, które stoją pod znakiem zapytania i są zależne od tego, jak państwa
będą ze sobą współpracować. Dobrym pomysłem byłoby też ustanowienie jednego systemu przewozowego, który by zniósł konieczność zmian listów przewozowych i zaoszczędził czas, na którym wszystkim zależy.
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Railway connections between Asia and Europe
Rail transport is becoming an increasingly important branch of freight transport, it offers the possibility of transporting various goods inside and outside the continent. The dynamic development of
Asian countries forces an increase in international trade. Rail transport is one of the best solutions
in terms of delivery times, as it is shorter than maritime transport but longer than air transport. This
chapter presents the innovative railway connections between Asia and Europe.

Keywords: transport, rail transport, time, transport, transport, transport corridors.

Część IV
Praktyczne zastosowania narzędzi optymalizacyjnych
w logistyce

Rozdział 1
Wpływ kontaktu z klientami na efektywność dystrybucji
na poziomie strategicznym – case study
Łukasz Drozd1, Adam Koliński2, Jerzy Kur3
Efektywność łańcucha dostaw jest jednym z najważniejszych problemów współczesnej logistyki.
To problem na poziomie operacyjnym, jak również na poziomie strategicznym. Działanie łańcucha
dostaw jest bardziej skuteczne w sytuacji, gdy jest on zorientowany na tworzenie wartości, przez co
wpływa bezpośrednio na jego efektywność. Należyta obsługa klienta jest jednym z tych zagadnień, co
do których przywiązuje się w logistyce bardzo dużą wagę. W dużym uproszczeniu zadowolenie klienta
z towaru lub usługi przekłada się na proces kształtowania jego lojalności. Dzięki temu rośnie szansa
na jego ponowne skorzystanie z oferty, generując dalsze zyski dla przedsiębiorstwa. W niniejszym
rozdziale Autorzy dokonali analizy wpływu kontaktu z klientami na efektywność dystrybucji, w ujęciu
zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem.

Słowa kluczowe: obsługa klienta, efektywność dystrybucji, analiza SWOT.

Wprowadzenie
Efektywność łańcucha dostaw jest jednym z najważniejszych problemów współczesnej logistyki. To problem na poziomie operacyjnym, jak również na poziomie strategicznym. Efektywność jest ważnym zagadnieniem z punktu widzenia organizacji procesów, które zachodzą w przedsiębiorstwie i w łańcuchu dostaw. Problem możliwych
zagrożeń występuje w sytuacji, gdy dąży się do maksymalizacji efektywności. Problem
1
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  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania.
3
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zdefiniowania pojęcia efektywności jest bardzo trudnym zadaniem, z tego względu, że
istnieje duża ilość przedsiębiorstw, które współpracują ze sobą w łańcuchu dostaw, jak
również potencjał wewnętrzny tych przedsiębiorstw, możliwie wysoko złożony np. potencjał produkcyjny lub potencjał magazynowy. Poza tym efektywność każdego z przedsiębiorstw niestety bezpośrednio nie przekłada się na efektywność w łańcuchu dostaw
[Śliwczyński 2008, s. 83–84].
Działanie łańcucha dostaw jest bardziej skuteczne w sytuacji, gdy jest on zorientowany na tworzenie wartości, przez co wpływa bezpośrednio na jego efektywność. W koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw wartość nie musi być kategorią ekonomiczną jak
wartość dodana, z którą często jest mylona. Wartość ta może mieć różnorodną postać.
Orientacja na tworzenie takiej wartości sugeruje, by w takim przedsiębiorstwie została
wprowadzona nowa metoda relacji między dostawcami a odbiorcami, czyli konieczność
budowy niekonfrontacyjnych relacji. Orientacja na tworzenie wartości wymaga również
podejmowania decyzji generujących dodatkowe koszty, lecz koszty te nie pokazują widocznych efektów w miejscu, w którym są ponoszone, lecz dotyczą innych miejsc w łańcuchu dostaw, dzięki którym przepływ materiałowy jest bardziej efektywny. Tworzenie
wartości zorientowanej na potrzebach i oczekiwaniach klienta jest warunkiem koniecznym przeprowadzenia analizy efektywności procesu dystrybucji w ujęciu łańcucha dostaw. W zakresie łańcucha dostaw konieczne może się okazać zastosowanie strategii
efektywnej obsługi klienta – ECR (Efficient Consumer Response), która daje możliwość
maksymalizacji zadowolenia ostatecznych klientów przy jednoczesnej redukcji kosztów
wszystkich podmiotów znajdujących się na drodze produktu do ostatecznych odbiorców [Baraniecka 2004, s. 15]. W literaturze przedmiotu funkcjonuje wiele definicji ECR
[Obersojer 2009; Seifert 2006; Corsten, Kumar 2005; Lingenfelder, Kreipl 2007; Kotzab
1999; Kurnia, Johnston 2001], które wyróżniają jej elementy, funkcje oraz różne cele zastosowań. W zakresie zarządzania logistycznego w łańcuchu dostaw efektywna obsługa
klienta jest charakteryzowana najbardziej kompleksowo.

Znaczenie obsługi klienta w logistyce
Należyta obsługa klienta jest jednym z tych zagadnień, co do których przywiązuje się
w logistyce bardzo dużą wagę. W dużym uproszczeniu zadowolenie klienta z towaru lub
usługi przekłada się na proces kształtowania jego lojalności. Dzięki temu rośnie szansa
na jego ponowne skorzystanie z oferty, generując dalsze zyski dla przedsiębiorstwa.
Można zatem uznać, że jednym z głównych zadań logistyki jest należyta obsługa klienta,
a jej poziom jest często czynnikiem wpływającym na przewagę konkurencyjną [Halicka,
Święcka 2012, s. 211–225].
Podobnie jak w przypadku problemu z jednoznacznym zdefiniowaniem jakości,
obsługa klienta również jest zagadnieniem wielowymiarowym. Oznacza to, że wyjaśnienie tego terminu zależy w dużej mierze od kontekstu i obszaru działań. Obsługę
klienta można zatem przedstawić według D. Kempny jako „umiejętność lub zdolność
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zaspokajania wymagań i oczekiwań klientów, głównie co do czasu i miejsca zamawianych dostaw, przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych form aktywności logistycznej,
w tym transportu, magazynowania, zarządzania zapasami, informacją i opakowaniami”
[Kempny 2001]. Inna definicja, autorstwa K. Rutkowskiego, przedstawia obsługę klienta
jako „zdolność systemu do zaspokajania potrzeb klientów pod względem: czasu, niezawodności, komunikacji i wygody” [Flaszewska 2011, s. 419–433].
Ze względu na wyraźne różnice w podejściu autorów do definiowania tego terminu najlepiej obsługę klienta rozpatrywać w trzech aspektach jako [Flaszewska 2011,
s. 419–433]:
–– określone działania – obsługa klienta jest szczególnym zadaniem, które firma musi
wykonać w celu zaspokojenia jego potrzeb,
–– pomiar wykonywanych działań – obsługa klienta rozpatrywana jest w kategoriach
określonych mierników realizacji wyników działań,
–– filozofia – obsługa klienta urasta do rangi zobowiązania, za które odpowiedzialna jest cała firma. Jest to realizowane poprzez zapewnienie klientowi satysfakcji
dzięki możliwie najlepszej obsłudze.
Cały proces obsługi klienta obejmuje działania zmierzające do opracowania standardów obsługi, realizacji zamówień czy opieki na każdym etapie sprzedaży. Można zatem
wyróżnić trzy ściśle zależne od siebie fazy obsługi klienta jakimi są fazy: przedtransakcyjna, transakcyjna i potransakcyjna.
W pierwszej fazie przed dokonaniem transakcji przez klienta przygotowywane
i wyznaczane są standardy realizacji zamówienia oraz obsługi w oparciu o preferencje
potencjalnego odbiorcy. Wiąże się to z wykonaniem badań marketingowych (w tym
kwestionariuszy i ankiet), identyfikacją potrzeb czy też określeniem grupy docelowej.
W tej fazie przygotowawczej ustala się również politykę obsługi klienta i przeszkala
pracowników w jej regułach. Ważne jest również określenie struktury organizacyjnej
oraz dostosowanie programów komputerowych i całego systemu pracy.
Wkraczając w fazę transakcyjną, obsługa klienta zostaje skupiona na pomyślnym
przeprowadzeniu procesu realizacji zamówienia. Na tym etapie można wskazać wiele
elementów obsługi klienta dotyczących zarówno obsługi dostawy, jak i samego składania zamówienia m.in. [Barcik 2012]:
–– czas dostaw – czas, jaki upłynął od momentu złożenia zamówienia, do momentu
jego otrzymania przez klienta,
–– dostępność zapasu – gotowość do realizacji zamówień towarów na stanie
magazynowym,
–– elastyczność dostaw – dostosowanie czasu i sposobu dostawy do oczekiwań
klienta,
–– częstotliwość dostaw – określenie ilości dostaw w danym czasie,
–– niezawodność, dokładność i kompletność dostaw – realizacja zgodnego z zakupem zamówienia w wyznaczonym czasie,
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–– dogodność dokumentacji i składania zamówień – uzyskanie wszelkich potrzebnych informacji popartych np. dokumentacją techniczną czy przepisami.
W tej fazie decydujące jest sprawne i zgodne z oczekiwaniami klienta przeprowadzenie transakcji, począwszy od złożenia zamówienia do otrzymania zakupionego produktu lub usługi.
Ostatnia faza – potransakcyjna jest etapem, w którym przeprowadza się pomiar
zadowolenia klientów. Tutaj główną rolę odgrywają skuteczne techniki marketingowe
utrzymujące satysfakcję i poziom zadowolenia klienta z zakupionego towaru czy usługi.
Często spotykaną praktyką jest zapewnienie klientom prawidłowego funkcjonowania
produktów poprzez liczne usługi dodatkowe, takie jak rozszerzona gwarancja, zamiana
wadliwego sprzętu, naprawa czy też oferowanie części zamiennych niekiedy po kosztach. Dokonuje się również obserwacji i także losowej weryfikacji, co dzieje się z danym
produktem w trakcie eksploatacji, konsumpcji czy określonego sposobu użytkowania
[Halicka, Święcka 2012, s. 211–225]. Taka informacja zwrotna jest bardzo przydatna
w kontekście tworzenia nowych towarów i usług. Ważnym jest również ustalenia schematu postępowania w przypadku zgłaszanych reklamacji, skarg czy innych zarzutów.
Na efektywną obsługę klienta składają się elementy wymienione we wszystkich
trzech fazach. Mimo iż etap przed- i po- transakcyjny zdaje się być bardziej zakorzeniony w marketingu niż logistyce, to w praktyce zaniedbanie któregoś z nich może
spowodować spadek zaufania i lojalności klientów, a co za tym idzie zysków przedsiębiorstwa. Jak wykazano, obsługa klienta jest na tyle szerokim zagadnieniem, że w jego
ramy wchodzą także niewyszczególnione powyżej różnego rodzaju analizy mierników
sprzedażowych, satysfakcji, sprzężenia zwrotnego czy też kosztów i strategii.

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa Silgros-Agro – założenia case study
W dobie ostatnich lat coraz większą wagę przykłada się do aspektów zdrowotnych,
a tym samym odpowiedniej sprawności fizycznej czy też odpowiedniej jakości produktów spożywczych. Ma to związek z coraz większą świadomością wpływu, jaki wywierają na codzienne funkcjonowanie organizmu oba wymienione czynniki. Zwłaszcza
wśród społeczności wielkomiejskiej utarło się przekonanie, że najzdrowsze i najmniej
chemicznie zanieczyszczone są artykuły spożywcze dystrybułowane przez lokalnych
– podmiejskich rolników i sadowników. Dlatego też z punktu widzenia wytwórców
ważnym jest, aby produkować artykuły spożywcze jak najlepszej jakości oraz o jak najlepszych walorach smakowych i zdrowotnych. Istotny wpływ mają na to warunki, w jakich wegetują i rozwijają się rośliny oraz w jaki sposób są przetrzymywane, pakowane
i magazynowane.
Na gruncie zaspokojenia tych potrzeb w 2016 r. powstała firma Silgros-Agro, która
świadcząc swoje usługi w branży rolniczej, zamierza zaopatrzyć rolników i sadowników
w wyroby wspomagające ich w codziennej pracy. Głównie w portfolio firmy znajdują
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się obecnie folie do produkcji rolnej, o różnych parametrach i różnym przeznaczeniu.
Dzięki temu trafiając w rynkową niszę, celem firmy jest stanie się liderem o zasięgu
ogólnokrajowym. Zgodnie z przyjętą wizją, docelowo zakres działalności miałby obejmować wówczas produkcję oraz handel i dystrybucję folii do produkcji rolnej (i wyrobów im pochodnych).
Z uwagi na duże zróżnicowanie w wielkości poszczególnych gospodarstw rolnych,
a tym samym różne zapotrzebowanie na folie do produkcji rolnej, logistyka dostaw
odgrywa bardzo ważną rolę. W przedsiębiorstwie opracowano kilka schematów i rozwiązań usprawniających łańcuch dostaw. W przypadku wszelkich zamówień korzysta
się z reguły wyspecjalizowanych przewoźników. Wówczas produkty małogabarytowe
przesyłane są w przystosowanych do tego paczkach, natomiast duże ilości materiałów
szykuje się na paletach lub półpaletach. Najpopularniejsze produkty magazynowane są
w oddanym na ten cel pomieszczeniu magazynowym, natomiast te rzadziej zamawiane
oferowane są z częściowym upustem z uwagi na nieznaczne wydłużenie dostawy. Takie
podejście umożliwia rozsądne zarządzanie przestrzenią magazynową oraz dysponowaniem na miejscu najbardziej chodliwym towarem, dzięki czemu transport może być
wykonany szybko i jest przy tym zachowana płynność zatowarowania.

Analiza makrootoczenia
Analiza makrootoczenia przedsiębiorstwa jest ukazana z perspektywy analizy PEST.
Przedstawione zostały kolejno czynniki prawno-polityczne, ekonomiczne, społeczno-kulturowe oraz technologiczne wraz z ich oddziaływaniem na strategie rozwoju firmy.
1) Czynniki prawno-polityczne
Firma Silgros-Agro, będąc przedsiębiorstwem handlowym, realizuje swoją sprzedaż
w branży rolniczej. Ze względu na posiadanie wyrobów marki własnej (folii do sianokiszonek) materiały te muszą zostać sprawdzone pod względem ich ewentualnej szkodliwości oraz czy dane parametry są zgodne z dopuszczalnymi normami produkcyjnymi.
Firma może również z racji charakteru swojej działalności przystępować do programów unijnych oraz państwowych dofinansowań rozwoju i bieżącej działalności. Jednym
z takich programów jest przewidziany na lata 2014–2020 WRPO+, czyli Wielkopolski
Regionalny Program Operacyjny, który finansowany jest z dwóch źródeł: Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowaniu ze środków unijnych towarzyszyć może dofinansowanie pochodzące z budżetu
państwa lub budżetu samorządu województwa.
2) Czynniki ekonomiczne
Mimo iż działalność firmy koncentruje się na obszarze powiatu Gostyńskiego oraz
okolicznych powiatów i gmin, planuje się dostarczać produkty na terenie całego kraju.
Stwarza to duże możliwości rozwoju, gdyż zapotrzebowanie na tego typu materiały jest
duże z każdym kolejnym rokiem, a rynek wciąż nie jest nasycony. Warto również zwró-
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cić uwagę na fakt bogacenia się społeczności wiejskich, ze szczególnym naciskiem na
właścicieli dużych powierzchniowo użytków rolnych, którzy będą mogli bez wahania
skorzystać z nowoczesnych materiałów ułatwiających im produkcję rolną.
3) Czynniki społecznokulturowe
Od pewnego czasu obserwowany jest wzrost świadomości konsumentów w zakresie
jakości wybieranych przez nich materiałów oraz żywności. Firma Silgros-Agro w dystrybucji swoich produktów stara się wpisać w ten trend, kładąc nacisk właśnie na kwestie związane z jakością oraz praktycznością. Sprzedawane folie wytwarzane są u lokalnych producentów z myślą kolejno o lokalnych gospodarstwach rolnych odbiorcach na
terenie całego kraju. Ten lokalny patriotyzm wzmagany przez propagowanie polskich
produktów wpływa na pozytywny odbiór firmy w lokalnej społeczności.
4) Czynniki technologiczne
Z punktu widzenia technologii istotnym zagadnieniem jest proces wytwarzania,
przechowywania oraz samoistnej degradacji folii marki Silgros-Agro. Produkty te, będąc
biodegradowalnymi, spełniają zarówno surowe normy produkcyjne, jak i obwarowania
prawne, odnoszące się do kontaktu wyrobów przemysłowych z produktami przeznaczonymi na żywność dla ludzi i zwierząt. Są to zagadnienia, co do których przywiązywana
jest duża uwaga, gdyż żadna z firm nie może sobie pozwolić, aby ich produkty były
w jakikolwiek sposób toksyczne oraz zagrażały przez to środowisku naturalnemu, tym
bardziej szkodziły życiu zwierząt i ludzi.

Analiza mikrootoczenia
Analiza otoczenia konkurencyjnego dla firmy Silgros-Agro została ukazana przez
pryzmat analizy pięciu sił Portera. Bazując na tej analizie, pokazano wzajemne konotacje i wielkość wpływu oraz zagrożenia, jakie wynikają ze strony nabywców, dostawców,
konkurentów, substytutów i nowych wejść na rynek.

Rys. 1. Schemat ideowy modelu pięciu sił Portera
Źródło: oprac. własne.
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1) Siła rywalizacji konkurencyjnej na rynku (ocena: 3,5/5)
Bezpośrednią konkurencję dla Silgros-Agro należy rozpatrywać w dwóch płaszczyznach. Z jednej strony w odniesieniu do rynku jako całości, rywalizacja o klienta
następuje z większymi firmami, które nie specjalizują się w danej kategorii produktów,
tylko dostarczają szereg różnych materiałów i rozwiązań wspomagających rolnictwo.
Występuje tu zdecydowana przewaga przedsiębiorstw handlowych, które agregują ofertę
zarówno polskich, jak i zagranicznych producentów o uznanej renomie. Drugą kategorię
tworzą firmy o niewielkim lokalnym zasięgu korzystające niekiedy z usług tych producentów lub też są to oddziały handlowe przy firmach produkcyjnych.

Rys. 2. Rozkład przestrzenny przedsiębiorstw stanowiących lokalną konkurencję dla Silgros-Agro
Źródło: oprac. własne.

2) Zagrożenia ze strony nowych wejść (ocena: 3/5)
Zagrożenia ze strony możliwości pojawienia się nowych firm świadczących podobne
usługi lub oferujących zbliżoną ofertę stanowi średnie ryzyko oddziaływania. Wiąże
się z faktem, że bariera wejścia na rynek nie jest zbyt wygórowana, jeżeli firma miałaby
stanowić swego rodzaju pośrednictwo w handlu pomiędzy producentem a klientem.
Natomiast w przypadku rozwinięcia produktu z możliwością jej własnej produkcji ryzyko to maleje ze względu na duży koszt inwestycyjny w technologię, mało atrakcyjny
rynek z punktu widzenia nowego zewnętrznego inwestora.
3) Zagrożenia ze strony substytutów (ocena: 2/5)
Bezpośrednie zagrożenie stanowi inny podobny produkt, który może zostać wytwarzany rewolucyjną nie znaną lub mało popularną dotąd metodą. Musiałby być to jednak
materiał o zbliżonej lub wyższej jakości zaoferowany w bardzo podobnym przedziale
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cenowym. Gdyż już teraz istnieją na rynku produkty, o niekiedy lepszych parametrach
technicznych, natomiast ich koszt zakupu jest z reguły bardzo wysoki.
4) Siła przetargowa dostawców (ocena: 4/5)
Siłę oddziaływania dostawców, rozumianych jako jednostki wytwarzające produkt
– folię z surowców, oraz wywierania przez nich presji na przedsiębiorstwa można określić jako dość wysoką. Wynika z faktu dużej konkurencji wśród firm zabiegających
o względy danego producenta oraz niewielkiej ilości lokalnych producentów. Dlatego
też często to właśnie jednostki wytwarzające folie dla rolnictwa mają silniejszą pozycję
w negocjacjach dotyczących np. terminów realizacji danych zamówień czy wiążących
się z tym kosztów.
5) Siła przetargowa nabywców (ocena: 2/5)
Potencjalni klienci nie mają zbyt dużego wyboru wśród oferowanych na rynku produktów będących przystępnych cenowo. Dotychczas występował dylemat zakupienia
materiału taniego o słabej jakości lub drogiego o jakości przewyższającej potrzeby.
Atrakcyjne cenowo pakiety tych teoretycznie lepszych produktów były dostępne dopiero
przy zamówieniach hurtowych, co czyniło je niemalże niedostępnymi dla mniejszych
gospodarstw rolnych.

Analiza SWOT
Analiza SWOT pozwoliła na określenie, jakie wymagania stawiane są przed firmą
oraz jaki powinna przyjąć kierunek rozwoju i strategię działania. Poniższe składowe
analizy opierają się kolejno o zestawienie mocnych i słabych stron (czynników wewnętrznych) przedsiębiorstwa oraz zestawienie szans i zagrożeń (czynników zewnętrznych) z uwzględnieniem siły oddziaływania każdego z czynników na rozwój i kierunek
działań przedsiębiorstwa.
1) Analiza punktowa czynników wewnętrznych
Za najmocniejszą stronę w przedsiębiorstwie Silgros-Agro uważa się dystrybucję
produktów własnej marki – folii do sianokiszonek, która ze względu na wysoką jakość
oraz przystępną cenę jest najchętniej wybierana przez klientów. Również istotną rolę
w strategii rozwoju odgrywa lokalizacja dzięki obecności wielu lokalnych gospodarstw
rolnych. Umożliwia to indywidualne podejście do każdego kontrahenta oraz personalizację oferty. Natomiast, aby utrzymać tempo rozwoju, należałoby wprowadzić kolejne
własne produkty, co powinno podnieść renomę i pomóc w budowaniu dobrego wizerunku firmy. Uzyskany dzięki temu przychód powinno również przeznaczyć na poprawę
wydajności logistyki dostaw oraz wdrożyć kampanie marketingowe.
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Tab. 1. Zestawienie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa Silgros-Agro
Lp.
Mocne (1–5) i słabe strony (6–10)
Waga (0–1)
Ocena (0–5)
1 Bezpośredni kontakt z klientem
0,10
4
2 Personalizacja oferty
0,08
3
3 Jakość własnego produktu
0,15
5
4 Elastyczność dostaw
0,07
3
5 Lokalizacja
0,10
3
6 Ograniczone środki na inwestycje
0,10
5
7 Mała ilość innowacji i produktów własnych
0,17
2
8 Brak renomy i pozycji na rynku
0,10
1
Brak systemów zarządzania logistyką dostaw
9
0,06
1
i zaopatrzenia
10 Ograniczone możliwości akcji marketingowych
0,07
1
Suma wag:
1
Ocena:

Ocena ważona
0,40
0,24
0,75
0,21
0,30
0,50
0,34
0,10
0,06

0,07
2,97

Źródło: oprac. własne.

2) Analiza punktowa czynników wewnętrznych
Największą szansę w zwiększeniu znaczenia firmy na rynku oraz dynamicznym
rozwoju upatruje się we wprowadzeniu nowych produktów oraz ich promocję drogą
internetową. Dzięki temu zwiększony zostanie zasięg potencjalnych odbiorców oraz
umożliwi to otwarcie się na rynki zagraniczne. Natomiast uruchomienie własnej linii
produkcyjnej pozwoliłoby obniżyć koszty, uzyskać elastyczność produkcji oraz uniezależnić się od lokalnych producentów. Te działania pozwoliłyby wypracować nadwyżkę
na okres poza sezonem i uzyskać przewagę konkurencyjną.
Tab. 2. Lista wybranych potencjalnych szans i zagrożeń dla przedsiębiorstwa Silgros-Agro
Lp.
Szanse (1–5) i zagrożenia (6–10)
Waga (0–1)
Ocena (0–5) Ocena ważona
1 Poszukiwanie rynków zagranicznych
0,08
2
0,16
Rządowe programy wsparcia rolnictwa
0,14
2
0,07
2
i gospodarki
3 Zainicjowanie własnej linii produkcyjnej
0,10
5
0,50
4 Rozszerzenie oferty produktowej
0,15
4
0,60
5 Zwiększenie znaczenia e-commerce
0,12
3
0,36
6 Problemy rolników w uzyskaniu dofinansowań
0,08
3
0,24
7 Uzależnienie od lokalnego producenta
0,15
5
0,75
8 Potencjalna nowa konkurencja
0,08
3
0,24
9 Nieurodzaj, embarga i klęski żywiołowe
0,07
2
0,14
10 Sezonowość rynku
0,10
3
0,30
Suma wag:
1
Ocena:
3,43
Źródło: oprac. własne.
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3) Wybór strategii działania

Rys. 3. Macierz pozycji strategicznej firmy w oparciu o punktową analizę SWOT, gdzie gwiazdka
wskazuje na wyznaczoną z analiz punktowych strategię rozwoju
Źródło: oprac. własne.

Na podstawie analizy czynników punktowych wewnętrznych i zewnętrznych szans,
zagrożeń, mocnych i słabych stron, wykazano, że firma powinna przyjąć strategię stabilnego rozwoju, dokonując korekt w niektórych obszarach działalności.

Analiza efektywności dystrybucji w zakresie kontaktów z klientem
W przedsiębiorstwie handlowym Silgros-Agro zanotowano spadek sprzedaży w odniesieniu do roku poprzedzającego (rys. 5). W związku z czym podjęto próbę analizy
i wyjaśnienia przyczyn tego trendu z perspektywy efektywności kontaktu z klientem,
którego obsługa przez firmę zaprezentowana została schematycznie na rys. 4 w formie
mapy procesu.
Analizę spadku sprzedaży w przedsiębiorstwie w roku 2018 rozpoczęto od burzy
mózgów, której celem było znalezienie wszystkich potencjalnych przyczyn problemu.
Następnie zastosowane zostało ograniczenie listy, by wyeliminować podobne i nieistotne pomysły. Następnie przy pomocy diagramu Ishikawy próbowano ustalić możliwe
główne źródła problemu. Na zakończenie stworzona została struktura efektywna-osiągalna, w celu znalezienia tych działań korygujących, które są najbardziej efektywne oraz
możliwe do wdrożenia przez firmę Silgros-Agro.
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Rys. 4. Mapa procesu obsługi klienta w firmie Silgros-Agro
Źródło: oprac. własne.
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Rys. 5. Porównanie miesięcznego zestawienia sprzedaży w 2017 i 2018 r.
Źródło: oprac. własne.

Pierwszym etapem analizy, stanowiącym jednocześnie pierwszy krok ku rozwiązaniu problemu związanego ze spadkiem sprzedaży produktu, jest burza mózgów, zwana również twórczą dyskusją. Stanowi ona niekonwencjonalny sposób zespołowego
poszukiwania przyczyn zaistniałej sytuacji. Myślą przewodnią tej prostej metody jest
pobudzenie uczestników sesji do zgłaszania jak największej liczby pomysłów. Wynika
to z przekonania, iż wśród wielu pomysłów, niekiedy oryginalnych, wręcz mało prawdopodobnych znajduje się przynajmniej kilka takich, które odpowiednio sformułowane
i rozwinięte mogą dawać pożądane rezultaty. Dlatego też burza mózgów stanowi wstęp
do szerszej analizy problemu dokonywanej przy zastosowaniu innych metod i technik
zarządzania jakością.
Na jej podstawie została stworzona przez zespół (składający się z właściciela firmy
Silgros-Agro, specjalisty do spraw sprzedaży, pracownika magazynu oraz autora) lista
potencjalnych przyczyn, które mogłyby spowodować spadek sprzedaży. Są to:
–– pogorszenie się jakości produktów,
–– nieterminowe dostawy,
–– niekompetencja pracowników,
–– uszkodzenie towaru podczas wysyłki,
–– towar niezgodny z zamówieniem,
–– towar niespełniający oczekiwań klienta,
–– zbyt krótki termin przydatności do użycia,
–– brak certyfikatów/atestów,
–– słaba marka,
–– brak promocji,
–– brak kontaktu z zagranicą,
–– silna konkurencja,
–– za wysoka cena,
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wąski portfel produktów,
problemy z dostawcami,
mała elastyczność usług,
brak innowacyjności,
niska skuteczność sprzedaży.

Kolejną metodą, na której oparto analizę, jest ograniczenie listy. Jest to narzędzie
bardzo często stosowane po sesji burzy mózgów, dlatego, że pozwala zredukować liczbę
przyczyn zaistniałego problemu. Dzięki tej metodzie można skupić się tylko na najbardziej istotnych pozycjach listy oraz wyeliminować pomysły, które się powtórzyły. Warto
dodać, że jest ona sama w sobie łatwa do przeprowadzenia i polega na zadaniu pytania
zespołowi: „czy dany element powinien dalej pozostać na liście?”.
Tab. 3. Wyniki porządkowania pomysłów po sesji burzy mózgów przy użyciu metody organizacji
listy
Czy dany element powinien
pozostać na liście?
Zjawisko/problem
Tak
Nie
1. pogorszenie się jakości produktów
////
2. nieterminowe dostawy
//
//
3. niekompetencja pracowników
//
//
4. uszkodzenie podczas wysyłki
///
/
5. towar niezgodny z zamówieniem
/
///
6. towar niespełniający oczekiwań klienta
////
7. zbyt krótki termin przydatności do użycia
/
///
8. brak certyfikatów/atestów
/
///
9. słaba marka
///
/
10. brak promocji
////
11. brak kontaktu z zagranicą
//
//
12. silna konkurencja
///
/
13. za wysoka cena
/
///
14. wąski portfel produktów
///
/
15. problemy z dostawcami
//
//
16. mała elastyczność usług
/
///
17. brak innowacyjności
/
///
18. niska skuteczność sprzedaży
//
//
Źródło: oprac. własne.

Kolorem szarym zostały oznaczone przyczyny, które podczas głosowania uzyskały
więcej głosów na „tak”, co oznacza, iż są one istotne i na nich skupiona zostanie uwaga
w dalszej części analizy. Elementy nieoznaczone kolorem zostały wyeliminowane.
W ostatniej wykorzystanej metodzie analizy jakości kontaktu z klientem zostały
usystematyzowane oraz ocenione możliwe rozwiązania (lista punktów A–I rozdzia-
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łu 4.3) pod względem ich efektywności i osiągalności. Dzięki temu wyodrębniono działania korygujące, które najlepiej pomogą w rozwiązaniu problemu spadku sprzedaży
i jednocześnie będą łatwe do wdrożenia przez firmę Silgros-Agro.
Zgodnie z otrzymanymi wynikami w kwadrancie A znajdują się najbardziej pożądane rozwiązania, gdyż efektywność jest największa przy wysokiej szansie powodzenia.
Dlatego też warto przy najbliższej okazji wziąć udział w targach branżowych (rozw. A,)
oraz przygotować atrakcyjne katalogi reklamowe (rozw. F.). W części kwadratu oznaczonego symbolem B, występujące tam rozwiązania: I, B, są łatwo osiągalne, jednak nie
przyniosą większego efektu dla analizowanego problemu. W kwadrancie C znajdują się
natomiast najmniej pożądane rozwiązania, których należy unikać, a są to możliwości:
G, E. W ostatnim kwadrancie D wysokiej efektywności odpowiada niska osiągalność,
należą tu rozwiązania: C, H, B.

Rys. 6. Wyniki otrzymane przy użyciu metody efektywności i osiągalności
Źródło: oprac. własne.

Wykorzystując powyższe narzędzia i analizując dogłębnie wyniki, zespół odnalazł,
gdzie leżą błędy. Pierwszą techniką wykorzystaną do określenie błędów była przeprowadzona burza mózgów, która wyłoniła szereg pomysłów. Następnie zostały one uszeregowane w tabeli i przedyskutowane, co pozwoliło wyeliminować najgorsze pomysły.
Kolejnym etapem było uszeregowanie problemów w 6 kategorii tj. marketing, człowiek,
sprzedaż, produkt, dystrybucja i otoczenie. Zespół zdecydował, że problem leży głównie
w marketingu i dystrybucji.
By poprawić wynik sprzedaży firmy, zdecydowano się na wprowadzenie zmian, jakimi są:
–– przygotowanie i wydrukowanie atrakcyjnych katalogów reklamowych,
–– udział w targach branżowych.
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Zakończenie
Zrozumienie istoty efektywności w przedsiębiorstwie dotyczy wielu aspektów jego
funkcjonowania. Może to być zarówno odpowiednie wykonanie oferowanego produktu,
tak aby zaspokajał potrzeby danej grupy docelowej, jak i systemowe podejście do efektywnego zagospodarowania posiadanymi zasobami. Dlatego też nastawienie na jakość
przede wszystkim wiąże się z określoną filozofią zarządzania całym przedsiębiorstwem.
Wynikające z tego działania efektywności powinny obejmować zatem wszystkie procesy
i działania wewnątrz firmy, także te związane m.in. z: produkcją, sprzedażą, marketingiem czy obsługą klienta. Odpowiednio rozłożone akcenty na wszystkie te czynniki
oraz poprawne ich funkcjonowanie ma wpływ na efektywnie działające przedsiębiorstwo. Dlatego też istotne znaczenie odgrywa właściwa obsługa klienta. Dbałość o jego
satysfakcję, budowanie z nim relacji i lojalności nie ogranicza się tylko do zawarcia
transakcji, ale także do faz przed- i po- transakcyjnej. Wiąże się to m.in. z działaniami
marketingowymi kierowanymi na budowanie marki i rozpoznawalności firmy oraz produktu, a także „opiekę” nad klientem i zbieraniem informacji.
Mając na uwadze wskazane aspekty, w niniejszej pracy starano się znaleźć przyczynę
spadku sprzedaży w przedsiębiorstwie Silgors-Agro. Celem było sprawdzenie, w jakim
stopniu mają na to wpływ wszelkie kwestie związane z jakością obsługi klienta oraz
uwarunkowania ekonomiczne. Wzięto zatem pod uwagę czynniki takie jak: logistyka
dostaw, strategia oraz oddziaływanie z mikro- i makro- otoczeniem, promocję marki
czy realizowane działania marketingowe.
Punktem wyjścia dla prowadzonych rozważań był stan na 2017 r., gdzie firma Silgros-Agro zaczynając swój rozwój i podbój rynku skupiła się głównie na dystrybuowaniu swoich produktów lokalnym właścicielom gospodarstw rolnych. Świadczy o tym
przedstawiona mapa rozkładu klientów, agregująca większość odbiorców w promieniu
20–25 km od siedziby firmy. Natomiast referencję stanowi okres rozliczeniowy obejmujący 2018 r., gdzie zdecydowano się na rozszerzenie zasięgu dystrybucji i podjęto
działania prowadzące do wysyłki produktów na obszarze całego kraju.
Pomimo skrupulatnego realizowania tej strategii zaobserwowano spadek wolumenu sprzedaży. W ustaleniu przyczyn tego problemu w pierwszej kolejności dokonano
analizy strategicznej przedsiębiorstwa Silgros-Agro, sprawdzając poszczególne czynniki
ekonomiczne i środowiskowe. W wyniku przeprowadzonej analizy logistyki dostaw oraz
zbadaniu mikro- i makro- otoczenia dowiedziono/zauważono m.in., że:
–– ukierunkowanie się na klientów spoza regionu spowodowało niższą skuteczność
sprzedaży,
–– pomimo zwiększenia zasięgu działania niska rozpoznawalność marki nie pozwoliła znacząco zwiększyć sprzedaży poza województwem wielkopolskim,
–– przyjęta ekspansywna taktyka doprowadziła do częściowej utraty lokalnych odbiorców na rzecz innych przedsiębiorstw,
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–– duże rozproszenie klientów wymuszało reorganizację sposobu realizacji zamówień, jednocześnie znacząco utrudniając możliwość bezpośredniego kontaktu
i serwisu.
Następnie w celu określenia mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń na rynku
przedsiębiorstwa Silgros-Agro posłużono się metodą macierzy SWOT, zgodnie z którą
wykazano, że:
–– wyróżnikiem Silgros-Agro na tle konkurencji jest bardzo dobra jakość produktów
marki własnej,
–– dobra lokalizacja oraz personalizacja dostaw sprzyja skutecznemu budowaniu
wizerunku wśród lokalnej społeczności,
–– z racji ograniczonych środków na inwestycje nie prowadzi się kampanii marketingowych i wizerunkowych,
–– szansę na dynamiczny rozwój stwarza wprowadzenie kolejnych udanych produktów marki własnej,
–– powinno się działać zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju.
W kolejnym kroku skupiono się na dokładniejszej analizie słabych stron przedsiębiorstwa w kontekście jakości kontaktu z klientem oraz działań marketingowych. W tym
celu w ramach sesji burzy mózgów, przedyskutowano kolejne aspekty, znacząco rozszerzając ich listę. Porządkując otrzymane wyniki poprzez metodę ograniczenia listy, wskazano liczne przyczyny prowadzące do spadku sprzedaży. Wśród nich najważniejsze to:
–– zauważalny spadek jakości oferowanych produktów firm trzecich,
–– niewielka ilość wysokiej jakości wyrobów własnej marki,
–– ograniczone do minimum inwestycje w akcje marketingowe i promocję marki
oraz produktów,
–– pojawiająca się w regionie konkurencja firm produkcyjnych oraz dystrybucyjnych.
Następnie, przedstawiając graficznie zależności między tymi przyczynami w formie diagramu Ishikawy, ustalono dwa główne powody spadku sprzedaży. Pierwszym
z nich są nikłe nakłady na działania marketingowe oraz niedostateczne zainteresowanie
w obrębie promocji i budowania rozpoznawalności marki. Miało to przełożenie między
innymi na ograniczenie ilości potencjalnych klientów i mniejsze ich zainteresowanie
produktami Silgros-Agro.
Drugą z głównych przyczyn upatruje się w podejściu do zarządzania dystrybucją.
Założona droga ekspansji bez inwestycji w zaplecze infrastrukturalne doprowadziła do
znaczącego wydłużenia czasu realizacji zamówień. Niewielka powierzchnia magazynowa oraz wynikające z tego braki w zatowarowaniu nie pozwoliły na sprawne rozsyłanie
sprzedawanego asortymentu. Powodowało to w niektórych przypadkach wycofywanie się kontrahentów z zawartych transakcji, narażając firmę na straty materialne oraz
wizerunkowe.
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Bazując na przeprowadzonej analizie przedsiębiorstwa oraz właściwej interpretacji
wyników, zrealizowano główny cel niniejszej pracy, określając konkretne przyczyny zanotowanego spadku sprzedaży. Mając pełen obraz sytuacji oraz znając źródło problemu,
łatwiej podjąć działania i skorygować strategię. W związku z tym, aby zapobiec pogłębieniu się niekorzystnej sytuacji w firmie Silgors-Agro, zaleca się wdrożyć określone
metodą efektywności i osiągalności rozwiązania, takie jak:
–– zoptymalizowanie procesów sprzedażowych i łańcucha dystrybucji,
–– zwiększenie nakładów na aspekty promocji i marketingu m.in. poprzez udział
w targach i wydarzeniach branżowych oraz poprzez odświeżenie szaty graficznej
katalogów promocyjnych,
–– zwiększenie efektywności obsługi posprzedażowej.
Dlatego też bardzo istotnym jest, aby firma Silgors-Agro w dalszym etapie rozwoju swojej działalności równomiernie rozkładała akcenty i uwagę na wszystkie procesy
i działania. Kierując się ku stabilnemu rozwojowi, niezbędne będą inwestycje zarówno w promocję i marketing, jak i infrastrukturę czy systemy nadzorujące (np. proste
moduły CRM). Firma musi być zatem odpowiednio przygotowana na rosnącą liczbę
zamówień, starannie planując kolejne posunięcia, tak aby znając swoje możliwości, jak
najlepiej realizować bieżące działania gospodarcze.
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Influence of contact with customers on distribution efficiency
at the strategic level – case study
Supply chain efficiency is one of the most important problems of modern logistics. It is a problem
at the operational level as well as at the strategic level. Supply chain operation is more effective in
a situation where it is oriented towards value creation and thus directly affects its efficiency. Proper
customer service is one of those issues to which a lot of importance is attached in logistics. In a great
simplification, customer satisfaction with goods or services affects the process of shaping their loyalty.
As a result, the chance of using the offer again increases, generating further profits for the company. In
this chapter, the authors have analysed the impact of contact with customers on distribution efficiency,
in terms of strategic management of the enterprise.

Keywords: customer service, distribution efficiency, SWOT analysis.

Rozdział 2
Analiza jakości obsługi klienta w procesie dystrybucji –
case study
Natalia Gendera1, Adam Koliński2
Proces dystrybucji nie polega jedynie na dostarczeniu wyrobu lub usługi do klienta docelowego.
Dystrybucja jest procesem znacznie szerszym, uwzględniającym również aspekty związane z marketingiem i strategiami sprzedażowymi. Proces dystrybucji ma bowiem za zadanie takie rozmieszczenie
produktów na rynku, aby potencjalni nabywcy mogli je uzyskać w dogodnym dla siebie czasie, miejscu
i ilości oraz w cenie na akceptowalnym poziomie. Z tego względu bardzo ważną rolę w procesie dystrybucji pełni klient. W niniejszym rozdziale Autorzy przedstawili sposób analizy jakości obsługi klienta
i ocenili jej wpływ na efektywność procesów dystrybucji na praktycznym przykładzie.

Słowa kluczowe: poziom obsługi klienta, analiza jakość, diagram ishikavy, QFD.

Wprowadzenie
Jakość i wydajność są dzisiaj podstawowymi czynnikami decydującymi o uzyskanym
sukcesie lub poniesionej porażce w przedsiębiorstwie. Na przełomie ostatnich dziesięciu
lat stały się również głównymi problemami w zarządzaniu organizacją. Osiągnięcie wysokiego poziomu jakości lub też maksymalnej wydajności nie jest rzeczą łatwą i prostą
w realizacji. Rosnące prawa konsumenckie oraz znajomość rynku produktów i usług
spowodowała, że coraz więcej firm postanowiła walczyć o klienta właśnie za pomocą
jakości. Dlatego też problematyka tego pojęcia nie dotyczy tylko produktów, ale w coraz
większej mierze świadczonych usług [Griffin 2007, s. 688].
1

  Studentka Wyższej Szkoły Logistyki.
  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania.
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Pojęcie poziomu obsługi klienta ma dwa znaczenia. W odniesieniu do pierwszego
znaczenia obsługa klienta oznacza realizację funkcji albo czynności objętych zarządzaniem przedsiębiorstwem w ramach jednego z jego procesów, których celem jest dostarczanie klientom zamówionych towarów i/lub usług. W odniesieniu do drugiego
znaczenia obsługa klienta jest misją, wokół której integrują się wszelkie działania podejmowane wewnątrz firmy i w jej otoczeniu. Niezależnie od przyjętego znaczenia obsługa
klienta jest jednym z kluczowych procesów, w ramach których realizowana jest misja
przedsiębiorstwa i łańcucha dostaw [Fechner 2017, s. 57–58].
W łańcuchu dostaw klient może odgrywać różnorodną rolę. Oprócz klienta końcowego (docelowego) można rozpoznać również klientów pośrednich sprawujących rolę
pośrednika w łańcuchu dostaw. Relacje między przedsiębiorstwem a klientem mogą
w związku z tym przyjąć różne formy.

Specyfika analizy jakości procesów logistycznych
Skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznym wymusza nie tylko orientację na jakość (zarówno realizowanych procesów, jak również oferowanych produktów
i usług), ale również na ustawicznym monitorowaniu realizowanych procesów oraz doskonaleniu jakości. Liczność i różnorodność metod, technik i narzędzi doskonalenia
jakości jest uzależniona od specyfiki realizowanych procesów logistycznych. Wśród instrumentów można wyodrębnić metody i techniki służące do nadzorowania i diagnozowania procesów, ale także do kontroli i projektowania wdrażanych zmian i inwestycji.
W literaturze przedmiotu można znaleźć liczne klasyfikacje i podziały metod i technik
doskonalenia jakości [Mazur, Gołaś 2010, s. 29–46].
Jednym z podstawowych procesów ciągłego doskonalenia jest koło Deminga (cykl
Deminga), które składa się z czterech elementów (rys. 1) [Deming 2000, s. 130–133]:
–– planowanie (ang. plan), obejmujące ustalenie celów i procesów niezbędnych do
przekształcenia zasobów wejściowych w przewidywany efekt. Poprzez ustalenie
oczekiwań wyjściowych, kompletności i dokładności planowanych procesów
można osiągnąć docelową poprawę uzyskanych wyników. Na tym etapie można
opracować propozycję zmian i udoskonaleń analizowanego procesu,
–– wykonywanie (ang. do), polegające na wdrożeniu planu, realizacji procesu lub
testów, które posłużą do dalszej analizy i oceny uzyskanych wyników. W tym etapie nastąpi również gromadzenie danych, które zostaną wykorzystane w dalszych
etapach procesu doskonalenia,
–– sprawdzenie (ang. check), sprowadzające się do zbadania rzeczywistych (mierzonych i zebranych w poprzednim etapie) wyników i ich porównanie z oczekiwaniami (zaplanowanymi celami) w celu identyfikacji różnic i odchyleń. Ocena
realizacji zaplanowanych celów jest niezbędna do wykonania kolejnego etapu
procesu doskonalenia,
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–– działanie (ang. act), polegające na wprowadzaniu usprawnień w celu minimalizacji różnic pomiędzy uzyskanym wynikiem a planowanymi efektami.



Rys. 1. Cykl Deminga
Źródło: oprac. własne na podst. [Deming 2000, s. 133].
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Proces ciągłego doskonalenia jakości zgodnie z cyklem Deminga umożliwia usprawnienie nawet w sytuacji, gdy wykonanie pierwszego cyklu nie wymusi dokonania poprawek. Jednym z celów zastosowania koła Deminga jest możliwość dopracowania planów
i efektów, które mają bezpośredni wpływ na kolejną iterację cyklu [Sokovic, Pavletic,
Kern Pipan 2010, s. 478]. Proces ciągłego doskonalenia jakości w oparciu o koło Deminga przedstawiono na rys. 2.

Rys. 2. Proces ciągłego doskonalenia jakości w cyklu Deminga
Źródło: oprac. własne na podst. [Sokovic, Pavletic, Kern Pipan 2010, s. 478].
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Na każdym z etapów cyklu Deminga można zastosować różne metody i narzędzia
doskonalenia jakości. W tab. 1 przedstawiono wybrane metody i narzędzia zarządzania
jakością według etapów cyklu Deminga.
Tab. 1. Klasyfikacja metod i narzędzi doskonalenia jakości w cyklu Deminga
Instrumenty zarządzania jakością
Etap cyklu
Deminga
Metody
Narzędzia
FMEA
5 Why
QFD
Diagram Ishikavy
Planowanie
SPC
Diagram Pareto-Lorenza
DOE
Diagram przepływu
Raport 8D
Burza mózgów
FMEA
Six Sigma
QFD
5 Why
SPC
Diagram Ishikavy
DOE
Diagram Pareto-Lorenza
Wykonanie
Raport 8D
Diagram przepływu
5S
Karty kontrolne Shewarta
Histogram
FMEA
Six Sigma
QFD
5 Why
SPC
Diagram Ishikavy
Raport 8D
Diagram Pareto-Lorenza
Sprawdzenie
Diagram przepływu
Karty kontrolne Shewarta
Histogram
FMEA
5 Why
Działanie
DOE
Diagram przepływu
Źródło: oprac. własne na podst. [Mazur, Gołaś 2000, s. 42].

Ze względu na różnorodność instrumentarium doskonalenia jakości zastosowanie
ich wszystkich jest niezwykle trudne. W niniejszym rozdziale podjęto decyzję o przedstawieniu studium przypadku zastosowania wybranych narzędzi doskonalenia jakości
na praktycznym przykładzie.

Analiza jakości poziomu obsługi klienta w przedsiębiorstwie – case study
Ustawiczny rozwój i poszukiwanie nowych rozwiązań są wpisane w działalność
przedsiębiorstwa DALPO od powstania w latach 90. XX w. Przedsiębiorstwo DALPO
to biznes rodzinny, ze 100% udziałem polskiego kapitału. Przedsiębiorstwo ma swoje
biuro w Poznaniu, natomiast zakłady produkcyjne znajdują się w okolicach Poznania.
Ogółem zatrudnionych jest 285 pracowników.
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Firma przeszła długą drogę, a osiągniecie obecnego poziomu nie byłoby możliwe
bez licznych inwestycji. Postrzegając rozwój holistycznie i zdając sobie sprawę, że szeroko pojęte powiększanie przedsiębiorstwa musi zachodzić na licznych płaszczyznach,
inwestycje w przedsiębiorstwie DALPO dotyczą wielu obszarów. Rozszerzanie i dywersyfikacja oferty, zwiększanie ilości produkowanych towarów oraz wkraczanie z nimi na
nowe rynki wiążą się z zakupem nowych maszyn. Stale powiększany park maszynowy
wymaga zapewniania coraz większej powierzchni, a więc rozbudowy. Wykorzystanie do
produkcji nowych technologii wiąże się natomiast z potrzebą zatrudniania pracowników oraz ciągłym szkoleniem i podnoszeniem kwalifikacji załogi. Każdy z wymienionych obszarów buduje kapitał Firmy. W jego rozwój inwestowane są nie tylko własne
środki przedsiębiorstwa, ale także pomagają pozyskane dotacje z Unii Europejskiej.
Wykorzystywane są one między innymi na analizę różnych procesów zachodzących
w przedsiębiorstwie, jak proces logistyczny czy sposoby komunikacji w celu sprawdzenia ich funkcjonowania oraz wprowadzenia działań zapobiegawczych czy naprawczych.
Wszystkie inwestycje prowadzone w Dalpo zmierzają do rozszerzania oferty, zwiększenia produkcji oraz podnoszenia jakości produktów, co przekłada się na pozyskanie
nowych rynków zbytu [Materiały wewnętrzne przedsiębiorstwa Dalpo].
Przedsiębiorstwo DALPO oferuje szeroki zakres asortymentowy:
–– taśmy pakowe,
–– taśmy pakowe z nadrukiem,
–– taśmy specjalistyczne,
–– folie ostrzegawcze,
–– folie ochronne,
–– etykiety samoprzylepne,
–– notesy samoprzylepne,
–– zakładki samoprzylepne.
Rynkiem zbytu dla przedsiębiorstwa Dalpo jest głównie rynek polski, niemniej należy wskazać dość dużą rolę eksportu sprzedawanych produktów. Na rysunkach 3 i 4
przedstawiono strukturę sprzedaży przedsiębiorstwa Dalpo w 2017 r.

Rys. 3. Struktura sprzedaży w 2017 r.
Źródło: oprac. własne na podst. danych z przedsiębiorstwa.
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Rys. 4. Szczegółowa struktura sprzedaży w 2017 r.
Źródło: oprac. własne na podst. danych z przedsiębiorstwa.

Misja Przedsiębiorstwa Dalpo również cechuje główną koncentrację na zapewnieniu
satysfakcji Klienta poprzez elastyczność działania, zapewnienie najwyższych standardów obsługi, najkorzystniejszych terminów dostaw oraz dostosowywanie produktów
do potrzeb Klienta. Jednym z głównych czynników sukcesu w tym zakresie jest dbałość
o pracowników i ich rodziny oraz partnerskie stosunki ze wszystkimi interesariuszami
zewnętrznymi. Misją Przedsiębiorstwa Dalpo jest tworzenie wartości dla obecnych oraz
przyszłych właścicieli w oparciu o stały rozwój, modernizację i osiąganie pozycji lidera
na każdym polu działalności firmy.

Opis procesów zachodzących w relacjach z klientami
Proces obsługi klienta w Przedsiębiorstwie Dalpo polega na:
–– pozyskiwaniu klientów indywidualnych i korporacyjnych. Dzięki takim firmom
można dodatkowo rozszerzać swój brand i trafić do jeszcze większej ilości klientów w danych regionach,
–– realizacji zamówień oraz opiece przed i po sprzedażowej poprzez przeprowadzanie wywiadu z klientem: dobierany zostaje odpowiednio produkt do jego potrzeb,
jeśli występuje potrzeba próbek – celem ich sprawdzenia, zostają wysłane do
klienta. Osoba z Działu Obsługi Klienta otrzymuje informację od handlowca, co
dokładnie i gdzie ma zostać wysłane. Następnie zajmuję się wprowadzeniem tych
informacji do systemu CRM i koordynowaniem tego do końca. Jeśli specjalista ds.
sprzedaży wie, jaki produkt interesuje klienta, to przygotowuję ofertę, przechodzi
ewentualne negocjacje i doprowadza ostatecznie do sprzedaży. W zależności czy
jest to produkt z magazynu, gdzie wysyłka może nastąpić od razu po uzgodnieniu
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warunków płatności, czy też jest to towar produkcyjny. Handlowiec rozpisuje
wszystkie parametry dotyczące taśmy, folii ogrodzeniowej lub etykiet do Działu
Obsługi klienta, tak by zostało wprowadzone do systemu CRM. Jeśli jest to produkt z nadrukiem indywidualnym jest odpowiedzialna za przekazanie pliku do
grafika z rozpisaniem parametrów i koordynowaniem uzgodnienia ostatecznej
wersji między nim a klientem. Informuje klienta o czasie realizacji i warunkach
dostawy,
budowaniu i utrzymywaniu dobrych relacji z obecnymi i nowo pozyskanymi
klientami - dzięki systemowi CRM pracownicy mają możliwość ustawienia przypomnień (np. o kolejnych zamówieniach). Dzięki temu pozyskiwane jest ich
zaufanie i zadbanie o utrzymanie odpowiedniego bezpiecznego stanu magazynowego. Działania te zmniejszają ryzyko przejścia klienta do konkurencji.
Budowanie relacji przy dużych i strategicznych klientach wiąże się również z wizytami bezpośrednimi. Bardzo ważnym aspektem w opiece nad klientem jest jak
najszybsza reakcja na sygnały mówiące o powstającym problemie z produktem.
W tym zakresie zostaje wykonany wywiad przez telefon i w razie potrzeby wysyłany na miejsce zostaje handlowca mobilny, który zajmuje się weryfikacją reszty
na miejscu u klienta,
koordynowaniu reklamacji zgłaszanych przez klientów poprzez wpis do CRM
oraz zebranie jak największej ilości informacji, ustalenie nr partii produktu oraz
ustalenie, jakie klient ma oczekiwania. Po rozpatrzeniu reklamacji dział handlowy informuje klienta o jej wyniku i możliwości zamknięcia – często wiąże się to
z negocjacjami,
realizacji celów strategicznych przedsiębiorstwa oraz ciągła rozbudowa parku
maszynowego, która prowadzi do nacisku sprzedaży większej ilości danej grupy
produktowej (zwiększenia planu sprzedażowego w danej grupie produktowej).
Dzięki tej rozbudowie zostaje poszerzony asortyment i możliwości produkcyjne,
dbaniu o dobry wizerunek przedsiębiorstwa, negocjacje handlowe z klientami,
przygotowywaniu ofert handlowych/umów: konieczne jest poznanie całego asortymentu przedsiębiorstwa wraz możliwościami produkcyjnymi danych maszyn,
minima produkcyjne i odpowiednie przeliczenie cen,
przy podjęciu współpracy na podstawie umów handlowych specjalista ds. sprzedaży odpowiedzialny jest za utrzymanie warunków w nich zawartych i odpowiednie przygotowywanie towarów do wysyłek. W większości przypadków wiąże się
to z przygotowaniem indywidualnego pakowania pod klienta i oznaczeniami na
opakowaniach zbiorczych. Istotne są tu również dostawy towaru w odpowiednich
terminach, przypisanej ilości i wielkości,
prowadzeniu bazy danych klientów: pracownicy pracuję na programie CRM,
gdzie dział obsługi klienta posiadam przypisaną do siebie bazę klientów z danego
regionu, jaki obsługuje, są to klienci obsługiwani jak również Ci którzy dokonali
jakiegoś zakupu już kiedyś,
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–– poszerzaniu asortymentu sprzedaży: po wprowadzeniu nowych produktów do
sprzedaży zadaniem handlowca jest poinformowanie o tym obecnych klientów,
których może to zainteresować, lub też szukanie na rynku nowych – pod dany
produkt (czasem specjalistyczny),
–– realizacji celów stanowiska oraz powierzonych zadań: podstawowym celem działu
handlowego jest realizacja założonego budżetu na dany rok. Zdarzają się również
cele stawiane na dany miesiąc, co powoduje pracę pod presją czasu,
–– wykonywaniu prezentacji produktów u klienta: podczas spotkań handlowych
u klientów strategicznych obowiązkowa jest prezentacja przedsiębiorstwa i jej
działań oraz produktów,
–– monitorowaniu rynku i działań konkurencji: przy coraz większej konkurencji bardzo ważne jest wyciąganie informacji i ich produktów od klientów. Dany produkt
trafia w ręce handlowca lub też DOK zostaje rozpisany w pliku PRÓBEK, trafia
on do Laboratorium, gdzie Dział Jakości sprawdza jego parametry i dzięki temu
handlowiec może weryfikować zgodność towaru z ofertami przekazywanymi
przez konkurencję. W tym momencie bardzo dobre relacje z klientami pomagają
w otrzymaniu od nich informacji i ofert konkurencji. Handlowiec ma za zadanie
utrzymać klienta, nawet jeśli otrzyma niższą cenę,
–– dział handlowy i DOK ze względu na lokalizację w innym miejscu ma utrudnioną
współpracę z pracownikami wewnętrznymi, kontakt z nimi odbywa się poprzez
tel. i e-mail, wiąże się to oczywiście ze znajomością zakresu obowiązków danych
osób i utrzymywaniem z nimi odpowiednich relacji,
–– obsłudze komputera i programów: Microsoft Office, CRM – plan produkcji,
–– znajomości zasad funkcjonowania magazynów,
–– dzięki dużemu rozwojowi przedsiębiorstwa każdy handlowiec stacjonarny współpracuje bezpośrednio z drugim handlowcem mobilnym, tworzą duet i są również
wspólnie rozliczani za postawione im cele. Do pomocy przypisana jest do nich
jednak osoba z Działu Obsługi Klienta, która zajmuje się przede wszystkim wpisywaniem zleceń i dokumentacją. Praca w ten sposób jest bardziej efektywna
i wydajna oraz pomaga rozwijać umiejętność pracy grupie,
–– w przypadku, gdy osoba z DOK jest nieobecna – handlowiec część obowiązków
bierze na siebie z racji relacji z klientem, dlatego w razie potrzeby windykuje zaległe płatności. Stara się, by przychodzące zamówienia były realizowane w najkrótszym możliwym terminie. Zajmuje się również w razie potrzeby przesyłaniem do
klienta listów pakunkowych (podanie jego nr, informację o przewoźniku), wysyłką faktury w wersji elektronicznej lub też kontaktem bezpośrednim z opiekunem
u danego przewoźnika w razie problemów z dostarczeniem przesyłki.
Na rys. 5 przedstawiono szczegółową mapę procesu realizacji zamówień klienta.
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Rys. 5. Proces realizacji zamówień klienta
Źródło: oprac. własne na podst. danych z przedsiębiorstwa.
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Rysunek ten przedstawia drogę, jaką musi pokonać handlowiec wraz z klientem, by
dokonać sprzedaży/zakupu. Najczęściej osoby, które zajmują się tym po raz pierwszy,
nie mają pojęcia, że na cenę taśmy ma wpływ tyle czynników. Ważne jest poinformowanie o tym kupującego na samym początku, ponieważ dzięki temu negocjacje mogą być
ułatwione. Osoby, które już zajmują się tym dłużej, wiedzą, że na rynku wykonywane są
różne „sztuczki”. Niestety nie wpływają one pozytywnie na jakość, tylko wręcz odwrotnie. Jak każdy produkt, również taśma pakowa posiada swój próg wytrzymałościowy.
Działania wykonywane w tą stronę mogą zakończyć się reklamacją. W ten czas relacje
z klientem odgrywają duże znaczenie. To czy jest to nowy klient, czy też już obsługiwany przez dłuższy, czas działa na naszą korzyść/niekorzyść. Obaj partnerzy biznesowi
w tej problematycznej sytuacji muszą dojść do porozumienia i rozwiązać reklamację,
tak by żadna ze stron nie była stratna. Przedsiębiorstwo DALPO, będące producentem,
w takich wypadkach często może sięgać po produkty standardowe z magazynu o różnej
jakości i pokazywać klientowi, jaki produkt może otrzymać za jaką cenę. Po sprawdzeniu próbek przez klienta mamy pewność, że dany produkt się sprawdzi i zadowoli
jego wymagania. Uzgodnione zostają pozostałe parametry jak szerokość, długość taśmy
i ilość rolek by wykonać ostateczną ofertę cenową. Po zaakceptowaniu warunków towar
zostaje pobrany z magazynu i wysłany lub też wprowadzony do produkcji. Klient zostaje
poinformowany o zakładanym czasie realizacji. Uzgodnione zostaje miejsce dostawy
i kwestie co do pakowania, oznaczenia i wielkości towaru, jaki zostanie wysłany. Faktura
zostaje wystawiona według ustalonych wcześniej warunków płatności.

Analiza jakości obsługi klienta w badanym przedsiębiorstwie
Dokonując analizy jakości procesu obsługi klienta w przedsiębiorstwie DALPO,
skoncentrowano się na przedstawionym w powyższym podrozdziale procesu realizacji
zamówień klienta. W celu kompleksowej analizy jakości obsługi klienta zastosowano:
–– diagram Ishikawy,
–– metoda QFD.
Diagram Ishikawy jest jednym z siedmiu podstawowych narzędzi jakości. Celem jest
rozbijanie (w kolejnych warstwach szczegółów) pierwotnych przyczyn, które potencjalnie przyczyniają się do osiągnięcia określonego efektu. Wykresy Ishikawa (zwane również wykresami kości rybiej, wykresami kości śledziowej, wykresami przyczynowo-skutkowymi lub wykresami Fishikawa) są wykresami przyczynowymi stworzonymi przez
Kaoru Ishikawa, które pokazują przyczyny konkretnego zdarzenia [Ishikawa 1968].
Wada jest pokazana jako głowa ryby zwrócona w prawo, z przyczynami rozciągającymi się w lewo jako ości; żebra rozgałęziają kręgosłup z głównych przyczyn, z odgałęzieniami dla przyczyn korzeniowych, do tylu poziomów, ile jest to wymagane [Ishikawa 1976].
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Diagram ości rybiej ma na celu rozbicie i uporządkowanie przyczyn problemu, aby
ujawnić, które elementy mają największy wpływ. Grupowanie „przyczyn” oznacza, że
można myśleć o różnych elementach problemu w oderwaniu od całego procesu. Jedna
lub dwie z tych „przyczyn” będą miały większy wpływ niż inne i poprowadzą cię do źródła problemu. Struktura ta pozwala również na rozwiązywanie mniejszych problemów,
które mają duży wpływ na problem. Spojrzenie na elementy problemu, a nie na cały proces, może sprawić, że znalezienie rozwiązania będzie mniej zniechęcające, a rozwiązanie
problemu łatwiejsze do opanowania. Po określeniu przyczyny źródłowej należy ustalić
priorytety lub wyświetlić listę przyczyn w celu określenia, które z nich mają największy
wpływ [www.lbspartners.ie].
Ze względu na to, że diagram Ishikawy dotyczy problemów i ich przyczyn, w analizowanym przedsiębiorstwie przyjęto, że głównym problemem dotyczącym realizacji
zamówień jest pozyskanie nowego klienta.
Na rys. 6 przedstawiono problemy w pozyskaniu nowych klientów. Diagram przedstawia nam 4 główne problemy, jakimi są:
–– konkurencja,
–– ogólne warunki sprzedaży,
–– ceny rynkowe,
–– jakość wyrobu.
Najczęściej występującym problemem są oczekiwania klienta związane z bardzo
wysokiej jakości produktem przy jak najniższej możliwie cenie. Niestety świadomość
klientów jest bardzo często znikoma co do części składowych ceny i wiąże się to z doinformowywaniem klientów, że po przekroczeniu pewnego pułapu cenowego niestety
jakość musi zostać obniżona, jeśli cena ma być niższa. Można zauważyć również, że
działania konkurencji bardzo mocno psują rynek, właśnie poprzez ofertowanie niższych
cen przy obniżeniu parametrów produktu i niezaznaczenia tego w ofercie. Takie działania wymuszają obniżanie parametrów dla standardowych produktów, by utrzymać się
na rynku i być konkurencyjnym.
Drugim etapem prowadzonych badań nad jakością procesu realizacji zamówień było
przeprowadzenie metody QFD. Wprowadzenie funkcji jakości (QFD) to metoda opracowana w Japonii od 1966 r. Yoji Akao, pierwotny projektant, opisał dyrektywę QFD
jako „metodę przekształcania wymagań jakościowych użytkowników w parametry ilościowe, wdrażania funkcji tworzących jakość oraz wdrażania metod osiągania jakości
projektu w podsystemy i części składowe, a ostatecznie w określone elementy procesu
produkcyjnego” [Akao 1994]. Dom jakości jest podstawowym narzędziem projektowym
służącym do wdrażania funkcji jakości [Hauser, Clausing 1998, s. 63–73]. Identyfikuje
i klasyfikuje pragnienia klientów, określa znaczenie tych pragnień, określa właściwości
inżynieryjne, które mogą być istotne dla tych pragnień, koreluje oba, umożliwia weryfikację tych korelacji, a następnie przydziela cele i priorytety dla wymagań systemowych
[Larson, Wiley 2009, s. 119].
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Rys. 6. Diagram Ishikava analizowanego procesu
Źródło: oprac. własne.
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Metodę QFD wykonano w konsultacji z pracownikami działów przedsiębiorstwa
i kluczowymi klientami. Na rys. 7 przedstawiono szczegółową analizę jakości procesu
realizacji zamówień za pomocą metody QFD.

Rys. 7. Analiza procesu realizacji zamówień klienta z wykorzystaniem metody QFD
Źródło: oprac. własne.
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Na podstawie doświadczeń i oczekiwań klientów zidentyfikowano następujące
czynniki:
–– cena – która jest uzależniona od specyfikacji produktu,
–– terminowość – która dotyczy nie tylko czasu produkcji, ale też dostawy,
–– jakość produktu – która dostosowywana jest pod oczekiwania klienta i możliwości
ceny zakupu,
–– gwarancja – przystosowana odpowiednio do produktów używanych zgodnie
z instrukcją.
Zidentyfikowano 5 kluczowych działań wewnątrz przedsiębiorstwa, które mają bezpośredni wpływ na poziom obsługi klienta. Zalicza się do nich:
–– negocjacja ceny,
–– analiza stanów magazynowych,
–– analiza specyfikacji produktu,
–– planowanie i realizacja produkcji,
–– planowanie transportu i dostawa do klienta.
Dokonano również analizy pozycji konkurencji na rynku w odniesieniu do 2 kluczowych konkurentów. Przedsiębiorstwo DALPO proponuje bardzo zbliżoną cenę do
firmy Saran. Firma TCM wypada słabiej od konkurentów pod względem terminowości
produkcji i dostawy, z racji innej technologii produkcyjnej – słabszej. Przez produkowanie na maszynach niskonakładowych, gdzie jakość nadruku jest o wiele słabsza,
firma TCM również wypada gorzej na tle pozostałych dwóch firm, które mają większe
możliwości produkcyjne i technologiczne (maszyny wysokonakładowe). Dzięki lepszemu wykorzystaniu parku maszyn Przedsiębiorstwo DALPO i Saran może być bardziej
konkurencyjne cenowo na rynku.
Na ostatnim etapie zastosowania metody QFD na wybranym przedsiębiorstwie
zidentyfikowano propozycję usprawnień kluczowych działań realizowanych w tym
przedsiębiorstwie. Propozycję usprawnień dla poszczególnych działań przedstawiono
w tabeli 2.
Tab. 2. Propozycja usprawnień
Realizowane działania w przedsiębiorstwie

Propozycja usprawnień
Dopasowanie parametrów produktu do
Negocjacja ceny
ceny
Prognozowanie rozchodu stanów
Analiza stanów magazynowych
magazynowych
Analiza specyfikacji produktu
Weryfikacja parametrów produktów
Planowanie uwzględniające cykle zastosoPlanowanie i realizacja produkcji
wania materiałów (np. dobór kleju)
Planowanie transportu i dostawa do klienta Analiza lokalizacji i ilości miejsc dostawy

Źródło: oprac. własne.

Analiza jakości obsługi klienta w procesie dystrybucji – case study

265

Podsumowując metodę QFD, należy stwierdzić, że kluczowymi czynnościami wpływającymi na poziom obsługi klienta są:
–– negocjacja ceny (77),
–– analiza specyfikacji produktu (66).
Propozycja usprawnień dla tych działań jest bezpośrednio powiązana z weryfikacją
i dopasowaniem parametrów produktów do oczekiwań klientów.
Niniejsza analiza potwierdza wnioski wyciągnięte z diagramu Ishikawy dotyczące
ważności wpływu parametrów produktu na poziom obsługi klienta.
Obecnie na rynku można zauważyć spadek jakości produkowanych taśm pakowych.
Wiąże się to z tym, że przez ostatnie kilka lat rośnie nam konkurencja, która wprowadza
bardzo dużo zamieszania na rynku i chcąc wypchnąć obecnego dostawcę, musi obniżyć parametry produktu, by być konkurencyjnym cenowo. Niestety większość klientów
nie zdaje sobie z tego sprawy i nie są o tym poinformowani. Dopiero po otrzymaniu
dostawy zaczyna się problem. W ten sposób dochodzimy do miejsca, w którym należy
dokładnie przeanalizować specyfikację produktu, na ile można pozwolić sobie z obniżeniem parametrów kleju lub grubości folii, by uzyskać nową, lepszą cenę, produkt nadal
spełniał oczekiwania klienta. Duże firmy produkcyjne, jak w tym wypadku przedsiębiorstwo DALPO, ma spore możliwości zmiany parametrów, jak np.: długość taśmy,
szerokość, rodzaj kleju, grubość folii, gramatura kleju oraz dzięki wyprodukowaniu
większej ilości za jednym razem również może zaproponować korzystniejszą dla klienta
cenę. Przy produkcji taśm, które wystawiane są na zewnątrz, występuje spora ekspozycja
na słońcu, czynnikiem budującym cenę są również specjalne farby odporne na promieniowanie słoneczne. Dzięki zastosowaniu takich farb kolor nie schodzi z taśmy i nie
występuje efekt blaknięcia. Nadruk Photo, tj. wysokiej jakości, który można również wykonać na rolce taśmy, wiąże się z dodatkowymi kosztami i zwiększoną minimalną ilością
produkcyjną. Jak widać specyfikacja produktu ma ogromny wpływ na budowanie ceny.
Badanie przeprowadzone na klientach obsługiwanych przez przedsiębiorstwo
DALPO.
Tab. 3. Wizyty ankiet
773
Ilość wizyt

291
Gotowe
odpowiedzi

0
Niedokończone
odpowiedzi

Źródło: oprac. własne na podst. danych z przedsiębiorstwa.

483
Tylko pokazano

37.6 %
Ogólny sukces
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Rys. 8. Analiza wyników ankiety
Źródło: oprac. własne na podst. danych z przedsiębiorstwa.

Przeprowadzona analiza miała na celu identyfikację satysfakcji klienta z perspektywy
realizacji zamówień klienta. Taka analiza jest niezbędna w ujęciu analizy jakości poziomu obsługi klienta. Na poniższym rysunku przedstawiono analizę satysfakcji klienta
w przedsiębiorstwie DALPO.

Rys. 9. Analiza satysfakcji klienta
Źródło: oprac. własne na podst. danych z przedsiębiorstwa.
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Po przeprowadzonym badaniu można powiedzieć, że rysunek przedstawia analizę
satysfakcji klienta. Klienci cenią sobie posiadanie własnego opiekuna, który czasami
za nich pamięta o zamówieniu kolejnej partii towaru, czy też w przypadkach jakiś problemów nie pozostają bez opieki. Najsłabiej wypadł stosunek jakości do ceny, niestety
klienci, jak to najczęściej bywa, uważają, że powinni mieć o wiele lepszą jakość za koszt,
jaki ponoszą. Sama jakość produktów nie wypadła nisko, więc można mówić o zadowoleniu klientów z oferowanych im produktów. Cała reszta analizowanych elementów
wypada bardzo porównywalnie, na dość dobrym poziomie.

Zakończenie
Celem rozdziału było przeprowadzenie analizy jakości obsługi klienta w procesach
dystrybucji na podstawie przedsiębiorstwa DALPO. W analizie studium przypadku
wykorzystano przedsiębiorstwo cechujące się zarówno specyfiką rynku i otoczenia, ale
również oferowanego asortymentu. Z tego względu analiza sytuacji bieżącej procesu
realizacji zamówień klientów poprzedziła prezentacja specyfiki działalności przedsiębiorstwa oraz zestawienie podstawowego asortymentu oferowanego klientom.
Dokonując analizy jakości procesu obsługi klienta w przedsiębiorstwie DALPO,
skoncentrowano się na zweryfikowanym i zmapowanym procesie realizacji zamówień
klienta. W celu kompleksowej analizy jakości obsługi klienta zastosowano diagram Ishikawy oraz metodę QFD.
Analizując diagram Ishikawy, należy stwierdzić, że najczęściej występującym problemem są oczekiwania klienta związane z bardzo wysokiej jakości produktem przy jak
najniższej możliwie cenie. Drugim etapem prowadzonych badań nad jakością procesu
realizacji zamówień było przeprowadzenie metody QFD. Kluczowymi czynnościami
wpływającymi na poziom obsługi klienta jest negocjacja ceny oraz analiza specyfikacji
produktu.
Propozycja usprawnień dla tych działań jest bezpośrednio powiązana z weryfikacją i dopasowaniem parametrów produktów do oczekiwań klientów. Niniejsza analiza
potwierdziła wnioski wyciągnięte z diagramu Ishikawy dotyczące ważności wpływu
parametrów produktu na poziom obsługi klienta.
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Analysis of the quality of customer service in the distribution process case study
The distribution process is not only about delivering a product or service to the target customer.
Distribution is a much broader process, taking into account also aspects related to marketing and sales
strategies. The distribution process is designed to distribute products on the market in such a way that
potential buyers can obtain them at a convenient time, place, quantity and price at an acceptable level.
In this chapter, the authors presented a way of analyzing the quality of customer service and assessed
its impact on the distribution process efficiency using a practical example.

Keywords: customer service level, quality analysis, ishikava diagram, QFD.

Rozdział 3
Analiza opłacalności wdrożenia systemu tms
– case study
Sandra Nowosz1, Michał Adamczak2
Rozwój branży transportowej realizowany jest zarówno w zakresie coraz nowocześniejszych środków transportu, ale także w zakresie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie procesami transportowymi. Wdrożenie systemu klasy TMS w przedsiębiorstwie to nie tylko szansa na
udoskonalanie procesów operacyjnych, ale także koszt. Istotne jest zatem oszacowanie korzyści, jakie
wynikną z wdrożenia i jak te korzyści przełożą się na redukcje kosztów realizacji procesów i poprawę
wskaźników operacyjnych. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie analizy opłacalności wdrożenie
systemu klasy TMS w wybranym małym przedsiębiorstwie transportowym. Praca ma charakter case
study. Wskazuje jednak na czynniki, jakie należy brać pod uwagę w analizie opłacalności i podaje gotowy przykład przeprowadzenia takiej analizy wraz ze wskazaniem okresu zwrotu z przeprowadzonej
inwestycji w system informatyczny.

Słowa kluczowe: TMS, proces transportowy, case study, analiza opłacalności.

Wstęp
Współcześnie realizacja procesów transportowych to nie tylko przewiezienie ładunku z punktu A do punktu B, ale także udostępnianie klientom informacji o statusie realizacji zlecenia, dokumentacji w formie elektronicznej czy śledzenia ładunków w czasie
rzeczywistym. Oczywiście wspomniane elementy stanowią wartości dodane do usługi
podstawowej, jaką jest przewiezienie ładunku, jednak bez nich konkurowanie na rynku
1

  Studentka Wyższej Szkoły Logistyki.
  Wyższa Szkoła Logistyki.
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staje się coraz trudniejsze. Polskie firmy transportowe doskonale radzą sobie nie tylko
na krajowym rynku, ale także na rynku europejskim. Przychody z realizacji usług transportowych w ostatnich latach dynamicznie rosną (rys. 1).

Rys. 1. Przychody z całokształtu działalności branży transportowej w Polsce w latach 2010–2016
[mln PLN]
Źródło: oprac. własne na podst. raportu GUS „Dane ekonomiczne przedsiębiorstw transportowych”.

Od 2010 r. w ciągu sześciu lat ogólne przychody z całokształtu działalności przedsiębiorstw transportowych w Polsce wzrosły o prawie 100 mln zł (rys. 1). Wynika to
między innymi ze wzrostu zainteresowania zakładaniem własnych działalności gospodarczych w obszarze transportu przez polskich przedsiębiorców. Powiększanie się rynku
o nowe firmy transportowe zaowocowało zwiększeniem zatrudnienia w sektorze transportu, co zaprezentowano na rys. 2.

Rys. 2. Przeciętne zatrudnienie w branży transportowej w Polsce w latach 2010–2016 [tys. osób]
Źródło: oprac. własne na podst. raportu GUS „Dane ekonomiczne przedsiębiorstw transportowych”.
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Dynamiczny wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwach transportowych niesie za
sobą też zagrożenia dla branży. Podstawowy zagrożeniem jest dostępność na rynku
kierowców z stosownymi uprawnieniami. Ograniczona dostępność siły roboczej powoduje wzrost kosztów osobowych (rys. 3), a co za tym idzie spadek zysku operacyjnego.

Rys. 3. Przeciętne Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w branży transportowej w latach
2010–2016
Źródło: oprac. własne na podst. raportu GUS „Dane ekonomiczne przedsiębiorstw transportowych”.

Poza problemami z dostępnością na ryku pracy kierowców i koniecznością ponoszenia wysokich kosztów wynagrodzeń barierami hamującymi rozwój przedsiębiorstw
transportowych są [Raport Transport pod lupą 2013, s. 22]:
–– wysoka konkurencja zarówno wewnątrz kraju, jak i zewnętrzna,
–– zbyt rozbudowany system przepisów,
–– częste zmiany regulacji dotyczące transportu,
–– wysokie obciążenia kosztami, malejąca marża,
–– wysokie ceny paliw i opłaty drogowe,
–– fatalny stan dróg,
–– brak środków finansowych na rozwój.
Aby zrównoważyć wzrost kosztów, konieczne jest zwiększenie efektywności wykorzystania posiadanych zasobów. Narzędziem pozwalającym na realizację tych celów
mogą być właśnie systemy klasy TMS.

1. Rola systemów informatycznych we współczesnej logistyce
Według słownika terminologii logistycznej systemem informatycznym nazywamy
„zbiór procedur przetwarzania (programów), baz danych oraz urządzeń do przetwarzania tworzący formalną, w pełni zdefiniowaną całość służącą do przechowywania
i przetwarzania informacji” [Fertsch 2016, s. 203].
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W każdej dziedzinie życia, na każdym kroku spotykamy się ze słowem „informacja”.
Wydaje się, że jest to coś, bez czego nie można żyć. Jest wyrazem tak uniwersalnym, że
używamy go zarówno w naukach medycznych, przemyśle, księgowości, jak i w logistyce.
Jednym słowem jest pojęciem interdyscyplinarnym. Według encyklopedii informacja to
„obiekt abstrakcyjny, który może być w postaci zakodowanej zapisywany (na nośnikach
informacji), przesyłany, przetwarzany za pomocą programów komputerowych i używany do sterowania urządzeniami” [www.encyklopedia.pwn.pl]. Dzięki przetwarzaniu
informacji przez narzędzia informatyczne funkcjonowanie świata stało się łatwiejsze.
W dzisiejszych czasach nie wyobrażamy sobie przechowywania danych w formie papierowej. System informatyczny nie tylko rozwiązuje ten problem, ale również potrafi
przetworzyć dane w istotne dla nas informacje w wymaganej formie. Ponadto robi to
bezbłędnie. To dlatego z systemów informatycznych korzystają nie tylko logistycy, ale
również instytucje państwowe, urzędy, szpitale, itp. Można więc powiedzieć, że wspólnym mianownikiem, a zarazem najważniejszą rolą, jaką pełnią systemy informatyczne,
jest gromadzenie i przetwarzanie informacji.
Systemy informatyczne są dużym wsparciem dla wielu branż. Jak wyżej wspomniano, jedną z nich jest logistyka – bez pomocy narzędzi informatycznych nie mogłaby
efektywnie funkcjonować. Szukanie nowych rozwiązań i technologii jest wynikiem
ciągłego nacisku na zwiększenie efektywności przedsiębiorstw oraz chęci wyróżnienia
się na tle konkurencji na rynku logistycznym. Jednym z problemów, na jaki natrafiają
przedsiębiorcy, jest odpowiedni wybór tych rozwiązań, które zagwarantują wymagany poziom efektywności działania, przy racjonalnej wysokości ponoszonych nakładów
pieniężnych. Podstawą funkcjonowania wzorowego systemu logistycznego jest sprawny
przepływ szczegółowej informacji. Ten obieg informacji w odpowiedniej formie i w jak
najkrótszym czasie służy osiąganiu celów zarówno decyzyjnych, jak i wykonawczych
[Serafin 2014, s. 5655].
Rozwój technologii i innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie nośników i sposobów
przekazywania informacji znacznie wpływa na nasze otoczenie, a co za tym idzie również na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Wykorzystują one proste systemy finansowo-księgowe lub bardzo rozbudowane systemy zintegrowanego zarządzania. Zawierają
one zarówno podstawowe informacje dotyczące np. kosztów, jak i przetworzone dane,
w postaci raportów, zestawień. Ponadto za pomocą tych systemów możemy wygenerować zaawansowane raporty oceniające efektywność działania, pozycję rynkową czy zyskowność. Funkcjonalności te umożliwiają sprawne oraz trafne (z mniejszym ryzykiem
błędu) podejmowanie decyzji [Kaszuba-Perz 2012, s. 258].
Inne zadania, jakie wykonują systemy informatyczne, są bardzo zróżnicowane, w zależności od potrzeb danego przedsiębiorstwa. Najbardziej powszechne systemy stosowane w obszarze logistyki to [Majewski 2008, s. 52]:
–– systemy typu ERP (z ang. Enterprise Resource Planning) – wspomagające zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa,
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–– systemy typu SCM (z ang. Supply Chain Management) – stosowane do zarządzania
łańcuchami dostaw,
–– systemy typu WMS (z ang. Warehouse Management System) – oferujące wsparcie
w zarządzaniu procesami magazynowymi.
Wyżej wspomniane narzędzia są jedynie cząstką tego, co proponuje przedsiębiorcom
rynek. Bowiem oprócz nich możemy spotkać się z wieloma innymi systemami będącymi
kombinacją wymienionych, mogą też być rozszerzone o pewne obszary funkcjonowania
przedsiębiorstwa, niekoniecznie powiązane z logistyką. Ważne jest, aby prawidłowo zdefiniować potrzeby, jakie ma ten system spełnić, aby inwestycja nie okazała się daremna.

2. TMS – transport management system
TMS jest odpowiedzią firm informatycznych na rosnące potrzeby wspomożenia przedsiębiorstw w zakresie zarządzania i optymalizacji kosztów transportu. Systemy TMS umożliwiają użytkownikom płynne sprawowanie kontroli nad procesami
transportowymi.
Narzędzia typu TMS znajdują zastosowanie w firmach zajmujących się zarządzaniem transportem. Tak więc nie są to jedynie typowo firmy przewozowe, spedycyjne,
ale również przedsiębiorstwa dystrybucyjno-handlowe czy świadczące kompleksowe
usługi logistyczne. Systemy TMS przeznaczone są tym przedsiębiorstwom, które posiadają własny tabor transportowy.
Wdrożenie i uzyskanie dostępu do systemu TMS wiąże się z dosyć wysokimi kosztami. Jeszcze kilka lat temu systemy TMS były postrzegane jako narzędzia ekskluzywne,
dostępne jedynie dla dużych firm. Jednak dynamiczny rozwój Internetu sprawił, że małe
i średnie przedsiębiorstwa z branży TSL również mogą korzystać z funkcji TMS-ów,
ponosząc niewielkie nakłady. Jest to możliwe poprzez wykorzystanie przeglądarki internetowej, tzw. „chmury”, w której działa oprogramowanie. Podstawowymi funkcjami
nowoczesnego systemu TMS są [www.logistyka.net.pl]:
–– koordynacja wszystkich punktów w sieci transportowej,
–– obsługa zleceń całopojazdowych i drobnicowych,
–– planowanie transportu,
–– komunikacja z kierowcą w oparciu o aplikacje mobilne,
–– globalne monitorowanie pojazdów oraz stopnia realizacji zleceń,
–– automatyczne przesyłanie awizacji, jak i statusów na temat ich zleceń do klientów,
–– zarządzanie i organizacja wszystkich przychodzących i wychodzących wysyłek,
–– analizowanie wskaźników transportowych,
–– rozliczanie zleceń,
–– autofakturowanie przewoźników,
–– tworzenie sprawozdań finansowych do analizy efektywności TMS.
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Zastosowanie systemu TMS przeznaczonego dla małych i średnich firm niesie ze
sobą wiele korzyści. Poniżej przedstawiono niektóre z nich [www.firetms.com/pl]:
–– nowoczesny program pozwala na wyeliminowanie tzw. „papierkowej roboty”,
dzięki czemu można szybko zrealizować większość rutynowych zadań, które
zajmują najwięcej czasu,
–– możliwość wykorzystywania funkcjonalności systemu poprzez przeglądarkę internetową generuje brak konieczności inwestowania w kosztowne oprogramowanie,
–– dostęp do systemu na każdym urządzeniu z dostępem do Internetu daje ogromne korzyści, ponieważ zapewnia użytkownikom mobilność w każdej chwili, co
w branży TSL jest bardzo ważne,
–– system ten, dzięki powiązaniu z GPS i na podstawie kart drogowych, potrafi rozliczyć diety, delegacje i ryczałt dla kierowców, zgodnie z aktualnie obowiązującymi
przepisami,
–– możliwość monitorowania firmy poprzez raporty – badanie rentowności zlecenia,
kontrola marży spedytora, zyski konkretnego pojazdu, weryfikacja klientów pod
względem największej dochodowości,
–– wszystkie dokumenty są w jednym miejscu, zapisane elektronicznie, brak konieczności wyszukiwania ich w stertach innych,
–– program ten łączy pracę wszystkich pracowników,
–– zarządzanie ładunkami i zleceniami jest dużo prostsze, ponieważ program wykonuje większą część pracy za użytkownika,
–– zwiększenie wykorzystania potencjału floty transportowej,
–– optymalizacja i większa kontrola nad kosztami ponoszonymi w przedsiębiorstwie
oraz możliwość sprawdzenia, jak dużo kosztuje przedsiębiorcę utrzymywanie
danego pojazdu.
Jak widać, systemy TMS gwarantują użytkownikom ogromne wsparcie w codziennej pracy. Oprócz tego, dzięki możliwości generowania różnego rodzaju raportów, są
one dobrym narzędziem do planowania długoterminowego. Systemy TMS zapewniają
przede wszystkim dostęp do informacji, takiej jak na przykład dokładna lokalizacja
kierowcy, dzięki czemu klient otrzymuje aktualne i precyzyjne dane na temat oczekiwanego ładunku. To sprawia, że firma oferuje lepszą jakość obsługi, a przez to ma
szansę wyróżnić się na tle konkurencji. Systemy TMS są dosyć nowym rozwiązaniem,
a ich popularność cały czas wzrasta [www.logistyka.net.pl]. Firmy informatyczne starają
się dorównać wymaganiom swoich klientów i oferują coraz to bardziej zaawansowane
produkty.

3. TMS jako inwestycja przedsiębiorstwa
Zakup specjalistycznego oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem, jak już wcześniej wspomniano, wiąże się z poniesieniem większych lub
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mniejszych kosztów. W przypadku dużych firm logistycznych będą to niestety duże
wydatki. Jednak trudno wyobrazić sobie zarządzanie współczesnym centrum logistycznym bez wsparcia informatycznego. Dlatego przedsiębiorstwa coraz chętniej inwestują
w zakup odpowiedniego oprogramowania.
W znowelizowanej ustawie o rachunkowości inwestycje zostały określone jako „aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów
w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które
nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia tych korzyści”
[Ustawa o rachunkowości, nr 76].
Krótko mówiąc, inwestycja kojarzona jest jako długookresowe oraz obarczone ryzykiem alokowanie środków, które w przyszłości mają przynieść osiągnięcie korzyści.
Ryzyko, jakie przedsiębiorstwa muszą zaakceptować, chcąc dokonać inwestycji w system
informatyczny, wynika z dwóch powodów. Jednym jest to, że inwestor nie może w pełni
poznać systemu przed jego wdrożeniem. Drugim aspektem jest odbiór tego systemu
przez współpracowników. Nie wiadomo jak środowisko i ludzie, którzy mieliby pracować z danym narzędziem, zareagują na zmianę [Kownacka 2016, s. 32].
Nasuwa się więc pytanie, w jaki sposób określić, czy inwestycja w system informatyczny jest warta ryzyka. Na wstępie należy zaznaczyć, że podejmowane ryzyko można
zmniejszyć do minimum. Można to osiągnąć poprzez właściwe i dokładne zaplanowanie
prac. Dodatkowo ważne jest, aby odpowiednio wcześniej poinformować załogę o zamiarach oraz ewentualnie zaangażować ją w proces projektowania i tworzenia systemu.
Jednocześnie będzie to swego rodzaju szkolenie z obsługi systemu, które przyniesie
późniejszą oszczędność czasu i zasobów. Aby inwestycja mogła przynieść maksimum
korzyści i spełniła oczekiwania inwestora, system powinien zostać zaprojektowany pod
indywidualne wymagania przedsiębiorstwa [www.biznes.newseria.pl].
Oczywiście istnieje wiele sposobów, aby po upływie określonego czasu od wdrożenia systemu ocenić, czy inwestycja rzeczywiście była opłacalna. Metody te polegają na
zestawieniu nakładów, jakie firma musiała ponieść w związku z inwestycją (również te,
które powstają w całym okresie jego użytkowania), oraz korzyści, które ona przyniosła
– na przykład dodatkowe przychody wynikające z większej sprzedaży.
Metody oceny opłacalności inwestycji dzielą się na dwie podstawowe grupy [www.
analizafinansowa.pl]: metody proste, które nie uwzględniają zmiany wartości pieniądza
w czasie, oraz metody złożone, które uwzględniają wartość pieniądza w czasie. Do tych
pierwszych można zaliczyć następujące:
–– okres zwrotu – jest to długość czasu, w jakim następuje zwrot nakładów inwestycyjnych z otrzymywanych wpływów pieniężnych z tytułu tej inwestycji. Wyraża
się go zazwyczaj w latach,
–– prosta stopa zwrotu – opiera się na księgowym zysku operacyjnym. Polega na
oszacowaniu przewidywanego zysku z inwestycji i odjęciu od niego nakładów,
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które trzeba ponieść w związku z inwestycją. W ten sposób dochodzi się do zysku
operacyjnego, który w następnych latach jest zestawiany z wartością inwestycji.
Do złożonych metod oceny opłacalności inwestycji zalicza się:
–– wartość bieżącą netto (z ang. Net Present Value – NPV) – polega ona na zestawieniu ze sobą wartości bieżącej wypływów gotówkowych z tytułu inwestycji oraz
wartości bieżącej wpływów gotówkowych, realizowanych z dokonanej inwestycji. Wartość bieżącą netto (NPV) stanowi różnica tych bieżących przepływów.
W roku, w którym inwestycja zostanie rozpoczęta, będzie ona ujemna, natomiast
w przyszłych latach – dodatnia,
–– wewnętrzną stopę zwrotu (IRR) – opiera się na takich samych zasadach jak
w przypadku oceny opłacalności inwestycji metodą NPV. Zatem wewnętrzna
stopa zwrotu jest to taka stopa zwrotu, dla której NPV danego projektu inwestycyjnego jest równe zero.
Wybór odpowiedniej metody jest ważny, aby ocena opłacalności inwestycji była wiarygodna i miarodajna. Niemniej jednak obliczanie za pomocą tych narzędzi może sprawić wiele kłopotów, ponieważ trudne jest oszacowanie przyszłych zysków z inwestycji,
która jeszcze nie została dokonana. Jednocześnie wiadomo, że nie można przewidzieć
wszystkich kosztów, jakie będą poniesione w związku z inwestycją, bo bardzo często
zdarzają się nieoczekiwane wydatki. Oszacowanie zysków z inwestycji w oprogramowanie informatyczne jest problemowe również z tego względu, iż system informatyczny
nie jest „namacalny”, to znaczy jest to problematyczne, aby obliczyć zysk z jego użytkowania, w przeciwieństwie do na przykład zakupu samochodu ciężarowego, na którym
kierowca realnie będzie wykonywał określoną pracę i przynosił przychody, które będą
z łatwością mierzalne.

4. Wdrożenie systemu TMS w analizowanym przedsiębiorstwie
4.1. Analiza funkcjonalności

Zakup i wdrożenie systemu informatycznego musi być poprzedzone analizą funkcjonalności, jakie powinien spełniać w konkretnym przypadku biznesowym. Opisywane
studium przypadku dotyczy małego przedsiębiorstwa transportowego. Czynnościami
organizacyjnymi oraz handlowymi zajmuje się zarządzający firmą. W zakresie jego obowiązków znajduje się również planowanie trasy przewozu, przygotowanie potrzebnej
dokumentacji transportowej oraz ustalenie stawki przewozowej z klientem. Najważniejszą funkcją, jaką pełni spedytor w analizowanej firmie, jest nadzór nad najbardziej złożoną częścią procesu transportowego, czyli fizycznym przewozem ładunku. W oparciu
o przeprowadzoną analizę procesów operacyjnych realizowanych w przedsiębiorstwie
zdefiniowano najważniejsze funkcjonalności jakie powinien realizować wdrażany system TMS:

Analiza opłacalności wdrożenia systemu TMS – case study

––
––
––
––
––
––
––
––

277

wspomaganie zarządzania fakturami,
usprawnienie potwierdzania przyjęcia zlecenia,
sprawna komunikacja z kierowcami,
korzystanie z systemu GPS,
integracja z giełdą TRANS,
pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących selekcji zleceń,
generowanie raportów z działalności firmy,
wyeliminowanie konieczności przechowywania dokumentów w formie papierowej.

4.2. Analiza efektów wdrożenia

Wprowadzenie systemu informatycznego znacznie usprawniło prace związane z wypełnianiem dokumentacji przez właściciela firmy. Możliwość automatycznego wystawiania faktur przyniosła nie tylko oszczędność czasu, ale również wyeliminowała błędy,
które pojawiały się podczas ręcznego ich wypełniania. Nawet niewielki błąd w dokumencie powodował opóźnienie zapłaty za fakturę, a to jest już zagrożenie dla płynności finansowej przedsiębiorstwa. Kolejnym bardzo czaso- i pracochłonnym zadaniem
w firmie było potwierdzenie przyjęcia zlecenia. Dzięki systemowi TMS możliwe jest
wykonanie tej czynności poprzez jedno kliknięcie. Podczas gdy czynność ta wykonywana była kilka razy dziennie, można zauważyć, że mnóstwo czasu było marnowane.
Wdrożony system posiada dostęp do bazy kontrahentów, dzięki któremu można pobrać
ich dane i automatycznie uzupełnić dokumenty.
Wdrożony system TMS gromadzi dane na temat floty transportowej, takie jak numery tablic rejestracyjnych ciągników i naczep, a nawet ich średnie spalanie, co później
jest wykorzystywane do generowania raportów na temat kosztów paliwa. Dodatkowo
system przechowuje takie dane jak: daty końca ważności dokumentów zarówno kierowców, jak i pojazdów (na przykład przeglądu technicznego) czy udzielonych firmie
licencji, pozwoleń i tym podobnych. Dzięki temu system na bieżąco będzie przypominał
o wygasaniu ich ważności.
Poprzez system FIRE TMS istnieje opcja wysyłania wiadomości tekstowych do kierowców, dzięki czemu wszystkie czynności związane z realizacją zlecenia można wykonać w ramach jednego narzędzia. Systemy TMS posiadają możliwość pracy na giełdzie
TRANS, co jest bardzo ważnym atutem dla przedsiębiorstwa. Wszystko jest w jednym
miejscu, łatwo dostępne i czytelne.
System ułatwia także podejmowanie decyzji. Pomaga w ocenie opłacalności przyjęcia
konkretnego zlecenia. Dzięki dostępności do map on-line oraz systemu GPS dyspozytor
dostaje aktualne dane dotyczące obecnej lokalizacji kierowcy, a także potrafi zaplanować optymalną trasę, którą powinien poruszać się kierowca, aby dotrzeć do miejsca
docelowego. Przedstawia również informacje o trasie, takie jak jej długość, szacowany
czas przejazdu lub ewentualne utrudnienia w postaci robót drogowych. Dane dotyczące
kilometrów przejechanych przez kierowców są zapisywane w systemie i wykorzystywane
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przy generowaniu raportów. Sporządzane podsumowania dotyczą nie tylko kierowców
i pojazdów, ale także dziennych obrotów, klientów, kosztów i rentowności floty, zleceń. Sprawozdania są dokładne i przejrzyste, dzięki nim podejmowanie decyzji sprawia
mniej trudności i jest zdecydowanie trafniejsze. Przechowywanie faktów o działalności
sprawia, że firma ma szybki i łatwy dostęp do danych historycznych.
System TMS posiada moduł księgowości. Za jego pomocą użytkownik może zarządzać sprzedażą, wystawiając fakturę, fakturę korygującą, fakturę pro-forma, noty obciążeniowe, a także może sporządzić katalog oferowanych przez siebie usług. Jednocześnie
możliwe jest sprawowanie kontroli nad zakupami poprzez rejestrowanie dokumentów
zakupu, wglądu do dokumentów w przygotowaniu, a także zatwierdzonych dokumentów. Ponadto system przechowuje informacje na temat posiadanych przez firmę kont
bankowych.
Poza realizacją wymaganych funkcjonalności najważniejszym kryterium oceny
wdrożenia systemu informatycznego jest jego wpływ na procesy operacyjne. Zmierzenie
tego wpływu możliwe jest dzięki porównaniu wartości mierników i wskaźników działalności operacyjnej. W tab. 1 przedstawiono porównanie wartości mierników i wskaźników ewidencjonowanych w analizowanym przedsiębiorstwie. Wdrożenie systemu
TMS miało miejsce w czerwcu, jednak był to miesiąc testowy, kiedy procesy operacyjne
prowadzone były bez jego wykorzystania. Dopiero w lipcu wszystkie procesy operacyjne były rejestrowane w systemie. Także wartości z miesiąca czerwca można uznać za
przedwdrożeniowe, a z lipca – powdrożeniowe.
W tab. 1 zielonym kolorem zaznaczono te wartości wskaźników, które po wdrożeniu systemu TMS uległy poprawie, natomiast kolorem czerwonym te, których wartości
się pogorszyły. Wartości pozostałych wskaźników nie zostały sklasyfikowane jako te
których wartość uległa poprawie lub nie, ponieważ z uwagi na ich charakterystykę nie
można ich ze sobą porównać w dwóch różnych okresach. Brak możliwości porównania
wynika z tego, że w dwóch różnych miesiącach wykonywano różne prace przewozowe.
Analizowane przedsiębiorstwo nie posiada stałych kontraktów, w każdym miesiącu kierowcy pokonują trasy o różnej długości, przewożą zróżnicowane ładunki.
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Tab. 1. Porównanie wyników z przed oraz po wprowadzeniu systemu TMS

Źródło: oprac. własne.

4.3. Analiza opłacalności wdrożenia

Przedstawione w poprzednim rozdziale korzyści wynikające z wdrożenia systemu
klasy TMS były korzyściami operacyjnymi. Opłacalność wdrożenia to zestawienie korzyści operacyjnych z kosztami inwestycji. Koszty wdrożenia systemu klasy TMS (realizującego wymagane funkcjonalności) do małego przedsiębiorstwa transportowego to
na chwilę obecną ok. 15 tys. zł. Opłacalność inwestycji zostanie określona za pomocą
metody okresu zwrotu. W tym celu trzeba określić wartość korzyści, jakie przyniosło
wprowadzenie systemu:
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–– skrócenie czasu wystawiania faktur z 13 godz./miesięcznie do 4 godz./miesięcznie
– oszczędność 540 min,
–– wyeliminowanie konieczności drukowania, podpisywania, skanowania oraz wysyłania każdego przyjętego zlecenia, jednostkowy czas obsługi zlecenia to 7 min,
co średnio pozwala w skali miesiąca na – oszczędność 280 min,
–– skrócenie czasu rozmów telefonicznych z kierowcami. Dzięki możliwości śledzenia kierowców poprzez system GPS dyspozytor nie traci czasu na rozmowy przez
telefon, podczas których, oprócz ważnych kwestii, często wywiązują się zbędne
konwersacje. Oszacowano, iż dzięki funkcji systemu TMS dokonano oszczędności
czasu na poziomie 1 560 min (dziennie 15 zbędnych min. na 1 kierowcę, 4 kierowców, 26 dni w miesiącu),
–– brak koniczności wpisywania wszystkich danych kontrahentów przy założeniu
czasu jednostkowego 5 min na zlecenie pozwoliło w skali miesiąca na – oszczędność 200 min.
W sumie wdrożenie systemu klasy TMS w analizowanej firmie transportowej pozwoliło na oszczędność 2 580 min w miesiącu. Oszczędności te mają miejsce w procesach administracyjnych. Średnie wynagrodzenie pracowników biurowych to 6 tys. zł
brutto, co przy założeniu 160 godzin pracy miesięcznie pozwala określić koszt jednej
roboczo-minuty na poziomie 0,63 zł. W skali miesiąca zatem skrócenie czasu realizacji
procesów administracyjnych pozwoli na oszczędność 1 625,4 zł. Podsumowując, jeśli
koszt wdrożenia sytemu zostanie podzielony przez szacowaną oszczędność miesięczną,
otrzymamy wynik, który ukazuje, po jakim czasie inwestycja w system TMS zwróci się:
15 000 zł: 1 625,4 zł/mies. = 9,22 mies.

(1)

Przedstawione powyżej wyliczenia wskazują, że biorąc pod uwagę tylko oszczędności
wynikające ze zmniejszenia zaangażowania pracowników w realizację procesów operacyjnych, koszt wdrożenia systemu TMS zwróciłby się już po 10 miesiącach.

Zakończenie
Wdrożenie systemu TMS w analizowanym przedsiębiorstwie pozwoliło na poprawę
niektórych wskaźników operacyjnych. Szczególnie istotne z punktu widzenia współpracy z klientami jest poprawienie wartości wskaźników: reklamacji i zwrotów (o ponad 2 punkty procentowe) i wskaźnika terminowości przewozów (o ponad 10 punktów
procentowych).
Przeprowadzona analiza opłacalności brała pod uwagę tylko i wyłącznie oszczędności wynikające ze zmniejszenia pracochłonności realizacji procesów operacyjnych.
Nie brała tym samym pod uwagę innych pozytywnych aspektów w postaci poprawy poziomu obsługi klienta i mogących wynikać z tego korzyści. To mogłoby jeszcze skrócić
szacowany okres zwrotu z inwestycji w system TMS.
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Przyjęta przez autorów metodyka analizy opłacalności nie jest pozbawiona wad.
Oszczędności wynikające ze zmniejszenia pracochłonności realizacji procesów administracyjnych nie zawsze są możliwe do osiągnięcia wprost. W przypadku zatrudniania
pracowników na pełen etat oszczędności te nie będą widoczne od razu. W analizowanym przedsiębiorstwie oszczędność czasu pozwoliłaby na zredukowanie zatrudnienia
o jedna czwartą etatu. Nie mniej jednak korzyść ta może zostać zrealizowana w zupełnie
inny sposób. Pracownicy administracyjni przez 2 godziny dziennie mogą zajmować się
zupełnie innymi zadaniami pozwalającymi na zwiększenie przychodów (poszukiwania
nowych zleceń), rozbudowę potencjału przedsiębiorstwa (rozwój zasobów) czy redukcję
kosztów (poszukiwanie dalszych usprawnień procesów).
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Analysis of the profitability of the tms system implementation
– case study
The development of the transport industry is realized both in the scope of more and more modern means of transport but also in the scope of IT systems supporting the management of transport
processes. Implementation of TMS class system in a company is not only an opportunity to improve
operational processes, but also a cost. It is therefore important to estimate the benefits that will result
from the implementation and how these benefits will translate into a reduction in the costs of process
implementation and improvement of operational indicators. The aim of this paper is to present an
analysis of the profitability of implementing a TMS system in a selected small transport enterprise. The
paper is a case study. However, it indicates the factors that should be taken into account in the analysis
of profitability and gives a ready-made example of such an analysis together with the indication of the
period of return from the investment in the IT system.

Keywords: TMS, transport process, case study, profitability analysis.

Rozdział 4
Wybór metody zaopatrywania produkcji
z wykorzystaniem symulacji procesów
Jacek Zając1, Adam Koliński2
W artykule przedstawiono analizę procesów magazynowych w zakresie zaopatrywania produkcji oraz odbioru wyrobów z wykorzystaniem notacji BPMN w środowisku informatycznym iGrafx.
Autorzy w artykule przedstawili opracowany model sposobu zaopatrywania produkcji. Model jest
wynikiem prac optymalizacyjnych na rzecz przedsiębiorstw, realizowanych w ramach działalności
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz prac badawczych w Wyższej
Szkole Logistyki. Przedstawiono również wyniki przeprowadzonych badań symulacyjnych modelu dla
następujących zmiennych: wariantowości obsługi dostaw na produkcję i odbioru towarów, przydziału
niezbędnych zasobów do realizacji procesów, dostępności zasobów. Weryfikacja symulacyjna tych wariantów pozwala stwierdzić, że opracowany model procesu zaopatrywania produkcji jest uniwersalny
i możliwy do implementacji w praktyce biznesowej w celach przeprowadzenia analiz efektywności
procesów zaopatrywania produkcji.

Słowa kluczowe: proces, organizacja, zmianowość, Notacja BPMN, program iGrafx, analiza
wielokryterialna, produkcja, zaopatrywania produkcji.

Wstęp
Sprawność procesów magazynowych w zakresie obsługi produkcji ma duży wpływ
na wydajność systemów produkcyjnych. Proces magazynowania obejmuje działania
operacyjne związane z składowaniem towaru oraz wszelkie działania manipulacyjne
wykonywane zgodnie z określonymi warunkami organizacyjnymi i technologicznymi.
1

  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania.
  Wyższa Szkoła Logistyki.

2
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Działania manipulacyjne obejmują przepływ dóbr materiałowych (przyjmowanie, przemieszczanie wewnątrz magazynu, wydawanie na produkcję, odbiór towarów z produkcji) oraz gromadzenie i przetwarzanie towarów (kompletowanie, konserwacja). Oprócz
działań manipulacyjnych proces magazynowania zawiera także działania obejmujące
przepływ informacji. Szczególnie na poziomie procesów magazynowych widoczna jest
tendencja do ustawicznego poprawiania istniejących procesów w celach optymalizacyjnych. Wymagania te zmuszają przedsiębiorstwa do wdrażania coraz bardziej efektywnych procesów z wykorzystaniem rozwiązań organizacyjnych i technologicznych.

Specyfika efektywności procesów magazynowych
Specyfika procesów magazynowych powoduje konieczność koncentracji na tych
czynnikach, które mają kluczowy wpływ na ciągłość przepływu materiałów w zakresie
obsługi produkcji.
W badaniach naukowych dotyczących zarządzania logistyką można znaleźć wiele
czynników – procesów i zasobów, wpływających na całość procesu magazynowania.
Należy zatem stwierdzić, że zarządzanie magazynem powinno koncentrować się na sposobach poprawy efektywności procesów, zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego
łańcucha dostaw oraz ciągłego nadzorowania i oceniania uzyskanych rezultatów. Problemem badawczym zidentyfikowanym w trakcie badań literaturowych oraz obserwacji
w przedsiębiorstwach jest przeprowadzenie oceny efektywności procesu magazynowego,
uwzględniającej wielowymiarową analizę zależności zachodzących wewnątrz procesu,
jak również powiązań z innymi procesami, mającymi wpływ na ciągłość przepływu
materiałów.
Efektywność procesów magazynowania jest zagadnieniem bardzo ważnym z punktu widzenia organizacji procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz w łańcuchu
dostaw. Podnoszenie efektywności jest zatem ważnym czynnikiem działań controllingowych. Zarządzanie magazynem to bardzo ważny element działalności każdego przedsiębiorstwa. W związku z tym zarządzanie magazynem w przedsiębiorstwie nabiera
szczególnego znaczenia. Rozpatruje je w trzech obszarach [Michalik, Budzik 2011]:
–– zaopatrzenia – gdzie zadaniem gospodarki magazynowej jest przyjmowanie materiałów i surowców do produkcji od dostawców, składowanie oraz wydawanie
do produkcji,
–– produkcji – gdzie zadanie gospodarki magazynowej sprowadza się do optymalnego rozdysponowania materiałów i surowców do odpowiednich obszarów i etapów
produkcji,
–– dystrybucji – gdzie należy przechowywać, kompletować oraz wydawać wyroby
gotowe w taki sposób, aby spełnić oczekiwania odbiorców (właściwy towar, we
właściwym czasie, we właściwym miejscu, we właściwej cenie).
Należy jednak zauważyć, że pomimo licznych odniesień literaturowych odnośnie
efektywności w praktyce gospodarczej analiza efektywności nie jest stosowana w stopniu
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gwarantującym skuteczne wspomaganie procesów decyzyjnych zachodzących w przedsiębiorstwie. Badania przeprowadzone w zakresie identyfikacji trudności w przeprowadzeniu kompleksowej analizy efektywności procesów potwierdzają niski stopień wykorzystania tych narzędzi analitycznych w praktyce gospodarczej [Kolińska, Koliński
2013]. Dokonując analizy literatury przedmiotu, należy stwierdzić brak jednoznacznej
metody analitycznej, uwzględniającej kompleksową analizę efektywności procesów magazynowych zarówno w aspekcie finansowym, jak również techniczno-organizacyjnym
wraz z występującymi wzajemnymi powiązaniami oraz sprzężeniami zwrotnymi.
Analizując proces magazynowy w aspekcie efektywności, należy określić cele i zadania efektywnego zarządzania magazynem, które przedstawiono w tab. 1.
Tab. 1. Cele i zadania efektywnego zarządzania magazynem
Cele
Zadania
zapewnienie dostępności odpowiednich
środków technicznych i zasobów osobowych dla osiągnięcia planowanego pomaksymalizacja wykorzystania przestrzeni ziomu działalności – możliwe tylko przy
składowania osiągana poprzez odpowiednie ścisłym współdziałaniu z kierownictwem
działania w zakresie projektowania, budowy przedsiębiorstwa;
i uruchamiania magazynu oraz reagowanie
zapewnienie strumienia przepływu towarów
na bieżące zmiany;
odpowiadającego wymaganiom dotyczącym
dostaw i wysyłek – wymaga współpracy magazynu z działami zaopatrzenia i sprzedaży;
stałe planowanie, kontrolowanie i utrzymywanie wykorzystania wszystkich posiadanych zasobów – dokonywane jest na
poziomie operacyjnym i może być oparte
na planach produkcji i zamówieniach złominimalizacja stosowania operacji manipu- żonych u dostawców (w przypadku magalacyjnych – w pierwszym kroku eliminuje zynu zaopatrzenia) lub planach sprzedaży
się operacje zbędne, a w drugim dąży do i zamówieniach od odbiorców (magazyn
skrócenia czasu wykonywania czynności dystrybucyjny);
niezbędnych
nieustanne monitorowanie, ocena i doskonalenie procesu magazynowania według
ustalonych kryteriów – powinno opierać
się na wybranych wskaźnikach i miernikach
odzwierciedlających przebieg procesu
Źródło: oprac. własne na podst. [Niemczyk 2010, s. 248–251].

Dokonując szczegółowej analizy procesu magazynowania w aspekcie efektywności
operacyjnej, należy dokonać oceny [Śliwczyński 2011, s. 139]:
–– efektywności zasobów magazynowych oraz poziomu ich wykorzystania,
–– sprawności, wydajności i niezawodności operacji magazynowych,
–– czasu obsługi ładunku od momentu przyjęcia do momentu wydania oraz przepustowości magazynu, uwzględniającą przestoje, kolejki i wąskie gardła w przepływie ładunków.
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Badania prowadzone w ramach projektów badawczych Sieci Badawczej Łukasiewicz
– Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz Wyższej Szkoły Logistyki potwierdzają
powyższe rozważania teoretyczne. Ważnym etapem badań była analiza wpływu magazynowania na efektywność procesów logistycznych w łańcuchu dostaw3. W ramach
przeprowadzonych konsultacji wyodrębniono następujące podstawowe problemy efektywnej realizacji procesów magazynowych:
–– planowanie wydań z magazynu,
–– terminowość realizacji wydań,
–– skuteczność kompletacji,
–– skuteczność przyjęć,
–– stopień wykorzystania powierzchni magazynowej,
–– stopień uszkodzeń ładunków podczas kompletacji.
Kolejnym krokiem prac badawczych jest analiza stopnia ważności zidentyfikowanych
czynników wpływających na efektywną realizację procesów magazynowych4. Na rys. 1
przedstawiono analizę stopnia ważności zidentyfikowanych problemów efektywnej realizacji procesów magazynowych, z uwzględnieniem skali Likerta.

Rys. 1. Analiza stopnia ważności zidentyfikowanych problemów w procesach magazynowych
Źródło: badania własne.

3

  W celu przeprowadzenia analizy zorganizowano dodatkowe konsultacje eksperckie w październiku
2017 r., w którym wzięli udział zarówno eksperci akademiccy oraz praktycy reprezentujący przedsiębiorstwa z różnych branż.
4
  Badania przeprowadzono w IV kwartale 2017 r. oraz I kwartale 2018 r. W badaniach wzięło udział 98
przedsiębiorstw różnych wielkości i branż, prowadzących działalność gospodarczą w województwie wielkopolskim, realizujących lub monitorujących procesy magazynowe
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Należy stwierdzić, że również w przypadku zidentyfikowanych problemów wszystkie
oceniane aspekty zostały określone jako istotne (wszystkie uzyskały wynik powyżej 3,0
– średnia istotność). Dalsze analizy powinny jednak być skoncentrowane na tych problemach, które cechowały się wynikiem powyżej 4,0 (duża istotność). W tab. 2 przedstawiono szczegółowe wyniki dla poszczególnych analizowanych problemów efektywnej
realizacji procesów magazynowych.
Tab. 2. Szczegółowa analiza stopnia ważności poszczególnych problemów efektywnej realizacji
procesów magazynowych
Ważność
Wartość
Zdefiniowany problem
0 1 2 3 4 5 średnia
Planowanie wydań z magazynu
0 0 0 6 37 55 4,500
Terminowość realizacji wydań
0 0 0 2 37 59 4,582
Skuteczność kompletacji
0 0 1 42 37 19 3,747
Skuteczność przyjęć
0 0 2 41 37 18 3,724
Stopień wykorzystania powierzchni magazynowej 0 0 19 35 23 21 3,469
Stopień uszkodzeń ładunków podczas kompletacji 0 15 23 22 17 21 3,061
Źródło: badania własne.

Przedstawione rozważania jedynie potwierdzają nie tylko złożoność, ale także aktualność problematyki oceny efektywności procesów magazynowych zarówno w literaturze przedmiotu, jak również w praktyce gospodarczej.

Zastosowanie symulacji do optymalizacji procesów logistycznych
Jedną z najczęściej stosowanych metodyk odwzorowania procesów biznesowych jest
metodyka oparta na modelu referencyjnym SCOR (Supply Chain Operations Reference
Model). Należy zwrócić uwagę, że konieczność wymiany danych operacyjnych procesu,
z uwzględnieniem podziału na operacje i transakcje oraz zdarzenia inicjujące, dokumenty i raporty wyjściowe, stanowią podstawę zwymiarowania i operacyjnego przygotowania procesów zgodnie z koncepcją BPMN [Śliwczyński 2005].
BPMN jest standardem mającym na celu przedstawienie w sposób graficzny procesów zachodzących w praktycznie każdym rodzaju działalności gospodarczej. Notacja
BPMN została pierwotnie opracowana w celu graficznego zapisu realizowanych procesów. Dlatego też podstawowym założeniem BPMN jest dostęp do wszystkich danych
z każdego etapu procesu symulacyjnego [Allweyer 2010, s. 122]. Dane wsadowe do
modelu są przenoszone wraz z realizacją poszczególnych działań i operacji, na potrzeby
ich wykorzystania w dalszych etapach symulacji. Tab. 3 przedstawia zestawienie zalet
i wad stosowania notacji BMPN.

288

Zarządzanie współczesnymi łańcuchami dostaw. Wybrane aspekty jakościowe i organizacyjne

Tab. 3. Zalety i wady stosowania notacji BPMN
Zalety
Przyjazny dla użytkownika sposób opisu
procesów.
Stosowanie uniwersalnych symboli, umożliwiających porównywalność procesów.
Możliwość identyfikacji operacji nieprzynoszących wartości dodanej

Wady
Służy jedynie do modelowania procesów
biznesowych.
Nie modeluje przepływu danych, a jedynie
przepływ sterowania.
Słabo opisuje dynamiczne grupy oraz hierarchię użytkowników

Źródło: oprac. własne na podst. [Stajniak 2012, s. 182; Piotrowski 2007, s. 10].

Głównym celem BPMN jest dostarczenie metodyki, która jest opracowana w sposób
zrozumiały dla użytkowników, począwszy od analityków biznesowych, którzy tworzą
szkice początkowe i prototypy projektowanych procesów, przez technicznych programistów, odpowiedzialnych za faktyczne ich wykonanie, aż do pracowników przedsiębiorstw
weryfikujących praktycznie modele – wdrażających i monitorujących procesy [Chinosi,
Trombetta 2012, s. 126]. Notacja BMPN została zainspirowana diagramami UML (Unifed
Modelling Language), w celu graficznego przedstawienia procesów, ale również uzupełniona możliwościami analizy matematycznej, która pozwala na bezpośrednie przełożenie
na języki wykonawcze procesów biznesowych [Stajniak 2012, s. 182].
Zarówno w literaturze przedmiotu, jak również w praktyce gospodarczej można spotkać liczne sposoby odzwierciedlania procesów zachodzących w przedsiębiorstwach,
w celach analitycznych. Metody symulacyjne uwzględniają upływ czasu oraz zmienność
parametrów sterujących, z tego względu wydają się właściwe do prezentacji dynamiki
procesów [Pawlewski 2010, s. 59]. Rys. 2 przedstawia klasyczny układ procesu wielokrotnej symulacji.

Rys. 2. Klasyczny układ procesu wielokrotnej symulacji
Źródło: oprac. własne na podst. [Dullinger 2009, s. 2].
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Przeprowadzenie symulacji umożliwia analizę procesu pod względem różnych wariantów, które są weryfikowane w sposób wirtualny, a więc w sposób nie wpływający
na działalność procesu w czasie rzeczywistym. Jednak opierając się na dobrze opracowanych parametrach sterujących, zgodnych ze stanem faktycznym, można z dużym
prawdopodobieństwem stwierdzić, że analizowany wariant procesowy ma szansę być
zrealizowany w rzeczywistości gospodarczej. Każda symulacja wymaga określenia podstawowych zasad [Dullinger 2009, s. 3]:
–– w przypadku złożonych procesów poddawanych symulacji konieczne jest odpowiednie dobranie narzędzia symulacyjnego i szczegółowe modelowanie parametrów analizowanego procesu i systemu, w którym funkcjonuje, zdefiniowanie
danych wejściowych oraz określenie celu,
–– w przypadku elastycznych procesów poddawanych symulacji konieczna jest częsta
zmiana wartości parametrów sterujących,
–– opieranie analizy o średnie wartości parametrów niesie za sobą ryzyko błędnych
interpretacji,
–– symulacja musi być przeprowadzona w odpowiednim czasie, aby osiągnąć jak
największe korzyści.
Możliwości symulacji procesów mają znaczący wpływ nie tylko na realizację procesów magazynowych, ale również logistycznych w całym łańcuchu dostaw. Integracja
procesowa łańcucha dostaw oraz identyfikacja powiązań przyczynowo-skutkowych
i sprzężeń zwrotnych, jest coraz częściej opisywana w literaturze naukowej [Fanti, Iacobellis, Ukovich, Boschian, Georgoulas, Stylios 2015; Blöchl, Schneider 2016; Trojanowska, Varela, Machado 2017; Hadaś, Cyplik, Adamczak, Domański 2015; Zając, Koliński 2018]. Świadczy to o wzroście zainteresowania procedurami symulacyjnymi jako
transparentnymi metodami badawczymi, szczególnie w zakresie nauk o zarządzaniu.
Model procesów magazynowych w zakresie zaopatrywania produkcji – podstawowe
założenia

Podstawowym problemem badawczym rozwiązań organizacyjnych w modelu procesu magazynowania w zakresie zaopatrywania produkcji była jego analiza efektywności przy uwzględnieniu konfiguracji procesu, jego parametryzacji w oparciu o zmiany
wielkości przepływów materiałowych, kształtowania zapotrzebowania na zasoby ludzkie
i zasobów transportu wewnętrznego.
Jako przykład procesu badawczego przyjęto proces realizowany w magazynie przyprodukcyjnym obsługującym linię produkcyjną. Schematy przebiegu procesu przedstawia na rys. 3 i rys. 4.

Źródło: oprac. własne w programie iGrafx.

Rys. 4. Mapa procesu magazynowania – odbiór wyrobów z produkcji

Źródło: oprac. własne w programie iGrafx.

Rys. 3. Mapa procesu magazynowania – wydanie materiałów na produkcję
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Badania rozwiązań organizacyjnych modeli procesu magazynowania przeprowadzono w programie iGrafx Process 2011 przy wykorzystaniu symulacji. Przeprowadzenie
symulacji w programie iGrafx wymagało przekształcenie map procesów w modele poprzez ich parametryzację, czyli:
–– określenie zależności w procesie,
–– zdefiniowanie typu zasobów i przypisanie ich do realizacji w poszczególnych
czynnościach,
–– określenie kosztów poszczególnych zasobów,
–– określenie czasów trwania poszczególnych czynności,
–– określenie harmonogramów pracy poszczególnych działów firmy,
–– określenie częstotliwości obsługi linii produkcyjnej w zakresie dostaw i odbioru,
–– określenie transakcji (parametrów przepływów towarowych i informacyjnych
przetwarzanych w czynności procesu),
–– zdefiniowanie typu generatora transakcji.
Zasoby
W modelu procesu magazynowania zdefiniowano dwa typy zasobów:
–– praca (pracownicy),
–– wyposażenie (wyposażenie transportu wewnętrznego).

Pracowników realizujących procesy podzielono w zależności od działu na:
–– pracownik produkcji – wydział produkcji,
–– pracownik magazynu – Magazyn,
Wyposażenie transportu wewnętrznego podzielono na:
–– wózki podnośnikowe,
–– wózki unoszące prowadzone.
Dla poszczególnych zasobów określono parametry kosztów, harmonogramu pracy,
możliwych nadgodzin, liczby poszczególnych zasobów, a następnie zasoby przypisano
do poszczególnych czynności.
Zestawienie wprowadzonych danych dla zasobów w procesach przedstawiono w tab. 4.
Tab. 4. Zasoby w procesie magazynowania
Stawka
Koszt
godzinowa użycia Harmonogram Nadgodziny Przypisanie zasobu
Lp.
Zasób
[PLN/h]
1. Pracownik produkcji
15
3
Standardowy
Wydział produkcji
12
3
Standardowy
2 Pracownik magazynu
Magazyn
0
5
Standardowy
3 Wózek podnośnikowy
Magazyn
0
2
Standardowy
4 Wózek unoszący
Magazyn
Źródło: oprac. własne.

Zmienna liczba zasobów była przedmiotem symulacji.
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Czasy trwania czynności

W opracowanym modelu procesu magazynowania czasy trwania czynności procesu
podzielono na dwie grupy:
–– stałe, dotyczące przygotowania edycji i zatwierdzania dokumentów,
–– zmienne, dotyczące realizacji czynności związanych z obsługa ładunków w procesie.
Czasy stałe i zmienne są wprowadzane na etapie symulacji przy pomocy atrybutów
transakcji, scenariusza. Zestawienie wprowadzonych przykładowych czasów w procesach przedstawiono w tab. 5.

Odbiór wyrobów z produkcji

Wydanie materiałów na produkcję

Tab. 5. Czasy jednostkowe czynności w modelu procesu
Faza
Jednostka
Czas
Czynność
procesu
odniesienia Atrybut jednostkowy
Utworzenie dok. zapotrzebowanie na surowce
dok
Ww_t1
2,50
i półprodukty
Edycja dokumentu Wm
dok
Ww_t2
1,00
Pobranie polecenia na terminal
dok
Ww_t3
0,30
Przejazd do adresu składowania
jł
Ww_t4
1,00
Pobranie jł
jł
Ww_t5
1,56
Pobranie nośnika wydania
poz
Ww_t6
1,00
Przejazd do adresu składowania
poz
Ww_t7
1,56
Pobranie i odłożenie wskazanej ilości towaru na nośnik
jł
Ww_t8
2,50
Transport jł do strefy kontroli
jł
Ww_t9
1,56
Kontrola kompletacji
jł
Ww_t10
1,00
Uzupełnienie i poprawa kompletacji
jł
Ww_t11
2,50
Uformowanie i zabezpieczenie jł wydania
jł
Ww_t12
1,50
Oznakowanie jł wydania
jł
Ww_t13
0,50
Transport jł na pole odkładcze produkcji
jł
Ww_t14
1,56
Potwierdzenie realizacji dok. Wm
dok
Ww_t15
0,50
Kontrola ilościowa jł na polach odkładczych produkcji
jł
Ww_t16
0,10
Utworzenie dokumentu zlecenie przeniesienia
dok
Dw_t1
2,50
Pobranie dokumentu na terminal
dok
Dw_t2
0,30
Przejazd do punktu zdania z produkcji
jł
Dw_t3
1,56
Pobranie jł z pola odkładczego
jł
Dw_t4
1,00
Skanowanie etykiety na jł
jł
Dw_t5
0,10
Transport jł do magazynu
jł
Dw_t6
1,56
Odstawienie jł na polu odkładczym w magazynie
jł
Dw_t7
0,50
Skanowanie etykiety na jł.
jł
Dw_t8
0,10
Kontrola dostawy
jł
Dw_t9
2,00
Transport do strefy składowania
jł
Dw_t10
1,56
dok
Dw_t11
0,50
Źródło: oprac. własne.
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Harmonogram pracy

W opracowanym modelu procesu magazynowania na potrzeby badań przyjęto standardowy harmonogram pracy w którym zdefiniowano:
–– dni pracy,
–– godziny pracy.
Dni pracy
W modelu przyjęto standardowe dni pracy firmy od poniedziałku do piątku.
Godziny pracy
W modelu przyjęto pracę w systemie trzyzmianowym.
Częstotliwość obsługi produkcji
Zmienność częstotliwość obsługi produkcji była przedmiotem symulacji.
Transakcje – parametry przepływów towarowych i informacyjnych

W celu wyznaczenia podstawowych wyników efektywności przebiegu procesu magazynowania podczas symulacji procesów, zdefiniowano transakcje parametry przepływów towarowych i informacyjnych, które będą zasilać opracowane modele. Przyjęto, że
transakcje, podobnie jak czasy trwania czynności, będą wprowadzane do modelu przy
użyciu eksportu z pliku zewnętrznego. Posłuży do tego generator transakcji, którego
konfiguracja i zasada działania została opisana poniżej.
W opracowanych modelach transakcje podzielono na dwie grupy dotyczące:
–– przepływów informacyjnych,
–– przepływów towarowych.
Zestawienie zaproponowanych transakcji – parametrów przepływów towarowych
i informacyjnych przedstawiono w tab. 6.
Tab. 6. Transakcje – parametry przepływów towarowych i informacyjnych w modelu procesu
Lp.
Faza procesu
Nazwa parametru
Atrybut
1
Liczba dokumentów w dostawie
Dost_liczbadokum
2
Liczba pozycji na dokumentach
Dost_liczbapozyc
Odbiór wyrobów
3
Liczba pjł w dostawie
Dost_liczbapjł
z produkcji
4
Liczba pjł jednorodnych w dostawie
Dost_liczbapjłjedn
5
Liczba pjł kompletowanych w dostawie
Dost_Liczbapjłkompl
6
Liczba dokumentów wydań
Wyd_liczbadokum
7
Liczba pozycji na dokumentach wydań
Wyd_liczbapozyc
Wydanie materiałów
8
Liczba pjł w wydaniach
Wyd_liczbapjl
na produkcję
9
Liczba pjł jednorodnych w wydaniach
Wyd_liczbapjłjedn
10
Liczba pjł kompletowanych w wydaniach
Wyd_liczbapjłkompl
Źródło: oprac. własne.
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Transakcje – parametry przepływów będą wprowadzane do modelu z pliku zewnętrznego (Ms. Excel) na etapie symulacji przy pomocy zdefiniowanych w modelach
atrybutów transakcji, scenariusza.
Typ generatora transakcji
Do wprowadzenia transakcji do modelu procesu posłuży generator, który jest tworzony automatycznie i przypisany do tego punktu startowego. Spośród dostępnych
w programie iGrafx Process 2011 generatorów wybrano generator sekwencyjny, którego
zadaniem będzie wprowadzanie do modelu podczas symulacji:
–– czasów jednostkowych poszczególnych czynności procesu,
–– transakcji wynikających z przepływów towarowych.

Zestawienie zaproponowanych transakcji – wielkości przepływów towarowych i informacyjnych przedstawiono w tab. 7.
Tab. 7. Transakcje – wielkości przepływów towarowych i informacyjnych dla modelu procesu
Wielkość
Jednostka
Lp.
Faza procesu
Atrybut
dziennych
odniesienia przepływów
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dost_liczbadokum
dok
Dost_liczbapozyc
poz. na dok
Odbiór wyrobów
Dost_liczbapjł
jł
z produkcji
Dost_liczbapjłjedn
jł
Dost_Liczbapjłkompl
jł
Wyd_liczbadokum
dok
Wyd_liczbapozyc
poz. na dok
Wydanie materiałów
Wyd_liczbapjl
jł
na produkcję
Wyd_liczbapjłjedn
jł
Wyd_liczbapjłkompl
jł

24
10
250
250
0
24
50
100
80
20

Źródło: oprac. własne.

Weryfikacja symulacyjna opracowanego modelu

Symulacja procesu magazynowania polegała na zmianie:
–– częstotliwości obsługi produkcji,
–– liczby dostępnych zasobów przypisanych do realizacji czynności w procesie procesu.
Przyjęto następujące modele dla symulacji:
–– model 0 – obsługa produkcji na bieżąco z ograniczoną liczba zasobów,
–– model 1 – obsługa produkcji raz na zmianie z ograniczoną liczba zasobów,
–– model 2 – obsługa produkcji co dwie godziny z ograniczoną liczba zasobów,
–– model 3 – obsługa produkcji co trzy godziny z ograniczoną liczba zasobów,
–– model 4 – wydania materiałów na produkcje raz na zmianę a odbiory wyrobów
co 3 godziny z ograniczoną liczba zasobów.
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Dla poszczególnych modeli rozpatrzono dwa scenariusze z:
–– ograniczoną liczba zasobów,
–– nieograniczoną liczba zasobów.
W scenariuszu z ograniczoną liczbą zasobów tak dobrano liczbę zasobów, aby wskaźnik wykorzystania zasobów był większy od 65%.
Jednym z podstawowych celów modelowania i symulacji procesów jest pomiar czasu
i kosztów związanych z procesem oraz identyfikacja występujących w procesie wąskich
gardeł.
Symulowanie procesów logistycznych w programie iGrafx pozwala wygenerować
wiele statystyk dotyczących czasów realizacji procesu, oczekiwania na realizację czynności, i kosztów jednostkowych, liczby zasobów, np.:
–– rzeczywistego czasu realizacji procesu,
–– ogólna statystyka transakcji (czas obsługi, czas oczekiwania na usługę, czas pracy,
czas zablokowania),
–– szczegółowa statystyka transakcji realizowanych przez poszczególne działy,
–– koszty zasobów.
W odniesieniu do statystyk dotyczących zasobów istnieje możliwość uzyskania całkowitego czasu lub kosztów zużywanych zasobów albo ich wartości średnich. Najczęściej są one związane z:
–– ogólnym wykorzystaniem zasobów,
–– szczegółowym wykorzystaniem zasobów w poszczególnych działach,
–– szczegółowa statystyka czynności w procesie w odniesieniu do zasobów (czas
obsługi, czas oczekiwania na usługę, czas pracy, czas zablokowania).
Z kolei statystyki dotyczące wąskich gardeł w procesie można przedstawiać np.
w postaci:
–– liczby transakcji, które oczekiwały na zasoby,
–– czasów oczekiwania na zasoby, jeżeli zasoby są zajęte lub są niedostępne,
–– czasów oczekiwania na zasoby w poszczególnych działach.
Do dalszych szczegółowych analiz z przeprowadzonych badań procesu wybrano następujące parametry uzyskane w wyniku symulacji:
–– czas obsługi procesów,
–– czas pracy,
–– czas oczekiwania na zasoby,
–– wykorzystanie czasu pracy,
–– liczba zasobów,
–– ogólne wykorzystanie zasobów.
–– koszty zasobów.
Wyniki symulacji dla poszczególnych modeli i scenariuszy przedstawiono w tab. 8.

Źródło: oprac. własne.

Tab. 8. Wyniki symulacji realizacji procesu dla założonych modeli i scenariuszy
Model 0
Model 1
Model 2
Wyszczególnienie
SC1
SC2
SC1
SC2
SC1
SC2
Czas obsługi [h]
66,29
59,66
95,12
59,23
85,31
59,83
Czas pracy [h]
59,65
59,66
59,23
59,23
59,83
59,83
Czas oczekiwania
6,64
35,89
25,48
na zasoby [h]
Pracownik
36,77
18,43
24,11
12,05
36,02
18,01
produkcji
Pracownik
75,86
57,05
51,1
38,32
72,92
72,92
Wykorzy- magazynu
stanie czasu
pracy [%] Wózki
62,15
41,53
42,47
21,19
59,04
59,04
unoszące
Wózki
64,72
32,48
42,07
21,03
63,91
31,95
podnośnikowe
Pracownik
3
6
3
6
3
6
produkcji
Pracownik
9
12
9
12
9
9
magazynu
Liczba
zasobów Wózki
2
3
2
4
2
2
unoszące
Wózki
1
2
1
2
1
2
podnośnikowe
Pracownik
1 567,45 zł 2 696,97 zł 2 105,87 zł 3 779,74 zł 1 616,97 zł 2 801,94 zł
produkcji
Pracownik
3 157,08 zł 4 055,95 zł 4 449,28 zł 5 788,38 zł 3 275,93 zł 3 275,93 zł
magazynu
Koszty
Wózki
58,00 zł
58,00 zł
58,00 zł
58,00 zł
58,00 zł
58,00 zł
unoszące
Wózki
podnośnikowe 215,00 zł 215,00 zł 215,00 zł 215,00 zł 215,00 zł 215,00 zł
Razem
4 997,53 zł 7 025,92 zł 6 828,15 zł 9 841,12 zł 5 165,90 zł 6 350,87 zł
16,71
50,85
36,36
29,92
6
12
3
2

26,78
32,98
67,23
58,29
59,29
3
9
2
1

1

2

9

3

53,11

59,06

64,88

30,48

54,76

SC1
114,41
59,65
-

SC2
59,7
59,7

3

3

12

6

18,31

37,35

50,37

15,77

Model 4

5 530,68 zł 7 810,50 zł 5 649,75 zł 7 810,50 zł

215,00 zł 215,00 zł 215,00 zł

58,00 zł
215,00 zł

58,00 zł

58,00 zł

58,00 zł

3 533,42 zł 4 538,77 zł 3 617,47 zł 4 538,77 zł

1 724,26 zł 2 998,73 zł 1 759,28 zł 2 998,73 zł

SC2
60,23
60,23

SC1
86,93
60,15

Model 3
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Wnioski
Wyboru modelu i scenariusza najbardziej efektywnego dokonano w oparciu o wyliczone wskaźniki:
–– kosztów obsługi 1 pjł w obrocie między magazynem a wydziałem produkcji,
–– koszty godziny przestoju wydziału wynikający z oczekiwania na potrzebne zasoby,
z wykorzystaniem analizy wielokryterialnej przypisując wagi dla poszczególnych
kryteriów. Wyniki analizy wielokryterialnej przedstawia tab. 9.
Tab. 9. Wyniki analizy wielokryterialnej
Wskaźnik

JM

Model 0
SC1 SC2

Model 1
SC1 SC2

Model 2
SC1 SC2

Model 3
SC1 SC2

Model 4
SC1 SC2

Koszt jednostkowy [zł/pjł] 14,28 20,07 19,51 28,12 14,76 18,15 15,80 22,32 16,14 22,32
obsługi 1 pjł
Koszty godziny
[zł] 305,48 0,00 83,95 0,00 46,51 0,00 85,13 0,00 39,46 0,00
postoju

Analiza wielokryterialna

Razem punkty
Miejsce w rankingu

0,50 0,36 0,37 0,25 0,48 0,39 0,45 0,32 0,44 0,32
0,002 0,50 0,006 0,50 0,011 0,50 0,006 0,50 0,013 0,50
0,502 0,856 0,372 0,754 0,494 0,893 0,458 0,820 0,455 0,820
6
2
10
5
7
1
8
3
9
3

Waga
kryterium
0,5
0,5

Źródło: oprac. własne.

Według przyjętych kryteriów najbardziej efektywnym rozwiązaniami są modele 2,
0, 3 i 4 oparte o scenariusz 2 (nieograniczona liczba zasobów).
Pozostałe modele realizacyjne procesu są nieefektywne w stosunku do wybranych
z powodu:
–– większych kosztów jednostkowych obsługi pjł,
–– dużych kosztów godziny postoju.

Podsumowanie
W artykule autorzy przedstawili weryfikację symulacyjną opracowanego modelu metody zaopatrywania produkcji. Weryfikacja symulacyjna umożliwia również przeprowadzenie wielokrotnych symulacji prognostycznych, na podstawie których można było
zidentyfikować zależności i sprzężenia zwrotne w procesach. Weryfikacja symulacyjna
oparta była o wielokrotne studium przypadków, które można uznać za reprezentatywne
dla specyfiki procesów magazynowych.
W niniejszym artykule Autorzy przedstawili problematykę analizy procesów zachodzących w magazynie magazynach przy produkcyjnych zaopatrujących linie produkcyjne. Prowadzone badania dotyczyły zarówno aspektów efektywności operacyjnej, jak
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i efektywności ekonomicznej procesów magazynowych. Takie podejście analityczne
pozwala na kompleksową analizę procesów magazynowych.
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Selection of a method of supplying production
with the use of process simulation
The article presents an analysis of warehouse processes in the scope of supplying production and
receiving products using BPMN notation in iGrafx IT environment. In the article the authors presented a developed model of the method of supplying production. The model is the result of optimization works for companies, carried out within the framework of the Research Network Łukasiewicz
- Institute of Logistics and Warehousing and research works at the Poznan School of Logistics. The
results of model simulation studies were also presented for the following variables: variance of deliveries for production and acceptance of goods, allocation of necessary resources for the implementation
of processes, availability of resources. Simulation verification of these variants allows us to state that
the developed model of the process of supplying production is universal and can be implemented in
business practice in order to carry out analyses of the efficiency of supplying production processes.

Keywords: process, organization, shifts, BPMN notation, IGrafx program, multi-criteria analysis, production, production supplies.

Część V
Inteligentne rozwiązania w logistyce

Rozdział 1
Nowoczesne rozwiązania – inteligentne magazyny
Magdalena Warnke1, Marta Nadolna2
Proces zmian w technologiach logistycznych jest dynamiczny i nieunikniony. Z dnia na dzień pojawiają się nowe rozwiązania, które jakiś czas temu wydawały się nie możliwe do zrealizowania,
a dzisiaj stają się podstawą rozwoju różnorakich branży przemysłu. Innowacje stanowią tak obszerny
temat, że niemożliwe byłoby przedstawienie wszystkiego w jednym artykule, dlatego autorki skupiły
się na wybranych przykładach z zakresu inteligentnych magazynów. Głównym celem magazynu jest
popularyzacja wiedzy czytelników na temat ogólnoświatowych trendów występujących w obszarze
inteligentnych magazynów.

Słowa kluczowe: inteligentne magazyny, automatyzacja, innowacja, e-commerce, TORU.

Wprowadzenie
W Polsce z roku na rok rozwija się dynamicznie rynek e-commerce oraz rosnące
wymagania klientów w zakresie szybkiej i efektywnej dostawy. Coraz więcej magazynów
powstaje na uboczach miast, ponieważ sprzedawcy chcą być bliżej swoich klientów, co
skutkuje efektywniejszą sprzedażą. Wiele firm obiecuje klientom dostawę w przeciągu
kilku godzin.
Wielki sukces uzyskała firma odzieżowa Zalando, która gwarantuje kupcom dostawę
oraz zwrot tylko w 2 godziny. Coraz więcej magazynów zaczyna wykorzystywać sztuczną inteligencję.

1

  SNKL CORLOG, Wyższa Szkoła Logistyki.
  SNKL CORLOG, Wyższa Szkoła Logistyki.

2

304

Zarządzanie współczesnymi łańcuchami dostaw. Wybrane aspekty jakościowe i organizacyjne

Nie jest dla nas już zaskoczeniem obecność dronów, robotów czy pojazdów automatycznych. Największe sieci handlowe jak Amazon czy Wallmart stale powiększają liczbę
elektronicznych pracowników, którzy usprawniają proces kompletacji. Świat dąży ku
nowoczesnej technologii, dlatego ciągle szukamy innowacyjnych rozwiązań.

Inteligentny magazyn – przykłady rozwiązań w Europie i na świecie
Amerykański gigant stworzył prototyp na podniebny magazyn, który znajdowałby
się na ogromnym sterowcu. Kiedy klient złoży swoje zamówienie, wtedy dron wyrusza
z przesyłką do odbiorcy, startując z wybranego sterowca, by nie tracić energii. Automatycznie powrót będzie skierowany do naziemnej bazy, by podładować akumulator. Ten
pomysł jest ryzykowny, jednak całkiem możliwy do zrealizowania w przeciągu nadchodzących lat.
Firma Biedronka w Gorzowie Wielkopolskim, by skrócić proces odbioru produktów,
zapoczątkowała rejestrację dostaw w elektronicznym punkcje przyjęć.
Jeronimo Martins Polska w swoim centrum dystrybucyjnym testuje nowe wózki
STILL iGO neo CX20. Pojazd przejmuje za pracownika sterowanie pojazdem i porusza
się za nim, dzięki czemu można skupić się na swojej pracy. Pojazd omija przeszkody,
zatrzymuje się, gdy droga jest nieprzejezdna, dostosuje odpowiednia prędkość do danej
sytuacji. Wózek jest na tyle inteligentny, że omija puste regały oraz czeka na pozwolenie od operatora na wykonywanie poszczególnych manewrów, takie jak przejazd przez
skrzyżowanie. W maszynie można ustawić tryb ręczny bądź automatyczny.
Automatyzacja magazynów staje się coraz bardziej konieczna z powodu dużego
rozwoju rynku e-commerce. Dzięki pracy robotów jesteśmy w stanie realizować wiele
przesyłek w bardzo krótkim czasie, czego człowiek nie jest w stanie wykonać.
Wszystkim znana firma z branży TSL – Grupa Raben, również idzie ku innowacyjnym rozwiązaniom. W dzisiejszych czasach nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić
funkcjonowania magazynu bez użycia komputerów, dzięki którym możemy zamawiać
nowe produkty, sprawdzać ich dostępność. Krótko mówiąc, cyfryzacja jest nam niezbędna do sprawnego funkcjonowania magazynu. Na rynku jest wiele nowych programów
do obsługi hal, by jak najbardziej zoptymalizować złożone procesy logistyczne. Jednym
ze standardowych przykładów są mobilne terminale, które ułatwiają prace, ponieważ
są noszone na przedramieniu i magazynier ma wolne ręce. Pracownik w każdym miejscu, w jakim się znajduje ma możliwość zdobycia informacji o nowych zamówieniach,
odczytywania danych bezpośrednio z wyświetlacza, a następnie potwierdzania ich na
terminalu. W firmie znajdziemy również zautomatyzowane linie pakujące, które zwiększają wydajność pracy i poprawiają jakość skompletowanych palet. Urządzenie o nazwie
„Cubiscan” zajmuje się dbaniem o wagę oraz wymiary produktu. Precyzyjnie dokonuje
pomiarów za pomocą podczerwieni oraz czujników ultradźwiękowych. Informacje o towarach są automatycznie przesyłane do systemu.
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Rys. 1. Zautomatyzowana linia pakująca
Źródło: Cubiscan 150.

To cześć z cudów techniki, jakie ułatwiają prace w magazynach. Dzięki tym wynalazkom możemy wykonać więcej pracy niż zrobiłby to człowiek. Moim zdaniem dążenie ku
innowacji oraz budowanie inteligentnych magazynów to dobre rozwiązanie dla branży
TSL. Inteligentne magazyny niosą za sobą mniejsze ryzyko, efektywniejszą pracę oraz
precyzyjne zamówienia.

Inteligentny magazyn w Polsce
Budynek nowego magazynu Amica to niezaprzeczalnie olbrzym. Wysoki na 46 m
(wysokość przeciętnego 15-piętrowego bloku mieszkalnego), przy długości 136 m i 45
m szerokości, jest widoczny z odległości kilkunastu kilometrów. To jedno z największych w Europie magazynów wysokiego składowania, a jego właścicielem jest Centrum
Logistyczne Amica S.A. Spółka planuje budowę kolejnego, nieco mniejszego obiektu,
w którym dwa korytarze byłyby wyposażone w system shuttle – wzdłuż kanałów towarowych mogą automatycznie przesuwać się wózki.
Łączna powierzchnia wynosi ponad 6,3 tysięcy m2, przy czym można umieścić tam
230 tys. sztuk urządzeń dużego AGD (przy zakładanej wadze każdego z nich 50–70 kg)
na 17 poziomach składowania. Porównując do płaskiego, klasycznego magazynu – powierzenia potrzebna do przechowywania tej samej ilości sprzętu wyniosłaby blisko
40–50 tys. m2.
Zautomatyzowane sterowanie pozwala na osiągniecie wydajności na poziomie
1,6 tys. sztuk układanego sprzętu na godzinę. Codziennie może przyjąć 30 tys. sztuk
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towaru i wydać ich 36 tys. Niewątpliwą zaletą systemu jest jego dostępność 24 h na dobę
i brak konieczności przyznawania urlopów na weekend.

Rys. 2. Regały wysokiego składowania
Źródło: materiały prasowe amica.press.pl

Budowa zautomatyzowanego magazynu ma tez swój głębszy cel – na uwolnionej przestrzeni powstaną hale produkcyjne, które pozwolą na zwiększenie do 2023 r.
produkcji z 1,2 do 2,5 mln sztuk sprzętu rocznie. Wszystko jest elementem strategii
HIT2023, która została ogłoszona przez spółkę w 2014 r. – zakłada ona osiągnięcie
około 5 mld PLN przychodów ze sprzedaży w 2023 r. Cała inwestycja kosztowała 60
mln zł i powinna zwrócić się w ciągu 5 lat.
„Przy tak dużej inwestycji oszczędności będą odczuwalne po latach. Dużo szybciej
osiągniemy cel, jakim jest usprawnienie logistyki i poprawa jakości naszej pracy. Towar
będzie trafiał do naszych klientów przynajmniej o dobę szybciej, a zapas będzie praktycznie w jednym miejscu. Nowa technologia pracy pozwoli też uprościć nasze procesy
zarządzania tak dużą ilością produktów i praktycznie natychmiast kierować transport
potrzebnych urządzeń AGD na konkretne rynki – charakteryzuje inwestycję dyrektor
ds. logistyki, Paweł Pszczółkowski.”
Zminimalizowanie przestrzeni pomiędzy regałami usprawniło obsługę. Niewielka
przestrzeń pomiędzy regałami nie byłaby w stanie pomieścić klasycznego podnośnika,
takiego który mógłby sięgnąć do najwyższych miejsc. W nowoczesnych magazynach
wysokiego składowania stosuje się zatem zautomatyzowane rozwiązania, aby usprawnić
obsługę, a co za tym idzie zredukować koszty eksploatacji. Magazyn nie ma ogrzewania,
światło jest wyłączone. Na hali nie ma ani jednego pracownika, a do obsługi systemów
potrzebny jest tylko jeden operator. Dzięki pełnej automatyzacji w magazynie nie ma
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wypadków, a do przenoszenia towarów wykorzystuje się pięć 44 m prowadnic, na których ulokowane są widły dźwigające palety ze sprzętem. Skomputeryzowany podnośnik
wazy 30 t, a jego głównym celem jest bezbłędne kompletowanie zamówień. Brak czynnika ludzkiego pozwala zminimalizować ilość błędów, co składa się na wysoką efektywność. Poza operatorem potrzebne są maksymalnie dwie osoby, których zadaniem jest
przeniesienie towaru z taśmociągów produkcyjnych na taśmociągi do silosa, a później
załadunek do samochodów.

Rys. 3. Urządzania składujące w inteligentnym magazynie
Źródło: materiały prasowe amica.press.pl

Magazyn nie generuje hałasu oraz nie emituje zanieczyszczeń do środowiska. Wprowadzony system awizacji transportów pozwolił zminimalizować ruch kołowy w okolicach Wronek, by ciężarówki ze sprzętem nie generowały spiętrzenia. System internetowy umożliwia klientom – przewoźnikom samodzielnie się zaawizować, a dwie godziny
przed planowanym załadunkiem system automatycznie zacznie zwozić z magazynu
palety z zamówionymi produktami.
Inwestycja spełnia najwyższe normy bezpieczeństwa. Grunt został wzmocniony
20 km pali wzmacniających, a przy budowie wykorzystano 10,5 tys. m3 betonu. Budynek
wytrzyma watr huraganowy do 150 km/h, a wewnątrz zamontowano 26 tys. tryskaczy
przeciwpożarowych.
Budowa magazynu wysokiego składowania była częścią projektu „Rozbudowa mocy
produkcyjnych i modernizacja technologii Fabryki Kuchni”, przy czym konstrukcję sta-
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lową wykonało Voestalpine z Austrii, a Kardex Mlog z Niemiec był dostawcą technologii
i software. Firmy te są najbardziej renomowanymi producentami w swojej branży.

Rys. 4. Nowoczesny magazyn we Wronkach
Źródło: materiały prasowe amica.press.pl

Trendy rozwoju inteligentnych magazynów
Pierwszy w pełni zautomatyzowany magazyn został otworzony przez firmę PUMA
w lipcu 2017 r. w niemieckiej miejscowości Schwaig, we współracy z firmami Magazino,
Gigaton i ITG. Innowacyjność projektu została oparta na robocie TORU, odpowiedzialnym za transport towaru. Robot jest przyszłością światowej logistyki, w którym
pokładane są wielkie nadzieje.
TORU został wyposażony w ramiona i czujniki, które umożliwiają przenoszenie
pudeł i składowanie ich w jego wnętrzu lub bezpośredni transport do stacji wysyłkowej. Wyjątkowość robota jest oparta na percepcji, dzięki czemu TORU jest w stanie
interpretować środowisko pracy i wykorzystać dane z kamer, czujników AI (sztucznej
inteligencji) do podjęcia decyzji. Dzięki wykorzystanej konfiguracji robot ma możliwość samodzielnej nauki i potrafi sprawnie funkcjonować na współdzielonej z ludźmi
przestrzeni.
Jedną największych zalet TORU jest fakt, że może on wykonywać obowiązki poza
standardowymi godzinami pracy, nawet przy wyłączonych światłach w magazynie. Warto również wspomnieć, że robota można oddelegować do pracy w różnych oddziałach
bez dodatkowych kosztów wdrożeniowych, ponieważ sam nauczy się funkcjonować
w nowym środowisku pracy.

Nowoczesne rozwiązania – inteligentne magazyny
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Rys. 5. Robotyzacja kompletacji – TORU
Źródło: materiały prasowe: https://retail-assist.co.uk/intelligent-supply-chains/

„W fabrykach przyszłości aktywność człowieka ograniczona będzie do koniecznego minimum, a większość zadań wykonywanych będzie przez roboty. Nad całą pracą
czuwać będą zaawansowane systemy komputerowe obdarzone sztuczną inteligencją.
Już w tej chwili magazyny i hale produkcyjne naszpikowane są technologią, a proces
automatyzacji postępuje. Napędza go synergia Internetu rzeczy, uczenia maszynowego,
nowoczesnych systemów ERP i technologii blockchain. Wytwórcy, którzy nie podejdą
na poważnie do cyfryzacji i automatyzacji fabryk, za swoją opieszałość mogą słono zapłacić, a w niektórych przypadkach nawet zniknąć z rynku – uważa Piotr Rojek z firmy
DSR, dostarczającej nowoczesne rozwiązania IT dla produkcji”.

Podsumowanie
W niniejszym artykule przedstawiono początki oraz rozwój inteligentnych magazynów w Polsce i na świecie. Rozwiązania, które kiedyś wydawały się utopijne i zarezerwowane dla filmów science fiction, dzisiaj stają się faktem. Pierwszy, w pełni zautomatyzowany magazyn PUMY w Niemczech dał początek fali nowych trendów w logistyce
magazynowania. Najlepszym przykładem innowacyjności i minimalizacji czynnika
ludzkiego jest magazyn Amica we Wronkach (Polska). Do obsługi tego samowystarczalnego magazynu potrzebny jest tylko jeden operator, co zapoczątkowało prawdziwy
przełom w technikach składowania zapasów. Już teraz wykorzystywane są najnowsze
technologie takie jak: drony, inteligentne rękawice oraz roboty, które mają za zadanie jak
najbardziej ułatwić i przyspieszyć kompletowanie zamówień. Z każdym rokiem pojawia
się coraz więcej innowacyjnych rozwiązań – kto wie, co będzie następne?
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Modern solutions – intelligent warehouse
Intelligent warehouses are the future of warehouse logistics. In the era of universal digitization, full
automation stops anyone being surprised. Robots and machines take over most of the tasks that until
now belonged to people. In this way, the TORU robot completes orders in the PUMA's warehouse,
drones and automatic vehicles are an inseparable element of the Amazon and Wallmart warehouses.
Amica eliminated the human factor, putting in full automation of the warehouse in Wronki, to which
only one operator is needed. Technological progress accelerates every year, and today each of us is
witnessing a breakthrough - the development of fully automated, intelligent warehouses.

Keywords: intelligent warehouse, automation, innovation, e-commerce, TORU.

Rozdział 2
Autonomiczność pojazdów samochodowych
Anna Leśniak1, Albert Bystrek2, Mateusz Kurowski3
Nowoczesne trendy w logistyce wskazują na coraz większą rolę zastosowania technologii w realizacji
procesów. Jednym z najmocniej rozwijających się rozwiązań są autonomiczne pojazdy, które mają na
celu zwiększenie zarówno efektywności realizacji transportu, jak również ich bezpieczeństwa. W niniejszym rozdziale przedstawiono ogólny zarys koncepcyjny wykorzystania autonomicznych pojazdów
samochodowych.

Słowa kluczowe: autonomiczne pojazdy samochodowe, transport.

Wstęp
Ciągły wzrost liczby pojazdów poruszających się po drogach prowadzi do licznych
problemów, jakimi coraz częściej staje się kłopot ze znalezieniem miejsca parkingowego
czy poruszanie się w korkach. Producenci starają się ulepszać pojazdy i znajdować rozwiązania wpływające na komfort korzystania z pojazdów w utrudnionych warunkach.
Wraz z rozwojem technologii coraz bardziej prawdopodobna staje się wizja zastąpienia
dzisiejszego sposobu kierowania pojazdem na rzecz całkowicie zautomatyzowanych
pojazdów, które bez działania kierowcy doprowadzą go do celu, idealnie parkując samochód we wskazanym miejscu.

1

  Koło Naukowe Transportowców Politechniki Rzeszowskiej.
  Koło Naukowe Transportowców Politechniki Rzeszowskiej.
3
  Koło Naukowe Transportowców Politechniki Rzeszowskiej.
2
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1. Rodzaje pojazdów autonomicznych
Wiele koncernów samochodowych tworzy pojazdy autonomiczne, które nie są jeszcze jednak odpowiednio przystosowane do codziennego funkcjonowania na drogach.
Pojazdy takie posiadają szereg zalet, mają one w perspektywie poprawę bezpieczeństwa
na drogach, a także są ogromną szansą na umożliwienie i ułatwienie komunikacji osób
niepełnosprawnych czy ograniczonych ruchowo. [Przybysz 2016]
Od kilku lat jesteśmy świadkami wyścigu technologicznego pomiędzy firmami, które
pragną stworzyć w pełni autonomiczny pojazd. Wśród producentów możemy wyróżnić m.in. Google, Tesla, Uber czy Apple. Nie każdy ma jednak świadomość, iż sam na
co dzień wykorzystuje już technologie autonomicznych pojazdów, takie jak „asystent
parkowania” czy autopilot.
Autonomiczność pojazdu możemy podzielić na kilka poziomów [www.niezalezna.
pl]:
–– poziom 0 – brak autonomiczności – za sterowanie pojazdem odpowiedzialny jest
kierowca,
–– poziom 1 – jazda ze wsparciem – pojazd posiada system wspomagający jazdę,
jednak ruch pojazdu pozostaje pod nadzorem kierowcy,
–– poziom 2 – jazda częściowo zautomatyzowana – kierowca może przekazać sterowanie pojazdem systemowi, lecz wciąż powinien ją kontrolować. Przykładem
takiego systemu jest asystent jazdy w korkach, którego zadaniem jest samodzielne
hamowanie i przyspieszanie do pożądanej prędkości,
–– poziom 3 – jazda wysoce zautomatyzowana – system kieruje pojazdem w ustalonych granicach, natomiast w przypadku przekroczenia ich niezbędne jest szybkie
przejęcie kontroli przez kierowcę,
–– poziom 4 – jazda w pełni zautomatyzowana – system przejmuje sterowanie pojazdem, jednak w określonych sytuacjach wymaga on kontroli kierowcy, np.
w przypadku braku reakcji kierowcy na wezwanie systemu następuje przerwanie
podróży i bezpieczne parkowanie pojazdu,
–– poziom 5 – jazda autonomiczna – system posiada pełną kontrolę nad pojazdem,
a rola kierowcy jest zbędna.
Aby system autonomiczny mógł działać w samochodzie niezbędne jest zastosowanie
czujników. Wśród nich wyróżniamy:
–– czujniki ultradźwięków – ich działanie polega na zastosowaniu zjawiska echolokacji. Emitując fale dźwiękowe, są w stanie określić odległości od przeszkody,
–– czujniki obrazu – zainstalowane na pojeździe kamery imitują ludzi wzrok. Dzięki
zarejestrowanemu obrazowi są w stanie zinterpretować znaki drogowe, sygnalizację świetlną lub linie na jezdni,
–– radary – emitują fale elektromagnetyczne, po czym odbierają sygnał odbijający
się od przeszkody. Dzięki temu są w stanie określić jej położenie oraz prędkość,
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–– lidary – z ang. „LightDetection and Ranging” – niewidoczne gołym okiem światło
lasera skanuje otoczenie, co pozwala na stworzenie trójwymiarowego obrazu przestrzeni. Dzięki ich zastosowaniu możliwa jest rozróżnienie pojazdów i pieszych
[www.niezalezna.pl].

Rys. 1. Czujniki zastosowane w samochodzie Audi A8
Źródło: oprac. na podst. [http://niezalezna.pl].

2. Funkcjonowanie pojazdów autonomicznych na drogach
Komunikacja pomiędzy pojazdami na drodze, a także pomiędzy pojazdami a infrastrukturą, wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo jazdy. W przypadku pojazdów
autonomicznych, dzięki komunikacji z odpowiednio dopasowaną infrastrukturą, potrafią odczytać informacje takie jak dozwolona prędkość, zakazy, nakazy i pozostałe
przepisy drogowe. Istotna jest także komunikacja z innymi użytkownikami drogi, ponieważ zapewni to odpowiednio szybką reakcję w przypadku nagłego zatrzymania czy
innego nieprzewidzianego zachowania drugiego pojazdu. Odpowiednio szybka reakcja
jest w stanie zapobiec kolizji [Przybysz 2016].
W pojazdach autonomicznych najważniejsze jest, aby rzeczywista infrastruktura
miała odzwierciedlenie w urządzeniach nawigacyjnych. Do sterowania pojazdem wykorzystywane są specjalne czujniki i kamery, które pozwalają na odczytywanie oznakowania drogi, jednak potrzebują szczegółowych informacji o przestrzeni, w której się
poruszają w celu zlokalizowania przeszkód. Informacje odczytywane przez urządzenia
w pojeździe są porównywane z informacjami znajdującymi się w nawigacji (przeważnie
są to mapy trójwymiarowe), pozwalając pojazdowi na zlokalizowanie nieoczekiwanych
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przeszkód. Przodownikiem w tworzeniu trójwymiarowych map nawigacyjnych jest firma TomTom. Firma ta jest twórcą systemu RoadDNA oraz HAD, które pozwalają na
zlokalizowanie pojazdu nawet przy dużej prędkości i w złych warunkach pogodowych
oraz zoptymalizowanie obrazu pokonywanej trasy, aby pojazd mógł porównać go z obrazem odbieranym przez czujniki [Pobocha 2015].
Współczesne pojazdy autonomiczne przystosowane są do istniejącej infrastruktury,
jednak coraz większe zainteresowanie tymi pojazdami powoduje, że powstają plany zaprojektowania inteligentnej infrastruktury, która mogłaby automatycznie komunikować
się z pojazdami. Jest to jednak problemowe zagadnienie głównie z prawnego punktu
widzenia. Wprowadzenie infrastruktury, która byłaby wspólna zarówno dla „zwykłych”,
jak i autonomicznych pojazdów wiąże się z rozwiązaniem wielu problemów, takich jak
np. rozstrzygnięcie winy w przypadku kolizji takich pojazdów. Dostosowanie przepisów
musiałoby byś wspólne dla wszystkich krajów, co może być bardzo kłopotliwe [Maurer
i.in. 2015]. Wspólna infrastruktura może również sprawiać kłopot ze względu na różny
sposób postrzegania drogi przez kierowcę oraz przez pojazd autonomiczny. Kierowca
kierujący pojazdem w większym stopniu niż na ograniczenia prędkości zwraca uwagę
na warunki atmosferyczne [Wojtytko i in. 2014]. Przykładem może być gołoledź, gdzie
kierowca będzie potrafił dostosować prędkość i styl jazdy do warunków, natomiast pojazd autonomiczny, odbierając informacje z mapy nawigacyjnej, może stwarzać zagrożenie, nie dostosowując prędkości do zaistniałych warunków na drodze.
Jedną z możliwości ułatwienia poruszania się pojazdów autonomicznych i konwencjonalnych jest wydzielenie specjalnych pasów przeznaczonych wyłącznie dla pojazdów
samojezdnych. Takie trasy będą specjalnie przystosowane, będą również węższe od standardowych pasów, gdyż pojazdy autonomiczne efektywniej wykorzystują przestrzeń
wokół pojazdu. Istotne będzie rozwiązanie miejsc narażonych na kolizje pojazdów obu
kategorii [Maurer i in. 2015].

3. Przykłady zastosowań pojazdów autonomicznych
W lipcu 2016 r. Ford złożył patent dotyczący autonomicznego radiowozu. Radiowóz
ten jest w stanie prawidłowo zareagować na wykroczenie popełnione na drodze przez
kierowców. Taki pojazd ma również możliwość komunikacji z funkcjonariuszami policji
[www.tylkonauka.pl].
Rozwiązanie przedstawione przez Forda ma w swoim założeniu komunikacje z fotoradarami znajdującymi się na drogach. Po otrzymaniu zgłoszenia o wykroczeniu taki
radiowóz zbliżyłby się do pojazdu i nawiązał z nim komunikacje. Po otrzymaniu informacji o kierowcy prowadzącym pojazd radiowóz mógłby wysłać mu elektroniczny
mandat. Autonomiczny radiowóz byłby zaprojektowany w taki sposób, aby mógł uczestniczyć w pościgu.
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Rys. 2. Schemat działania autonomicznych radiowozów
Źródło: [https://www.autofakty.pl].

W przypadku rozwinięcia technologii dotyczących autonomicznych radiowozów
mogłyby one nawet w automatyczny sposób połączyć się z komputerem innego pojazdu
i doprowadzić do jego zatrzymaniu w konkretnym miejscu.

Podsumowanie
Rozwój technologiczny i coraz większe zapotrzebowanie na pojazdy autonomiczne
świadczą o tym, że to właśnie one w przyszłości będą stanowiły znaczną większość pojazdów poruszających się po drogach. W obecnej chwili pojazdy samojezdne poruszające się po drogach są w fazie testowej, pozwalając na doskonalenie i poprawę ich funkcjonowania. Wprowadzanie inteligentnej infrastruktury i pojazdów autonomicznych
wpływa pozytywnie na ekologię, ogranicza hałas, a także ogranicza zapotrzebowanie na
tereny pod budowę dróg czy parkingów, ponieważ pojazdy te potrzebują mniej miejsca
i potrafią je efektywniej wykorzystać niż konwencjonalne pojazdy. Wśród zalet wymienia się również poprawę bezpieczeństwa na drogach, jednakże jest to kwestia sporna, nie
każda próba testu kończy się powodzeniem, zdarzają się również wypadki śmiertelne
z udziałem samochodów autonomicznych, które wynikały z braku odpowiedniej reakcji kierowcy. Obecnie niezbędne są również odpowiednie regulacje prawne dotyczące
możliwości testowania jak również późniejszego wdrożenia w życie technologii. Dnia
5 lutego 2018 r. prezydent Polski Andrzej Duda podpisał ustawę o elektromobilności
i paliwach alternatywnych, w której zawarte są ramy prawne dotyczące testowania pojazdów autonomicznych na polskich drogach. Samorządy wielu Polskich miast są zainteresowane wprowadzeniem technologii autonomicznej komunikacji miejskiej, jednak
jeszcze daleka droga, by weszły one w życie codzienne.
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Vehicles autonomy
Modern trends in logistics indicate the increasing role of technology in the implementation of processes. One of the most strongly developing solutions are autonomous vehicles, which aim to increase
both the efficiency of transport implementation and their safety. This chapter presents an overview of
the conceptual framework for the use of autonomous vehicles.

Keywords: autonomous vehicles, transport.

Rozdział 3
Automatyczne ciężarówki w branży TSL
Norbert Matuszak1
Rozwój branży TSL to przede wszystkim bardzo zróżnicowany szereg usług, bez których codzienne
funkcjonowanie nie mogłoby mieć miejsca. Automatyczne ciężarówki wyznaczają nowe standardy co
do jakości transportu, ale przede wszystkim obniżenia jego kosztów. Powiązanie tych obu aspektów jest
zdecydowanie trudne, lecz właśnie na tym polega praca logistyka, aby znaleźć kompromis pomiędzy
jakością a kosztami. W niniejszym rozdziale przedstawiono praktyczne przykłady zastosowań automatycznych ciężarówek.

Słowa kluczowe: automatyczne, ciężarówki, rozwój, system, zastosowanie.

Wstęp
Pod hasłami transport, spedycja i logistyka kryje się bardziej dogłębne znaczenie.
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ważną branżą jest TSL, która odpowiada
za planowanie transportu przy maksymalnie możliwym obniżeniu kosztów, przechowywanie dóbr, a także magazynowanie oraz dystrybucję. To jeden z najważniejszych
sektorów gospodarki, który rozwija się najszybciej, czego dowodem będzie chociażby
temat mojego referatu dotyczący automatycznych ciężarówek.
Automatyczne ciężarówki wyznaczają nowe standardy co do jakości transportu, ale
przede wszystkim obniżenia jego kosztów. Powiązanie tych obu aspektów jest zdecydowanie trudne, lecz właśnie na tym polega praca logistyka, aby znaleźć kompromis
pomiędzy jakością a kosztami. Przełom w transporcie jest równie nowoczesnym, pozytywnym rozwiązaniem, co niosącym spore wątpliwości i negatywne opinie. Jednak
1

  SNKL CORLOG, Wyższa Szkoła Logistyki.
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mimo trwających cały czas testów z pewnością poczekamy kilka lub nawet kilkanaście
lat na dopuszczenie zautomatyzowanych ciężarówek na większość dróg komunikacyjnych, a z pewnością minie jeszcze więcej czasu na praktyczne zastosowanie owych pojazdów w codziennym życiu społeczności transportu.

1. Testy na drogach publicznych i pierwsze wrażenia
1.1. Europa
Pierwsza ciężarówka z funkcją autopilota wyjechała na europejskie drogi 2 października 2015 r. na niemieckiej autostradzie A8 w Stuttgardzie. Za przeprowadzony test odpowiadał koncern Daimler, który słynie z testowania nowoczesnych technologii, m.in.
automatycznych ciężarówek. Wspomniana próba odbyła się w obecności samego dr
Wolfganga Bernharda z zarządu firmy Daimler oraz premiera landu Baden-Württemberg Winfrieda Kretschmanna, który zezwolił na przejazd ciężarówki. Sam test polegał
na przejeździe ciężarówki autostradą bez ingerencji człowieka, co udało się zrealizować.
Mercedes-Benz Actros poruszał się z prędkością ok. 80 km/h sterowany przez komputer,
lecz jednocześnie nadzorujący całą sytuację przez kierowcę, który może w każdej chwili
przejąć kontrolę nad pojazdem. Autopilot zareagował dopiero, gdy pojawiły się roboty
drogowe, wtedy poprosił o przejęcie sterów przez kierowcę. Obaj panowie poruszający
się pojazdem podkreślali, że system jest bardzo bezpieczny i w znaczny sposób ogranicza obciążenie kierowcy w czasie pracy. Warto zaznaczyć, że ciężarówka poruszała
się samodzielnie jedynie podczas jazdy autostradą, jednak prognozy na następne lata
są jak najbardziej pozytywne. Technologię zastosowaną we wspomnianej ciężarówce
Daimlera można porównać do działania autopilota w samolotach. Autonomiczne pojazdy wykorzystują radary, lasery oraz system kamer, aby utrzymywać swój pas ruchu
i omijać ewentualne przeszkody. System „Highway Pilot” jest również przystosowany do
kontrolowania przyspieszania, hamowania, a także układu kierowniczego podczas jazdy.
Może też zatrzymać pojazd w sytuacji awaryjnej [www.tvn24.bis.pl, www.40ton.net].
Poważne próby i testy wykonywały również inne światowe marki, takie jak Scania,
Volvo, DAF, Iveco, Man. Światowi producenci samochodów ciężarowych zdecydowali się
jednak na trochę inne rozwiązanie niż te wspomniane wcześniej. Próby te polegały na
prowadzeniu 3 automatycznych ciężarówek przez jednego kierowcę. Kierowca jadący na
przodzie używał kierownicy, jak i pedałów, natomiast jadące za nim w dość bliskiej odległości – 10 m ciężarówki naśladowały jego jazdę. Jest to idea tzw. platooningu. Pierwszy
taki konwój wyruszył 9 lutego 2015 r. z fabryki marki Scania w Zwolle. Inne marki również przeprowadziły podobne testy przede wszystkim w Holandii, ponieważ tamtejsza
minister infrastruktury i środowiska Melanie Schultz van Haegen bardzo popiera innowacyjny pomysł dopuszczenia takich pojazdów to użytku dziennego. Podkreśla przede
wszystkim czystość i wydajność takich ciężarówek, a także znaczne zmniejszenie ryzyko
wypadków. Jak to możliwe? Uważa się, że kierowanie pojazdu przez komputer odciąży
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kierowcę, dzięki czemu w razie przejęcia kierowania bądź wykonywania innych ważnych
czynności będzie wypoczęty i nie popełni błędu. Warto też wspomnieć, że ciężarówki
jadące w konwoju, jeden za drugim, mogą również zaoszczędzić sporo na paliwie, według
wyliczeń ekspertów od 15% nawet do 25%, co ma znaczący wpływ w przypadku, gdy cały
konwój pochodzi od jednego przewoźnika. Na dzień dzisiejszy koliduje to z przepisami,
które zakazują jazdy w tak bliskim odstępie między nimi (ok. 10 m), jakie były przeprowadzane podczas testów. Specjaliści zapewniają jednak, że system automatycznych
ciężarówek jest tak zaawansowany, że komputery będą prowadziły pojazdy bezpieczniej
niż ludzie, dlatego można zezwolić im na jazdę z minimalnym odstępem, zapewniając
znaczne oszczędności [www.40ton.net, www.tvn24.bis.pl].

Rys. 1. System „Highway Pilot” zastosowany w ciężarówce Mercedes-Benz
Źródło: [www.tvn24.bis.pl].

Rys. 2. Konwój ciężarówek Scania do Holandii, tzw. „platooning”
Źródło: [http://40ton.net].
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1.2. USA
Koncern Daimler przeprowadził podobne testy w USA, a dokładniej w stanie Nevada, który jako pierwszy zezwolił na dopuszczenie do ruchu automatycznych ciężarówek
na drogach publicznych. Przed otrzymaniem zezwolenia zautomatyzowana ciężarówka
Daimlera o nazwie „Freightliner Inspiration” przejechała 10 tys. mil. (prawie 16 tys.
km). Mimo formalnego dopuszczenia takich pojazdów do ruchu producent nie dopuszcza ich do sprzedaży. Nie oznacza to jednak, że rokowania są negatywne w tej sprawie.
Wspomniany wcześniej dr Wolfgang Bernhard, producent aut Mercedes, podkreśla, że
zautomatyzowane ciężarówki mogą znacznie wcześniej trafić na drogi publiczne niż
samochody osobowe. Wyjaśniał, że ciężarówki są eksploatowane w prostszych warunkach, na drogach szybkiego ruchu. Z kolei samochody osobowe często jeżdżą w ruchu miejskim, którego żywiołowość komplikuje opracowanie systemów jazdy w automatycznym trybie. Co więcej Bernhard podkreślał, że nowe technologie zastosowane
w automatycznych ciężarówkach pozwolą znacznie zredukować płace dla kierowców
oraz zużycie paliwa, co powinno przede wszystkim zainteresować przedsiębiorców. Według Daimlera zastosowanie zautomatyzowanych ciężarówek pozwoli na poprawienie
bezpieczeństwa drogowego, bo zdaniem koncernu ze Stuttgardu 90% wypadków jest
spowodowana błędami ludzi. Ma to kolosalne znaczenie, gdyż do 2050 r. przewozy
transportowe na świecie mają wzrosnąć trzykrotnie. Automatyczne ciężarówki mogą
jednak przysporzyć problemów polskim przewoźnikom, którzy są światowym liderem
w transporcie drogowym na długie trasy. Głównie za sprawą wprowadzenia niemieckich
stawek minimalnych dla zagranicznych kierowców [Kublik].

Rys. 3. Ciężarówka Daimlera w stanie Nevada
Źródło: [Kublik].
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1.3. Japonia
Pomyślne rokowania można zaobserwować również na Dalekim Wschodzie. W Japonii przeprowadzano testy na bardzo podobnej zasadzie „platooningu”, która wskazuje,
że rozwiązania te zapoczątkują robotyzację w transporcie drogowym. System działający
w oparciu o kamery, radary zainstalowane na dachu, a także systemowi kontroli odległości zintegrowanemu z tempomatem pozwala prowadzić jednej osobie trzy bądź
więcej ciężarówek w bezpiecznej odległości (ok. 4 m) oraz prędkości (ok. 80 km/h).
Pozwala to na zupełną odmianę zawodu kierowcy, a działania te można określić mianem rewolucji w transporcie drogowym. Badania i testy doświadczają, że technologia
sterowania ciężarówkami są już gotowe do praktycznego zastosowania. Problemem są
jednak sprawy prawne oraz psychologiczne, ponieważ na wdrożenie tak nowoczesnej
technologii potrzeba przede wszystkim czasu oraz przekonania przedsiębiorców, którzy
poszukują nowych rozwiązań. Jednak biorąc pod uwagę rozwój technologiczny Japonii,
jest całkiem prawdopodobne, że właśnie tam zautomatyzowane ciężarówki pojawią się
szybciej niż w Europie czy USA [www.zmianynaziemi.pl].

2. Praktyczne zastosowania w różnych sektorach gospodarki
Ciągłe badania i testy nie przekonują ludzi do nowoczesnych rozwiązań. W końcu
potrzeba pozytywnych zastosowań w praktyce, jeśli mowa o automatycznych ciężarówkach, które mają znacznie wspomóc przedsiębiorstwa na całym świecie. Idealnym
przykładem może być brazylijska plantacja trzciny cukrowej. W mieście Maringa przedsiębiorstwo Usina Santa Terezinha Group produkuje cukier i etanol z trzciny cukrowej własnej plantacji. Trzcinę cukrową zbiera kombajn, który załadowuje ciężarówkę
kierowaną przez człowieka. Ten odjeżdża po załadowaniu skrzyni, a w jego miejsce
podjeżdża inny kierowca, powtarzając cały proces od początku. Głównym problemem
kierowców jest utrzymywanie odpowiedniego tempa dla kombajnu oraz jednoczesne
utrzymywanie kół w jednym, wyznaczonym śladzie, aby nie uszkadzać młodych roślin,
gotowych do zbioru za rok. Wobec tego Volvo Trucks opracowało nowy samochód ciężarowy, który jest wyposażony w automatyczny system kierowania. Pozwala utrzymać
pojazd na właściwym torze jazdy we wszystkich trzech fazach, tj. dojazd do kombajnu,
jazda równoległa z kombajnem oraz odjazd. Cały pojazd jest prowadzony niezwykle
precyzyjnie dzięki zaawansowanym czujnikom GPS oraz cyfrowej mapie śladów, które
zapewniają stabilność zarówno kół jak i całego pojazdu, którego odchylenie w czasie
jazdy nie przekracza 25 mm. Kierowca natomiast może regulować prędkość za pomocą
tempomatu lub pedałów, a sam może się lepiej skoncentrować na innych obowiązkach
w pracy. Warto zaznaczyć, że potencjał zbiorów jest znaczny, nawet do dziesięciu hektarów rocznie. Podkreśla to również dyrektor ds. finansowych i zaopatrzenia w Santa
Terezinha, Paulo Meneguetti „Z pomocą opracowanego przez Volvo Trucks rozwiązania
możemy zwiększyć wydajność, nie tylko jednej uprawy, ale całego cyklu agrotechnicz-
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nego trzciny cukrowej, który trwa od pięciu do sześciu lat”. Volvo Trucks przeprowadzał
również testy w innych dziedzinach, w których transport odgrywa bardzo ważną rolę.
W Kristineberg, na północy Szwecji, testowany jest autonomiczny pojazd dla górnictwa,
z kolei w Goeteborgu – autonomiczna śmieciarka. Twórcy nowoczesnych rozwiązań
chcą sprawdzić, w jaki sposób i na ile automatyzacja pojazdów może przyczynić się do
poprawy wydajności, warunków pracy i bezpieczeństwa [www.motoryzacja.interia.pl].

Rys. 4. Ciężarówka Volvo ładowana przez kombajn
Źródło: [www.motoryzacja.interia.pl]

Równie ciekawym i ciągle aktualnym pomysłem w ostatnim czasie jest odśnieżanie
lotniska we Frankfurcie. Tamtejszy zarząd lotniska chce zrezygnować z kierowców dla
pługów śnieżnych, których zastąpią w najbliższych latach zrobotyzowane Mercedesy
Arocsy. Utrzymywanie pasa startowego w ciągłej gotowości jest bardzo uciążliwe. W razie opadów śniegu natychmiast musi wyruszyć kilka lub kilkanaście pługów. Zatrudniona grupa kierowców często nie wykonuje swoich obowiązków przez brak pracy, co
sprawia, że ich zatrudnienia są marnowane, a pieniądze przedsiębiorstwa wydawane
niepotrzebnie. Wobec tego podjęto decyzję, że bardziej opłacalnym rozwiązaniem będzie kupno automatycznych ciężarówek Mercedes Arocs. System zautomatyzowanych
pojazdów będzie pozwalał na poruszanie się docelowo nawet do czternastu samochodów pod dowództwem jednego kierowcy lidera, oczywiście przy odpowiednim rozstawieniu na boki. W pierwszych testach jednak udział wezmą cztery ciężarówki połączone
zdalnie. Rozbudowany interfejs RTI będzie odpowiadał za przesyłanie danych między
ciężarówkami, a czas wymiany ma wynosić jedynie 0,1 sekundy, co pozwala na dobre
zgranie całego zespołu ciężarówek przez jednego kierowcę. Co najważniejsze, opisywana
technologia będzie mogła zostać przetestowana w naturalnych warunkach. Mercedes-Benz nawiązał współpracę z firmą Fraport, uczestniczącą w zarządzaniu lotniskiem we
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Frankfurcie. Omawiane pojazdy mają trafić do użytku dziennego już w 2019 r. Z kolei,
jeśli projekt zakończy się pomyślnie, podobne maszyny zobaczymy na innych lotniskach. Według Mercedes-Benz lista zainteresowanych to aż 40 obiektów [www.40ton.
net, www.40ton.net].

Rys. 5. Ciężarówki odśnieżające lotnisko we Frankfurcie
Źródło: [www.40ton.net].

Rys. 6. Ciężarówki specjalne
Źródło: [www.tylkonauka.pl].

Projekt tzw. „platooningu” został również wykorzystany w testach amerykańskiej
armii. Rząd USA przeznaczył na ten cel 50 mln dolarów firmie, która ma dostarczyć
systemy zmieniające zwykłe ciężarówki w autonomiczne pojazdy, tym samym tworząc
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samodzielne konwoje, bez załogi kierowców. Podobnie jak w poprzednich przykładach
kierujący żołnierze mają jechać tylko w pojeździe pilotującym, za którym same będą
podążać zmodyfikowane ciężarówki. Wiele prywatnych firm opracowuje rozwiązania,
które będą mogły dostarczać samodzielnie ładunek z punktu A do punktu B. Jest to
jednak zbyt ryzykowne rozwiązanie dla tak poważnej dziedziny gospodarki. Wojskowe
pojazdy będą podążać za ludzkim przewodnikiem, ponieważ ich jazda nie ogranicza się
tylko do jazdy po drogach utwardzonych, ale przede wszystkim pojazdy te muszą omijać
zagrożenia w jeździe po różnej nawierzchni. Stworzenie automatycznych ciężarówek
sekretarz określił jako jeden z sześciu najważniejszych programów modernizacyjnych
wojsk lądowych USA. Nie podano jednak dotąd, kiedy system ma być formalnie gotowy
[www.military.com].

3. Główne problemy ekonomiczne i społeczne w transporcie drogowym
Oprócz problemów technicznych należy również przyjrzeć się innym kwestiom ekonomicznym oraz społecznym dla transportu drogowego. W kodeksie o ruchu drogowym
nie ma żadnej wzmianki o pozwoleniu na poruszanie się automatycznych ciężarówek.
Dopuszczono autonomiczne pojazdy do ruchu, m.in. w stanie Nevada, lecz sprzedaż
automatycznych ciężarówek na drogi publiczne nie została nawet rozpoczęta. Co więcej
dystans pomiędzy testowaną kolumną pojazdów jadących w odstępie ok. 4 m w Japonii
czy ok. 10 m w Europie jest sprzeczny z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego,
m.in. w polskim kodeksie przepis ten został opisany w art. 32 ust. 2 i brzmi następująco
„Odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 500 m dla kolumn
pojazdów samochodowych oraz 200 m dla kolumn pozostałych pojazdów”. W związku
z tym przepis zakazuje prowadzenia pojazdów w tak bliskiej odległości, jaka była przeprowadzana podczas testów. W takim wypadku zastosowanie obniżenia kosztów paliwa
przez aerodynamikę konwoju pojazdów nie będzie miało zastosowania przez unormowania prawne. Kodeks o ruchu drogowym nie przewiduje również prowadzenia pojazdów
przez autopilot, nie ma też mowy o prowadzeniu, np. 3 pojazdów przez jednego kierowcę.
Zastanawiający jest również fakt, jak konwój pojazdów będzie poruszał się na skrzyżowaniach, gdzie należy ustąpić pierwszeństwa innym pojazdom, a jednoczesny przejazd
choćby 3 ciężarówek będzie sporym wyzwaniem czasowym, wręcz bardzo ciężkim do
wykonania. Oczywiście jeśli pojazdy te będą mieć praktyczne zastosowanie w przyszłości,
sam zawód kierowcy ulegnie całkowitej zmianie. Kierowca będzie musiał być cały czas
czujny w razie ewentualnego przejęcia kierownicy, zwłaszcza podczas robot drogowych,
poruszania się po drodze niższej kategorii niż autostrada czy innych nieudogodnień
dla automatycznego prowadzenia pojazdu, np. manewrowanie czy parkowanie. Z kolei
czynności takiej jak odpinanie i zapinanie pasów zabezpieczających ładunek oraz inne
czynności związane z załadunkiem bądź rozładunkiem mogą wydłużyć się kilkakrotnie, tym samym bardziej eksploatując samego kierowcę. Jest to pewna alternatywa dla
problemu z brakiem kierowców w firmach transportowych, jednak na dzień dzisiejszy
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zdaje się nierealna. Jak można zauważyć, aby autonomiczne ciężarówki znalazły zastosowanie w praktyce, potrzeba również zmienić wszystko wokół nich, tj. przepisy prawne,
obowiązki kierowców, a być może również magazynierów bądź osoby odpowiedzialne
za rozładunek i załadunek ciężarówek. W moim przekonaniu automatyczne ciężarówki
szybciej znajdą zastosowanie w gałęziach gospodarki przedstawionych powyżej, czyli
rolnictwie i lotnictwie, a także innych, które potrzebują różnego rodzaju ciężarówek do
przemieszczania się po niewielkim obszarze [Prawo o ruchu drogowym].

Podsumowanie
Postęp technologiczny w zautomatyzowaniu ciężarówek nabrał zupełnie nowego
znaczenia i zmierza w jak najlepszym kierunku, czego dowodem są powyższe przykłady. Bez wątpienia działania te można określić mianem „rewolucji w transporcie
drogowym”, ale także w innych dziedzinach, gdzie ciężarówki są potrzebne, m.in. rolnictwo oraz lotnictwo. Testy i badania w dalszym ciągu są na bardzo zaawansowanym
poziomie. Na uwagę zasługują zarówno pozytywne, jak i negatywne perspektywy automatycznych ciężarówek. Myślę, że konwój ciężarówek, tzw. Platooning, może przynieść duże zmiany przede wszystkim dla przedsiębiorców transportowych, ale również
dla odbiorców ładunków transportowych. Praktyczną oszczędność kosztów możemy
zauważyć choćby na powyższych przykładach lotniska we Frankfurcie oraz plantacji
trzciny cukrowej w Brazylii. Zautomatyzowany transport pozwoliłby na zmniejszenie
liczby kierowców w oparciu o system zdalnego sterowania konwojem przez jednego
kierowcę, zmniejszyłby ryzyko wypadków, a także pozwolił na oszczędności paliwa oraz
kosztów eksploatacji. Przy tym wszystkim jednak pojawiają się problemy i dylematy,
które kompletnie zmieniają spojrzenie na branżę transportu. Jak wspomniane działania
wpłyną na kierowców ciężarówek, których liczbę będzie trzeba zredukować? Jak zostaną
dostosowane przepisy kodeksu o ruchu drogowym odnośnie odstępu między ciężarówkami oraz dopuszczeniu transportu zautomatyzowanego na większości dróg? Kto będzie
zabezpieczał cały konwój ciężarówek i odpowiadał za niego, skoro kierowcy już teraz
pracują pod ogromną presją czasu? Sam zawód kierowcy przejdzie rewolucję i na dzień
dzisiejszy ciężko sobie wyobrazić, co przyniesie przyszłość. Pytań i wątpliwości nadal
będzie sporo, musimy być jednak dobrej myśli, ponieważ wszystko zmierza w dobrą
stronę i uważam, że już teraz jesteśmy świadkami czegoś wspaniałego, a zarazem niepowtarzalnego w rozwoju branży TSL.
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Automatic trucks in TSL business
The development of the TSL industry is above all a very diverse range of services, without which
daily functioning would not be possible. Automated trucks set new standards in terms of transport
quality and, above all, in terms of cost reduction. Combining these two aspects is definitely difficult,
but this is what logistics work to find a compromise between quality and cost is all about. This chapter
presents practical examples of the use of automated trucks.

Keywords: automatic, trucks, development, system, application.

Rozdział 4
Wady i zalety rozwoju transportu autonomicznego
Mateusz Maślanka1, Szymon Fojutowski2
Autonomiczne pojazdy to na pewno innowacyjny wynalazek, który znalazł już swoje zastosowanie
w wielu branżach. Najczęściej spotykane oraz aktualnie najbardziej słyszalne są projekty oraz testy
samochodów osobowych i ciężarowych. Osoby zaangażowane w tworzenie oraz usprawnianie autonomicznych, już powstałych, modeli wierzą, że samochody elektryczne, które nie będą potrzebowały
zaangażowania obsługi kierowców pojawią się na drogach już w przeciągu najbliższych lat. Jednakże
analizując aktualne postępy oraz przypadki błędów popełnianych przez autonomiczne samochody,
można dojść do wniosków, że przed producentami tych pojazdów jeszcze długa droga, nie tylko ze
względów technicznych. ale także prawnych i społecznych.

Słowa kluczowe: autonomiczność, logistyka, transport.

Wprowadzenie
Aby zrozumieć powagę sytuacji, jaka wynika z wprowadzenia autonomicznych pojazdów na drogi, trzeba zrozumieć, z jaką technologią mierzyć muszą się producenci i do czego przystosować będą musieli się konsumenci, czyli kierowcy aktualnych
pojazdów.
Rys. 1 przedstawia autonomiczny pojazd Waymo, na którym wyszczególnione są
czujniki, które zbierają dane dotyczące otoczenia oraz tego, co w danym momencie
dzieje się na drodze. Niektóre firmy do obserwacji otoczenia wykorzystują w pojazdach
czujniki laserowe, inne kamery 360o, a także czujniki ultradźwiękowe.
1
2

  SNKL CORLOG, Wyższa Szkoła Logistyki.
  SNKL CORLOG, Wyższa Szkoła Logistyki.
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Rys. 1. System czujników na przykładzie samochodu Waymo
Źródło: [https://businessinsider.com.pl].

Jednak najważniejszym elementem autonomicznych pojazdów jest oprogramowanie,
dzięki któremu wszystkie informacje zebrane przez czujniki czy kamery mogą zostać
przetworzone na dane w celu odpowiedniej reakcji na drodze, jak np. nagłe hamowanie
pojazdu. Aktualnie to właśnie system, który ma problem z odpowiednio szybką reakcją na losowe wypadki, które mogą wydarzyć się na drodze, jest głównym problemem
technicznym autonomicznych pojazdów.

Pierwsze wypadki samochodów autonomicznych
Pierwszym odnotowanym wypadkiem śmiertelnym samochodu autonomicznego był
pojazd Ubera w stanie Arizona w 2018 r. Na drodze, po której samochód poruszał się
wraz z „kierowcą bezpieczeństwa”, pojawiła się niespodziewanie kobieta. Pojazd jechał
z prędkością około 61 km/h oraz nie było widać śladów hamowania na drodze, co pokazuje, że czujnik razem z systemem nie zadziałały podczas tej sytuacji losowej.
Kolejnym przypadkiem śmiertelnego wypadku autonomicznego pojazdu jest wypadek Tesli podczas testów. W tej sytuacji zginął pasażer samochodu. Pojazd uderzył
z dużą prędkością w betonową zaporę, która była wyraźnie oznaczona czaro-żółtymi
kolorami. Ani kierowca, ani autopilot nie podjęli manewru, który mógłby wpłynąć na
trasę pojazdu.
Wraz z nadejściem technologii, jaką są autonomiczne pojazdy, należy wziąć pod
uwagę, poza czynnikiem ludzkim, również infrastrukturę oraz prawo. Nie każdy kraj
godzi się na ten moment, aby wprowadzać regulacje prawne pozwalające samochodom autonomicznym na poruszanie się po drogach. Aktualnie w Europie, a dokładnie
w Niemczech, rząd przyjął przepisy pozwalające autonomicznym pojazdom poruszanie
się po drogach publicznych. Będzie to miało znaczący wpływ na rozwój technologii
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w kraju, który jest właścicielem takich marek jak BMW czy Volkswagen. Jednakże na
ten moment jest to jedyny kraj Europy, który postanowił podjąć taki krok.

Rys. 2. Wypadek autonomicznego pojazdu w Arizonie
Źródło: [https://www.googlewatchblog.de].

Rys. 3. Wypadek autonomicznego pojazdu Tesli w Kalifornii
Źródło: [https://www.theguardian.com].
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Rys. 4. Prototyp autonomicznego pojazdu firmy Volkswagen
Źródło: [https://auto.dziennik.pl].

Powyższe kolizje to jednak nie jedyne przypadki pojazdów autonomicznych, kiedy
doszło do wypadku z winy czujników czy autopilota. Kierowcy już w tym momencie
zbyt ufają systemowi oraz niedopracowanym pojazdom, co powoduje sytuacje, które
mogą zagrozić życiu lub zdrowiu, a w najgorszym przypadku kończą się śmiercią. Poza
wyżej wspomnianymi przypadkami dochodzi również do tego aspekt społeczny, który
będzie miał wielki wpływ na to, jak zostaną przyjęte samochody autonomiczne w codziennym życiu. Producenci powinni wziąć pod uwagę ten czynnik i zrobić wszystko,
aby nie stracić zaufania potencjalnych klientów jeszcze przed wypuszczeniem na rynek
swoich produktów. Społeczeństwo dzięki internetowi oraz prasie jest w stanie na ten
moment dowiedzieć się o każdej sytuacji, w której autonomiczne pojazdy nie spełniają założonych oczekiwań. Nawet jeżeli wypadki ze skutkiem tragicznym będą rzadkie
ludzie będą pamiętać oraz sceptycznie podchodzić do technologii, która nie daje im
stuprocentowej pewności funkcjonalności oraz bezpieczeństwa.
Poza samochodami autonomicznymi poruszającymi się po drogach są również pojazdy, które wykorzystują tą technologię w zamkniętych obiektach lub na terenie firm.
Mowa tu o pojazdach wspierających procesy logistyczne np. w magazynach lub na liniach produkcyjnych.

Pojazdy autonomiczne w logistyce magazynowej i produkcyjnej
Automatyzacja rozwija się nie tylko w dziedzinie transportu drogowego. Coraz więcej firm decyduje się na wprowadzanie rozwiązań, które powodują usprawnienie procesów transportowych na halach magazynowych, liniach produkcyjnych i w wielu innych
aspektach związanych z logistyką. Postęp technologiczny w dziedzinie automatyzacji
przynosi ze sobą oczywiście ogromne korzyści, jeżeli chodzi o wydajność czy uspraw-
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nianie procesów. Mimo wszystko oprogramowanie, które steruje tego typu pojazdami
nie jest perfekcyjne i w większości przedsiębiorstw jest stosowane w ramach testów.
W związku z tym, mimo automatyzacji, bardzo często wymagany jest nadzór tego typu
pojazdów czy infrastruktury przez osoby trzecie.

Rys. 5. Zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania firmy Amica
Źródło: [https://auto.dziennik.pl].

Świetnym przykładem automatyzacji w dziedzinie składowania i magazynowania
jest magazyn firmy Amica znajdujący się we Wronkach. Magazyn ma 48 m wysokości,
jest w stanie pomieścić 26 tys. palet, a obsługuje go tylko jeden pracownik. Z punktu
widzenia przedsiębiorcy jest to świetne rozwiązanie. Jednak wystarczy czysto teoretycznie wyobrazić sobie, że któryś z elementów infrastruktury ulega awarii. Straty finansowe
z tego tytułu mogą być ogromne. Naprawa usterki niekoniecznie może być szybka, dlatego należy konserwować oraz dokonywać przeglądów całej infrastruktury, co również
pochłania czas i generuje koszty. Należy jednak zwrócić uwagę na praktycznie zerowy
odsetek wypadków przy pracy, przyspieszenie procesów transportowych i ogromną
ładowność tego typu magazynu. Analizując za i przeciw, możemy dojść do bezdyskusyjnego wniosku, że ten obiekt jest wzorem do naśladowania jeżeli chodzi o dziedzinę automatyzacji i autonomiczności transportu wewnątrzmagazynowego. Koszt tego
obiektu niewątpliwie był ogromny, jednak należy zauważyć, że tego typu inwestycja po
wielu latach przyniesie ogromne oszczędności poprzez praktycznie brak personelu oraz
bardzo niski koszt utrzymania zapasu.
Na rynku pojawia się coraz więcej firm, które specjalizują się w rozwiązaniach związanych z automatyzacją. Jedną z nich jest firma Promag w Poznaniu, która w swojej ofercie posiada system AutoMAG MOVER, autonomiczne wózki AGV oraz inne w pełni
automatyczne systemy składowania, transportu, kompletacji i paletyzacji. Możemy więc
zauważyć, że automatyzacja to nie jest już przyszłość, tylko teraźniejszość. Istnieje już
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wiele rozwiązań, które przedsiębiorstwa produkcyjne, magazynowe, logistyczne i inne
tego typu firmy, mogą wdrożyć poszczególne rozwiązania „z dnia na dzień”. Pokazuje to
tylko ogromny rozwój, z jakim autonomiczność się wiąże, jak również z innowacyjnością, jaką gwarantuje przedsiębiorcom wdrożenie nowoczesnych rozwiązań z tej branży.

Rys. 6. Zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania firmy Amica
Źródło: [https://auto.dziennik.pl].

Zalety automatyzacji w przedsiębiorstwach [www.przenosniki-promag.pl]:
–– zapewnienie stabilnej i powtarzalnej realizacji zadań,
–– znacznie zwiększenie wydajności pracy,
–– ochrona zdrowia i ergonomia pracy pracowników,
–– wspieranie poszczególnych stanowisk produkcyjnych lub ich zastępowanie,
–– możliwość przejmowania najcięższych, monotonnych i skomplikowanych prac
przez roboty,
–– większa precyzja wykonywania poszczególnych czynności,
–– możliwość wykonywania pracy w trudnych i szkodliwych warunkach,
–– eliminacja tzw. czynnika ludzkiego: błędów, pomyłek,
–– optymalizacja kosztów produkcji,
–– możliwość integracji poszczególnych maszyn i stanowisk roboczych.
Mimo wszystko należy pamiętać, że automatyzacja ma też swoje ogromne wady.
Przede wszystkim są to koszty, jakie przedsiębiorca musi ponieść w celu wdrożenia
infrastruktury i systemu. Oznacza to, że na takie rozwiązania obecnie mogą pozwolić sobie jedynie duże firmy. Bardzo często zdarza się, że przedsiębiorstwa inwestują
w roboty oraz automatyczne wózki jedynie dla prestiżu. Należy jednak pamiętać, że
taka inwestycja zwraca się po wielu latach, w związku z czym nie powinno się ponosić
gigantycznych kosztów jedynie dla funkcji reprezentatywnej danych rozwiązań.
Wady automatyzacji w przedsiębiorstwach:
–– ogromne koszty wdrożenia,
–– koszty utrzymania i konserwacji,
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gigantyczne straty w przypadku awarii,
utrzymywanie zapasu części zamiennych,
utrata lub zmniejszenie wymiaru pracy (z punktu widzenia pracownika),
obowiązkowe konserwacje i przeglądy.

Podsumowanie
Automatyzacja to dziedzina, która z roku na rok niesie za sobą dużo innowacji i sposobów, które pozwalają na rozwiązanie wielu problemów i zmniejszenie obciążeń w firmach transportowych. Jest to również dążenie człowieka do ułatwiania codziennych
czynności, w tym przypadku samochody autonomiczne otwierają drzwi do rewolucji
w dziedzinie transportu także dla fanów motoryzacji. Należy jednak pamiętać, że proces
automatyzacji powinien podlegać stałym testom i nadzorowi. Wypadki oraz awarie, które występują, pokazują, że nie jest to jeszcze idealne rozwiązanie. Przed popularyzacją
autonomiczności jeszcze długa droga, w chwili obecnej popyt na takie rozwiązania nie
jest jeszcze tak duży, aby wszystkie przedsiębiorstwa czy osoby prywatne mogły inwestować w tego typu sprzęt z pełną wiedzą i świadomością.
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Autonomous transport – risk and danger analysis
Autonomous vehicles are definitely an innovative invention that has already found its application
in many industries. The most common and currently the most audible are projects and tests of cars
and trucks. People involved in the creation and improvement of autonomous models already created
believe that electric cars that will not need the involvement of drivers will appear on the roads in the
coming years. However, analyzing current progress and cases of errors committed by autonomous cars,
we can conclude that there is still a long way ahead for the manufacturers of these vehicles, not only
for technical reasons but also for legal and social reasons.

Keywords: autonomous, logistics, transport.

Rozdział 5
Inteligentne tachografy
jako narzędzie usprawniające procesy
w transporcie drogowym – analiza szans i zagrożeń
Joanna Apryjas1, Klaudia Jankowicz2
Przedstawienie inteligentnych tachografów jako narzędzia usprawniającego pracę kierowców i innych podmiotów transportowych w transporcie drogowym oraz analiza ich szans i zagrożeń. Podjęta
problematyka i postawione cele nakreśliły procedurę poznawczą na analizę źródeł literaturowych, dostępnych wewnętrznych materiałów i dokumentów oraz witryn internetowych. Wyciągnięcie wniosków
dotyczących badanego problemu było możliwe dzięki dedukcji oraz przeprowadzonemu badaniu opinii
wśród grupy zainteresowanej tematem. Trzeba jednak pamiętać, że nowe tachografy nie tylko ograniczą możliwość manipulacji kierowcy w rejestrację czasu jazdy, ale także usprawnią i ograniczą ilość
kontroli, ponieważ Inspekcja Transportu Drogowego lub inne służby kontrolujące transport drogowy
będą mogły dokonać zdalnej preselekcji.

Słowa kluczowe: inteligentne tachografy, transport, TSL.

Wstęp
Branża TSL nieustająco goni rozwijające się standardy z każdej dziedziny. Zmieniają
się pojazdy, infrastruktura, sposoby zarządzania procesem logistycznym, oprogramowanie. Innowacja jest w tym przypadku słowem kluczowym, oddającym kierunek działań
wielu przedsiębiorstw. Jednym z urządzeń, które wymaga ciągłego ulepszenia jest tachograf [www. asmo-solutions.com].
1
2

  Studenckie Koło Naukowe Logistyków, Politechnika Rzeszowska.
  Studenckie Koło Naukowe Logistyków, Politechnika Rzeszowska.
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Tachograf lub urządzenie rejestrujące oznacza urządzenie przeznaczone do instalowania w pojazdach w celu automatycznego lub półautomatycznego wyświetlania,
rejestrowania, drukowania, przechowywania i wysyłania szczegółowych danych dotyczących ruchu, w tym prędkości takich pojazdów, zgodnie z art. 4 ust. 3 (przebytą
odległość i prędkość pojazdu; pomiar czasu; punkty położenia; tożsamość kierowcy;
aktywność kierowcy; dane dotyczące kontroli, kalibracji i naprawy tachografu, w tym
dane identyfikujące warsztat; zdarzenia i usterki) i o pewnych okresach aktywności osób
kierujących tymi pojazdami [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r.].
Tachografy są obowiązkowe w pojazdach ciężarowych od lat 70. ubiegłego wieku
(wyjątek USA), a ich jedynym celem jest ograniczenie wypadków drogowych powodowanych przez ciężarówkę i kierowców autobusów z powodu zmęczenia lub nieprzepisowej prędkości jazdy. Pomimo oczywistego ryzyka związanego z łamaniem przepisów,
przez lata kierowcy uczyli się, jak ominąć wskazania tachografu [www.4trucks.pl].
Do tej pory na rynku funkcjonowały tachografy analogowe i cyfrowe, jednak występowanie widocznych wad w działaniu tych urządzeń wymusiło zaprojektowanie tachografów nowej generacji, którymi są inteligentne tachografy. Urządzenia te są odpowiedzią Komisji Europejskiej na plagę oszustw i nagminnych manipulacji tachografami.
Komisja Europejska podaje, że na 100 kontrolowanych ciężarówek średnio w co siódmej
kierowca ingerował w zapis tachografu [www.4trucks.pl]. Tachografy 4 generacji będą
sposobem na walkę z nieuczciwą konkurencją w transporcie drogowym. Wyposażone
w moduł GPS rozpoznają lokalizację pojazdu w momencie rozpoczęcia i zakończenia
jazdy. Pozwolą też na skontrolowanie kursu bez zatrzymywania samochodu.

Rys. 1. Kompatybilność inteligentnego tachografu z poszczególnymi systemami
Źródło: [www.4trucks.pl].
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Z uwagi na rosnącą liczbę oraz różnorodność manipulacji stosowanych przy obsłudze tachografów przez kierowców zawodowych Komisja Europejska postanowiła szczegółowo określić budowę i użytkowanie tzw. inteligentnych tachografów. Zaproponowane przez KE zmiany mają do minimum ograniczyć możliwości ingerowania w pracę
tachografu. Gdyby jednak do manipulacji i tak doszło, to dzięki nowym przepisom mają
być one szybciej wykryte podczas kontroli.

Wprowadzone zmiany
Dane o lokalizacji pojazdu

Nowe tachografy będą wyposażone m.in. w GPS, co pozwoli na rejestrowanie dokładnego położenia pojazdu w chwili rozpoczęcia i zakończenia jazdy. Lokalizacja pojazdu ma być ponadto rejestrowana co trzy godziny jazdy. Tachograf nie będzie zapisywał całej trasy, a jedynie jej punkty. Doskonale obrazuje to przykład, w którym trasa
pojazdu pomiędzy dwoma zapisanymi przez tachograf punktami będzie krótsza niż
najkrótsza z możliwych dróg przejazdu na tej trasie. Inspektor będzie miał podstawy do
poddania go dokładnej analizie [www.4trucks.pl]. Ten system zapisu pozwoli na ukrócenie praktyki korzystania z obcych kart kierowców, zakłócenia zapisów przez tachografy
czy nawet podrabiania dokumentacji przewozowej [www.asmo-solutions.com]. Wbudowany w tachograf system Bluetooth pozwoli natomiast na szybsze i bezprzewodowe
odczytywanie zapisywanych na tachografie danych. Przesyłanie tych danych będzie też
możliwe poprzez systemy ITS, czyli Inteligentne Systemy Transportowe [www.asmo-solutions.com].
Kontrola bez zatrzymywania

Pracownicy ITD i ich odpowiedników w krajach UE będą mogli skontrolować zapisy na tachografie bez konieczności zatrzymania pojazdu. Będzie to możliwe dzięki
urządzeniu stosującemu mikrofale, podobne do używanych choćby w systemie viaToll.
Jednocześnie urządzenie to umożliwi inspektorom sprawdzenie rzeczywistej masy pojazdu. Zgodnie z art. 10d dyrektywy 96/53/WE, urządzenie wczesnego wykrywania na
odległość musi również przekazywać dane dotyczące mas dostarczone przez wewnętrzny pokładowy system ważenia na potrzeby wczesnego wykrywania nadużyć [Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/799 z dnia 18 marca 2016 r.]. Na szczęście
w przypadku stwierdzenia naruszeń kary z tego tytułu nie będą nakładane automatycznie [www.asmo-solutions.com]. Zgodnie z art. 9 pkt 8 rozporządzenia 165/2014 „na
podstawie przekazanych danych właściwy organ kontrolny może zdecydować o przeprowadzeniu kontroli pojazdu i tachografu.” Zgodnie z powyższym organy kontrolne
bazując na pozyskanych zdalnie informacjach będą mogły dokonać szczegółowej kontroli pojazdu i dopiero wtedy, gdy podejrzenia dotyczące naruszeń znajdą potwierdzenie
– nałożyć karę.
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Udostępnianie danych

Inteligentny tachograf czwartej generacji będzie mógł dzielić się danymi z innymi
zatwierdzonymi systemami telematyki pojazdu, dzięki czemu godziny pracy kierowcy
będą z łatwością wprowadzane do flotowych systemów telematycznych.
Certyfikaty

Pojawią się nowe certyfikaty wydawane na 15 lat. Po tym okresie nie będzie możliwości przedłużenia certyfikatu i przewoźnik będzie musiał wymieć tachograf na nowy.
Nowe karty kierowcy

Karta kierowcy oznacza kartę do tachografu, która identyfikuje kierowcę i umożliwia
gromadzenie danych dotyczących czynności kierowcy, wydaną konkretnemu kierowcy
przez organ państwa członkowskiego. Wraz z inteligentnymi tachografami do użytku
wejdą nowe karty kierowcy. Jednak nie będzie konieczności wymiany starych kart. Karty,
które dotychczas były użytkowane przez kierowców, będą kompatybilne z nowymi urządzeniami, podobnie jak nowe karty ze starszymi modelami tachografów. W przypadku
kart przedsiębiorstw czy kart warsztatowych, koniecznością będzie wyrobienie nowych,
które będą współpracowały z nowymi modelami tachografów [www.4trucks.pl].

Podstawa prawna
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/799 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014
ustanawiającego wymogi dotyczące budowy, sprawdzania, instalacji, użytkowania i naprawy tachografów oraz ich elementów składowy.
Od 15 czerwca 2019 r. każdy nowy pojazd wykonujący na terenie Unii Europejskiej
usługi transportowe będzie wyposażony w inteligentny tachograf. Komisja Europejska
opracowała załącznik IC do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 165/2014, który szczegółowo określa budowę i użytkowanie tzw. inteligentnych tachografów. Nowe urządzenia będą wyposażone m.in. w lokalizację GPS, dzięki czemu
rejestrowane będzie dokładne położenie pojazdu w momencie rozpoczęcia oraz zakończenia jazdy, a także co 3 h jazdy. Przepis dotyczy nie tylko nowych pojazdów. Cały
proces będzie dotyczył także starszych maszyn, ale tylko tych eksploatowanych w ruchu
międzynarodowym i jednocześnie używanych przez co najmniej 15 lat, licząc od roku
2019 [www.asmo-solutions.com].
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Szanse i zagrożenia
Szanse, jakie wynikają z wprowadzenia inteligentnych tachografów, to:
–– oszczędności – jak głosi popularne przysłowie – czas to pieniądz. Inteligentne
tachografy mają pozwolić uniknąć kosztownych kontroli. Mają także zwiększyć
ich skuteczność,
–– bezpieczeństwo – łatwiejsze będzie wykrycie zbyt dużego obciążenia, które
w istotny sposób wpływa na stan dróg oraz zagraża bezpieczeństwu w ruchu
drogowym. Zatrzymanie kierowców przekraczających czas pracy również stanie
się łatwiejsze i sprawniejsze, dzięki czemu zmniejszy się liczba wypadków spowodowanych przez przemęczonych i przepracowanych kierowców,
–– mniej kontroli – dzięki możliwości zdalnego odczytu danych z tachografu, inspektor dokona preselekcji. Zatrzymywane do kontroli będą tylko pojazdy z danymi
sugerującymi oszustwa i błędy. Kierowcy pracujący zgodnie z normami unikną
zbędnych kontroli.
Wraz z występującymi szansami istnieją także zagrożenia, którymi są:
–– kradzież danych – istnieje ryzyko ataków hackerskich, kradzieży danych i manipulacji danymi. To potencjalne zagrożenie dla ochrony danych osobowych oraz
tajemnicy przedsiębiorstwa,
–– nowe sposoby oszustwa – wprawdzie manipulacje i próby oszustwa nowego tachografu będą trudne, jednak i tutaj już pojawiają się opinie, że system da się
obejść. Sprawni oszuści mogą uniknąć kontroli,
–– nadmierna inwigilacja – według części kierowców ich zawód jest najbardziej inwigilowanym, kontrolowanym i karanym zawodem Europy. Obawiają się oni, że
przez inteligentne tachografy mogą być karani za błahe rzeczy, co może skłonić
ich do zmiany zawodu.

Badania opinii kierowców
Z przeprowadzonych przez nas badań w grupie 40 kierowców zawodowych wynika,
że 29 badanych osób (72,5%) uważa, że zastosowanie inteligentnych tachografów jest
dobrym pomysłem, 7 osób negatywnie ocenia wprowadzaną innowację (17,5%), natomiast 10% badanych kierowców nie ma zdania na ten temat.
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Rys. 2. Zastosowanie inteligentnych tachografów w usługach transportowych – opinie
Źródło: oprac. własne.

Wybrane odpowiedzi z przeprowadzonego badania:
–– „Wprowadzenie inteligentnych tachografów jest bardzo dobrym pomysłem, ponieważ można zaoszczędzić czas, dzięki uniknięciu niepotrzebnych kontroli.”
–– „Mam nadzieję, że dzięki temu rozwiązaniu będzie możliwa poprawa punktualności, która w znaczny sposób przełoży się na zadowolenie klientów i pracodawców.”
–– „Myślę, że nic to nie da, bo i tak znajdzie się ktoś, kto oszuka system.”
–– „Uważam, że to dobry pomysł, ponieważ zwiększy się bezpieczeństwo na drogach
i skończy oszukiwanie.”
–– „Najpierw powinni stworzyć więcej parkingów, później wprowadzać innowacje
tego typu. Jeśli będzie na odwrót, to nic z tego nie będzie, bo każdy będzie dostawał mandaty za nic.”
–– „Może dzięki temu łatwiej będzie można złapać tych „cwaniaków”, którzy jeżdżą
przeładowani i mają gdzieś czas pracy kierowców.”
–– „To bardzo zły pomysł. Wystarczy już inwigilacji i kontroli w naszym zawodzie.”
–– „Bardzo dobry pomysł. Wiąże się to również z większymi karami, nie tylko dla nas
kierowców, ale także dla spedycji i przewoźników. To oni powinni pilnować, aby
kierowca nie łamał przepisów, zamiast tego często zdarza się, że oni sami nakłaniają kierowców do przekraczania czasu pracy, co kończy się nie tylko mandatami,
ale wypadkami.”
–– „Może skończy się wymuszanie przez pracodawców naginania przepisów.”
Z badania wynika, że zdania na temat wprowadzenia innowacyjnych tachografów
są podzielone. Odsetek osób niezadowolonych jako główną wadę systemu wymienia
zbytnią kontrolę i inwigilacje. Kierowcy uważają również, że kolejność wprowadzanych
zmian jest niewłaściwa, ponieważ obecnie nie ma wystarczającej liczby parkingów oraz
miejsc, w których mogą odbyć pauzę, przez co dochodzi do naruszeń czasu pracy. Ich
zdaniem powinno się zadbać o ich odpowiednią ilość, później wprowadzać w życie
inteligentne tachografy. Dopiero wtedy będzie można w pełni wykorzystać potencjał
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tego urządzenia. Pomimo istniejących obaw, większość osób popiera wprowadzenie
inteligentnych tachografów. Widzą w tym rozwiązaniu dużo zalet związanych z ograniczeniem łamania przepisów oraz poprawy bezpieczeństwa na drogach. Często zdarza
się, iż kierowcy w sposób nielegalny wykonują usługi transportowe poprzez świadome
przekraczanie czasu pracy, przez co mogą wykonać więcej zleceń transportowych bądź
też wykonać je w krótszym czasie a co za tym idzie rośnie nieuczciwa konkurencja.
Dzięki sprawniejszej i większej kontroli będzie można w znacznym stopniu zmniejszyć
ilość przewoźników działających ponad prawem. Wielu kierowców zadowala też fakt
oszczędności czasu oraz nerwów wynikający z mniejszej ilości zatrzymań pojazdów do
kontroli na rzecz kontroli zdalnych. Jak wiadomo punktualność w tym zawodzie bywa
czynnikiem kluczowym dla zaspokojenia potrzeb odbiorców. Dlatego też odsetek badanych będących za wprowadzeniem inteligentnego tachografu zgodnie przyznaje, iż kontrola wykonywana bez konieczności zatrzymania jest bardzo dużym atutem systemu.

Druga generacja inteligentnych tachografów
Rada Unii Europejskiej chce, żeby od połowy 2024 r. wszyscy przewoźnicy, którzy
obsługują ruch międzynarodowy, mieli obowiązek wyposażenia aut w inteligentne tachografy drugiej generacji. Na razie wiadomo nieco na temat dwóch wymogów, które
będą postawione przed tymi urządzeniami. Przede wszystkim inteligentne tachografy
drugiej generacji będą monitorować moment przekroczenia granicy państwa. Wprowadzenie znacznika przekroczenia granicy ma pomóc w lepszym doprecyzowaniu
momentu, od którego będzie można uznać, że kierowca podlega np. innym przepisom
w związku z faktem pracy na terytorium danego kraju. Z dozą dużej pewności można
stwierdzić, że znacznik taki będzie zapisywany w sposób automatyczny. Producenci
tachografów zadeklarowali gotowość, by wprowadzić pierwszą z funkcjonalności (czyli
monitorowanie momentu przekroczenia granicy państwa – przyp. red.) w 2021 lub
2022 r. Do urządzenia miałaby zostać zaimplementowana mapa granic, na której automatycznie – bez ingerencji kierowcy – byłyby odnotowane dane przekraczania granicy,
takie jak godzina czy współrzędne geograficzne.
Inteligentne tachografy drugiej generacji mają również monitorować czas i miejsce
załadunków i rozładunków. Na chwilę obecną nie jest wiadome czy funkcjonalność ta
będzie automatycznie oznaczać moment załadunku lub rozładunku. Bardziej prawdopodobne wydaje się jednak przy tej funkcjonalności zaangażowanie do takiego oznaczania
kierowcy, co jednak wykluczy automatyzm. Może to zostać w prosty sposób zrealizowane na zasadzie użycia podobnych znaczników, jakie obecnie używają kierowcy np.
do oznaczania przeprawy promowej. Jedną z propozycji jest wykorzystanie czujników
nacisku na osie, które określałyby moment załadunku lub rozładunku pojazdu, a mapa,
w którą wyposażony jest tachograf wówczas mogłaby wskazać miejsce wykonywania
tych czynności. Jednak wciąż trwają dyskusje w celu określenia najkorzystniejszego ze
sposobów rejestracji.
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Jak szacują eksperci, wymiana tachografu nie należy do tanich operacji. Jedno takie
urządzenie może kosztować od 2 do nawet 4 tys. złotych. Na pocieszenie można dodać,
że producenci tych urządzeń rozważają wraz z politykami możliwość wprowadzania
kolejnych aktualizacji systemu w inteligentnych tachografach, tak, by nie trzeba było za
każdym razem, co kilka lat kupować nowego urządzenia [www.trucks.info.pl].

Podsumowanie
Nowe tachografy nie tylko ograniczą możliwość manipulacji kierowcy w rejestrację
czasu jazdy, ale także usprawnią i ograniczą ilość kontroli, ponieważ Inspekcja Transportu Drogowego lub inne służby kontrolujące transport drogowy, będą mogły dokonać
zdalnej preselekcji. Kontrolerzy za pomocą urządzeń krótkiego zasięgu będą w stanie
odczytać dane z pojazdu niezbędne do wykrycia manipulacji. W razie wątpliwości, czy
nie doszło do naruszenia przepisów, pojazd zostanie zatrzymany do kontroli.
Operator mający online wgląd w urządzenie ciężarówki, będzie mógł realnie określić
czas pracy i jazdy kierowcy. Dla funkcjonariuszy pewnym ułatwieniem będzie zdalny
odczyt danych, jednak to główna korzyść przypadnie kierowcy. Nie będzie on musiał
tracić czasu na postój związany z rutynową kontrolą [www.4trucks.pl].
Z danych Frost & Sullivan Research wynika, że do 2020 r. na świecie będzie 35 mln
podłączonych do sieci ciężarówek, a do roku 2025 będzie ich ponad 65 mln. Rozwiązania cyfrowe i technologie telematyczne zrewolucjonizują rynek samochodów
ciężarowych, dzięki czemu sektor ten ma się stać bardziej efektywny i produktywny
[www.4trucks.pl].
Jak w każdym rozwiązaniu prócz zalet występują także pewne wady związane z obawą kierowców o nadmierną inwigilację i kontrolę oraz nowe sposoby obejścia systemu,
jednak mocne strony systemu są znaczące i przeważają nad słabymi.
Ogólną ocenę działania inteligentnych tachografów będzie można wystawić nie
wcześniej niż od dnia wprowadzenia ich w życie, jednak już dziś można śmiało przyznać, iż jest to istotna innowacja dla branży TSL, która przyniesie ze sobą wiele korzyści
dla bezpieczeństwa i poprawy warunków pracy zarówno kierowców samochodów ciężarowych, organów kontrolnych, jak i wszystkich osób z nią związanych.

Bibliografia
1. Bąk M. Inteligentne tachografy od połowy 2019 roku: 4Trucks.pl, [dostęp: 26.11.2018].
2. Od 2019 r. nowe ciężarówki muszą zostać wyposażone w inteligentne tachografy. Do
2020 r. będzie to 35 mln pojazdów: CARGONEWS Portal giełdy ładunków i transportu Cargo.PL, [dostęp: 24.10.2017].
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 165/2014 z dnia 4 lutego
2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające
rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowa-

Inteligentne tachografy jako narzędzie usprawniające procesy w transporcie drogowym…

4.
5.
6.
7.

343

nych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów
socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz. U. poz. 1480 z dnia 31
sierpnia 2018 roku).
Stocerz M. Inteligentne tachografy przypilnują kierowców: newsrm.tv [dostęp:
29.08.2017].
Redakcja, tachograf – kierowca, asmo-solutions.com, [dostęp: 17.04.2018].
Jendra M. Inteligentne tachografy z GPS już od połowy 2019 r.: transport-expert.pl,
[dostęp: 14.09.2017].
Ziemkowska D. Unijne rządy chcą wprowadzić inteligentne tachografy drugiej generacji. Sprawdź, co będą potrafiły: trans.info, [dostęp: 04.01.2019].

Intelligent tachographs as a tool for improving road transport processes
– Opportunity and risk analysis
To present smart tachographs as a tool to improve the work of drivers and other transport actors
in road transport and to analyse their opportunities and risks. The undertaken issues and objectives
outlined the cognitive procedure for the analysis of literary sources, available internal materials and
documents, as well as websites. Drawing conclusions on the problem was possible thanks to the deduction and opinion poll conducted among the group interested in the subject. It should be remembered,
however, that the new tachographs will not only limit the driver's ability to manipulate the recording of driving time, but will also improve and reduce the number of checks, as the Road Transport
Inspectorate or other services controlling road transport will be able to make a remote preselection.

Keywords: intelligent tachographs, transport, TSL.

Rozdział 6
Przyszłość transportu – zintegrowany system pomiarowy
jako narzędzie wielozadaniowe w branży TSL
Agata Michalak1, Paulina Maziakowska2, Dorota Musiał3
Telematyka jest narzędziem wielozadaniowym, której zastosowanie jest szeroko rozumiane w branży TSL. Mimo rozwoju techniki oraz usprawnień, jakie niesie za sobą zintegrowany system pomiarowy,
wciąż z jego udogodnień korzysta niewiele, bo zaledwie ok 13% przedsiębiorstw zajmujących się przewozem. Celem rozdziału jest przedstawienie szeregu korzyści z wdrożenia systemów oraz weryfikacja
wiedzy i ocena narzędzi telematycznych wśród pracowników biurowych, magazynierów oraz zawodowych kierowców. Analiza zostanie przeprowadzona przy użyciu krótkich kwestionariuszy.

Słowa kluczowe: telematyka, bezpieczeństwo, ubezpieczenie, zarządzanie flotą, transport,
narzędzie wielozadaniowe.

Wstęp
Ze względu na stale rosnące potrzeby rynku niezbędne było opracowanie nowoczesnych technologii, które sprostałyby stale rozwijającej się branży TSL. Mimo wykorzystania wielu udogodnień, wciąż brakowało zintegrowanego systemu, który w znaczny sposób ułatwiłby pracę spedytorom i zawodowym uczestnikom ruchu drogowego.
W dużej mierze przyczyni się do poprawy procesów komunikacji biura z kierowcą,
pozytywnie wpłynąłby na przyspieszenie obiegu dokumentów, dzięki zeskanowaniu
ich bezpośrednio z kabiny kierowcy, co znacznie wpłynie na skrócenie czasu realizacji
1

  Koło Naukowe LogPoint, Politechnika Opolska.
  Koło Naukowe LogPoint, Politechnika Opolska.
3
  Koło Naukowe LogPoint, Politechnika Opolska.
2
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wpłaty oraz ograniczy możliwość pomyłek. Mimo rozwoju techniki oraz usprawnień,
jakie niesie za sobą zintegrowany system pomiarowy, wciąż z jego udogodnień korzysta niewiele, bo zaledwie ok 13% przedsiębiorstw zajmujących się przewozem [Fedoruk]. Wdrażanie tego typu systemów jest kosztowne, ale niesie za sobą wiele profitów
w postaci oszczędności czasu, pieniędzy oraz poprawy wydajności. To tylko przykłady
nielicznych korzyści, wiążących się z zastosowania telematyki. W naszej pracy omówimy je dokładnie oraz przy wykorzystaniu krótkiego kwestionariusza przedstawimy, jak
kształtuje się wiedza na temat urządzeń informatyczno-informacyjno-komunikacyjnych
w przedsiębiorstwie TSL.

Wpływ telematyki na obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem floty.
Monitoring stylu jazdy kierowcy jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla firm,
które posiadają flotę pojazdów, gdyż wpływa to na obniżenie całkowitych kosztów posiadania samochodów ciężarowych, czyli TCO (ang. Total Cost of Ownership). TCO to
wszystkie koszty wiążące się z eksploatacją samochodu od chwili zakupu do momentu,
w którym samochód opuszcza firmę. Wpływa na to wiele czynników, zaczynając od
kwoty zakupu, poprzez koszty paliwa, przeglądy techniczne, ubezpieczenia, naprawy,
koszty parkingów i autostrad. Wydatki związane z utrzymaniem i zarządzaniem flotą
najczęściej są bardzo duże i stanowią drugi, zaraz po płacach, koszt ponoszony przez
przedsiębiorstwo. Każde zmniejszenie wydatków ma znaczenie. Kiedyś monitoring stylu
jazdy był kojarzony z firmami posiadającymi dużą ilość samochodów, natomiast dziś
na takie rozwiązania decydują się również małe firmy. Wiąże się to z tym, że jest to
rozwiązanie, które staje się coraz tańsze.
Redukcje kosztów związanych z utrzymaniem floty można prowadzić poprzez optymalizacje tras, dzięki wykorzystaniu systemu GPS. Dzięki zgromadzeniu danych i ich
analizie jesteśmy w stanie wywnioskować, czy pokonywane przez pojazdy trasy są optymalne. Możemy sprawdzić również, czy poruszając się innymi trasami, nie uniknie się
niektórych kosztów np. opłat za przejazd autostradą. Drugim sposobem na redukcję
kosztów jest podejmowanie decyzji, które są uzasadnione na temat rozwoju floty. Dzięki
telematyce GPS zebrane dane mogą wskazać, czy obecna flota danego właściciela jest
wykorzystana optymalnie. Taka analiza może wykazać, że kupno nowego pojazdu jest
zbędne, natomiast tańszym rozwiązaniem będzie lepsze wykorzystanie obecnie posiadanego taboru.
Zastosowanie telematyki wpływa na zużycie paliwa, ponieważ dzięki niej można
analizować spalanie poszczególnych kierowców. Jednym ze sposobów obniżenia kosztów paliwa jest nauka kierowców ekonomicznej jazdy tzw. eco-driving. Wpływ na to ma
umiejętność korzystania z tempomatu oraz sposób przyspieszania. Poprzez ekonomiczną jazdę zauważyć można również wzrost żywotności klocków i tarcz hamulcowych,
dzięki ich optymalnym wykorzystaniu. Co generuje kolejne oszczędności. Do nauki
dobrych nawyków może zostać wykorzystana aplikacja dla użytkownika. Dodatkowym
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sposobem na obniżenie kosztów paliwa jest możliwość monitorowania przedłużonych
postojów z włączonym silnikiem oraz parowanie kart paliwowych pojazdu ze stacją
benzynową, na której został zatankowany samochód. Wykonuję się to w celu wykrycia
kradzieży paliwa. Wcześniej wspomniana optymalizacja tras również wpływa na obniżenie kosztów paliwa, ponieważ realizacje danego zlecenia można wykonać trasą, która
jest krótsza, ale z dużo większym spalaniem lub trasą, która jest dłuższa, ale zapewnia
mniejsze spalanie. Dzięki telematyce można dobrać trasę, której koszt przebycia będzie
najmniejszy. Bardzo ważne jest zapewnienie odpowiedniego ciśnienia powietrza w kołach. Według badań okazuje się, że około 25% procent zużytego paliwa wiąże się z oporem toczenia. Niemieckie stowarzyszenie nadzoru technicznego GTU stwierdza, jeśli:
–– zużycie paliwa zwiększa się o 1%, gdy ciśnienie w oponach jest za niskie o 0,2 Bara,
–– zużycie paliwa zwiększa się o 2%, gdy ciśnienie w oponach jest za niskie o 0,4 Bara,
–– zużycie paliwa zwiększa się o 4%, gdy ciśnienie w oponach jest za niskie o 0,6 Bara
[www.40ton.net].
Biorąc pod uwagę przedsiębiorstwo, które posiada liczną flotę oraz wszystkie kilometry pokonane przez cały tabor, to oszczędności na paliwie w wysokości 4% mogą generować gigantyczne sumy. Dlatego bardzo ważna jest dbałość o odpowiednie ciśnienie
powietrza w kołach.
Puste przebiegi generują wiele strat w przedsiębiorstwie, ponieważ oznaczają przejazd samochodu ciężarowego bez ładunku. Według danych GUS w Polsce ok. 33%
wszystkich przejazdów stanowią tzw. puste przebiegi, natomiast w Europie zjawisko to
kształtuje się na poziomie 15% [Transport – wyniki działalności w 2016 r.]. Telematyka
umożliwia eliminację pustych przebiegów i postojów już na etapie planowania. Doświadczeni dyspozytorzy potrafią zaplanować zlecenia na cały tydzień, przy czym optymalizują zbędne kilometry, wyznaczając odpowiednią trasę tzw. „korytarz”, co znacznie
ułatwia pracę kierowcy [www.truckfocus.pl].
Jednym z najważniejszych elementów w przedsiębiorstwach transportowych jest
przestrzeganie czasu pracy kierowców, który podlega kontroli przez wiele instytucji
państwowych. Regulacje obowiązujące aktualnie dotyczące używania tachografów oraz
zasad zapisywania aktywności kierowcy i normy pracy zawarte są m.in. w Rozporządzeniu WE 165/2014 [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 165/2014
z dnia 4 lutego 2014 r.] oraz Rozporządzenie WE561/2006 [Rozporządzenie (WE) nr
561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r.]. Powyższe regulacje
należą do jednych z najważniejszych w porównaniu do przepisów krajowych. Dzięki
nim na terenie Unii Europejskiej obowiązują jednolite normy dotyczące czasu jazdy,
przerw i odpoczynków. Odwołując się do Art. 6 pkt 2, tygodniowy czas jazdy maksymalnie wynosi 56 godzin, natomiast według Art. 6 pkt 3 dwutygodniowy czas jazdy
maksymalnie wynosi 90 godzin. Wykorzystując narzędzia telematyczne, dyspozytor
wie, ile czasu pracy kierowcy pozostało do dyspozycji, co sprawia, że może w pełni
wykorzystać dostępny czas. Komunikacja między kierowcą a dyspozytorem odbywa się
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za pośrednictwem komunikatora w postaci krótkich wiadomości. Dzięki tej metodzie
możliwe jest wyeliminowanie niezrozumiałych treści oraz stałe monitorowanie przebiegu wykonywanego zlecenia. Stosując się do przepisów, możliwe jest uniknięcie wysokich
kar pieniężnych, które są poważnym problemem dla właścicieli firm transportowych.
Jest to kolejny sposób, który może przyczynić się do oszczędności w przedsiębiorstwie
branży TSL.

Styl jazdy kierowców na stawki ubezpieczenia
Każda firma, bez względu na wielkość, korzystając z systemów monitorujących
pojazdy może na tym zyskać oraz poprawić jej efektywność. Dzięki takim systemom
przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z zysków, które wpływają na działalność gospodarczą. Korzystając z systemów monitorujących, możemy zaoszczędzić pieniądze poprzez
kontrole zużycia paliwa, pokonywane trasy oraz czas, w którym kierowca jest w trasie. Zainstalowane elementy w pojazdach wysyłają powiadomienia o dacie przeglądu
bądź też kończącym się ubezpieczeniu. Pracodawca może nadzorować jazdę kierowców, skontrolować czas pracy oraz ich przerwy. W ten sposób jest w stanie dokładnie
rozliczyć pracę bądź też monitorować nadużycia. Co więcej łatwo można zlokalizować
pojazd, może to powstrzymać kradzieże czy też porzucanie samochodów ciężarowych.
Monitorowanie kierowców, ładunków oraz pojazdów tworzą szanse podwyższenia bezpieczeństwa. Systemy umożliwiają efektywniejsze wykorzystanie danych do zarządzania przedsiębiorstwem przez zredukowanie kosztów przewozu oraz nadzór ładunków,
dzięki czemu można ograniczyć straty i zamiany towaru podczaj jego transportu. Na tej
podstawie ubezpieczyciel jest wstanie oszacować ryzyko i wyliczyć składkę dla danego
kierowcy [www.finder.pl].
Właściciel firmy może podjąć decyzję, czy danego kierowcę warto wysłać na szkolenie z ecodrivingu, czyli ekonomicznej jazdy [www.blogtransportowy.pl]. Jest to opłacalne przedsięwzięcie dla przedsiębiorców, nie tylko zmniejsza koszty eksploatacji, ale
również poprawia płynność jazdy oraz zmniejsza liczbę wypadków drogowych. To natomiast pozwala na obniżenie ceny ubezpieczenia i poprawę bezpieczeństwa na drogach.
Systemy monitorujące jazdę kierowcy przynoszą korzyści nie tylko przedsiębiorstwom,
lecz również ubezpieczycielom. Poprawienie warunków na drogach zapobiega wypadkom, co może przynieść zysk dla ubezpieczalni. Dzięki ciągłym udoskonaleniom technologii, stawki ubezpieczeń pozostaną niezmienne bądź też zaczną maleć. Jest to dobry
sposób na przyciągnięcie nowych i utrzymanie stałych klientów, którzy są zrażeni nieatrakcyjnymi cenami i przechodzą do konkurencyjnych firm [www.prnews.pl].
W naszym kraju coraz częściej ubezpieczalnie decydują się na taki sposób ustalania stawek ubezpieczeń, lecz nie jest to tak popularne jak we Włoszech czy Wielkiej
Brytanii. Na Zachodzie takie polisy świadczone są już od dłuższego czasu. Jest to coraz
częściej używane również w krajach azjatycki, gdzie stawki OC są bardzo wysokie ze
względu na niską kulturę jazdy. Osoby, które wykazują się bezpiecznym stylem jazdy,
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są wstanie zaoszczędzić spore pieniądze [www.ubea.pl]. Z rozwiązań telematycznych
korzystają przeważnie przedsiębiorstwa o dużej flocie. Jak wynika z przeprowadzonych
przez nas badań, ponad 56% ankietowanych nie wie czym jest telematyka oraz jakie
urządzenia zaliczają się do urządzeń informatyczno-informacyjno-komunikacyjnych.
Przyczyną tego może być brak edukacji w tym obszarze bądź też brak zainteresowania
tematem. Ankietowani mają podzielone zdania, jeśli chodzi o wpływ stylu jazdy na
stawkę ubezpieczenia, 47% twierdzi, że stawka ta znacznie się obniży. Spośród 32 osób
tylko jedna sądzi, że ceny są wysokie, dlatego że zastosowanie telematyki jest bardzo
kosztowne.
Czy uważa Pan/Pani, że styl jazdy kierowców może wpłynąć na stawkę ubezpieczenia?

32 odpowiedzi

Rys. 1. Wykres przedstawiający wpływ stylu jazdy kierowców na stawkę ubezpieczenia
Źródło: oprac. własne.

Ocena wiedzy oraz przydatność rozwiązań telematycznych na podstawie
przedsiębiorstwa TSL za pomocą kwestionariuszy
Przy pomocy kwestionariuszy zostały przeprowadzone badania na temat wiedzy
z zakresu telematyki zarówno wśród pracowników biurowych, magazynierów oraz zawodowych kierowców. Dzięki ankiecie możliwa była analiza stanu wiedzy oraz ułatwień,
jakie niesie za sobą zastosowanie rozwiązań tematycznych. Badanie zostało przeprowadzone wśród osób pracujących w przedsiębiorstwie branży TSL, mieszczącym się
w województwie opolskim. Firma świadczy usługi transportu oraz prowadzi magazyny
logistyczne dla kontrahentów. Zajmuje się głównie przewozem części z branży samochodowej. Na stan dzisiejszy przedsiębiorstwo zatrudnia 256 pracowników, w tym 150
kierowców. Współpracuje z firmami Volkswagen, Audi, Skoda, Seat oraz MAN. Posiada
w swoim asortymencie ok. 190 samochodów ciężarowych, z czego około 110 zostaje
wysyłanych poza granice państwa Polskiego. Głównymi rynkami zbytu firmy są: Polska, Niemcy, Czechy, Hiszpania, Włochy, Francja, Węgry, Austria, kraje Beneluksu oraz
wiele innych.
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W ankiecie wzięło udział 32 pracowników:
–– 53,1% stanowili pracownicy biurowi,
–– 31,3% magazynierzy,
–– 15,6% zawodowi kierowcy.
Poniżej zostaną przedstawione badania, które zostały przeprowadzone przy pomocy
kwestionariuszy, wraz z analizą wyników.
1) Czy posiada Pan/Pani system nawigacji satelitarnej, jeżeli tak, to dlaczego?
Spośród ankietowanych pracowników wynika, że ½ korzysta z nawigacji, gdyż jest
ona niezbędna w wykonywaniu pracy. Natomiast 25% badanych stwierdza, że jest ona
niepotrzebna, 18,8% system nawigacji satelitarnej kupiło z ciekawości, pozostała część
ankietowanych system nawigacji dostała w prezencie. Wynika z tego, że dla większości
osób służy jako narzędzie pracy, które spełnia bardzo ważną rolę w przedsiębiorstwach
TSL. Przypuszczać można, że wynik ankiety kształtuje się następująco, ponieważ badaniu zostali poddani zarówno kierowcy, pracownicy biurowi, jak i magazynierzy, którym
system nawigacji nie jest potrzebny do wykonywanej pracy.
2) Jak ocenia Pan/Pani pracę z systemem GPS?
Z przeprowadzonych badań wynika, że aż 78,1% badanych uważa, że praca z systemem GPS przebiega dobrze, 9,4% średnio natomiast 12,5% nie ma zdania. Żadna z osób
nie udzieliła negatywnej odpowiedzi, łatwo dojść do wniosku, że systemy odgrywają
dużą rolę zarówno w życiu codziennym, jak i w środowisku pracy. Pełnią bardzo ważną
rolę w życiu kierowcy, ponieważ służą zarówno jako nawigacja oraz np. jako kontrola
zużycia paliwa.
3) Czy wie Pan/Pani jakie urządzenia zaliczają się do urządzeń informatyczno-informacyjno-komunikacyjnych, jeżeli tak proszę podać przykłady takich urządzeń?
Na powyższe pytanie 59,4% odpowiedziało, że posiada wiedzę na temat urządzeń zaliczających się do narzędzi telematycznych, reszta ankietowanych niestety nie posiadała
takiej wiedzy. Najczęściej wymienianymi urządzeniami były: GPS, skaner, komputer
oraz telefon.
Czy wie Pan/Pani jakie urządzenia zaliczają się do urządzeń
informatyczno-informacyjno-komunikacyjnych?

32 odpowiedzi

Rys. 2. Wykres przedstawiający wiedzę na temat urządzeń telematycznych
Źródło: oprac. własne.

Przyszłość transportu – zintegrowany system pomiarowy jako narzędzie wielozadaniowe…

351

4) Czy zastosowanie rozwiązań informatyczno-informacyjno-komunikacyjnych może
wpływać na: (Proszę ocenić w skali od 1–5 podane czynniki, gdzie 1 – brak wpływu,
5 – bardzo mocny wpływ)
a) Ograniczenie kosztów związanych ze zużyciem paliwa
Według 40,6% badanych zastosowanie telematyki ma bardzo mocny wpływ na ograniczenie kosztów związanych ze zużyciem paliwa. Aczkolwiek 21,9% ocenia zastosowanie telematyki na 4, czyli sądzi, że ma ona mocny wpływ na redukcję kosztów w przedsiębiorstwie. Tylko jedna osoba oceniła wpływ tematyki na 2. Wśród ankietowanych
nie pojawiła się ocena 1. Z poniższego wykresu można wywnioskować, że większość
pracowników ma świadomość o korzyściach, jakie niesie za sobą zastosowanie rozwiązań informatyczno-informacyjno-komunikacyjnych.
Czy zastosowanie rozwiązań informatyczno-informacyjno-komunikacyjnych
może wpływać na ograniczenie kosztów związanych ze zużyciem paliwa?

32 odpowiedzi

Rys. 3. Wykres przedstawiający wpływ zastosowania telematyki na ograniczenie kosztów związanych
ze zużyciem paliwa
Źródło: oprac. własne.

b) Poprawienie komunikacji biura z kierowcą
Komunikacja w firmach transportowych jest podstawą do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Spośród ankietowanych aż 50% oceniło wpływ komunikacji
na bardzo mocny. Odpowiedzi pozostałych pracowników rozłożyły się po równo (25%)
na ocenę 3 i 4. W uzyskanych odpowiedziach nie pojawiły się oceny 1 i 2 z czego wnioskować można, że zatrudnieni posiadają podstawową wiedzę na temat działaś tematyki.
c) Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach
Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach jest bardzo ważnym aspektem, na które
społeczeństwo powinno zwrócić uwagę, a dodatkowo niesie za sobą korzyści w postaci
obniżenia stawki polisy ubezpieczeniowej, dlatego ankietowani podzielili swoje głosy
między oceny 5, 4 i 3. Zauważyć można, że pracownicy mają świadomość, jak ważne jest
zachowanie bezpieczeństwa na drodze, w czym mogą pomóc urządzenia telematyczne.
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Czy zastosowanie rozwiązań informatyczno-informacyjno-komunikacyjnych
może wpływać na zwiększenie bezpieczeństwa na drogach?

32 odpowiedzi

Rys. 4. Wykres przedstawiający wpływ telematyki na zwiększenie bezpieczeństwa na drogach
Źródło: oprac. własne.

d) Zwiększenie żywotności klocków hamulcowych i opon
Wiedza pracowników kształtuje się nierównomiernie, wystąpiła każda z ocen. Największą ilość stanowiły oceny: 5, 4 i 3. Czterech pracowników nie zauważa pozytywnego
wpływu narzędzi telematycznych na zwiększenie żywotności klocków hamulcowych.
Stały monitoring opisywanych części sprawia, że przedsiębiorstwo ponosi mniejsze
koszty napraw lub zakupu nowych części.
e) Zwiększenie bezpieczeństwa kierowców
Dzięki zastosowaniu technologii możliwa jest stała obserwacja stylu jazdy kierowcy
oraz analiza sposobu jego przyspieszania oraz hamowania, co pozwala w razie zauważenia nieprawidłowości skierowanie pracownika na kurs doszkalający. Według 30 pracowników jest zauważalny wpływ telematyki na zwiększenie bezpieczeństwa kierowców.
Czy zastosowanie rozwiązań informatyczno-informacyjno-komunikacyjnych
może wpływać na zwiększenie bezpieczeństwa kierowców?

32 odpowiedzi

Rys. 5. Wykres przedstawiający wpływ telematyki na zwiększenie bezpieczeństwa kierowców
Źródło: oprac. własne.
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5) Czy uważa Pan/Pani, że wprowadzenie rozwiązań informatyczno-komunikacyjnych
jest przydatne?
Czy uważa Pan/Pani, że wprowadzenie rozwiązań informatyczno-komunikacyjnych
jest przydatne?

32 odpowiedzi

Rys. 6. Wykres przedstawiający przydatność wprowadzenia rozwiązań informatyczno-komunikacyjnych
Źródło: oprac. własne.

Prawie 72% przebadanych pracowników uważa, że wprowadzenie takich rozwiązań
jest przydatne. Pomimo braku wiedzy czym tak naprawdę jest telematyka, badani są
świadomi tego, że jest to niezbędne do efektywniejszego zarządzania przedsiębiorstwem.

Podsumowanie
Z udogodnień telematyki korzysta zaledwie 13% przedsiębiorstw zajmujących się
transportem drogowym. Naszym zdaniem zintegrowany system pomiarowy może przynieść wiele korzyści. Po pierwsze dzięki monitorowaniu stylu jazdy kierowców jesteśmy
w stanie zredukować całkowite koszty posiadania samochodów ciężarowych. Można
to zrobić poprzez optymalizacje tras, dzięki wykorzystaniu systemu GPS. Za pomocą
systemu nawigacji satelitarnej jesteśmy w stanie wywnioskować, czy pokonywane trasy
są optymalne, czy poruszając się innymi trasami, jesteśmy w stanie uniknąć niektórych
kosztów np. opłat za przejazd autostradą. Zebrane dane mogą wskazać, czy flota jest
wykorzystana optymalnie.
Następnie dzięki zastosowaniu ekonomicznej jazdy koszty eksploatacji mogą się
zmniejszyć, poprawi się płynność jazdy oraz zminimalizuje się liczba wypadków drogowych. Pozwali to na obniżenie ceny ubezpieczenia i poprawę bezpieczeństwa. Poprawienie warunków na drogach zapobiega wypadkom, co może przynieść zysk dla ubezpieczalni – stawki ubezpieczeń pozostaną niezmienne bądź też zaczną maleć. Z tego
powodu firmy ubezpieczeniowe pozyskają nowych klientów i będą w stanie utrzymać
stałych. Jak wynika z przeprowadzonych przez nas badań, wprowadzenie rozwiązań
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telematycznych jest przydatne. Nie tylko ograniczy koszty zużycia paliwa, ale również
wpłynie na poprawę komunikacji z biurem oraz zwiększy się bezpieczeństwo na drogach.

Bibliografia
1. Dane GUS pochodzące z raportu „Transport – wyniki działalności w 2016 r.”
2. Fedoruk A. Jak wyprzedzić konkurencję i obniżyć koszty paliwa o 20%: https://businessinsider.com.pl/technologie/telematyka-w-transporcie-oszczednosci-dla-firmy/
lmwf2fh, [dostęp: 05.02.2019].
3. Oprac. własne na podst.: https://40ton.net/10-sposobow-obnizenie-kosztowutrzymania-floty-pojazdow-telematyki-az-wynagrodzenia/?fbclid=IwAR1AFxnL
MytK_cRrdGGUKKZSfRm7a0ZarWDQFkqITYOByNSy5WtGQGzxCEQ, [dostęp:
05.02.2019].
4. Oprac. własne na podst.: https://blogtransportowy.pl/eco-driving/ [dostęp:
07.02.2019].
5. Oprac. własne na podst.: https://prnews.pl/telematyka-moze-podniesc-bezpieczens
two-polskich-drogach-jednoczesnie-obnizyc-koszty-ubezpieczen-440194, [dostęp:
06.02.2019].
6. Oprac. własne na podst.: https://truckfocus.pl/nowosci/41815/jak-ograniczyc-puste-przebiegi-dzieki-telematyce?fbclid=IwAR1yq3YwfqF1WlGF6fRe7NRf15rke
Esox4w3teSNo4HLlh0J3LaS-O1Xr6g, [dostęp: 05.02.2019].
7. Oprac. własne na podst.: https://ubea.pl/Telematyka-czyli-systemy-monitorujacestyl-jazdy-kierowcow-w-Polsce%2Cartykul%2C1147/, [dostęp: 7.02.2019].
8. Oprac. własne na podst.: https://www.finder.pl/gps/5-powodow-dla-ktorych-wartokorzystac-monitoringu-pojazdow/, [dostęp: 06.02.2019].
9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 165/2014 z dnia 4 lutego
2014 r.
10. Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15
marca 2006 r.

Future of transport – integrated measuring system as a multitasking tool
in the TSL industry
Telematics is a multitasking tool whose application is widely understood in the TSL industry. Despite the development of technology and improvements brought by the integrated measuring system,
only 13% of transport companies are using this. The purpose of our work is to presents of benefits from
the implementation of system, veryfication of knowledge and evaluation of telematics tools among
office workers, warehousemen and professional drivers. The analysis will be carried out using short
questionnaires.

Keywords: insurence, telematics, transport, safety, TSL industry, multitasking tool, fleet
management.

