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Zgodnie z przewidywaniami firmy PwC łańcuchy dostaw, unoszone na fali
czwartej rewolucji przemysłowej, będą coraz silniej przenosić się do cyfrowych ekosystemów. Co więcej, stanowią one warunek wspomnianej rewolucji, która ograniczona jedynie do zakładów produkcyjnych, nigdy nie znajdzie
się w fazie pełnego rozkwitu. Digitalizacja logistyki w duchu IoT jest więc
czymś więcej niż optymalizacją procesów, komunikacji i zarządzania w czasie rzeczywistym, jest warunkiem koniecznym budowania konkurencyjnych
gospodarek realizujących i urzeczywistniających założenia przemysłu 4.0,
a co za tym idzie - wysokiej ich konkurencyjności w coraz bardziej turbulentnym środowisku rynkowym, w którym dużą rolę zaczyna odgrywać zarówno globalna, jak i regionalna geopolityka. Łańcuchy dostaw wykorzystujące
na szeroką skale algorytmy sztucznej inteligencji to nadal krajobraz jutra.
Niemniej już dziś funkcjonujące w nich podmioty rynkowe muszą angażować swoje działania, aby zmienić je w INTELIGENTNE łańcuchy dostaw.
Ekspertka Christine Taylor uważa, że jedną z głównych przyczyn opóźnień
w przeprowadzeniu transformacji stanowi ogromna liczba osób i firm, które
muszą współpracować, aby łańcuch dostaw funkcjonował bez zakłóceń. Różne poziomy rozwoju producentów, pośredników, przewoźników, sprzedawców detalicznych i klientów utrudniają szeroką implementację, taką, jaka ma
miejsce w fabryce lub magazynie – pisze na naszych łamach Dr Ganesh Natarajan w artykule pt. „Reakcja łańcuchowa SI – inteligentne łańcuchy dostaw”.
Bez wspomnianego zaangażowania, pozostając w technologicznym ogonie
nie uda się stawić czoła wyzwaniom logistyki jutra. Bowiem coraz więcej
zmiennych będzie musiało zostać poddanych analizie po to, aby decyzje były
dokładniejsze, a oszczędności finansowe zwiększone dzięki lepszemu planowaniu produkcji, magazynowania i dystrybucji. Rosnący wzrost zadowolenia
klientów pozwoli wówczas na wzrost zapotrzebowania na projektantów ich
przeżyć, analityków ich zachowania i ekspertów ds. projektowania i kreowania nowych usług.
Życzę owocnej lektury
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Jak jeszcze daleko jesteśmy od możliwości „bycia w turkusowym świecie ”
jest fakt, iż Graves w swojej spirali wstawił pomiędzy poziom zielony
i turkusowy – kolor żółty i nazwał go INT EGRUJĄCYM.

Krzysztof Sarnecki
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THE DAY AFTER TOMORROW IS TEAL
The main statement of the article is a warning: I claim that before
we are ready to enter the teal world, there are vital changes to be made.
They will not lead us into the holistic world at once – they will only
guide us into ‘tomorrow’, so that ‘the day after tomorrow’ is achievable
as early as possible. But there are many symptoms of the teal time
to come right now. They are too numerous and too intense to doubt
the advent of a huge mental leap of humanity.

24 CARAT HR
In his bestselling Work rules!, Laszlo Bock describes himself getting
a job offer from Google. Bock was most surprised and dissatisfied
with the offered position: Vice President of People Operations.
To the last moment, he was struggling to get a title with a traditional
name and traditional meaning: Vice President Human Resources.
But the name he opposed did not emerge without reason: it expressed
a new attitude to business strategy and to the workers.

CHAIN REACTION OF THE A.I.
The world of manufacturing, distribution and logistics has changed
immensely in the recent time. Industry 4.0 is a watchword now,
as in 2017 The World Economic Forum warned CEOs about changes
that are to come in technology, processes, culture, and data management in organisations and beyond.

HIGH STORAGE WAREHOUSE:
ONE-MAN GIANT
In August 2017, Amica put into service a new high storage warehouse.
A building of height nearly 47 m is the highest building of this sort
in Poland and the largest one in Europe’s household appliance sector.
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ŁADNY BUDYNEK
PRZYCIĄGNIE PRACOWNIKÓW

WYRÓŻNIENIE
DLA MAGAZYNOWEJ INNOWACJI

Amerykański magazyn branżowy Logistics Tech Outlook ogłosił ranking liderów innowacji w 2018 roku. PSI Software zostało
nagrodzone tytułem TOP10 w kategorii dostawców systemów
zarządzania magazynem.
Według raportu SEGRO i Randstad Polska „Rynek magazynowy i lekkiej produkcji – wyzwania i trendy w zatrudnieniu”,
prawie 40% pracodawców magazynowych planuje w najbliższych miesiącach pozyskać pracowników. Rynek pracownika
w Polsce stał się faktem. Jak znaleźć kadrę?
Wśród sposobów na zwiększenie konkurencyjności pracodawcy
eksperci wymieniają świadczenia pozapłacowe, dobrą atmosferę
i równowagę między pracą a życiem prywatnym. Ale istotne jest
też miejsce zatrudnienia: oświetlenie, wyposażenie, przestrzeń
socjalna. SEGRO w projektach deweloperskich uwzględnia potrzeby klientów tak, by budynki stanowiły przyjazną przestrzeń
i zachęcały przyszłych pracowników.

– O wyborze systemu PSIwms do grona najlepszych rozwiązań
WMS na świecie zadecydowała innowacyjność. Firmy działające
na rynku omnichannel oczekują, że system WMS ma być dostosowywany do dynamicznie zmieniających się wymagań. Dzięki technologiom Smart Move i Click Design, PSIwms zapewnia klientom
elastyczność i wsparcie dla wzrostu biznesu. Tytuł TOP10 cieszy
mnie tym bardziej, że rozwój systemu PSIwms jest częściowo realizowany przez zespół w Polsce – mówi Arkadiusz Niemira, Prezes
Zarządu PSI Polska.

GIGANT ODZIEŻOWY
W PARKU GDAŃSK KOWALE

KIEROWCY O WARUNKACH
ZATRUDNIENIA

Ukazał się raport pt. "Polscy kierowcy samochodów ciężarowych o warunkach zatrudnienia w Polsce i w Niemczech"
agencji ASMO Solutions, powstały w partnerstwie z portalem
etransport.pl.
Główne tematy raportu dotyczą stażu zawodowego kierowców:
ich miejsca pracy, problemów w nim i satysfakcji zawodowej,
a także zagadnień związanych z pracą zawodową w Niemczech
oraz trendów i wyzwań stojących przed branżą transportową
w nadchodzących latach.
Raport można przeczytać na stronie firmy ASMO Solutions. Dla
wzbudzenia ciekawości – wynika z niego m.in. że większość polskich kierowców trzyma w pracy w kraju rodzina i bliskość domu
a największe problemy w miejscu zatrudnienia dla większości wiążą się z wynagrodzeniem, warunkami socjalnymi i emeryturą.

Grupa LPP, producent odzieży, właściciel m.in. marki Reserved,
wynajęła ponad 10 tys. mkw. w parku logistycznym 7R Gdańsk
Kowale. W wyniku tego, nowo wybudowany magazyn nr 6 kompleksu 7R jest już w pełni wynajęty. Dotąd LPP wynajmowało
w tym parku 5 tys. mkw. – w budynku numer 1.
– Powierzchnia przygotowana pod potrzeby najemcy zostanie
podzielona na część magazynową oraz socjalno-biurową. Będzie
wyposażona w oświetlenie LED dopasowane do układu regałów.
Zadbaliśmy również o zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodne ze
standardami NFPA – mówi Marzena Taube, leasing manager w 7R.
Po zakończeniu rozbudowy parku logistycznego w Gdańsku 7R zamierza kontynuować inwestycje w regionie, spółka ma w planach
m.in. projekt zlokalizowany w centrum Szczecina.

CZY UJARZMIAĆ
TURKUSOWĄ
FALĘ?
TURKUSOWE
POJUTRZE

10

Z A R Z Ą D Z A N I E | Logistics Manager

Teza tego artykułu ma charakter ostrzegawczy. Twierdzę,
że zanim będziemy gotowi wejść w świat turkusu, mamy
przed sobą bardzo konkretne zmiany do przeprowadzenia. Te zmiany nie wprowadzą nas w świat holistyczny,
ale jedynie w „jutro”, aby „pojutrze” było osiągalne – czyli
najwcześniej jak można. Jednocześnie, jest wiele symptomów nadchodzącego świata turkusowego. Zbyt wiele
i są zbyt silne, aby kwestionować nadejście ogromnego
mentalnego skoku ludzkości.

Logistics Manager

tylko „cząstką” skutecznej narzędziowni menedżerów, sprzedawców i oczywiście negocjatorów.

krzysztof S A R N E C K I

na początku L A T
9 0 . świat
podbijała idea RE-INŻYNIERII (ang. reengineering). Orędownicy tego tematu głosili „jedyną
słuszną” uniwersalność i skuteczność w obszarze
zarządzania firmą. Co się okazało parę lat później?
Generalnie koncept odrzucono, jako niepraktyczny
– jednocześnie wyciągnięto z niego pewne sensowne elementy. Dużo krzyku – ale mały, choć konkretny krok w rozwoju narzędzi zarządczych.
W połowie wspomnianej dekady świat logistyki
i zarządzania zdominował koncept JIT (ang. just in
time). W dużym skrócie, była to inżynieria dostaw
bez potrzeby istnienia magazynów. Rzucono się do
jej implementacji i… wiele firm na świecie narobiło
masę „głupot”, ponosząc straty wdrożeniowe i często te związane z wycofywaniem się „na poprzednie
pozycje”. Po kilku latach zorientowano się, że „idealne” JIT nie istnieje, muszą tu i ówdzie istnieć magazyny „pośrednie”, czyli, trzeba spokojnie, zdroworozsądkowo stosować nową wiedzę i narzędzia.
Ponownie nastąpił krok do przodu.
Pierwsze dziesięć lat XXI w. to „królowanie” NLP
– objawienie nauki, które miało zrewolucjonizować
komunikację, szczególnie sprzedażową. Nic takiego się nie stało… Oczywiście, trend i wiedza z nim
związane wniosły wiele pozytywów u chcących komunikować się lepiej. Jednocześnie bezkrytycznie
wdrażane NLP, „hurtem” i na „hurra”, spowodowało wiele wypaczeń. Tłumy handlowców i menedżerów, nakręcanych „niesamowitą nowością” skupiło
się na czymś, co… jest (i od lat było w krajach o wysokiej konkurencyjności) istotną, praktyczną – ale
12

W ostatnich pięciu latach „króluje” COACHING
– kolejne objawienie! Można odnieść wrażenie,
że „coachów” jest więcej, niż tych, którzy z tej sztuki wsparcia mogą korzystać! Dwumiesięczny kurs,
certyfikat i mogę doradzać tym, którzy przez ostatnie 10, 20 lat budowali firmy lub nimi zarządzali.
A jak jest z tym coachingiem, patrząc spokojnie,
z dojrzałym dystansem menedżerskim? Analogicznie jak we wcześniejszych przykładach. Coaching to
bardzo pozytywne podejście do rozwijania ludzi, to
dobre narzędzie zarządcze – szczególnie w związku
z dynamicznymi zmianami pokoleniowymi. Jednocześnie istniejące na świecie od lat (i wieków – np.
coachem był na pewno Sokrates ☺) i znane zawodowym menedżerom, choćby jako fundament tzw.
trzeciego poziomu delegowania – niestety, właściwie nieznanego w Europie.
Teraz przyszedł czas na TURKUS, a właściwie
na ORGANIZACJE TURKUSOWE. Można zauważyć, że ten temat odbierany jest przez społeczność przedsiębiorców najczęściej jak nowy „powiew
mody” biznesowej, temat „na fali”. W Polsce, orędownikiem i częstym prezenterem tej nowości jest
profesor Blikle, który na ten temat wydał także kilka publikacji. O Turkusowych Firmach się mówi,
pisze, to teraz częsty temat artykułów. Jednak, już
ze wstępu można wywnioskować, że teza, którą
za chwilę postawię nie będzie turkusu traktować
z takim entuzjazmem, jak zauważany jest w „biznesowym eterze”. I rzeczywiście. Zagrożenia, które
czekają na „entuzjastów stosowania bez przygotowania” są, niestety, ogromne! Zanim jednak postawię tezę, dwa słowa na temat turkusu.
CO TO JEST ORGANIZACJA TURKUSOWA?
Osobą, która uważana jest za „ojca” pojęcia turkusu jest Frederic Laloux, który w swojej publikacji z 2016 r. pt. „Pracować inaczej” zaprezentował
koncept Turkusowej Organizacji. Dokonał on dogłębnej analizy dotychczasowych stylów i trendów
w zarządzaniu. Jego punktem wyjściowym było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Czy ze względu
na tak szybko zmieniający się świat ludzkość jest
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w stanie stworzyć organizacje wolne od patologii,
które z dużą częstotliwością pojawiają się w miejscach pracy? Założył on, co jest bardzo logiczne,
że trzeba szukać takiego modelu zarządzania, który
stymulowałby do sprawnego działania i nie powodował pojawiania się i nasilania zagrożeń psychospołecznych. Laloux zastosował następujący zabieg:
przyporządkował istniejące na rynku style zarządzania do etapów rozwoju ludzkiej świadomości.
O co tu chodzi?
W latach 50. XX-go wieku amerykański psycholog Clare W. Graves stworzył teorię Spirali Rozwoju rozwiniętą później m.in. przez Don’a Beck’a,
Chris’a Cowan’a i Ken’a Wilber’a. Głosi ona, że natura ludzka ciągle się rozwija, dzięki czemu ludzie
są w stanie, reagując na też zmienne otoczenie, dostosować się do niego, tworząc modele działania
pozwalające im rozwiązywać nowe problemy. Każdy nowy model świata (jeden z poziomów Spirali)
transformuje i obejmuje poprzedni. Opisane zostały kolejne poziomy rozwoju. Użyto do tego tzw. memów (ang. meme) – systemów podstawowych wartości (poglądów, tradycji, przekonań), przez które
jest postrzegany świat. Co bardzo ciekawe, dają się
one zastosować zarówno do całych kultur, jak i do
pojedynczego człowieka. Ujmując to prosto: ludzkość rozwija się „wchodząc” na kolejne poziomy,
jednocześnie każdy człowiek – gdy rodzi się – także
przechodzi taką samą drogę, rozwijając się od najniższego poziomu, na którym jest po narodzeniu,
z możliwością wzniesienia się do tak wysokiego,
jaki reprezentuje kultura, środowisko, w którym
żyje. Model ten używa pojęcia spirali, ponieważ
każdy kolejny poziom rozwoju człowieka lub całego
społeczeństwa zawiera wszystkie jego poprzednie
(rys.1).
Laloux w swojej pracy wskazał, że w dzisiejszym
świecie istnieją organizacje
• CZERWONE (oparte na hierarchicznej władzy
i strachu, działające nieplanowo) - np. gangi uliczne,
mafia – opisał ich metaforą „wataha wilków”,
• BURSZTYNOWE (w spirali Gravesa to kolor
niebieski) - (zcentralizowane, sformalizowane, hierarchiczne, stabilne, z długodystansowym spojrzeniem, oparte na procedurach i procesach) np. woj-

sko, kościół katolicki, większość agencji rządowych
– z metaforą „armia”,
• POMARAŃCZOWE - (konkurujące, nastawione
na zysk, szukające przewagi dzięki innowacjom, nastawione na cele oraz w których rządzą kwestie merytoryczne) np. międzynarodowe korporacje, duże
zorganizowane firmy – z metaforą „maszyna”,
• ZIELONE (ważne są relacje międzyludzkie, samorealizacja, motywowanie pracowników, orientacja
na zadowolenie klienta, kultura wartości, silne delegowanie decyzyjności) np. organizacje napędzane
kulturą, młode firmy, spółdzielnie.

TURKUS
Perspektywa
Globalna

ŻÓŁTY
Swobodny
Przepływ

ZIELONY
Więzi Międzyludzkie

POMARAŃCZ
Dążenie do Celu

NIEBIESKI
Siła Prawdy

CZERWONY
Wszechmocni Bogowie

PURPURA
Duchy Przodków

BEŻ
Przetrwanie

Rys. 1. Spirala Rozwoju wg Clare W. Gravesa
W jego modelu pominięty został poziom żółty ze
spirali Gravesa (do czego odniosę się później). Właśnie po ZIELONYM zaproponował ORGANIZACJĘ TURKUSOWĄ. Cechują ją: praca zespołowa
bez wpływu na nią hierarchii stanowisk, skupienie
się na budowaniu zaufania i partnerstwa w każdym
aspekcie działania, dzięki czemu osiąga się elastyczność w obliczu zmian oraz „antykruchość” (ang.
antifragility), którą należy rozumieć jako umiejętność dostosowania się do nawet nagłych sytuacji,
szybkich zmian w każdym kierunku i aspekcie.
Charakteryzuje ją samozarządzanie, osiąganie nie
13
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Ludzkość, społeczność, organizacja, zespół oraz jednostka muszą

najpierw „przepracować dzień jutrzejszy ” w duchu rozwoju i w oparciu
o świadomość kierunku, rodzaju i skali zachodzących zmian…

tylko równowagi, ale pełni życia, czyli możność bycia autentycznym w każdym wymiarze codzienności. Inspiracją ludzi w takiej organizacji jest świadomość ewolucyjnego celu, czyli takiego, który nie jest
z góry narzucony, ale zmienia się zgodnie z „płynną”, gdyż nieprzewidywalną rzeczywistością. Cele
organizacji nie kolidują, ba, są spójne z celami jednostek. Ta „symbioza celów” wynika z obserwacji
i „wczuwania się” w to, co się wydarza. Konkurowanie rynkowe oraz współzawodnictwo przestaje
być motorem działania odpowiednio organizacji
i jednostek. Dominuje świadomość współistnienia i dążenie do dobrego życia w każdym wymiarze. Metaforą Laloux dla takiej organizacji stał się
„żywy organizm”. Wystarczy? Zrozumiałe? Znane?
Znajdujemy przykłady takich organizacji w naszej
codzienności? Nie za bardzo, prawda?
Dodam jeszcze jeden element. Otóż to, co zamieszczone jest w powyższym opisie firmy turkusowej
definiuje po części NAJWAŻNIEJSZĄ CECHĘ tego
poziomu rozwoju – jego HOLISTYCZNY charakter. Jeżeli, szanowny Czytelniku, czujesz pewien rodzaj dyskomfortu w „rozumieniu” co Laloux miał
na myśli, to… znaczy, że jesteś – z góry proszę o wybaczenie mi kolokwializmu – NORMALNY. Nawet, jeżeli pojęcia i zjawiska opisane powyżej są dla
Ciebie zrozumiałe w sensie logicznym, pojęciowym,
to szansa, że doświadczyłeś takiego świata, organizmu, jest statystycznie… bliska zeru. Dlaczego? I tu
proszę o cierpliwość. Teraz przyszedł czas na TEZĘ
będącą sednem tego artykułu.

14

o świadomość kierunku, rodzaju i skali zachodzących zmian, aby dopiero w kolejnym dniu rzeczywistość mogła ubrać turkusowe szaty. Dzisiaj emocje,
wynikające z człowieczej umiejętności przewidywania kierunku rozwoju naszego świata (w naturze
ma tę umiejętność tylko homo sapiens), pozwalają
jedynie na turkusowe wypieki na twarzy.
Teza główna więc brzmi: NIE DAJ SIĘ ponieść modzie, nie rób głupot! – Aby zbudować Organizację
Turkusową, zespół i jego jednostki muszą dojrzeć
do poziomu turkusowego, rozwinąć się tak, aby
nie tylko wiedzieć, rozumieć, ale przede wszystkim
ODCZUWAĆ SIŁĘ MYŚLENIA HOLISTYCZNEGO! Aby wdrożyć system wartości tak odmienny
od tych charakterystycznych dla wszystkich innych
dotychczasowych sposobów pojmowania świata
(wszystkie kolory Spirali Rozwoju aż do zielonego) – trzeba mieć ogromną motywację i wynikającą z niej siłę wewnętrzną, by pokonać nawyki oraz
obawy przed zmianą. Ta motywacja jest kluczowa
by niwelować bariery, które stawiał będzie otaczający nas świat, zawsze broniący dotychczasowego
status quo w czasie, gdy ktoś dokonuje jakościowej
wolty!

ABY ROZUMIEĆ INDIAN, NIE WYSTARCZY
PRZECZYTAĆ „WINNETOU” KAROLA MAYA

Teza pośrednia: Większość – i to zdecydowana –
organizacji (nie tylko zarząd czy kluczowe osoby)
musi znaleźć się co najmniej na poziomie zielonym,
aby zacząć wdrażać turkus bezpiecznie. Osoby kluczowe w firmie muszą czuć, rozumieć i chcieć wdrożyć „holizm” jako system wartości, jako fundament
myślenia. Ich rolą jest DAWANIE POZOSTAŁYM
OSOBOM DOŚWIADCZENIA HOLIZMU POPRZEZ SWOJE DZIAŁANIE I ZACHOWANIE.

Organizacje Turkusowe to przyszłość – jednak
przyszłość w sensie fizycznej odległości w czasie
– odległości nakazującej mówić nie o „jutrze”, ale
ustawieniu w naszej świadomości pojęcia „pojutrze”. Ludzkość, społeczność, organizacja, zespół
oraz jednostka muszą najpierw „przepracować
dzień jutrzejszy” w duchu rozwoju i w oparciu

A teraz główna teza ujęta bardziej prozaicznie: Wprowadzanie idei Turkusu „tak po prostu”
jest niebezpieczne i może powodować duże straty
w firmie w postaci: utraty pracowników (w tym tych
kluczowych), podniesienia kosztów działalności
z powodu spadku wydajności, obniżenia motywacji
wśród pracowników, utraty kontrahentów i klien-
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tów – i, w „końcowym” efekcie, pogorszonych wyników finansowych i wstrzymania procesu rozwoju. Ba, może w skrajnych przypadkach spowodować
zasadnicze osłabienie pozycji rynkowej, aż po upadek firmy.
Tutaj muszę szybko przedstawić pewne zastrzeżenie: Jestem gorącym zwolennikiem rozwijania
świadomości naszego środowiska na temat Turkusu. Od lat ten cel jest sednem mojej pracy z ludźmi
i pracy mojej organizacji (na co wskazuje jej nazwa
- Quest Change Managers) z zespołami i firmami.
Z dwóch powodów nie jestem przeciwnikiem wdrażania wiedzy na temat Organizacji Turkusowych.
Pierwszy to moja świadomość, że kierunek rozwoju
ludzkości prowadzi do myślenia holistycznego, więc
turkus jest nieunikniony. Drugi powód, to moja
głęboka świadomość, że ekonomia chaosu wynikająca z tempa zmian a także tempo i skala zmian
mentalnościowych w związku z różnością pokoleń
wymaga tworzenia modeli, które spełnią wymagania czasów obecnych i nadchodzących. Takim modelem jest Organizacja Turkusowa.
Użyta metafora książki o wspaniałym Indianinie
Winnetou ma uzmysłowić nam, że świadomość
„innego, pociągającego piękna”, z którym się zapoznajemy, niekoniecznie daje nam jego zrozumienie. Ta świadomość, po pierwszym kontakcie,
jest bardzo powierzchowna. Dużym zagrożeniem
jest bezkrytyczne kopiowanie właśnie „przeczytanych”, zasłyszanych czy też przekazanych przez
piewców tematu zasad, zachowań i wzorców do
naszej codzienności. Czym bardziej ekscytująca ta
wiedza, tym większe błędy możemy popełnić. Każda zmiana to proces. Wymaga cierpliwości, wiedzy,
częstych ale „małych” prób i błędów oraz czasu.
W przypadku technologii trwa to zdecydowanie
krócej, niż w przypadku zmian mentalności, nawyków i wzorców. Wdrażanie to proces a nie wydarzenie, które jest funkcją impulsu czy decyzji!
Pośrednim dowodem na to, jak jeszcze daleko jesteśmy od możliwości „bycia w turkusowym świecie” jest fakt, iż Graves w swojej spirali wstawił pomiędzy poziom zielony i turkusowy – kolor żółty
i nazwał go INTEGRUJĄCYM. Dlaczego? Myślę,
że zdawał sobie sprawę ze skali zmiany w myśleniu

pomiędzy zielonym (i innymi niższymi kolorami)
a myśleniem holistycznym. Wypełnił więc tę drogę transformacji ludzkości obszarem koniecznym
do „zintegrowania” wiedzy. Graves opisał ten czas
dojrzewania jako czas „uczenia się”, czas rozwoju
osobistego. Oto wskazówka, której udzielił: dojście
do poziomu holistycznego to wymagający i trwający w czasie proces.
SKĄD WIEMY, ŻE MYŚLENIE HOLISTYCZNE
TO NASZA PRZYSZŁOŚĆ?
Oto kilka przykładów:
Przykład 1. Pokoleniowe zmiany sposobu myślenia – między X a Y i Z.
Na rynku pracy dominują cztery pokolenia: Baby
Boomers, X, Y i Z. Różnice pomiędzy pierwszymi
dwoma są spore, a główna z nich to podejście do zaufania. BB ufają, a pokolenie X nie ufa nawet samemu sobie. Dla pierwszych pieniądz to narzędzie dające możliwość samorealizacji i rozwoju kariery, dla
drugich stanowi on cel i bezpieczeństwo. Różnice,
mimo że zasadnicze, są jednak niczym, gdy porównamy je do różnic pomiędzy pokoleniami X i Y. Yki
chcą czuć się dobrze, żyć, pracując, a nie pracować,
by żyć. Nie poświęcą się dla firmy, aby utrzymać
pracę, za to zrobią to dla projektu, który ich „jara”.
Nie muszą zarabiać dużo – wystarczy im tyle, żeby
żyć. Ich komunikacja to świat Facebooka – czują
go, Xy go tylko używają. Dla nich pojęcie zaufania
nie wiąże się z „obawą”. Wychowani „pod kloszem”
zapobiegawczych rodziców nie boją się przyszłości.
Dlatego, jeżeli ich źle potraktujesz, po prostu zrezygnują z pracy. Żyją w Globalnej Wiosce, zadają wiele pytań. Otwartość i asertywność mają opanowaną
do bólu.
Co dostrzeżemy porównując pokolenia Y i Z? Jest
pewien obszar różnic, które wskazują na „duży
skok”. Yki są wrażliwe, a Zty – jeszcze bardziej.
Nie respektują autorytetów, nie wiedzą co to poufność. Nie słuchają reklam bo nie oglądają telewizji, „wszystko” mają w Internecie. Tam dostaną
opinię na jakikolwiek temat. Hierarchia ich drażni
– w pracy, w domu, gdziekolwiek. Wymiana informacji jest natychmiastowa. Praca w zespole to równość i swoboda działania. Ograniczenia czasowe
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i reżim sztywnych harmonogramów ich drażnią.
Zty jeszcze bardziej niż Yki ulegają modzie na cokolwiek. Zdobywanie informacji jest ważniejsze
niż edukacja. Multitasking to codzienność, to sztuka dostosowywania się do jednej stałej: świadomości i akceptacji ciągłych i szybkich zmian. Większa
wrażliwość Ztów, postrzegana jest przez Xy jak delikatność. A co o tym myślą Zty? To nie delikatność,
ale po prostu prawo do posiadania i otrzymywania
tego, co chcą. X mówi: „Yki, a zwłaszcza Zty, mają
niezwykły tupet”. A oni odpowiadają na to: „przecież w tym świecie wszyscy są ważni tak samo,
mają równe prawa, każdemu się należy, więc…
tego oczekuję”. X mówi: „to egoiści”. A Zet na to:
„jestem równorzędną częścią całości, a całość to też
ja!”. A potem dieta, nieprzemęczanie się, wolontariat i ważniejsze niż praca wzięcie udziału w akcji
ratowania wymierających wiewiórek, i wreszcie
oburzenie, że ktoś reklamuje produkt namawiając
do zakupu, zamiast dać go za darmo…
Czy zwróciłeś uwagę, Czytelniku, na część tekstu
pochyloną czcionką? Jeśli masz więcej niż 35 lat, to
najprawdopodobniej cechy Yków i Ztów są dla Ciebie jeśli nie dziwne, to co najmniej zastanawiające.
Często też NIEZROZUMIAŁE i nasuwające pytanie: jak tak można? Jeśli tak jest, to znaczy, że zderzasz się z symptomami „innego myślenia”: myślenia, w którym w centrum świata jest jednostka jako
integralna część społeczeństwa, o które trzeba dbać
ponieważ ono jest we mnie, a jednocześnie które powinno pozwalać mi na realizację tego, co dla mnie
ważne, bo ja je tworzę, więc jednocześnie ono jest
równie ważne. Masło maślane? Nie. To uwertura do
MYŚLENIA HOLISTYCZNEGO, w którym można
wszystko, bo świat jest tak zbudowany, że wszystko
współistnieje i ma prawo życia takim jakim jest.
Przykład 2. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – potrzebny, choć pokraczny przedsionek myślenia holistycznego CSR - (ang. Corporate Social
Responsibility)
Ten trend jest już znany naszemu społeczeństwu co
najmniej od dobrych dziesięciu lat. Firmy angażują się w różne akcje i działania mające bezpośredni
wpływ na otaczające je społeczność i środowisko
naturalne. Skąd się wziął? Cóż, kapitalizm wszedł
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na początku XXI w. w okres silnej krytyki, z zarzutami skupienia się tylko na zyskach, nie dawania nic w zamian, bezwzględności i wyzysku. Ruch
ten zapoczątkowali w szczególności młodzi ludzie,
którzy, dzięki internetowi i mediom społecznościowym, wywarli presję na świat poważnego biznesu.
Ponieważ z konsumenta, klient zamienił się w PROSUMENTA, ZACZĘTO SIĘ Z NIM LICZYĆ, bo to
nie był „on, klient”, ale masy, które dzięki nieograniczonemu przepływowi informacji, zaczęły stanowić wyrocznię tego „co jest dobre, a co nie”. Stąd
guru marketingu, Philip Kotler, stworzył słowo
prosument, określające klienta, który współtworzy
produkt – często, zanim pojawi się w tzw. realu.
Ulegający presji biznes, zaczął angażować się w dobre dla otoczenia działania. Powstał trend o nazwie
CSR. Efekt? Owszem, zawsze lepszy coś niż nic,
ale… W specjalnym wydaniu HBRP znalazłem,
świetnie oddającą charakter problemu, wypowiedź
Pana Jakuba Boruca: „Wiele firm traktuje CSR
wyłącznie jako sposób na poprawę własnego wizerunku, tymczasem skuteczne działania zakładające odpowiedzialność społeczną powinny wynikać
z kultury organizacyjnej i dobrowolnego zaangażowania pracowników”. Nic dodać, nic ująć.
Młoda społeczność już rozpoznała „pozorność” dotychczasowych działań. Nadszarpnięte zaufanie do
biznesu zostało znowu poszarpane. Dlatego też nowym „hasłem czasów” jest TWORZENIE WARTOŚCI DLA BIZNESU I SPOŁECZEŃSTWA, i zostało
nazwane POTRZEBĄ WYTWARZANIA przez firmy WARTOŚCI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ.
Zaraz, zaraz, o co chodzi? Chodzi o to, że firma,
której celem dotąd był zysk i korzyści finansowe dla
jej udziałowców, dodaje teraz do swoich celów równorzędnie ważny cel wytwarzania społecznej wartości dla ludzi, wśród których ta organizacja działa.
I uwaga! Kierunek działań jest taki, że firma zarabia
także dzięki zaangażowaniu się w tematy społeczne.
Np. buduje przetwórnię owoców w sąsiedztwie swoich dotychczasowych magazynów, w których zbierane owoce w okolicy przechowywano. Dzięki temu
okoliczni ludzie mają pracę, a dotychczasowe koszty
przetwórstwa są teraz niższe o np. 25 proc. Dawniej
eksportowano owoce, a teraz jedynie część, a część
wyrobów. Nieźle, nie? Wszyscy są zadowoleni…

,,
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Wprowadzanie idei Turkusu „tak po prostu ” jest niebezpieczne
i może powodować duże straty w firmie…

Czy nasunęło Ci się, Czytelniku, następujące pytanie: Czy zawsze uda się znaleźć taką równowagę, jak
w podanym przypadku, bo brzmi to bardzo cukierkowo? Jeśli tak, to znaczy, że myślenie holistyczne
jest dopiero przed Tobą… Wskazuje ono, że jeśli
ekosystemy zawsze znajdują w naturze równowagę,
to znaczy, że biznes, jako wytwór człowieka, który
jest częścią ekosystemu, zawsze znajdzie jakąś równowagę… A jak nie znajdzie, zapytasz. W myśleniu
holistycznym „nie znalezienie” jest sytuacją, dzięki
której pojawia się pojęcie „znalezienia”. Czyli pojęcie „negatywu” negatywem nie jest, bo dzięki niemu może istnieć pozytyw, czyli jest pozytywem,
choć nim nie jest! Coś się pomieszało? „Odjechany
tekst”? Cóż, zabiera czas, aby to zrozumieć… dlatego do Turkusu jest jeszcze spora droga – choć już
na niej jesteśmy. W tym przypadku nazywa się ona
„wytwarzaniem wartości społeczno-ekonomicznej”. I to się już dzieje, choć to dopiero początki.

ski, białej Australii i europejski są przeświadczone, że życie można i trzeba starać się kontrolować.
Ludzie w każdym innym zakątku Ziemi przyjmują
inny paradygmat. Dlatego autobus w Afryce odjeżdża wtedy, gdy ludzie się zbiorą. I nikomu to nie
przeszkadza. Dlaczego? Ponieważ cały ekosystem
ma cechę ANTYKRUCHOŚCI, co oznacza, że nic
nie jest ustawione „na sztywno”. Ktoś, kto czeka
na osobę jadącą tym autobusem ma ze sobą namiot
na wszelki wypadek. Nikt się niczym nie denerwuje. Wszystko działa.

Przykład 3. Zarządzanie w Chaosie – jedynie Europa pozostaje jeszcze w świecie linearnym

W książce Richarda E. Nisbetta pt. „Geografia myślenia – dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej?” znajdujemy taki oto tytuł rozdziału:
„Nie spuszczać oka z celu czy mieć oczy dookoła
głowy?” W tym pytaniu zawarte są dwie filozofie
życia: pierwsza - sztywna, druga, sugerująca akceptowanie zmienności i szukanie dostosowania się. To
duża różnica w podchodzeniu do życia.

Kiedy prowadzę zajęcia z osobami z Dalekiego czy
Bliskiego Wschodu, albo z Afrykańczykiem czy Latynosem i pokazuję im – także w obecności Europejczyków – np. kilka etapów jakiegoś procesu, mają
oni problem z umiejscowieniem tego w realiach.
Owszem, widzą linię, odcinki. Traktują je jednak
jak abstrakcję, teorię, która nie pasuje do ich świata
realnego. Dla nich świat linearny jest ułudą, fikcją.
Linia prosta jest dla nich źródłem obawy. Kiedy jednak pokazuję im gmatwaninę wielu linii, niby kabli wrzuconych do jednego worka, uśmiechają się,
rozluźnieni. Dla nich CHAOS jest codziennością,
źródłem bezpieczeństwa. W ich kulturze biznesowej to relacje międzyludzkie są fundamentem, a nie
posiadanie czegoś fizycznego, procesy czy technologia. Oni wiedzą, że różnorodność możliwości wynikających z chaosu daje im gwarancję znalezienia
równowagi. To chwilowa równowaga, ale oni innej
nie znają. Ich cały światopogląd oparty jest na rozumieniu zmienności i potrzeby dostosowywania
się do rzeczywistości. Światy północnoamerykań-

Czy jest to jakaś nowość? Tak i nie. Świat nowożytny
od setek lat próbuje „wcisnąć” rzeczywistość w „linię
prostą lub prostokąt”, czyli w jeden lub dwa wymiary. Niestety, to nie możliwe. Dlatego Europejczycy
czy Amerykanie cały czas za czymś gonią lub przed
czymś uciekają. I nazywają to nowoczesnym, wydajnym światem. A kto jest spokojny? Szczęśliwy?

Tu podam przykład, który zacznę pytaniem. Czy
Toyota zbudowała swoją potęgę wydajności na długich seriach produkcyjnych czy na krótkich? Ci,
którzy znają przypadek Henry Forda i jego słynnej wydajnej linii produkcyjnej z tysiącami aut,
które zalały rynek, mogą mieć dylemat szukając
odpowiedzi… To przecież oczywiste! Co myślisz,
Czytelniku?
Odpowiedź brzmi: oczywiście na krótkich seriach,
gdyż zmienność rynku, potrzebne częste korekty,
obawa przed produkcją dużej liczby części z felerem
- wymagają elastyczności! To linia produkcyjna ma
się dostosować do rzeczywistości, a nie odwrotnie.
Gdzie poszedł więc nacisk, żeby osiągnąć optimum
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działań? Na przezbrojenia linii, na ich tempo i jakość. Z czym nam się to kojarzy? Znowu ilość i różnorodność „gniazd” versus jedna długa linia…
Dlaczego? Otóż, aby odnajdywać bezpieczeństwo
w chaosie, trzeba mieć świadomość, że czym więcej
różnorodności, zmian, tym potrzebniejsze większe skupienie na dwóch, trzech punktach, których
należy się silnie uchwycić. Jeśli w chaosie chcesz
zadbać o każdy aspekt – nie zadbasz o nic. Jak
w przykładzie z piłkami – nie złapiesz ani jednej
gdy będziesz chcieć złapać jak najwięcej z dziesięciu. Jednocześnie trzeba obudować miejsca, których uchwyciliśmy się wieloma drobnymi wzmocnieniami – krótkotrwałymi, ale pozwalającymi
cieszyć się codziennością i normalnością. Dlatego
właśnie mężczyzna przystosowany był do koncentracji na polowaniu i zapewnieniu bezpieczeństwa,
a kobieta ma umiejętność zadbania o wiele kwestii
naraz, choć o żadną dokładnie… bo po co? Byłoby
to niewydajne. To jedna z odmian ying-yang.
Czy powyższe dywagacje Cię męczą? Są dla Ciebie dziwne? Czasami niezrozumiałe? A może
masz uczucie przeteoretyzowania tematu? Cóż,
holizm czyli świat turkusu, to tak bardzo inny paradygmat… Jak ciężki on jest oddają słowa przytoczone ze wspomnianej pracy Nisbetta: „Zasada
holizmu mówi, że rzecz nie jest tym samym w różnych okolicznościach, a zasada zmienności wskazuje, że życie to ciągłe przechodzenie od jednego stanu
bycia do innego, a zatem być to nie być, a nie być to
być. (…) bogactwo oznacza biedę czającą się za rogiem” i dalej: „Nieustanne zmiany i sprzeczności
skłaniają do wniosku, że bezcelowe jest wdawanie
się w rozważania na temat pojedynczej części bez
uwzględniania jej relacji z innymi częściami i jej
poprzednimi stanami.”
Wystarczy! Ile osób z Twojego otoczenia w pracy
poczuje się komfortowo w takim „środowisku pojęć”? Jeśli niewielu, to wiedz, że mówimy cały czas
o myśleniu w turkusowym stylu. Czy Twoja organizacja jest na to gotowa?
Daleki Wschód wysysa relacyjność i akceptację
potrzeby ciągłej adaptacji z mlekiem matki – to
integralna część ich kultury. Nielinearność jest co18

dziennością krajów arabskich, Afryki i Ameryki
Południowej. Powyższy tekst jest w związku z tym
potwierdzeniem, że niestety prawdopodobnie dla
naszej strefy kulturowej, ta większościowa część
świata jest lepiej przygotowana do – jak mówi Ken
Wilbur, autor książki Teoria Wszystkiego - dokonania wielkiego skoku w dziejach ludzkości, skoku
w świat myślenia holistycznego.
Przykład 4. Marketing 3.0 Dobry produkt? Zadowolony klient? Spełniony Człowiek!
W swojej książce z 2010 r. Marketing 3.0 wspomniany już Kotler przedstawia trzy etapy zaangażowania
w sprawy społeczne w marketingu: etap filantropii,
etap marketingu zaangażowanego oraz transformację społeczno-kulturową jako etap trzeci, w którym
„firmy powinny się zachowywać jak dobrzy obywatele korporacyjni, a sprawy społeczne traktować
dogłębnie i wbudować je w swój model biznesowy.”
Czyż nie jest to budowanie wartości społeczno-ekonomicznej? Oczywiście, była już o tym mowa. Kiedy spojrzymy jednak na tytuł tego punktu, zauważymy hasło Spełniony Człowiek! Także w tej samej
publikacji Kotler podkreśla, że dzisiaj integralną
częścią budującą siłę marki jest jej „uczciwość”.
Zadam teraz pytanie: mówimy o marketingu?
Uczciwość, spełniony człowiek, transformacja
społeczno-kulturowa? Gdzie się podział proces
sprzedaży, marketing mix, 4 czy 5P? Gdzie jest PR,
kampanie reklamowe? Gdzie są potrzeby klienta? Rozpoznanie konkurencji? Na pewno są. Tyle,
że świat się bardzo zmienia. Tak bardzo, że gdybyśmy wpisali wymienione nowe pojęcia z książki Kotlera do rozkładu zajęć studentów marketingu w latach osiemdziesiątych, profesorzy dostaliby sporej
czkawki.
W jakim kierunku poszły zmiany w tej dziedzinie? W tym samym co w każdej innej. W kierunku od pomarańczowego, przez zielony z azymutem
na turkus!
TO JAK DZIAŁAĆ, ABY SIĘ ROZWIJAĆ
W DOBRYM KIERUNKU?
Odpowiedź na to pytanie jest złożona. Jednak jej zarys jest raczej prosty:

ZARZĄDZANIE

a) Trzeba przeprowadzić ludzi w swojej organizacji jak najwyżej po Spirali Rozwoju. Część
z nich może jeszcze jest na poziomie czerwonym
(nie wierzą w porządek, czekają na rozkazy silniejszego, chcą mieć poczucie przewagi tam, gdzie się
tylko da, boją się podejmować decyzji). Inni może
są na poziomie niebieskim - nazywanym też bursztynowym (podporządkowani są hierarchii, chcą
zachować status quo, odrzucają zmiany, trzymają
się przepisów). Na pewno sporo osób jest na pomarańczowym (konkurują ze światem, chcą być lepsi
niż inni, szukają rozwiązań dla polepszenia statusu,
wyznaczają i realizują twarde cele, wymagają odpowiedzialności, ciężko pracują) i na zielonym (chcą
budować dobrą atmosferę, szukają motywacji i jej
oczekują, chcą, aby ludzie wokół czuli się dobrze,
a klienci żeby byli zadowoleni, chcą mieć możliwość
decydowania, czuć się współtwórcami, być docenieni i dbają o równowagę między życiem zawodowym
i prywatnym).

Kiedy masa krytyczna członków organizacji osiągnie pułap ZIELONY, a organizacja odczuwać będzie pewną stabilność działania (rozumianą jako
możliwość bezpiecznego skierowania swojego potencjału na działania rozwojowe) – wtedy przyjdzie czas na aktywne wdrażanie mechanizmów
charakterystycznych dla poziomu turkusowego.
Pojawia się pytanie: A co to znaczy „przeprowadzić
jak najwyżej po Spirali Rozwoju”?
To znaczy wdrażać takie mechanizmy zarządzania,
które są charakterystyczne dla poziomu zielonego.
A są to np.: zasady zarządzania partycypacyjnego,
wdrożenie sztuki delegowania na sześciu poziomach ze szczególnym naciskiem na trzeci - najbardziej rozwijający podopiecznego, poziom delegowania, Komunikacja Nieantagonizująca™ z jej
podstawowym mechanizmem akceptacji, Myślenie
i Działanie Systemowe (MiDS) i rozwój umiejęt-
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Jak jeszcze daleko jesteśmy od możliwości „bycia w turkusowym świecie ”
jest fakt, iż Graves w swojej spirali wstawił pomiędzy poziom zielony
i turkusowy – kolor żółty i nazwał go INT EGRUJĄCYM.

ności w oparciu o algorytmy działania, wdrażanie
prognozowania, zmiana planowania strategicznego
na PROGNOZOWANIE WARIANTÓW, połączone z budowaniem zespołowości niehierarchicznej
oraz wdrażanie idei zwinności w biznesie, wdrożenie mechanizmu Motywacji i Konsekwencji
Menedżerskiej (MiKM™) jako odejścia od modelu
kija i marchewki. Uwaga! Część z tych narzędzi czy
mechanizmów będzie nieaktualna w organizacjach
turkusowych, jednak są one niezbędne, aby członkowie organizacji mogli stopniowo wspinać się
na coraz wyższe poziomy Spirali.
b) Trzeba edukować siebie i otoczenie w obszarze
rozumienia holizmu, w kierunku którego idzie stale
rozwijający się Świat. Rozumienie Świata Turkusu będzie pozwalało na dynamizowanie rozwoju,
a w mniejszych organizacjach czy zespołach często
pozwoli na ogromne przyspieszenie wdrożenia.
Częścią tej edukacji jest uświadamianie społeczeństwu (oczywiście też Twojemu zespołowi), że chaos
jest normalnością i nie ma sensu przed nim uciekać,
ale trzeba go zaakceptować, przyzwyczajając się do
nielinearności w myśleniu i działaniu. Ujmując temat z innego kąta - kluczem jest edukacja i praca nad
obszarami miękkimi zarządzania i komunikacji.
CZY JEST MOŻLIWOŚĆ, ŻE ŚWIAT ZATRZYMA SIĘ LUB ZMIENI KIERUNEK NA INNY?
To pytanie zawsze warto sobie zadać. Jednak dla
mnie, odpowiedź jest jednoznaczna: nie wyobrażam sobie wstrzymania czy zmiany tego trendu.
Dzisiaj człowiek potrafi nie tylko opisać słowami co
widzi czy co sobie wyobraża, ale też potrafi już przewidywać trendy i scenariusze wielu zjawisk w przyszłości. Ilość symptomów, już istniejące podwaliny oraz po prostu wiedza na temat logiki zjawisk
i prawdopodobieństwa ich zaistnienia pozwalają
zakładać, że holizm jest nieunikniony. Oczywiście,
np. wojna światowa czy rozwój robotyki i sztucznej
inteligencji może wprowadzić drastyczną korektę
w myśleniu o turkusie. Nie wiem, czy ktokolwiek
20

zaryzykuje jednoznaczność w tym obszarze. Być
może zmiana nadejdzie z kierunku… efektu motyla, czyli, że – jak twierdzi autor „Czarnego Łabędzia” – wszystko jest przypadkiem?
Jest jednak kilka zjawisk, które z pewnością nie pomagają w swobodnym rozwoju ludzkości w górę
Spirali Rozwoju. O czym mowa? W dniu dzisiejszym ogromne zróżnicowanie posiadania dóbr,
niestabilność polityczna i społeczno-religijne
konflikty, drapieżność mechanizmów kapitalistycznych, strach wynikający z braku stabilizacji
ekonomicznej regionów świata oraz kryzysy ekonomiczne powodują NATURALNE POWRACANIE
DO MYŚLENIA ZACHOWAWCZEGO, czyli do
tych poziomów w Spirali Rozwoju, które oparte są
na wąskich zależnościach, prostych rozwiązaniach
i tych działaniach, które po prostu dają większe
szanse przeżycia na poziomie potrzeb fizjologicznych i bezpieczeństwa.
Takimi hamulcami wynikającymi z istnienia powyższych zjawisk, są dzisiaj:
• rosnący brak zaufania do rządów i liderów,
• kryzys tradycyjnych wartości – wierność, uczciwość, pomaganie, bezinteresowność, lojalność,
odwaga, rodzina,
• frustracja w związku z utratą wiary w „sens życia” – to jest związane z faktem przechodzenia
dużej części ludzkości przez fazę „pomarańczową”,
• presja wynikająca z kryteriów oceny pod kątem:
wyników, wydajności, tempa działania – też
wpływ koloru pomarańczowego,
• wynikające głównie z punktu powyżej wypalenie zawodowe – czyli rodzaj stanu silnej demotywacji a nawet apatii,
• narastający strach związany z brakiem umiejętności działania w środowisku gwałtownych
zmian – brak wiedzy na temat działania w środowisku chaosu oraz pozostawanie w paradygmacie linearności (szczególnie Europa i Ameryka
Północna).

ZARZĄDZANIE

Dlaczego warto sobie z tego zdawać sprawę? Przykładowo, człowiek w Twojej organizacji – jeżeli nie
wierzy w dobrą wolę osób zarządzających, w liderów, gdyż takie są jego doświadczenia – będzie traktował wszelkie informacje na temat „współpracy
i inwestowania w jakość życia” jako chęć manipulacji. Przez pewien czas będzie zamknięty w kokonie
„NIE”, więc proces przyswajania wiedzy, informacji
i proces myślenia „o nowym” będzie co najmniej
spowolniony.
WNIOSKI KOŃCOWE
Turkus to przyszłość nieunikniona. Oczywiście
pojawiają się dwa pytania: Kiedy ona nastąpi? oraz
Jakie będą jego odmiany? Osiągnięcie poziomu turkusowego to droga, proces przeprowadzania firmy,
zespołu, a przede wszystkim zarządu przez „niższe poziomy Spirali” – zazwyczaj od czerwonego
w górę. Zawsze pojawia się pytanie o zwrot z inwestycji, w przypadku rozpoczęcia działań wdrożeniowych. Znane są dwie drogi: rewolucyjna i ewolucyjna. Ta pierwsza, wiemy to z historii, więcej
niszczy niż buduje i zazwyczaj „zjada swoje dzieci”.
W przypadku turkusu można przyjąć wariant ewolucji dynamicznej lub spokojnej o charakterze działań „w systemem gospodarczym”. Przede wszystkim wyjściowym kryterium powinna być kwestia
stanu obecnej polaryzacji pracowników na Spirali
Rozwoju (np. jak dużo osób jest na poziomie niebieskim, pomarańczowym, zielonym?). Ten temat
jest osobnym, sporym obszarem merytorycznym,
nadającym się na kolejny artykuł… Zawiera się on
w pojęciu „PROCES TRANSFORMACJI FIRMY”.
Kluczem do relatywnie bezpiecznego, zbalansowanego rozwoju (z naciskiem na słowo „relatywnie”) są edukacja i praca nad obszarami miękkimi
– transformacja firmy idąca w kierunku zarządza-

Krzysztof

nia partycypacyjnego, decyzyjności rozproszonej,
myślenia transformacyjnego, budowanie zespołów
niehierarchicznych, aktywnych w kierunku zwinności biznesowej i innowacyjności.
Wnioskiem głównym, tego artykułu jest ten wynikający z jego głównej tezy:
CZŁOWIEK DŁUGO GŁODUJĄCY – jeśli się
dorwie do jedzenia - umrze, a przynajmniej bardzo się pochoruje. Jego cały system musi „dojść” do
możliwości spożywania tego, co dostępne, chciane, wymarzone. Sam mózg – tylko dlatego, że wie
o „wspaniałości dostępnego jedzenia”, nie „załatwia
tematu”, ba, może doprowadzić do tragedii. A jeśli jest
„w oparach turkusu” – może nie widzieć realiów…
Zachłyśnięcie się ideą prowadzenia Organizacji
Turkusowej TU i TERAZ jest bardzo niebezpieczne i obciążone zbyt dużym ryzykiem fiaska i strat.
Strat, wśród których największą, w przypadku porażki, będzie DEMOTYWACJA ZESPOŁU I NIEWIARA W SENS TURKUSOWOŚCI. A to w obliczu ekonomii chaosu i wyzwań z niej wynikających
może być zbyt dużym obciążeniem dla Twojej organizacji.
Dokonaj więc najpierw jej analizy pod kątem „rozkładu kolorów”, upewnij się, że rozumiesz czym
jest myślenie holistyczne i co oznacza myślenie
na poziomie turkusu, a następnie zbuduj proces
równoważenia kolorów do momentu osiągnięcia
masy krytycznej wiedzy i umiejętności na poziomie zielonym Spirali Rozwoju. Jego drugim etapem
uczyń wtedy kolor żółty, którym Graves ostrzegł
nas przed pochopnością. Pozwoli Ci on na stopniowe przechodzenie w stan innej świadomości, także
biznesowej – w stan, który Frederic Laloux nazwał
Organizacją Turkusową. Powodzenia!

S a r n e c k i

Prezes zarządu. Partner QUEST Change Managers. Przedsiębiorca. Konsultant strategiczny, zawodowy
negocjator, trener biznesu i coach. Ekspert w zakresie budowania przewagi rynkowej firm, marketingu
i sprzedaży. Twórca wielu nowoczesnych konceptów i narzędzi biznesowych, w tym pierwszej na świecie
nielinearnej inżynierii sprzedaży – V Generacji Sprzedaży. Absolwent University of Illinois, The UIC Institute for Entrepreneurial Studies w Chicago i programu MBA w Lake Forest Graduate School of Management
(Lake Forest, Illinois).
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WIEMY, O CO TOCZY SIĘ GR A
Z premierem, ministrem rozwoju i finansów,
Mateuszem Morawieckim rozmawia redaktor naczelny
czasopisma „Transport Manager” Marek Loos.

Marek Loos: W czerwcu 2017 r. rozpoczęły się w instytucjach unijnych negocjacje zaprezentowanego 31
maja Pakietu Mobilności. W jaki sposób strona polska
przygotowuje się do tych, na pewno, trudnych rozmów
i jakie są jej cele negocjacyjne?
Mateusz Morawiecki: Przystępując do negocjacji na forum UE dobrze wiedzieliśmy, o co toczy
się stawka i gdzie mogą pojawić się zagrożenia.
Już od kilku lat niektóre państwa członkowskie
podejmują jednostronne działania prawne, ogra22

niczające i utrudniające swobodę świadczenia
usług transportowych. Polega to przede wszystkim
na wdrożeniu przepisów wykonawczych dyrektywy
o pracownikach delegowanych w sposób traktujący kierowców, których praca ma charakter wysoce
mobilny, na równi z pracownikami innych branż
usługowych, np. sektora budowlanego. W naszym
odczuciu są to działania o charakterze protekcjonistycznym, zmierzające do wyeliminowania silnej
i ciągle wzrastającej konkurencji naszego regionu
Europy w sektorze transportu drogowego. Zależy

,,

ZARZĄDZANIE

T ransport, w tym przede wszystkim transport drogowy, jest w centrum

uwagi całego rządu, ze względu na swe znaczenie dla polskiej gospodarki.

mi na tym, aby polskie przedsiębiorstwa transportowe, a wraz z nimi ich pracownicy i cała gospodarka, faktycznie czerpały korzyści z możliwości, jakie
oferuje jednolity rynek unijny. Bez przeszkód takich
jak przymus stosowania kilku krajowych systemów
prawnych w czasie realizacji jednej usługi, bez gwałtownego wzrostu kosztów, bez nadmiernej i zbędnej
biurokracji, bez uporczywych kontroli czy nieproporcjonalnych kar. Nie negując potrzeby dbania
o dobre i godne warunki socjalne kierowców rząd,
pracując nad Pakietem Mobilności, dąży do tego, by
podnosić efektywność transportu drogowego, pogłębiać i usprawniać współpracę administracyjną,
przeciwdziałać fragmentacji rynku usług transportowych oraz zmniejszać nadmierne obciążenia dla
usługodawców. Cieszy mnie też aktywna postawa
polskiej branży transportowej w toczącej się obecnie na wielu forach debacie. To właśnie przewoźnicy
działający na rynku Unii najlepiej wiedzą, z jakimi
trudnościami i barierami muszą się mierzyć i jakie
ewentualne zagrożenia mogą przynieść nadmierne
i nieproporcjonalne regulacje prawne.
ML: Jak dużą wagę Rząd RP przywiązuje do
tych negocjacji? Przypomnę, że sprawa dotyczy
ok. 33 tys. firm zajmujących się międzynarodowym samochodowym transportem towarowym,
plus transport osobowy - 650 tys. kierowców,
a branża wytwarza ok. 6 proc polskiego PKB?
MM: Statystyki, które pan przywołuje, mamy cały
czas z tyłu głowy. Problem kondycji transportu nie
jest problemem sektorowym. Transport, w tym
przede wszystkim transport drogowy, znajduje się
w centrum uwagi całego rządu, ze względu na swe
znaczenie dla polskiej gospodarki. W rozmowach
z naszymi partnerami z UE nie mówimy jednak
wyłącznie o gospodarce krajowej. Wskazujemy
na argumenty, które mogą mieć znaczenie dla całej UE. Próbujemy uświadomić naszym kolegom,
że ochrona partykularnych interesów jest taktyką
krótkowzroczną. Utrudnianie dostępu do rynku
przewozów, do czego de facto prowadzą działania

podejmowane przez niektóre państwa, doprowadzi do wzrostu cen w pozostałych segmentach gospodarki. Na końcu łańcucha jest konsument – ten
wątek zdaje się być ignorowany przez niektóre kraje. Zmiany zmierzające do ograniczenia swobody
świadczenia usług oraz działalności przewoźników
z niektórych państw na rynku unijnym muszą zostać odrzucone, jako nieefektywne ekonomicznie
i niesłużące europejskiej gospodarce oraz interesom konsumentów. Opowiadamy się za usprawnieniem funkcjonowania transportu drogowego oraz
znoszeniem zbędnych barier administracyjnych
i finansowych istniejących w sektorze. W tym kontekście nie wszystkie propozycje zaproponowane
w Pakiecie służą powyższemu celowi, a niektóre
propozycje stoją z nim w wyraźnej sprzeczności.
ML: Jakie działania na arenie międzynarodowej
podejmuje Rząd RP na rzecz wspólnego przeciwstawienia się krajów naszej części Europy i kilku
innych państw (Hiszpania, Portugalia, Irlandia)
protekcjonistycznym zapisom zawartym w Pakiecie Mobilności? Chodzi o zebranie tzw. „mniejszości blokującej”.
MM: Polska jest jednym z najaktywniejszych graczy w debacie o zmianach w regulacjach unijnych,
odnoszących się do transportu, inicjując wiele
działań na szczeblu międzynarodowym. Sam wielokrotnie podnosiłem kwestię barier dla sektora
usług transportowych, np. podczas konferencji
państw V4+4 czy podczas tegorocznego Forum Jednolitego Rynku, współorganizowanego z Komisją
Europejską. Oczywiście negocjacje nie są proste.
Zarysował się wyraźny podział między państwami członkowskimi. Na początku roku, z inicjatywy
francuskiej, uformowała się koalicja drogowa, tzw.
Road Alliance, łącząca początkowo osiem państw
z unijnej 15-stki, w tym Norwegię. Państwa te dążą
do tendencyjnego wdrożenia zasady „równej płacy
za równą pracę” w sektorze transportu drogowego.
Dyskusja ta miała swoją odsłonę również w ramach
negocjacji państw członkowskich nad zmianą dy23
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rektywy o delegowaniu pracowników. Najbardziej
satysfakcjonujące dla nas byłoby całkowite wyłączenie regulacji dotyczących transportu z zakresu
obowiązywania dyrektywy. Rada UE na październikowym posiedzeniu przyjęła jednak odmienne
stanowisko, pozostawiając transport w orbicie przepisów o delegowaniu. Wobec tej decyzji obecnie
koncentrujemy wysiłki na stworzeniu jak najlepszych przepisów szczegółowych, regulujących sprawy socjalne w transporcie, które wezmą pod uwagę
wysoce mobilny charakter usług transportowych.
ML: Jaka jest pana opinia na temat celów i zamierzeń rządów krajów Europy Zachodniej, które
wyartykułowały w Dyrektywie o pracownikach
mobilnych czy Pakiecie Mobilności? Do czego może
doprowadzić wejście w życie zapisów tych dokumentów w obecnym brzmieniu zawartym w projektach? Czy Europie grożą nowe podziały wzdłuż
starej Żelaznej Kurtyny?
MM: Moje stanowisko w tej sprawie jest jednoznaczne. Obawiam się, że proponowane przepisy
utrudnią, szczególnie małym i średnim przedsiębiorcom z naszej części Europy, korzystanie ze swobody świadczenia usług czy skutecznego oferowania własnych usług transportowych. Projektowane
zmiany mogą zahamować rozwój MŚP w sektorze
transportu drogowego oraz innych zależnych branżach. Dlatego jest o co zabiegać.
Otrzymuję wiele niepokojących sygnałów od
przedsiębiorców świadczących usługi w innych
państwach członkowskich, już teraz skarżących
się na utrudnienia, nadmierne obciążenia, rygorystyczne środki, a nawet nierówne traktowanie. Nie
przekonuje mnie więc argument o potrzebie walki
z rzekomym „dumpingiem socjalnym”. Aby walczyć z nadużyciami nie trzeba zaostrzać warunków
prowadzenia działalności legalnemu delegowaniu.
Nie bez powodu organizacja BusinessEurope nazwała ten projekt „atakiem na jednolity rynek”.

,,
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O podziałach, jakie ujawniły proponowane przepisy już mówiłem. Jednak na przykładzie usług transportowych dodam, że nie pokrywają się one dokładnie z dawną Żelazną Kurtyną, do której samo
nawiązywanie wydaje mi się obecnie niewłaściwe.
Bez wątpienia znaczenie ma poziom wynagrodzeń
w danej gospodarce, związany z poziomem rozwoju. Jednak duże znaczenie ma też położenie geograficzne i gospodarcze powiązania.
ML: A teraz może kilka krajowych spraw.
W ramach uszczelniania systemu podatkowego
Ministerstwo Finansów podjęło kilka działań dotykających firmy transportowe. Jak daleko zajdzie monitorowanie ładunków w ramach Ustawy
SENT? Czy planujecie tu jakieś zmiany, np. dalsze
poszerzanie palety monitorowanych towarów?
MM: Pracujemy nad dwoma projektami ustaw
zmieniających ustawę o systemie monitorowania
drogowego przewozu towarów. Pierwszy dotyczy
obowiązku używania lokalizatorów GPS za pomocą darmowej aplikacji albo przekazywania danych
lokalizacyjnych pojazdów z systemów firm. Czekamy na notyfikację ze strony Komisji Europejskiej. Drugi, który trafił już do porządku prac Rady
Ministrów zakłada, że systemowi monitorowania
poddany będzie przewóz towarów „wrażliwych”
również koleją. Planujemy też jedną znaczącą zmianę związaną z szeroko rozumianym wywozem
produktów leczniczych, które są istotne dla zdrowia i życia obywateli, ale i dla wydatków budżetu
państwa. W uzasadnionych przypadkach systemem
monitorowania będą mogły zostać objęte kolejne
towary. Aktualnie prowadzimy analizy dotyczące
kilku ich grup.
ML: Ostatnio pojawiły się informacje, że Ministerstwo Finansów chce wprowadzenia przepisów, które umożliwią odbieranie zezwoleń przewoźnikom
za jazdę na nielegalnym paliwie. Jakie zamierzenia ma tutaj MF?

Zależy mi na tym, aby polskie przedsiębiorstwa transportowe,

a z nimi ich pracownicy i cała gospodarka, czerpały korzyści
z możliwości, jakie oferuje jednolity rynek unijny.
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MM: Faktycznie chcemy, poprzez projektowane
regulacje, ograniczyć szarą strefę w użyciu i obrocie wybranymi kategoriami wyrobów akcyzowych,
a także zmniejszyć obrót gospodarczy dokonywany
z pominięciem kas rejestrujących. Trwają wstępne
prace nad projektem ustawy o zmianie niektórych
ustaw w celu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości skarbowej.
ML: Czy rząd RP planuje na najbliższe miesiące
jakieś inne zmiany legislacyjne, które będą miały
wpływ na polskich przewoźników drogowych?
MM: Oprócz wyżej wspomnianych, pracujemy nad
pakietem zmian dla przedsiębiorstw zajmujących
się transportem drogowym towarów. Ich założenia
chcemy przedstawić jeszcze w 2017 r. Zależy nam
na zmniejszeniu obciążeń administracyjnych i poprawie konkurencyjności tego sektora, a w szcze-

gólności małych i średnich przewoźników. Poprawie otoczenia funkcjonowania przedsiębiorstw
sprzyja też tzw. pakiet 100 zmian dla firm, który
obowiązuje już w prawie 90 proc. Odpowiada on
na problemy, z którymi na co dzień zmagają się nasi
przedsiębiorcy. Rozwiązania, które weszły w życie to m.in. działanie zgodne z „utrwaloną praktyką interpretacyjną”, które chroni przedsiębiorcę
tak jak interpretacja indywidualna czy też zasada,
że przedsiębiorca może być kontrolowany tylko raz
w jednej sprawie.
Drugi etap reformy polskiego prawa gospodarczego
to Konstytucja Biznesu, czyli pakiet aktów prawnych,
które zmieniają polską rzeczywistość gospodarczą.
Zakończyliśmy już rządowy etap prac nad ustawami z pakietu. Niebawem zajmie się nimi parlament.
ML: Dziękuję za rozmowę.

JESTEŚMY WTEDY, KIEDY NAS POTRZEBUJESZ
Jako Twój partner w wynajmie oraz serwisie naczep
Ogólnoeuropejski ...

› 100 lokalizacji
› 70.000 naczep na wynajem
› 70 warsztatów TIP
› 125 wozów serwisowych
… oraz wiele, wiele więcej

+48 604 418 215

poland@tipeurope.com ∙ www.tipeurope.pl
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ORGANIZACJA
PRZYSZŁOŚCI
24-K AR ATOWE HR
Laszlo Bock w swoim bestselerze pt. „Praca rządzi!”
opisuje sytuację, gdy otrzymał ofertę pracy w Google.
Bock był najbardziej zaskoczony i niezadowolony z nazwy
proponowanego stanowiska: wiceprezydent ds. operacyjnych zarządzania ludźmi, więc do ostatniej chwili walczył
o tradycyjnie rozumiane i nazywane stanowisko - wiceprezydent ds. HR. Nazwa, którą zwalczał, pojawiła się nie bez
przyczyny - odzwierciedlała nowe podejście do strategii
biznesu i pracownika. „Od tamtego czasu zbudowaliśmy
nową filozofię HR, bazującą na czterech fundamentalnych
zasadach: dążymy do „stanu nieważkości”, przewidujemy
i kreujemy przyszłość, nieustająco dążymy do poprawy,
tworzymy niekonwencjonalny zespół.”
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beata E L E R T
dyrektor operacyjna i dyrektor łańcucha dostaw w firmach branży FMCG. Pracowała m.in. w United
Biscuits, LU Polska, Lisner, Polmos Żyrardów (grupa Moet Henessy). Absolwentka socjologii UJ w Krakowie,
studiowała nauki społeczne na Erasmus University w Rotterdamie. Posiada tytuł MBA National Louis
University Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu i Diploma in Management Study Henley Management
College w Wlk. Brytanii. Aktualnie prowadzi doradztwo strategiczne i operacyjne w ramach własnej firmy
IN-Consulting.

w e d ł u g B A D A N I A AON Hewitt
„Best Employers” w ubiegłym roku poziom zaangażowania pracowników w Polsce odnotował zastraszający spadek. Aż 52 procent nie czuje zaangażowania w wykonywaną pracę, natomiast różnica
między Polską, a krajami Unii to aż 14 proc. To najwyższy negatywny wynik w historii! Który niestety
odzwierciedla trend globalny. Czy jest sygnałem dla
zarządzających? Paradygmat pracy ulega ewolucji
i zmienia się w niespotykanym wcześniej tempie, co
nie jest już wyłącznie kwestią zmiany pokoleniowej.
A zaangażowanie pracowników to przecież jeden
z kluczowych elementów dobrobytu i właściwego
działania firmy.
ZORIENTOWANI NA SIEBIE
W swoim artykule pt. „6 badań pokazujących, że zadowoleni pracownicy wpływają na wyniki finansowe firmy” Andrew Chamberlain na bazie badań
statystycznych udowodnia, że elementy trudnomierzalne, takie jak ocena pracodawcy na rynku i zadowolenie pracownika przynoszą wzrost finansowy

,,

firmie. „Pracownicy zadowoleni, czujący, że praca
jest dla nich wyzwaniem i przynosi im satysfakcję,
widzący możliwość rozwoju zawodowego, a dodatkowo jeszcze posiadający świetnych menedżerów
przynoszą wartość dodaną firmie w kategoriach
finansowych.”
W Polsce pracowników motywują dziś już nie satysfakcjonujące pensje, ale balans między życiem
prywatnym a zawodowym (50 proc.), kultura organizacyjna firmy (41,8 proc.), a także kompetencje
współpracowników.
Jeśli powiążemy powyższe wyniki z raportem
Deloitte „Global HR Trends” z 2017 r., zarządzający
są świadomi faktu, że nastąpiła zmiana w podejściu
do pracy oraz tworzenia kultury organizacyjnej
firmy. Oceniają się najlepiej w następujących obszarach swej działalności dotyczących zaangażowania
pracowników:
• tworzenie środowiska pozwalającego pracownikom na balans pomiędzy życiem prywatnym
i zawodowym – 23 proc.,

(…) aż 70 proc. pracowników zauważyło, że „praca w środowisku
opartym na aktywności dodaje im energii, pozwala osiągać
lepsze efekty i działa stymulująco ” .
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Social media z czasów, kiedy były wyłącznie dodatkowym wsparciem
rekrutacji i komunikacji HR, z biegiem czasu stały się kluczowym
narzędziem poszukiwania kandydatów i komunikacji kadrowej.

• dostosowanie celów osobistych pracownika
i jego działań do celów firmy - 24 proc.,
• zabezpieczenie programów specjalnych dla młodych i programów łączących generacje - 11 proc.,
• projektowanie organizacyjne w celu poprawy
„doświadczenia pracownika” (ang. employee
experience).
TREND: KONSUMERYZACJA HR
W artykule pt. „Konsumeryzacja HR: 10 trendów”
Jeanne Meister opisuje dynamicznie rozwijający się
trend, który związany jest z kreowaniem społecznie
otwartego, mobilnego i spełniającego oczekiwania
pracownika (czyli „konsumenta” HR) doświadczenia pracownika w firmie. Działanie to przypomina
praktyki marketingowe – tak jak marketing optymalizuje doświadczenie konsumenckie angażując
konsumentów w markę, tak HR musi angażować
pracowników w kulturę firmy. To nie tylko wykorzystywanie narzędzi („onboarding”, szkolenia), ale
też upraszczanie procesów rekrutacyjnych poprzez
korzystanie z nowoczesnych technologii. Pracownicy coraz bardziej chcą czuć się w pracy jak w domu.
„Doświadczenie pracownika” ma stać się „pozytywnym doświadczeniem pracownika”.
Jak mówi Susan Peters, Vice President HR General
Electric, „doświadczenie pracownika” to „oglądanie
świata oczami naszych pracowników, pozostawanie
z nimi w kontakcie i świadomość biznesu oraz tego,
czego zatrudnieni oczekują od organizacji.
„KULTURA ZJADA STRATEGIĘ
NA ŚNIADANIE”
To tytuł jednego z rozdziałów wspomnianej książki
Laszlo Bocka. Rola kultury organizacyjnej w firmach zmienia się o 180 stopni. Kiedy oglądam zdjęcia biura Facebooka w Dublinie przywiezione przez
znajomego, zastanawiam się: dokąd zmierzamy?
Czy to jest przyszłość? Czy dotyczy każdej branży?
28

W nieprzewidywalnym świecie biznesowym podobne pytania wydają się uzasadnione. Wspomniane biuro wygląda jak klub: restauracja z całodobowym dostępem dla pracowników, ale też mile
widzianych rodzin i znajomych, miejsce relaksu,
stanowisko z pizzą, przekąskami i napojami orzeźwiającymi (oczywiście wszystko darmowe). Jaki
jest cel tworzenia takiej przestrzeni pracy? Przesłanie brzmi: „Jesteśmy wielką rodziną, tak naprawdę
nie potrzebujemy wracać do domu i swoich spraw,
tu jest nam całkiem dobrze, praca to jest to!” Bock
pisze w swojej książce: „Jeśli w wyszukiwarkę wpi-

Paweł K o p e ć
International Account & Bid Manager
Randstad Polska
Globalne trendy wskazują, że coraz więcej organizacji stara
się dopasowywać kulturę organizacyjną i przestrzenie pracy
do potrzeb i oczekiwań pracowników. W zachodniej Europie
czy Ameryce Północnej środowisko pracy sprzyjające równowadze pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym staje się
jednym z głównych elementów decydujących o wyborze pracodawcy. Nie można tych trendów przenieść jednak wprost
do polskiej rzeczywistości, gdzie, jak pokazuje badanie
Randstad Employer Brand Research, aż 77 proc. respondentów jako czynnik decydujący wskazuje poziom wynagrodzenia, a 57 proc. stabilność zatrudnienia. Dopiero na 3 miejscu plasuje się przyjazna atmosfera w pracy, a na 4 właśnie
równowaga między życiem prywatnym a pracą. Powodem
może być tzw. „poziom szczęśliwości”, czyli kwota wynagrodzenia, która pozwala na zaspokojenie naszych codziennych
potrzeb i której przekroczenie nie ma już realnego wpływu
na nasze dobre samopoczucie. Jednak nawet przy rosnącym
tempie wzrostu płac, przeciętnego Europejczyka dogonimy
nie wcześniej niż za 10-15 lat, a więc wynagrodzenie na długo
pozostanie kluczowym czynnikiem decydującym o wiązaniu
się z daną firmą.
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szecie hasło Kultura Google, znajdziecie następujące zdjęcia: kolorowe siedziska, darmowe jedzenie
klasy gourmet, nietypowe, zwariowane kolorystycznie biura, pracownicy jeżdżący rowerem…”. „Praca
jest grą” – mówi autor, jednak kultura organizacyjna Google to trochę więcej niż kolorowe obrazki.
Ed Shein uczył, że kultura organizacyjna może być
postrzegana w trojaki sposób: jako artefakty (przestrzeń), atmosfera (zachowania danej grupy) lub
wartości, które dana grupa współdzieli. Jak pisze
Bock: „Zabawa jest najczęściej wymienianą wartością kultury Google”. Czy pijąc kawę w Starbucksie
w Londynie czy Nowym Jorku nie macie wrażenia,
że jesteście w tym samym Starbucksie w Warszawie,
do którego codziennie zaglądacie? To właśnie kultura organizacyjna - nie tylko wnętrze, design, filiżanki, smak kawy, pozytywna i ciepła atmosfera, ale
także podejście do klienta. Również sposób traktowania pracowników podkreśla specyfikę i kulturę
organizacyjną tej firmy. Dyrektor generalny Starbucksa, Howard Schultz postawił sobie za zadanie
wykreowanie nie tylko „punktów sprzedaży kawy
dostępnych dla wszystkich na całym świecie”, ale
również stanie się „trzecim miejscem, poza domem
i pracą, gdzie chcesz przyjemne spędzić czas”. Dobrze spędzamy czas w gronie przyjaciół i znajomych
- taka jest też filozofia Starbucksa i tak szkoleni są
jego pracownicy, nazywani nota bene „partnerami”.
KONIEC OPEN SPACE!
Jeśli jeszcze niedawno przerażało nas przejście z zamkniętych biur, w których pracowały 2 lub 4 osoby do głośnych, otwartych przestrzeni biurowych,
to dziś mówimy, że nadeszła era indywidualizmu.
Pracownik potrzebuje odmiennego traktowania,
dowolnie zaaranżowanej przestrzeni pracy, dostosowania nie tylko do jego charakteru zajęć, ale
także osobowości! Skanska, wprowadzając koncepcję Activity Based Workplace, w ramach której
biura powinny uwzględniać codzienne aktywności
pracowników postawiła na to, że to pracownik decyduje, w jakiej strefie chce właśnie pracować - czy
zespołowo, czy wyciszać się w odosobnionym pomieszczeniu. Według raportu Skanska i Hays, aż 70
proc. pracowników zauważyło, że „praca w środowisku opartym na aktywności dodaje im energii,
pozwala osiągać lepsze efekty i działa stymulująco”.

Jest to koncepcja, w myśl której „ściany nie stanowią granic”. Innym interesującym projektem tej firmy jest wprowadzenie innowacyjnego certyfikatu
WELL. Mierzy on jakość elementów środowiska
pracy m.in. powietrza, wody, dostępu do zdrowej
żywności. Jest to „zrównoważone podejście” do
miejsca pracy, które w przyszłości przyniesie całkowitą zmianę myślenia o funkcjonowaniu człowieka
w biurze czy hali produkcyjnej. Być może wkrótce
pracownik będzie posiadał dostęp do ogródka warzywnego, aktywności fizycznych, stref relaksacyjnych i gier, a w praktyce otrzyma nie tylko komfort,
ale i radość pracy.

Iwona S ą c z a w a
Team Leader zespołu
Logistics & Procurement Hays Poland
Zmiany gospodarcze i dynamiczne otoczenie biznesowe
powodują, że firmy z branży logistycznej mają przed sobą
szereg wyzwań, które wpływają również na rolę działów
HR. Sprawiają również, że coraz częściej jest to pojmowany
strategicznie, realnie wspierający biznes obszar. Organizacje, które szybciej od innych docenią rolę kapitału ludzkiego
i umiejętnie będą zarządzać pozyskanymi talentami, mają
większe szanse na odniesienie sukcesu.
Wyzwaniem dla firm jest nie tylko znalezienie i zatrudnienie
odpowiednich kandydatów, ale również zatrzymanie najlepszych w strukturach firmy. Styl i jakość zarzadzania są kluczowe, ponieważ bezpośrednio przekładają się na zaangażowanie pracowników. Coraz więcej firm dostrzega ogromną rolę
menedżerów liniowych w tym zakresie i inwestuje w rozwój
przywództwa średniej i wyższej kadry zarządzającej. Działy
HR częściej niż kiedyś rozliczane są z poziomu zaangażowania
pracowników i jakości przywództwa w organizacji. Na znaczeniu zyskują także kompleksowe procesy wdrożenia nowego pracownika, obejmujące go opieką nie tylko podczas
okresu próbnego, ale również w trakcie pierwszych miesięcy
pracy. Równocześnie zmienia się podejście firm do rekrutacji.
Długość procesu i elastyczność to kluczowe obszary, podobnie jak terminowa i rzetelna informacja zwrotna. Niezbędne
są też działania związane z budowaniem marki pracodawcy
oraz komunikacją, ponieważ wizerunek firmy jest ważniejszy
niż kiedykolwiek wcześniej.
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Przechodzimy od statycznej, hierarchicznej organizacji do sieci, które żyją

w ciągłej dynamice i są zdolne adaptować się do nowych celów i środowiska.

Raport firmy Kinnarps „Miejsce pracy i styl życia
w czasach różnorodności” („Workplace and Lifestyle for the Diverse Decade”) wskazuje na trendy,
które należy uwzględnić w myśleniu o przestrzeni
działań zawodowych:
• „design różnorodności” - nowoczesne miejsce
pracy z różnymi funkcjami,
• „biurowy ekosystem” - środowisko pracy wspiera harmonijne funkcjonowanie pracownika,
• „arch i tech”- architektura i technologia tworzą
nowe przestrzenie,
• „współtworzenie”- sukces jest efektem współpracy,
• „mikromultispołeczność”- poprawa efektywności zespołu poprzez wspólne aktywności.

nych użytkowników Internetu, a social media liczą
ich aż 14. Dziś blisko połowa rekruterów wskazuje
na social media jako narzędzie pracy. Portal eRecruiter pozwala na bezpośrednie śledzenie aktywności kandydatów przez zainteresowane osoby,
a także zarządzanie stworzoną w ten sposób bazą
danych.
85 proc. firm używa social mediów jako narzędzia rekrutacyjnego, a w USA już 28 proc. populacji wykorzystuje smartfony w celu poszukiwania
pracy (w tym aż 53 proc. osób w wieku 18-29 lat).
Czy ten trend będzie miał miejsce również w 2018 r.
w Polsce?
POLSKIE TRENDY HR 2018
OKIEM EKSPERTÓW

TREND: ORKIESTRA GRA!
Jak piszą specjaliści, przez ostanie lata przeszliśmy
drogę od traktowania pracownika jako jednostki,
do uznania go częścią składową zespołu. Kolejny
etap rozwoju to współpracujące „trybiki” w sieciach
powiązanych zespołów. Przechodzimy od statycznej, hierarchicznej organizacji do sieci, które żyją
w ciągłej dynamice i są zdolne adaptować się do
nowych celów i środowiska. Taka organizacja wymaga także nowego podejścia do polityki zarządzania kadrami. Wysoce efektywne firmy działają jako
samodecydujące zespoły, koordynowane poprzez
kulturę, systemy informacyjne oraz talenty, a firmy
przechodzą z systemów hierarchicznych na „ekosystemy i sieci powiazań”. Istotne staje się nie tylko
pytanie dla kogo i jak, ale również z kim pracujesz.
TREND: SOCIAL MEDIA
Social media z czasów, kiedy były wyłącznie dodatkowym wsparciem rekrutacji i komunikacji HR,
z biegiem czasu stały się kluczowym narzędziem
poszukiwania kandydatów i komunikacji kadrowej.
Weźmy pod uwagę fakt, że LinkedIn ma już ponad
450 mln użytkowników, a co sekundę przybywa
2 nowych. W Polsce mamy aż 25 milionów aktyw30

O opinię na temat najważniejszych trendów polskiego rynku pracy w 2018 r. poprosiłam ekspertów w tej dziedzinie. Marcin Zarębski, Head
of Human Resources, Dax Cosmetics. Na zagadnienie „Problemy ze znalezieniem wykwalifikowanej kadry”, odpowiada: - Na trudności w znalezieniu wykwalifikowanej kadry składa się kilka
bardzo ważnych czynników. Podstawowym jest
bardzo dobra koniunktura gospodarcza, mająca
potwierdzenie we wskaźnikach makroekonomicznych, takich jak wzrost PKB, utrzymywanie się
na zadawalającym poziomie inflacji oraz inwestycji, a także - co najważniejsze - zwiększony popyt
wewnętrzny. Efektem jest rekordowo niskie bezrobocie utrzymujące się na poziomie 6,5 proc. w listopadzie 2017 r. (dla przypomnienia 9,6 proc. w analogicznym okresie roku 2015) oraz wyjątkowo silna
presja płacowa. Problemy w pozyskaniu pracowników (oprócz kadry menedżerskiej) występują
niemal w każdej branży i na każdym szczeblu.
Z wyjątkową barierą rekrutacyjną spotykają się
pracodawcy chcący pozyskać pracowników niewykwalifikowanych (produkcja, logistyka, sprzedaż).
Efektem jest już nie tylko zatrudnianie osób z Ukrainy, lecz sięganie po pracowników z Indii i Pakistanu. Dodatkowe wyzwanie stanowi wtedy bariera
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Michał G o ł g o w s k i
dyrektor zarządzający
Spring Professional
Położenie geopolityczne Polski jest z punktu widzenia logistyki wprost wymarzone. Jesteśmy na szlaku między Rosją
a Niemcami, dwoma gigantycznymi rynkami zainteresowanymi współpracą. Należymy do Unii Europejskiej, ale jednocześnie koszty pracy kształtują się u nas na o wiele niższym poziomie niż za zachodzie kontynentu. Oznacza to, że
jesteśmy idealnym miejscem dla centr logistycznych i przeładunkowych. Jednym z ważniejszych przystanków na trasie
Nowego Jedwabnego Szlaku jest Łódź, gdzie codziennie przyjeżdżają 2-3 pociągi wiozące towary z Chin. Gdyby polskie i
zagraniczne przedsiębiorstwa z sektora logistycznego miały
dostęp do specjalistów, segment najprawdopodobniej czekałby okres ogromnej prosperity. W tej chwili jednak kwestia
ta stoi pod dużym znakiem zapytania. Jedną z możliwych odpowiedzi jest automatyzacja. Gigant e-commerce, właściciel
magazynów w Polsce, cały czas inwestuje w rozwój robotów.
Marka Amica i obsługiwany przez jednego pracownika magazyn na 26 tys. miejsc paletowych to prawdziwa awangarda
branży. Być może tak właśnie będzie wyglądała przyszłość
HR w polskiej logistyce.

językowa i kulturowa. Mimo przeciwności na takie
rozwiązania decyduje się sporo firm z branży budowlanej i szeroko pojętego FMCG, które są stawiane przed możliwością utraty kontraktów czy też
zamówień. Efektem bolączek pracodawców są też
rosnące koszty płac, jednak te na szczęście, nie rosną wprost proporcjonalnie do spadku bezrobocia.
Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka. Pierwsze
to szukanie rozwiązań niestandardowych, takich
jak, wspomniane już, zatrudnianie cudzoziemców,
ucieczka w formy hybrydowe formy, np. leasingi
pracownicze lub klasyczna praca w nadgodzinach.
Wynagrodzenia rosły w ostatnim czasie szybciej
niż poziom inflacji, lecz był to ostrożny wzrost wynikający, według mnie, z troski o rentowność przedsiębiorstw. Spotkałem się również z opinią, że dla
niektórych pracodawców rezygnacja z kontraktów
czy też dodatkowych zamówień może być bardziej
efektywna niż udział w wyścigu po nowych pra-

cowników. Polski rynek cechuje też spore niedopasowanie kwalifikacji pracowników, nasilające się
szczególnie w okresie silnego wzrostu gospodarczego (jak to ma miejsce obecnie), spowodowanego
także obniżeniem wieku emerytalnego i odpływem
sporej liczby osób z kwalifikacjami oraz bardzo
dużym doświadczeniem. Przysłowiową czkawką
odbija się brak inwestycji w rozwój szkół zawodowych. Na plus zaistniałej sytuacji gospodarczej zaliczam przede wszystkim działania pracodawców
nieopierające się o płacowe aspekty motywacyjne.
Są to przede wszystkim strategie HR skoncentrowane na organizacji dopasowanych szkoleń i działań umożliwiających rozwój (coaching/mentoring),
wytyczeniu jasnych ścieżek karier, działaniach employer brandingowych, a także działań ułatwiających wejście w rynek młodych pokoleń lub projekty
promujące zatrudnianie pracowników starszych
wiekiem.
Z kolei Monika Buchajska-Wróbel, wiceprezes
zarządu Stowarzyszenie Interim Managers, partner zarządzający, Inwenta Sp. z o.o. na zagadnienie – „Rosnąca rola interim managementu”,
odpowiada:
- Obserwowany w Polsce w ubiegłej dekadzie powolny, acz systematyczny rozwój idei interim management, w ostatnich dwóch latach zdecydowanie
przyśpieszył. Zwrot w kierunku zróżnicowanych,
nierzadko innowacyjnych narzędzi zarządczych
z pewnością wymusza rynek. Według Raportu SIM
2017 branżą, która najszerzej korzysta z usług interimowych pozostaje wciąż produkcja i przemysł
maszynowy. Natomiast powodem, dla którego najczęściej sięga się po to rozwiązanie są właśnie brakujące kompetencje. Jest to na wskroś zrozumiałe
ze względu na skalę i zmienność potrzeb w zakresie
unikalnych umiejętności i kwalifikacji, szybkość
reakcji i błyskawiczne wdrożenie w realizację zadań. W naszym przypadku, wśród zleceń dla IM-ów pojawiają się te bardzo typowe, jak przypadek
białostockiej firmy Rosti (przetwórstwo tworzyw
sztucznych), gdzie dostarczenie interim managera podyktowane zostało koniecznością integracji
spółki po przejęciu lokalnego Bianora. Fuzja obu
organizacji była pilna, ale działania z nią związane
miały charakter przejściowy. Wymagały wysokich
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kompetencji zarządczych z obszaru merger and
acquisition, których zakup na określony czas był
optymalnym rozwiązaniem. Z kolei Kongsberg
Automotive znalazł się w sytuacji, kiedy tuż po uruchomieniu nowej fabryki w Koluszkach, procesy
i skala dostarczanych zamówień wyprzedziły procesy rekrutacji menedżerów etatowych. Interim Manager, który z racji bogatego doświadczenia posiada
umiejętność szybkiego wdrożenia zadań do realizacji, zapewnił operacyjną stabilność w dziale produkcji do czasu sfinalizowania rekrutacji docelowej.
Nietypowym, ale niezwykle interesującym przykładem rekrutacji całego programu interimowego
złożonego z 8 osób jest przypadek poznańskiego
SKF (fabryka łożysk tocznych). Oddelegowana do
realizacji jednego z dużych projektów grupa menedżerów etatowych musiała zostać zastąpiona interim managerami, którzy czasowo przejęli realizację
bieżących zadań. W dzisiejszych czasach potrzebni
są liderzy zarządzania zmianą, którzy będą umieli
bezpiecznie wyprowadzać organizacje z tych, coraz
liczniejszych, stref turbulencji. Do tej roli doskonale dopasowani są interim managerowie, których
znakiem szczególnym jest ekspercki poziom kompetencji właśnie w obszarze zarzadzania zmianą.
CZY PRZED NAMI TYLKO NIEZNANE?
W raporcie Deloitte pt. „Globalne Trendy HR”
czytamy: „Produktywność biznesu nie nadąża
za zmianami technologicznymi, a tak naprawdę
przepaść ciągle się powiększa. Rezultatem są nierówności w płacach, ich stagnacja i fakt, że firmy
tracą szybko konkurencyjność. Naszym zdaniem
jest to związane ze strategiami zasobów ludzkich,
tego jak firmy się organizują, zarządzają i rozwijają pracowników. „Organizacja przyszłości” ulega
przetransformowaniu. Jak mówi Monika Buchajska-Wróbel: „Świat podlega niezwykle dynamicznym zmianom, na skalę nieznaną w dotychczasowej
historii. Rewolucja cyfrowa wymusza na firmach
permanentne poszukiwanie adekwatnych rozwiązań biznesowych. Każda firma przechodzi lub
będzie przechodzić przez cały cykl zmian: związanych z organizacją modeli biznesowych, produkcji,
dystrybucji, zmiany związane z trafniejszym przewidywaniem potrzeb konsumentów, automatyzacją procesów, robotyzacją – te wszystkie elementy
32

można rozpatrywać w kategoriach zarówno szans,
jak i zagrożeń.” Natalia Hatalska, badająca trendy
w różnych obszarach życia społecznego i biznesowego w ramach własnego Instytutu Infuture, podczas prezentacji trendów „Przyszłość pracy. Realia,
marzenia, mrzonki” zaprezentowała kilka intersujących scenariuszy przyszłości pracy:
• „Praca na zawsze” - scenariusz odpowiadający
na czynnik społeczny, czyli starzejące się społeczeństwo i wydłużający się czas życia. Będziemy
pracować do późnej starości, zmieniając kwalifikacje i branże,
• „Bezużyteczna klasa” - odpowiedź na rozwój
technologiczny. Rozwój automatyzacji, robotyzacja procesów, sztuczna inteligencja spowodują, że praca ludzka stanie się zbędna. Już dziś
mówi się o konkretnych zawodach, które umrą
śmiercią naturalną. Dla przykładu, menedżer
największego skandynawskiego operatora pocztowego Postnord twierdzi, że jego firma jest
w pełni świadoma, iż wysyłki pocztowe powoli
całkowicie znikną z rynku usług pocztowych,
w związku z czym już dziś przekwalifikowuje
swoich pracowników lub realizuje długoterminowe programy redukcji zatrudnienia w pionach
z tym związanych,
• Blisko 50 proc. ankietowanych przez Infuture
wskazuje na to, że automatyzacja to naturalna
konsekwencja rozwoju technologicznego,
• „Pracownik na godziny” - trend bardzo widoczny, związany z elastycznością pracy, o której
wspominałam wcześniej. Już dziś pokolenie Z
i Millenialsi na pierwszym miejscu stawiają
„elastyczność pracy” i „work-life-balance”, czyli
decyzyjność i równowagę pomiędzy życiem osobistym a pracą,
• „Spojrzenie przez szklane drzwi” - trend wynikający ze zmian społecznych i politycznych.
To cała polityka CSR, bardziej transparentne
spojrzenie na procesy w i działanie organizacji
w środowisku biznesowym oraz społecznym.
Guru Przemysłu 4.0, Klaus Schwab, mówi: „Jesteśmy u progu rewolucji fundamentalnie zmieniającej podejście do pracy. Do tego, jak żyjemy i jak ze
sobą współpracujemy. Nigdy nie było większej nadziei, ale i niepewności”.
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RAPORT
ARMSTRONG
& ASSOCIATES, INC.
EWALUACJA ŁAŃCUCHÓW DOSTAW
W OTOCZENIU GOSPODARCZYM
Uznana na świecie marka w dziedzinie doradztwa
dla rynku operatorów logistycznych - Armstrong
and Associates, Inc. (A & A) opracowała prognozy
kosztów i przychodów z logistyki na rok podatkowy
2022 w oparciu o dane uzyskane od firm świadczących
usługi logistyczne. Szacunki raportu „Global and Regional
Infrastructure, Logistics Costs, and Third-Party Logistics
Market Trends and Analysis”w ujęciu ogólnym i regionalnym, opierają się na indywidualnych prognozach
przygotowanych dla 190 krajów.

rognozy te, jak i dane uzyskane z poprzednich lat wykazują, że zróżnicowanie poziomu gospodarczego kraju wpływa na możliwości zarządzania łańcuchem dostaw. Różnice te sprawdzają się do podziału
na dwie zasadnicze kategorie: przepływ informacji i kontrole oraz
ograniczenia fizyczne.
Kraje o rozwiniętych gospodarkach dysponują lepszymi autostradami, portami i liniami kolejowymi, a także systemami komunikacji
i technologiami do wykorzystania. Przykładowo, Stany Zjednoczone
posiadają najwięcej kilometrów autostrad, linii kolejowych i rurociągów. Chiny, z drugą co do wielkości gospodarką, zajmują trzecią pozycję pod względem liczby autostrad, drugą w przypadku kolei. Indie
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evan P . A R M S T R O N G
Prezes Armstrong & Associates, Inc. Ma ponad 25-letnie lat doświadczenia w zarządzaniu łańcuchami dostaw. Jako prezes Armstrong & Associates, Inc., nadzoruje wiele inicjatyw badawczych na rynku i świadczy
usługi doradcze dla uczestników łańcucha dostaw. Przed założeniem A&A Evan był wiceprezesem ds. wycen w Roadrunner Freight Systems, Inc. Doświadczenie w zarządzaniu łańcuchami dostaw zbierał w wielu
spółkach ekspresowych i logistycznych znajdujących się na liście Fortune 500. Tytuł MBA ze specjalizacją
marketing i finanse zdobył na University of Wisconsin-Whitewater. Publikował artykuły dotyczące logistyki w takich mediach jak: Wall Street Journal, Financial Times, Economist, Forbes oraz opiniotwórczych
periodykach branżowych, jak: Crain's Chicago Business, American Shipper, Transport Topics, DC Velocity,
International Transport Journal, Logistics Management, The Logistics Journal, Air Cargo World, Global
Trade, Journal of Commerce (JOC.com), czy portal supplychain24/7.com.

Kraj

Klas. wg PKB
w 2016 r.¹(mld $)

Klas.
wg dróg

Drogi
km

Klas.
wg linii kolej.

Linie
kolejowe km

Klas. wg dróg
wodnych

Drogi wodne
km

Gazociągi
km

Przychody 3PL
w 2016 r.(mld $ )

USA

18 569 1

1

6 586 610

1

293 564

5

41 009

1 984 321

166 8

Chiny

11 218 3

3

4 577 300

2

124 000

1

110 000

70 000

166 7

Japonia

4 938 6

6

1 218 772

11

27 311

44

1 770

4 456

44 1

Niemcy

3 466 6

12

645 000

6

43 468

18

7 467

26 985

32 1

Wielka Brytania

2 629 2

18

394 428

16

16 837

31

3 200

28 603

24 2

Francja

2 463 2

8

1 028 446

9

29 640

Brak klas.

8 501

15 322

24 5

Indie

2 256 4

2

4 699 024

5

68 525

9

14 500

13 581

20 5

Włochy

1 850 7

15

487 700

14

20 182

36

2 400

20 223

19 0

Brazylia

1 798 6

4

1 580 964

10

29 850

3

50 000

17 312

18 8

Kanada

1 529 2

7

1 042 300

4

77 932

77

636

110 000²

14 0

Korea Płd.

1 411 3

46

99 025

52

3 874

50

1 600

2 216

14 1

Australia

1 259 0

9

823 217

7

36 968

42

2 000

30 054

11 0

Hiszpania

1 232 6

11

683 175

17

16 102

63

1 000

10 481

11 9

Meksyk

1 046 0

20

377 660

18

15 389

33

2 900

18 074

13 1

Indonezja

932 4

14

496 607

27

8 159

7

21 579

11 702

16 3

Tab. 1. Globalna infrastruktura transportowa
¹Międzynarodowy Fundusz Walutowy, World Economic Outlook Database, Produkt Krajowy Brutto, Bieżące Ceny
²Włącznie z gazem i skroplonym gazem
Źródła:
Międzynarodowy Fundusz Walutowy http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/index.aspx, April, 2017
Centralna Agencja Wywiadowcza https://www.cia.gov/library/publications/resources/the‐world‐factbook/, August, 2017
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zajmują drugie miejsce biorąc pod uwagę całkowitą
liczbę kilometrów dróg, jednak posiadają niewiele
nowoczesnych czteropasmowych autostrad. Niestety, ponad 60 proc. dróg w Indiach jest wybrukowanych, mają nierówne powierzchnie i występują
na nich przeszkody transportowe.
Ograniczenia infrastrukturalne posiadają także
Australia, Indie i Brazylia. W krajach tych systemy
kolejowe mają różną szerokości torów, co uniemożliwia zamianę wagonów i lokomotyw. W rezultacie
możliwości wykorzystania transportu intermodalnego są zagrożone.
Rurociągi stanowią metodę transportu zarówno
najtańszą, jak i najbardziej przyjazną dla środowiska naturalnego. Stany Zjednoczone i Kanada posiadają najbardziej rozwinięte systemy rurociągów.
Niektóre z państw o małym obszarze terytorialnym
/ regiony, takie jak Singapur, Hongkong i Holandia

mają wysoką jakość infrastruktury dla wszystkich
rodzajów transportu. To również tam krzyżują się
drogi globalnego handlu, transportu i systemów
przechowywania.
Oprócz fizycznych ograniczeń infrastruktury,
większość rynków wschodzących charakteryzuje
się różnymi formami kontroli informacji, które poważnie zakłócają przepływy towarów i możliwości
prowadzenia działalności gospodarczej. Barierą
rozwoju gospodarczego okazują się także zmiany
polityczne mogące szczególnie komplikować rozwój technologiczny, natomiast zwykle ograniczają
się one do rynków wschodzących.
Zasadniczo koszty logistyczne stanowiące procent Produktu Krajowego Brutto (PKB) są niższe
w rozwiniętych gospodarkach, a wyższe na rynkach
wschodzących. Tabela 1 przedstawia podstawowe
wyniki dotyczące infrastruktury dla 15 krajów.
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$7,094

$7,962

$8,152

$8,413

$8,617

$8,134

$8,226

$8,577

$9,022

$9,506

$10,036

$10,598

$11,181

Przychody
3PL

$681

$765

$784

$809

$834

$788

$802

$843

$894

$951

$1,014

$1,080

$1,149

Tab. 2. Globalne koszty logistyki i przychody z logistyki pozyskiwane przez operatorów logistycznych (mld USD)¹
¹na podstawie bieżącego kursu USD.
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Tab. 3. Koszty logistyki w kluczowych krajach i regionach w 2016 r. (w miliardach USD).

GLOBALNE KOSZTY LOGISTYKI
I PRZYCHODY Z LOGISTYKI POZYSKIWANE
PRZEZ OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH
Zaprezentowane w raporcie dane oprócz ograniczeń infrastrukturalnych, wskazują na globalny
wzrost kosztów logistyki z 7,1 bln USD w 2010 roku
do 8,2 bln USD w 2016 roku
W okresie ogólnego wzrostu jedyny spadek jaki
zanotowano przypadał na lata 2014-2015 (patrz
tab. 2.). Spadek wynikający przede wszystkim z faktu, iż dolar amerykański umacnia się względem innych walut oraz ze spadku kosztów paliwa. Globalnie, postindustrialne kraje rozwinięte przemysłowo
posiadają najniższe procentowo koszty logistyki
względem PKB. Przykładowo w 2016 r. w Ameryce
Północnej koszty logistyki wyrażone jako procent PKB wyniosły 8,6 proc, natomiast w Europie
9,5 proc. Szacunki dla regionu Azji i Pacyfiku
oscylowały wokół 12,7 proc., a prognozy dotyczące
Ameryki Południowej mówiły o 12,0 proc. Decyduje o tym funkcja infrastruktury logistycznej (drogowej/kolejowej/portowej), zastosowanie w cyklu

życiowym wiodących praktyk logistycznych
i wpływ ciągłych usprawnień procesów, w tym eliminacja zbędnych rządowych, biurokratycznych
przeszkód.
Pod względem kosztów logistyki przedstawionych
jako procent PKB, rozwijające się gospodarki zwykle plasują się na poziomie 11-15 proc., podczas gdy
Chiny charakteryzują się kosztami na poziomie
14,1 proc.. Rozkład kosztów logistyki wg wartości
procentowych jest podobny do wartości opracowanych przez Bank Światowy w odniesieniu do
Indeksu Wydajności Logistycznej (LPI) (Tab. 5.).
Jak na pojedynczy kraj, Chiny posiadają najwyższe
na świecie koszty logistyki (włączając Hong Kong,
Tajwan i Makau) wynoszące 1,7 bln dolarów i odpowiadające ponad połowie kosztów logistycznych
regionu Azji i Pacyfiku. Dla porównania koszty logistyczne w USA wynoszą 1,5 bln USD. Globalnie
region Azji i Pacyfiku (APAC) to największy rynek
logistyczny, szacowany na 39 proc. całkowitych
globalnych kosztów logistyki i 38 proc. całkowitych ogólnoświatowych przychodów pochodzących
od operatorów logistycznych.
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Tab. 4. Koszty logistyki w kluczowych krajach i regionach w 2016 r. jako % PKB

Oczekuje się, że Chiny wraz z obszarem Azji i Pacyfiku (z wyłączeniem Japonii) będą najszybciej rozwijającymi się regionami pod względem kosztów
logistycznych od 2016 do 2022 r. Będzie to napędzane przede wszystkim przez silny wzrost krajowej konsumpcji prywatnej w obrotach towarowych,
w tym szybkozbywalnych artykułów konsumpcyjnych do codziennego spożycia, a także artykułów luksusowych. Wzrost ten odzwierciedla szereg
czynników, w tym silny wzrost gospodarczy, zachęcające dane demograficzne, zrównoważoną urbanizację i wzrost klasy średniej.
RYNEK LOGISTYKI FIRM
TRZECICH (3PL)
Logistyka obejmuje transport i magazynowanie
towarów pomiędzy różnymi lokalizacjami - od dostawców (z miejsca pochodzenia) przez punkty pośrednie i ostatecznie do użytkowników końcowych.
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W branży logistycznej zewnętrzni dostawcy usług
logistycznych skupiają się zasadniczo na zarządzaniu dwiema głównymi funkcjami usługowymi:
transportem przy wykorzystaniu różnych środków
(transport lądowy, morski, lotniczy, kolejowy) oraz
magazynowaniem (składowanie, konsolidacja/dekonsolidacja, cross-docking).
Szeroki zakres możliwości i usług o wartości dodanej dostarczanych klientom przez zewnętrznego
dostawcę usług logistycznych odróżnia podmioty z obszaru logistyki firm trzecich (3PL) od firm
transportowych i podstawowych operacji magazynowych. Istotną zmianą odnotowaną po roku
1995 jest wzrost złożoności oraz łączenie tych
usług w grupy. Kilka największych firm z branży
3PL (DHL Supply Chain & Global Forwarding, DB
Schenker, Kuehne + Nagel, DSV i UPS Supply Chain Solutions) oferuje swoim największym klientom
szeroki wachlarz tego rodzaju usług.

,,
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W oparciu o przychody regionalne z roku 2016 szacujemy,

że firmy 3PL działające w Europie opanowały ok. 25 proc.
całego potencjalnego rynku.

WIEŻA KONTROLNA

racje magazynowe o wartości dodanej, przeprowadzać analizę i projektowanie sieci łańcucha dostaw,
a także zarządzać operacjami dotyczącymi centrów
telefonicznych oraz realizacji.

Kluczowymi elementami wyróżniającymi firmy
3PL na tle konkurencji są możliwości systemów
zarządzania łańcuchem dostaw, umiejętności zarządzania procesami operacyjnymi oraz wiedza
inżynierska z zakresu logistyki. Większość wiodących firm 3PL wdrożyła zintegrowane platformy
systemowe wspierające globalne operacje z zakresu
transportu i zarządzania magazynami, zapewniając
dużym klientom podejście do zarządzania siecią
łańcucha dostaw według modelu "wieży kontrolnej". Platformy te zapewniają widoczność z poziomu Internetu oraz możliwości obsługi wyjątków
w połączeniu z funkcją zarządzania transportem
na potrzeby codziennego zarządzania zamówieniami, zasobami klientów oraz optymalizacją tysięcy
operacji wysyłkowych na dużych obszarach geograficznych. Te same firmy 3PL mogą wykonywać ope-

Kilka firm 3PL osiągnęło globalny zasięg dla
wszystkich typów usług. Rozszerzanie działalności
firm 3PL najczęściej odbywa się poprzez przejęcia
innych podmiotów.
3PL - TRANSPORT
Firmy 3PL z sektora zarządzania transportem międzynarodowym (ITM - international transportation management) posiadają podstawowe kompetencje w zakresie spedycji towarów i często oferują
wachlarz dodatkowych usług o wartości dodanej.
Działają one zazwyczaj w charakterze pośredników
organizujących transport międzynarodowy oraz
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Tab. 5. Rozkład kosztów logistyki (względem % PKB), % przychodów od operatorów logistycznych i Indeksu LPI
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Tab. 6. Wzrost kosztów logistycznych dla kluczowych regionów i krajów

powiązany transport krajowy pomiędzy klientami
a dostawcami usług transportowych. Podmioty 3PL
zarządzające transportem międzynarodowym, organizują i nadzorują wszelkie aspekty transportu
produktów i materiałów z miejsca pochodzenia do
miejsca przeznaczenia. Tego rodzaju firma najczęściej zajmuje się odbiorem towarów od nadawcy,
konsolidacją przesyłek, zamawianiem transportu
oraz świadczeniem dodatkowych usług o wartości

,,
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dodanej, w tym m.in. przygotowywaniem i składaniem dokumentacji, odprawami celnymi i innymi powiązanymi procesami, a często także magazynowaniem i dystrybucją przesyłek. Ponadto
firmy te dysponują systemami monitorowania
i śledzenia przesyłek oraz procesami umożliwiającymi automatyzację pracy urzędników celnych.
Działania z obszaru ITM zwykle nie są oparte
na aktywach.

Regionem geograficznym o najwyższych przychodach z tytułu
operacji 3PL i najwyższych stopach wzrostu w tym sektorze
jest obszar Azji i Pacyfiku (APAC)

ZARZĄDZANIE
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Tab. 7. Wzrost kosztów logistycznych dla kluczowych regionów i krajów

3PL – MAGAZYNOWANIE I DYSTRYBUCJA
Firmy 3PL z obszaru magazynowania i dystrybucji o wartości dodanej (VAWD - value-added warehousing and distribution) zarządzają dla swoich
klientów procesami związanymi z magazynowaniem i z nim operacjami transportowymi. Usługi
te są zwykle realizowane w oparciu o wieloletnie
umowy, w których systemy i personel firm 3PL
przejmują odpowiedzialność za kluczowe funkcje
logistyczne. Do ich typowych obowiązków należy
m.in. zarządzanie zapasami, optymalizacja
operacji magazynowych, zarządzanie trasami
transportowymi i dostawcami - niezależnie od
tego, czy chodzi o operacje przychodzące, wychodzące czy zwroty - zestawianie i ustalanie kolejności niezmontowanych części, zapewnianie wsparcia
podczas produkcji, kompletacji i pakowania gotowych wyrobów oraz zapewnianie kontroli jakości

i innych usług o wartości dodanej. Firmy europejskie najczęściej łączą obszar VAWD i związany
z nim transport wychodzący w pojęciu "logistyki
kontraktowej". Ten segment 3PL jest najczęściej
oparty na aktywach.
EWOLUCJA OUTSOURCINGU
Początkowo celem firm przenoszących poszczególne funkcje na podmioty 3PL było obniżenie
kosztów, zwiększenie efektywności operacyjnej
oraz skupienie się na kluczowych kompetencjach
w obszarze produkcji. Począwszy od wczesnych lat
dziewięćdziesiątych XX w. zauważalnie przybrała na znaczeniu strategia przenoszenia wybranych
procesów produkcyjnych za granicę (offshoring),
przy jednoczesnym przejściu od krajowych łańcuchów dostaw - z zapotrzebowaniem zarządzanie
logistyką krajową - do globalnych łańcuchów do41
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Największe firmy sektora 3PLs wg przychodów/obrotów brutto w obszarze logistyki w roku 2016
Miejsce
w rankingu A&A

Dostawca usług w obszarze logistyki firm trzecich (3PL)

1
2

Kraj / Siedziba główna

Przychód brutto (mln USD)*

DHL Supply Chain & Global Forwarding

Niemcy

26 105

Kuehne + Nagel

Szwajcaria

20 294

3

Nippon Express

Japonia

16 976

4

DB Schenker

Niemcy

16 746

5

C.H. Robinson

USA

13 144

6

DSV

Dania

10 073

7

XPO Logistics

USA

8 638

8

Sinotrans

Chiny

7 046

9

GEODIS

Francja

6 830

10

UPS Supply Chain Solutions

USA

6 793

11

CEVA Logistics

Holandia

6 646

12

DACHSER

Niemcy

6 320

13

Hitachi Transport System

Japonia

6 273

14

J.B. Hunt (JBI, DCS & ICS)

USA

6 181

15

Expeditors

USA

6 098

16

Toll Group

Australia

5 822

17

Panalpina

Szwajcaria

5 276

18

GEFCO

Francja

4 800

19

Bolloré Logistics

Francja

4 670

20

Kintetsu World Express

Japonia

4 373

21

Yusen Logistics

Japonia

4 169

22

CJ Logistics

Korea Południowa

3 808

23

Burris Logistics

USA

3 629

24

Agility

Kuwejt

3 576

25

Hub Group

USA

3 573

26

Hellmann Worldwide Logistics

Niemcy

3 443

27

IMPERIAL Logistics

Republika Południowej Afryki

3 352

28

Kerry Logistics

Hong Kong

3 097

29

FedEx Trade Networks/FedEx SupplyChain Systems/FedEx Supply Chain

USA

2 916

30

Ryder Supply Chain Solutions

USA

2 659

31

Damco

Holandia

2 500

32

Coyote Logistics

USA

2 360

33

Total Quality Logistics

USA

2 321

34

Sankyu

Japonia

2 275

35

Schneider National Logistics & Dedicated

USA

2 063

36

Echo Global Logistics

USA

1 716

37

Transportation Insight

USA

1 710

38

NNR Global Logistics

Japonia

1 676

39

Landstar

USA

1 632

40

Mainfreight

Nowa Zelandia

1 627

41

APL Logistics

Singapur

1 620

41

Transplace

USA

1 620

42

arvato

Niemcy

1 615

43

Americold

USA

1 555

44

Fiege

Niemcy

1 550

45

Wincanton

Wlk. Brytania

1 516

46

Penske Logistics

USA

1 500

47

Swift Transportation

USA

1 431

48

Groupe CAT

Francja

1 328

49

NFI

USA

1 250

*Dane dotyczące przychodów w oparciu o sprawozdania spółek lub szacunki firmy Armstrong & Associates, Inc. w przeliczeniu na USD, przy zastosowaniu średniego rocznego
kursu wymiany w celu porównania wskaźników wzrostu niezależnie od waluty. Copyright © 2017 Armstrong & Associates, Inc.

Tab. 8. Lista 50 największych światowych dostawców usług w obszarze logistyki firm trzecich (3PL) wg A&A
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staw - z zapotrzebowaniem na zarządzanie logistyką w wymiarze międzynarodowym. Prowadzenie
działalności w skali globalnej jest bardziej skomplikowane i wymaga większej specjalistycznej wiedzy
na temat regionalnych i lokalnych rynków zarządzania transportem oraz procesami magazynowymi, jak również w zakresie przestrzegania przepisów stanowionych na poziomie rządowym. Tego
rodzaju wzrost złożoności łańcuchów dostaw skłonił wiele firm do skorzystania ze wsparcia firm 3PL
jako specjalistów w obszarach logistyki i regulacji.
Z kolei podmioty 3PL specjalizujące się w zarządzaniu transportem międzynarodowym oraz magazynowaniem i dystrybucją zapewniają gospodarkom
operacyjny "szkielet" wspierający globalny handel.
3PL GLOBALNIE
Europa wychodzi obecnie z recesji związanej
z oszczędnościami gospodarczymi. Za wyjątkiem
krajów położonych na północ od Alp - takich jak
Niemcy, Norwegia czy Holandia - Europa nadal
odnotowuje niski wzrost wyników finansowych.
W oparciu o przychody regionalne z roku 2016
szacujemy, że firmy 3PL działające w Europie opanowały ok. 25 proc. całego potencjalnego rynku,
a zatem tendencja do outsourcingu funkcji logistycznych do obszaru 3PL nadal umożliwia wzrost
na poziomie przewyższającym wskaźniki dla całej
gospodarki. Najlepsze europejskie firmy 3PL dokonały stosownych przejęć w celu zglobalizowania
swojej działalności i zapewnienia sobie udziału
w rynkach rozwijających się, charakteryzujących
się wyższymi wskaźnikami wzrostu.

Ameryka Północna czerpie korzyści z poprawy
kondycji gospodarki Stanów Zjednoczonych (rosnący poziom produkcji, przenoszenie niektórych
procesów produkcyjnych do Meksyku, tzw. nearshoring, oraz nowe projekty w sektorze wydobycia
ropy naftowej i gazu w Kanadzie i USA), zaś konsumenci w Stanach Zjednoczonych otrząsnęli się
po wielkiej recesji z roku 2009 i zwiększyli swoje
wydatki, zwłaszcza w segmencie bardziej kosztownych zakupów. Wszystkie te czynniki wpływają
na poprawę sytuacji na rynku 3PL.
Regionem geograficznym o najwyższych przychodach z tytułu operacji 3PL i najwyższych stopach
wzrostu w tym sektorze jest obszar Azji i Pacyfiku (APAC), gdzie wzrost tradycyjnie związany jest
z działaniami firm wykorzystujących outsourcing
lub offshoring produkcji do krajów oferujących
niższe koszty. Choć zjawisko to nadal jest typowe
dla takich krajów jak Mjanma, Malezja, Indonezja,
Wietnam, Kambodża oraz w mniejszym stopniu
dla Chin, Tajlandii, Filipin i Singapuru, to rosnąca
konsumpcja krajowa wraz z popytem na produkty
stanowią impuls do modernizacji sieci dystrybucji w regionie Azji i Pacyfiku. Sytuację dodatkowo
wspiera chińska inicjatywa "Jeden pas, jedna droga", stymulująca znaczne wydatki na infrastrukturę w całej Azji oraz dalej w kierunku zachodnim.
Główny nacisk przesuwa się z eksportu oraz spedycji morskiej lub lotniczej na wewnątrzregionalną
dystrybucję lądową i transgraniczny handel elektroniczny. Firmy 3PL świadczące w tych krajach usługi
magazynowania i dystrybucji o wartości dodanej
odnotowują obecnie zauważalny wzrost.

O ARMSTRONG & ASSOCIATES, INC .
Firma Armstrong & Associates, Inc. (A & A) została założona w 1980 r., aby zaspokoić potrzeby nowo zderegulowanego
rynku transportu krajowego. Od tego czasu, poprzez prowadzenie badań rynku operatorów logistycznych oraz pomoc
firmom w organizacji outsourcingu funkcji logistycznych, A & A stała się uznaną na całym świecie marką w dziedzinie
doradztwa dla rynku operatorów logistycznych.
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JAKOŚĆ
W LOGISTYCE
ALFABET SZTUKI JAKOŚCI
W wielu przedsiębiorstwach jakość zaczyna się
i kończy wraz z pierwszą i ostatnią operacją produkcyjną.
Niestety często zapomina się o zarządzaniu innym bardzo
ważnym aspektem -jakością w obszarze logistyki.

t o t a m W Y S T Ę P U J Ą kluczowe
procesy wewnętrzne i zewnętrzne, takie jak: przyjęcie materiału, magazynowanie, wydawanie materiału do produkcji oraz wysyłka gotowych produktów do klienta. Szczególnie wrażliwa jest ostatnia
operacja, po której nie ma już żadnej wewnętrznej
bramki jakościowej.
W pierwszej kolejności logistyka kojarzy się z magazynowaniem i przesyłaniem towaru, usług lub
informacji. Za tymi wszystkimi czynnościami stoi
jednak szereg procesów pozwalających zapewnić
odpowiednią jakość. W ogólny sposób zakres logistyki opisuje przyjęta definicja 7R (w Polsce często
podawana jako 7W):
• Right product (właściwy produkt),
• Right quantity (właściwa ilość),
• Right condition (właściwy stan),
• Right place (właściwe miejsce),
• Right time (właściwy czas),
• Right customer (właściwy klient),
• Right price (właściwa cena).
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W pierwszej kolejności zajmijmy się aspektem magazynowania.
MAGAZYNOWANIE
Organizacja, chcąca zapewnić odpowiedni produkt
w odpowiedniej ilości i stanie, powinna zapewnić
identyfikowalność materiału na magazynie. Istotnym aspektem jest zapewnienie odpowiedniego
śledzenia materiału od momentu odebrania go od
kuriera. Po przyjęciu przesyłki powinna ona trafić
we właściwe miejsce na magazynie, lecz uprzednio
może zostać skontrolowana przez inspektora jakości, jeżeli istnieje ku temu powód.
Obecnie powszechnie stosowane systemy komputerowe ułatwiają i automatyzują te czynności. Dzięki
temu organizacja jest w stanie utrzymać FIFO oraz
odpowiednie śledzenie materiału. Poza najnowszymi technologiami należy jednak wziąć pod uwagę
czynnik ludzki, ponieważ system komputerowy nie
zawsze uchroni nas przed pomyłką człowieka.
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artur M Y D L A R Z

Manager Jakości, MTU Aero Engines. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Jagiellońskiego, od początku kariery w branży lotniczej. Obecnie zarządza zespołem odpowiedzialnym za zapewnienie jakości w całym łańcuchu dostaw przy produkcji silników odrzutowych w firmie MTU Aero Engines.
W wolnej chwili pasjonuje się uprawianiem sportu i prowadzeniem bloga inzynierjakosci.pl

Bardzo ważnym aspektem jest angażowanie personelu w jakość procesu magazynowania materiału.
Pracownicy muszą być świadomi zagrożeń jakie
może spowodować pomieszanie materiału lub jego
nieodpowiedni stan.
Organizacja powinna starać się zapewnić kulturę pracy, która ułatwia i promuje zgłaszanie niezgodności oraz umknięć w systemie logistycznym.
W przypadku gdy pracownik zauważy pomieszanie
materiału lub znajdzie materiał uszkodzony, powinien jak najszybciej zgłosić to przełożonemu lub
odpowiednim jednostkom.
Sztuką jest stworzenie takiej kultury w naszej
szerokości geograficznej, ze względu na zaszłości
wynikające z naszej historii. Niestety pracownicy
mogą odbierać takie zachowanie jako donoszenie.
ZARZĄDZANIE WYROBEM
NIEZGODNYM
Widząc powyższy nagłówek możecie zadać sobie
pytanie, dlaczego zarządzanie wyrobem niezgodnym na magazynie jest ważniejsze niż np. na obszarze produkcji? Stwierdzenie niezgodności w trakcie
procesu produkcyjnego wiąże się w dużej mierze
ze zgłoszeniem tego wyrobu do komórki i fizyczne
odseparowanie produktu od wyrobów zgodnych.

W obszarze magazynu poza zdefiniowaniem podobnego procesu odnośnie odseparowywania wyrobów niezgodnych, należy opisać procesy związane z zarządzaniem wyrobem niezgodnym.
Logistyka musi zapewnić odsyłkę materiału niezgodnego do dostawcy oraz odbiór materiału
niezgodnego od klienta. Jest to w zasadzie jedyny obszar w firmie, gdzie materiał, który nie spełnia wymagań klienta jest równolegle zarządzany
z wyrobem, który te wymagania spełnia. W pozostałych obszarach organizacji wyrób niezgodny jest
odseparowany.
W związku z tym organizacja powinna zapewnić
niezależne od siebie procesy wysyłkowe i odbioru
materiału, które będą w stanie zapobiec pomyłkom
przy zarządzaniu produktem. Omyłkowe wprowadzenie niezgodnego produktu na magazyn lub
wysłanie go do klienta, może przynieść w dłuższej
perspektywie spore straty dla firmy oraz utratę
wiarygodności.
REALIZACJA ZAMÓWIENIA
I WYSYŁANIE PRODUKTU
Proces wysyłania produktu jest procesem wysokiego ryzyka z punktu widzenia możliwości otrzymania reklamacji. Jest to zazwyczaj ostatnia opera45
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Logistyka to w zasadzie jedyny obszar w firmie, gdzie materiał,
który nie spełnia wymagań klienta jest równolegle zarządzany
z wyrobem, który te wymagania spełnia.

cja, po której nie występuje weryfikacja. Pomyłka
na tym etapie procesu równa jest z otrzymaniem
pewnej reklamacji. Najczęściej reklamacje związane są z uszkodzeniem materiału podczas transportu ze względu na nieodpowiednie zabezpieczenie.
W drugiej kolejności dotyczą one pomylonych produktów lub ilości wysłanych do klienta.
W związku z brakiem możliwości pełnej kontroli
procesu wysyłania części, należy podejść do tego
procesu w sposób prewencyjny. W celu zapewnienia
jakości w logistyce, biorąc pod uwagę w/w aspekt,
należy zweryfikować w jaki sposób wygląda sam
proces oraz na jakim poziomie jest świadomość
pracowników.
W celu standaryzacji procesu warto zastosować
prostą i przejrzystą instrukcję pakowania i wysyłania. Instrukcja ta powinna zawierać niezbędne informacje dotyczące sposobu pakowania: od
wielkości kartonu, poprzez wymagany wypełniacz
paczki, kończąc na rodzaju narzędzi potrzebnych
do zapakowania produktu. Istotnym elementem
jest również informacja na temat niezbędnych dokumentów, które musi zawierać produkt oraz metoda finalizacji zamówienia.
INSTRUKCJA PAKOWANIA
I REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Dobrą praktyką podawaną przez Genichi Taguchi
jest stworzenie instrukcji pakowania w formie wizualnej. Tego typu przedstawienie planu działań
przy pakowaniu części jest łatwiejsze do zrozumienia niż tekst pisany.
Taguchi proponuje zastosować pojedynczą kartkę
A4, podzieloną na trzy obszary. Na pierwszym z nich
znajdować się może zdjęcie produktu. W drugim
obszarze mogą być umieszczone materiały, które
należy użyć do pakowania z oznaczeniem wielkości
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pudełka, rodzajem materiału wypełniającego itp.
W ostatnim obszarze, zdjęcie zapakowanego produktu oraz informacje o dokumentacji, którą należy umieścić na produkcie.
Rodzaj instrukcji pakowania powinien być stworzony pod specyfikę organizacji. Warto skonsultować rodzaj dokumentu razem z osobami wykonującymi tę pracę. To oni wiedzą najlepiej jaka forma
będzie dla nich odpowiednia.
Pracownik powinien być świadomy wymagań stawianych przy procesie pakowania i wysyłania oraz
posiadać informacje na temat wymogów zamówienia. Stworzenie instrukcji pakowania, przeszkolenie pracownika oraz umożliwienie każdorazowego
dostępu do zamówienia powinno zmniejszyć ryzyko popełnienia błędu.
PODSUMOWANIE
Zapewnienie jakości w logistyce w firmach produkcyjnych może być traktowane w drugiej kolejności po zapewnieniu jakości w produkcji. Z mojego
punktu widzenia jakość w logistyce jest tak samo
ważna lub nawet – w niektórych przypadkach –
ważniejsza. To przede wszystkim zapewnienie
świadomości pracowników oraz standaryzacja
procesów. Wykrycie wadliwego lub pomieszanego
materiału przed wydaniem go do produkcji pozwala zaoszczędzić sporo pieniędzy a standaryzacja
i zapewnienie powtarzalności procesu pakowania
oraz realizacji zamówienia pozwala na uniknięcie
reklamacji od klienta. Niech powyższy artykuł będzie wstępem do szerszego zgłębienia tematu jakości w logistyce. Warto bowiem zapoznać się z publikacją Roy’a Anderssona z University of Borås,
który opisuje w bardziej szczegółowy sposób wpływ
metod zarządzania jakością w logistyce. Publikacja w języku angielskim (za darmo) dostępna jest
pod linkiem: goo.gl/HPefzp.
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trudnienia. Ostrożnie do oferty podeszłoby 8 proc.
respondentów z uwagi na to, że nie wiadomo czego
mogliby się spodziewać w nowej firmie. Według danych GoldenLine, tylko 8 proc. zatrudnionych nie
szuka nowej pracy oraz ignoruje wszelkie zaproszenia do udziału w rekrutacji. Jak widać, branża TSL
nie odbiega zbyt daleko od pozostałych obszarów
w gospodarce rynkowej.
ZAROBKI NADAL KUSZĄ

redaktor naczelna portalu Pracujwlogistyce.pl

CO KUSI DO ZMIANY
PR ACODAWCY?
Portal Pracujwlogistyce.pl, zapytał swoich
czytelników, na ile zainteresowaliby się
nową ofertą pracy od headhuntera i co
by ich przekonało do zmiany miejsca pracy.
Odpowiedzi nie zaskakują, jak też nie odbiegają od średniej rynkowej, ale skłaniać
mogą firmy do zwrócenia uwagi na to,
co może skusić do zmiany, a co zatrzyma
ich pracowników.

n a P Y T A N I E - Czy zainteresowałbyś
się ofertą nowej pracy od headhuntera /agencji pracy - 34 proc. respondentów Pracujwlogistyce.pl odpowiedziało TAK - bez wahania przyjąłbym nową
ofertę pracy. Przyjmując, że średnia liczba ofert pracy, którą otrzymują specjaliści w logistyce wynosi 8
rocznie (wg badania GoldenLine), można założyć,
że wśród nich znajdzie się jedna oferta na tyle atrakcyjna, że co trzeci pracownik odejdzie bez wahania
z obecnego miejsca pracy. Z drugiej strony, zaledwie
5 proc. odrzuciłoby propozycję nowej pracy z uwagi
na spełnienie oczekiwań w obecnym miejscu za34 %

Tak, są nadal najlepszym motywatorem do zmian.
Aż 18,5 proc. biorących udział w badaniu Pracujwlogistyce.pl, zdecydowałoby się na nową propozycję pracy, gdyby stały za tym wyższe zarobki,
albo możliwości rozwoju zawodowego.
LUDZIE NIE CHCĄ AWANSOWAĆ
Jak się okazuje, wyższe stanowisko czy awans, nie
zawsze są w cenie. Tylko 8 proc. ankietowanych
wskazało, że tylko wyższe stanowisko skusiłoby ich
do zmiany pracy. Tyleż samo, bo ok. 8,5 proc. wykorzystałoby propozycję oferty od headhuntera do negocjowania lepszych warunków pracy u obecnego
pracodawcy. Co ciekawe, pracownicy nie garną się
na wyższe stanowiska, a jeszcze rok temu, obok zarobków, ten element był najczęściej wymienianym
motywatorem do zmiany pracy. Taki trend widoczny jest szczególnie w gronie młodych ludzi, z pokolenia Y. Potwierdza to najnowsze badanie Deloitte
„Pierwsze kroki na rynku pracy 2018”, które wskazuje, że tylko co czwarty przyszły pracownik chciałby zajmować kluczowe pozycje w firmach. Młodzi
wolą pozostać na stanowiskach specjalistów. To ważna informacja dla pracodawców, chcących rekrutować młodych pracowników, a także dla tych którzy
planują ścieżki rozwoju i szkoleń dla pracowników.

Tak, bez wahania

5%

Nie, gdyż obecne miejsce pracy spełnia moje oczekiwania

8%

Raczej nie, gdyż nigdy nie wiadomo czego można się spodziewać w nowej firmie

18,5 %
8%
18 %
8,5 %

Tak, jeśli oferowane zarobki byłyby wyższe od obecnych
Tak, jeśli zaoferowano by mi wyższe stanowisko
Tak, jeśli otrzymałbym możliwości rozwoju zawodowego / uczestnictwa w szkoleniach
Trudno powiedzieć, ale mógłbym wykorzystać tę sytuację i upomnieć się o podwyżkę albo lepsze dodatki do pensji

Wykres 1. Czy zainteresowałbyś się ofertą nowej pracy od headhuntera /agencji pracy?
(wyniki sondy Pracujwlogistyce.pl, luty/marzec 2018, w której udział wzięło 300 osób)
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ALTERNATYWA NA TRASIE
EUROPA-CHINY

ZMIENIONY WYGLĄD,
NOWE AMBICJE

DACHSER oferuje przewozy kolejowe między Europą a Chinami. To alternatywa dla drogich i mniej ekologicznych połączeń
lotniczych oraz długiej podróży drogą morską.

Grupa GEFCO, ekspert w logistyce dla przemysłu i motoryzacji,
odświeżyła w tym roku tożsamość marki i zaprezentowała nowe
logo oraz hasło spółki.

Konsolidacja przesyłek odbywa się w Duisburgu, Hamburgu, Warszawie i Wiedniu/Bratysławie. Pociągi kursują na dwóch liniach:
Nowym Jedwabnym Szlakiem przez Białoruś, Rosję i Kazachstan
oraz trasą transsyberyjską przez Białoruś, Syberię i pn.-wsch. Chiny.
Po dotarciu przesyłek DACHSER zajmuje się odprawą celną i organizuje dalszy transport na terenie Chin i Azji. W ofercie są transporty drobnicowe (LCL) i pełnokontenerowe (FCL) z Europy do
Chin i odwrotnie. W Szanghaju, Shenzen i Hamburgu dostępne
są punkty obsługi kolejowej dla klientów DACHSER, którzy chcą
dokonać rezerwacji.

Hasło GEFCO “Partners, unlimited” odzwierciedla chęć umocnienia współpracy z partnerami i klientami oraz dążenie do rozwoju.
By wspomagać klientów, firma wprowadziła np. rozwiązanie GEFCO Industrial Services do zarządzania procesami w ich zakładach
z wykorzystaniem podzespołów modułowych o wysokiej wartości.
Dążenie do rozwoju przejawia się w innowacjach, tj. rozwiązania
GEFCO z obszaru Internetu Rzeczy, ultraspersonalizowana usługa
My Car Is There do zarządzania dostawą pojazdów przez aplikację
mobilną czy też uruchomiona przez GEFCO Akademia Innowacji
wspierająca innowacje pracownicze.

NOWY LOKATOR
W PODKRAKOWSKIM 7R

KSZTAŁCĄ SIĘ
PRZYSZLI
LOGISTYCY

W obliczu rynku pracownika optymistyczne jest, że młodzi
ludzie interesują się łańcuchem dostaw. Mamy istny wysyp studenckich i uczniowskich wydarzeń logistycznych.
7R podpisało umowę z operatorem logistycznym ROHLIG
SUUS Logistics na wynajem ponad 15,5 tys. mkw. powierzchni
magazynowej w nowo powstającym Centrum Logistycznym 7R
Kraków Kokotów.
Firma ROHLIG SUUS zajmie powierzchnię w szóstym obiekcie
powstającym na terenie parku logistycznego 7R pod Krakowem,
którego oddanie jest planowane na III kw. 2018 r. Budynek, zaprojektowany w systemie cross-dock według autorskich rozwiązań
ROHLIG SUUS, będzie oferował 26 000 mkw. powierzchni magazynowej na wynajem.
– Lokalizacja pod Krakowem jest atrakcyjna: gwarantuje sprawną komunikację zarówno z innymi regionami kraju, jak i z zagranicą – mówi Anna Galas, Dyrektor ds. Logistyki Kontraktowej
w ROHLIG SUUS Logistics.

Sezon akademicki rozpoczęły IV Sopockie Warsztaty Logistyczne
(23-24.11.2017) Naukowego Koła Logistyki z UG, będące niejako
uwerturą do „dojrzałej” konferencji „Modelowanie procesów i systemów logistycznych” (7.12.2017). 15.03. odbył się finał konkursu
Liga Młodych Logistyków Naukowego Koła Logistyki „Dialog”
z UE w Katowicach. 9-10.04. na UMK trwały Kopernikańskie Dni
Logistyki Koła Naukowego Logistyki „Logitor”. Także w nadchodzącym czasie nie brak inspiracji: 18-21.04. odbędzie się, również
za sprawą NKL „Dialog” z Katowic, konferencja „Uniwersytecka
Liga Logistyków”; niemal równocześnie, 19-20.04. – konferencja „Logistyka a bezpieczeństwo” Koła Naukowego Studentów
Logistyki z ASzWoj w Warszawie, a dwa dni po niej, 22-24.04. –
X Student Maritime Conference Koła Naukowego Transportu i Logistyki z AM w Gdyni. 17 i 18 maja w Warszawie odbędą się VIII
Warszawskie Dni Logistyki – gospodarzem będzie Koło Naukowe
Logistyki z SGGW. Nad wszystkimi tymi wydarzeniami objęło patronat czasopismo „Logistics Manager”.

PRZYCHODZI
BIZNES
DO LOGISTYKI
„OUT OF THE BOX” W POGONI
ZA ZASOBAMI
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Ostatnie lata utwierdziły osoby zarządzające przedsiębiorstwami w przekonaniu, że bardziej niż kiedykolwiek
dogmatem staje się zasada, że jedyną pewną rzeczą
w biznesie jest ZMIANA. Dlatego w turbulentnym
i coraz bardziej nieprzewidywalnym - również
politycznie - otoczeniu rynkowym, kluczowym
staje się oparcie strategii przedsiębiorstwa
na wartościach i niestandardowych
rozwiązaniach.

Logistics Manager

grzegorz S . W O E L K E

ziś T O
W Ł A Ś N I � wspólne wartości
konsekwentnie realizowane w ramach strategii firmy stają
się mostem pomiędzy interesariuszami i klientami firmy. To
wspólnota tych wartości decyduje o tym, że największe interesy, fuzje i alianse dochodzą do skutku.

NIE RELACJE, ALE WARTOŚCI
Rewolucje informacyjna i informatyczna bombardują nas taką masą wiadomości, wiedzy i danych,
że ręka odruchowo sięga po pilota i naciska: mute.
Nie jesteśmy już w stanie przyswoić ilości tych informacji i z coraz większym trudem jako menedżerowie przekuwamy je na decyzje strategiczne w firmie (co oczywiście nie zwalnia nas z podejmowania
tych decyzji). Wymaga to jednak poszukiwania
pewnych stałych punktów odniesienia, które mogłyby stać się przesłankami procesu decyzyjnego.
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W świetle ostatnich badań, których wyniki sukcesywnie ukazują się w Harvard Business Review, powoli przemija era biznesu relacyjnego, a rozpoczyna
się era biznesu opartego na wspólnych wartościach
współpracujących ze sobą interesariuszy i klientów.
To dzięki tej współpracy firma tworzy dla klientów
łańcuch wartości oparty na wspólnych regułach,
zasadach, wartościach oraz przekonaniach wyartykułowanych w strategii kooperujących przedsiębiorstw. Dzieje się tak, w mojej ocenie, dlatego
że zalew informacji i schyłek biznesu relacyjnego
związany jest z dewaluacją i deprecjacją bombar-
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Współpraca w biznesie opiera się w coraz mniejszym stopniu
na relacjach, w coraz większym na wspólnocie wartości.

dujących nas informacji dla procesu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. W konsekwencji
skłaniamy się do współpracy z podmiotami reprezentującymi podobne wartości, aby podejmowane
decyzje obarczone były mniejszym ryzykiem błędu
wejścia w relację z niewłaściwym (a więc niepodzielającym naszych wartości) partnerem. Zaś rozbieżności co do wartości i fundamentalnych reguł
w dłuższym okresie czas prowadzą do kryzysu relacji – nie tylko biznesowej.
METAMORFOZA POSTAW
W moim głębokim przekonaniu zasady te właśnie
na skutek owej deprecjacji informacji, ale także zanikania autorytetów w biznesie oraz w konsekwencji ułomności systemu edukacji menedżerów będą
przejawiały się m.in. w coraz większej transparentności organizacji, która w konsekwencji zaowocuje
upowszechnieniem się nowych zasad współpracy
z interesariuszami i klientami, ale także konkurentami (kooperacja). Sądzę, iż jeszcze za naszego życia
nastąpi podział na menedżerów, ale także na firmy
(a właściwie ich kultury organizacyjne i strategie),
które zdolne będą do transparentnej, szerokiej
współpracy na zasadzie win-win oraz te, które tak
długo jak się da, działać będą konwencjonalnie.
Nie jest to bynajmniej obraz wyidealizowany, ale
po prostu wymóg etapu wynikający z krytycznie
niskiego poziomu zaufania do konwencjonalnie
prowadzonych biznesów.
Zgodnie ze starą zasadą, w którą głęboko wierzę:
„Dobry interes to dobry interes dla dwóch, a dla
jednego - to zwykły szwindel”. Będzie to oczywiście wymagało głębokiej metamorfozy postaw
osób zarządzających firmami i ich strategii. Jednak
obecny etap rozwoju systemu doprowadził do tak
niskiego poziomu zaufania między podmiotami
(i ludźmi), że wkrótce osiągniemy poziom, który
spowoduje, iż kolejne interesy obarczone będą tak

dużym ryzykiem, że zacznie to zagrażać rozwojowi
instytucji życia społecznego i wręcz postępowi
cywilizacyjnemu. Mówiąc wprost, uważam iż doszliśmy do etapu, relacji biznesowych praktycznie
jednorazowych, o niskiej wartości. Przyczyn tego
stanu rzeczy jest wiele i zachęcam w tym zakresie
do lektury innych moich publikacji i zapoznania się
z tezami, które wyrażam w debatach i na forum publicznym. Powstaje zatem pytanie jak dziś prowadzić biznes i co kryje się za pojęciem: „Out of the
box” oraz jaki to ma związek z biznesem i logistyką
w szczególności?
ZASOBY MATERIALNE I NIEMATERIALNE
Zasobowa teoria przedsiębiorstwa, zwana potocznie
w naukach o zarządzaniu podejściem zasobowym,
rozwinęła się w połowie lat osiemdziesiątych XX
w. Głównym twórcą tego nurtu był B. Wernerfelt
(m.in. A. Resource-Based View of the Firm, Strategic Management Journal 1984, nr 5, s. 171-180).
Jednak już znacznie wcześniej toczyła się na gruncie teorii ekonomii dyskusja o zasobach w przedsiębiorstwie i sposobach gospodarowania nimi.
Badano np. wpływ zróżnicowania posiadanych
zasobów na konkurencję oraz realizację zysków
(CHAMBERLIN E.H., The Theory of Monopolistic
Competition, Harvard University Press, Cambridge, MA 1933). Wśród wniosków z tych badań warto odnotować prace E. Penrose, wskazującego jaka
relacja zachodzi między wykorzystaniem zasobów,
a dynamiką rozwoju przedsiębiorstwa. Prace te doprowadziły do ugruntowania poglądu, iż na poziomie strategii przedsiębiorstwa, koncentracja i akumulacja zasobów prowadzą do uzyskania przewagi
konkurencyjnej i sprzyjają maksymalizacji renty
przedsiębiorstwa. W konsekwencji dopatrzyć się
można istotnego związku pomiędzy efektywnością
przedsiębiorstwa, a kumulacją i odpowiednim wykorzystaniem zasobów. Działanie takie prowadzi
do uzyskania przewagi konkurencyjnej.
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Na poziomie strategii przedsiębiorstwa, koncentracja i akumulacja
zasobów prowadzą do uzyskania przewagi konkurencyjnej
i sprzyjają maksymalizacji renty przedsiębiorstwa.

Mówiąc o zasobach przedsiębiorstwa doprecyzować
należy, że zaliczamy do nich zarówno środki materialne jak i niematerialne. O ile z definicją zasobów
materialnych nie mamy większego problemu to pośród najważniejszych, szeroko rozumianych środków niematerialnych znajdują się: know-how (wiedza pracowników, ale również wiedza organizacji,
motywacja pracowników, kultura organizacyjna,
osiągnięcia w postaci pomysłów i wynalazków, innowacje), sprawność struktur organizacyjnych oraz
procesów i procedur. W innym aspekcie badacze
problemu piszą również o dwóch formach zasobów
i zdolnościach organizacji.
Zasoby to zasilenia np. informacyjne, rzeczowe,
finansowe czy ludzkie przekształcone w produkt
(oczekiwany rezultat, wynik końcowy), podczas
gdy zdolności odnoszą się do specyficznych aktywów materialnych i niematerialnych tworzonych
w określonym czasie w wyniku interakcji pomiędzy zasobami przedsiębiorstwa. W tym kontekście ludzie nie są zasobem lecz ich nośnikiem, gdyż
dysponują wiedzą, zdolnościami, umiejętnościami, zdrowiem, prezentują określone, pozytywne
z punktu widzenia pracodawcy postawy, wartości
oraz dysponują odpowiednią motywacją. W konsekwencji mamy do czynienia z ewolucją terminu
„zasoby” w kierunku „kapitał” ludzki o określonej
wartości, stanowiący źródło przyszłych dochodów
dla pracownika i organizacji. Tak więc zasobowe
ujęcie przedsiębiorstwa bierze pod uwagę zarówno
zasoby fizyczne, jak i niematerialne (umiejętności).
ZMIANA POJMOWANIA KONKURENCJI
Zależność przyczynowo-skutkowa między zasobami fizycznymi i ich wykorzystaniem jest obecnie
przedmiotem dyskusji. Dzięki zamienności zasobów fizycznych i niematerialnych przedsiębiorstwo
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się rozwija i wdraża strategie, które podnoszą jego
efektywność, wydajność odpowiednio do zaistniałej
sytuacji na rynku i w otoczeniu. W mojej koncepcji
najistotniejszym elementem jest budowa przewagi
konkurencyjnej przedsiębiorstwa, rozumianej jako
odpowiedź nauki o zarządzaniu na współczesne,
wyżej opisane wyzwania w szczególności kryzys relacji i kryzys zaufania. Wielu autorów (m.in. BARNEY J.B., Strategic Factor Markets: Expectations,
Luck and Business Strategy, Management Science
1986, nr 13, s. 1231–1241; M.A. PETERAF, The Cornerstones…,) uważa, iż osiągnięcie przewagi konkurencyjnej we współczesnym świecie możliwe jest
tylko wtedy, gdy nie zostanie ona wdrożona przez
konkurentów. Oznacza to, że przedsiębiorstwem
przyszłości i strategiami, które będą zwyciężać będą
ich innowacyjne odmiany, polegające na odrzuceniu konwencji, również konwencjonalnych i tradycyjnych zasad w zarządzaniu. Chodzi tu przede
wszystkim o pojmowanie konkurencji, zdolność do
tworzenia aliansów, klastrów, szeroko rozumianej
synergii. Aby było to możliwe, muszą upowszechnić się nowoczesne metody analizy i agregowania
danych i informacji oraz ich synteza w postaci tzw.
metod scenariuszowych, będących już standardem
w zarządzaniu politycznym i wojskowym. To z kolei
będzie wymagać zupełnie nowej jakości we współpracy kadry zarządzającej z analitykami.
Upowszechnienie się metod scenariuszowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem w dalszych etapach
wymagać będzie zastosowania metod scenariuszowych w relacjach z interesariuszami i klientami.
Umiejętne zastosowanie tego narzędzia doprowadzi
do całkowitego zastąpienia obecnego etapu biznesu relacyjnego, biznesem opartym na wartościach.
Innymi słowy proces kontraktowania tak w relacjach z interesariuszami jak i klientami polegał będzie na prezentacji i projekcji pewnych najbardziej
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Rys. 1. Rosnąca sieć logistyczna w woj. Świętokrzyskim

prawdopodobnych scenariuszy rozwoju sytuacji
na rynku oraz wyboru z dostępnych prawdomównych postaw i zachowań najbardziej korzystnego
dla kontraktujących stron wariantu.

a zwłaszcza ich wykorzystanie na tle wzmożonej
konkurencji jest kluczem dla zidentyfikowania tej
zależności i wykorzystanie jej w tworzeniu strategii
przedsiębiorstwa i zarządzaniu.

ZASOBY SĄ WKOŁO –
SIĘGNIJ PO NIE I WYKORZYSTAJ

Uzyskanie, a następnie utrzymanie przewagi
konkurencyjnej zależy właśnie od wykorzystania zasobów. Upraszczając nieco ten model, można stwierdzić, iż zasoby dostępne dla wszystkich
przedsiębiorstw są tożsame. Różnicie między
przedsiębiorstwami zaczynają się na etapie sięgania po te dostępne zasoby, a następnie - co jeszcze
ważniejsze - ich wykorzystanie. Odwołując się do
teorii szansy i okazji w biznesie, kluczowa jest rola
osób zarządzających przedsiębiorstwem w dostrzeganiu tych szeroko rozumianych zasobów na rynku
(a więc kapitału ludzkiego rozumianego jako jednostki ponadprzeciętne, ale też okazji rynkowych,
nisz, nowych technologii, korzystnych zdarzeń

Taki model biznesu wymaga wysokiego poziomu
zaufania między stronami i nastawienia na trwałą
relację biznesową. Badacze nieustanie poszukują korelacji pomiędzy wynikami gospodarczymi
przedsiębiorstw, ich kulturą organizacyjną i strategią. Celem poszukiwań jest ustalenie czy szeroko rozumiane zasoby przedsiębiorstwa pozostają
w związku z osiąganymi wynikami. Jestem o tym
przekonany. Dlatego warto poszukać odpowiedzi na to pytanie na gruncie teorii zasobowej.
Specyficzne dla danego przedsiębiorstwa zasoby,
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politycznych i gospodarczych). Oczywiście analiza
tak szerokiego spektrum zagadnień wymaga nowej
jakości we współpracy z analitykami tak w przedsiębiorstwie jak i poza nim oraz syntezy uzyskanej
i przetworzonej w scenariusze informacji. Dopiero
te scenariusze mogą stać się podstawą do podejmowaniu strategicznych decyzji tak w przedsiębiorstwie jak i na styku przedsiębiorstwa, interesariuszy
i klientów.
CZŁOWIEK – NAJWAŻNIEJSZY
I NAJBARDZIEJ DEFICYTOWY ZASÓB
Tak pojmowane kontraktowanie wymaga odpowiedniego przygotowania obu stron procesu, swego
rodzaju interface lub wspólnego mianowania, który
sprawia, że „język” ten jest dla wszystkich zrozumiały i może być podstawą dla podjęcia wspólnej
decyzji. W duchu win-win, tak rozumiane zasoby,
przekształcane są w przedsiębiorstwie na odpowiednie dobra i usługi. Oczywiście absorbcja zasobów przez przedsiębiorstwo oraz przekształcanie
ich w dobra i usługi napotyka na bariery. Za najistotniejsze z nich w obsłudze logistycznej przedsiębiorstwa uważam dostępność kapitału ludzkiego w konkretnych lokalizacjach. Jest to po części
konsekwencja niezharmonizowania planowania
gospodarczego rozwoju państwa na poziomie infrastrukturalnym,
społeczno-demograficznym,
edukacyjnym, itp. Równocześnie zasób ludzki jest
w warunkach polskich stosunkowo mało mobilny.
Jest to spowodowane tym, iż pracownicy wykwalifikowani potrzebują odpowiedniego zaplecza, aby
związać swą aktywność życiowa z daną lokalizacją. Nawiasem mówiąc kwalifikacje pracowników
(w tym również kwalifikacje pracowników logistyki, którzy coraz częściej są operatorami coraz bardziej skomplikowanych systemów magazynowania
i systemów informatycznych) powodują, iż oczekują oni nie tylko adekwatnego do swojej specjalno-
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ści wynagrodzenia, ale też zwłaszcza w przypadku
osób na początku kariery zawodowej bazy mieszkaniowej, edukacyjnej, opieki zdrowotnej itp. Mimo,
iż obecny model gospodarczy jest nacechowany
silnym rysem socjalnym nie zdarzają się obecnie
sytuacje rodem z „Ziemi Obiecanej” Reymonta czy
przedsięwzięć na miarę XIX w. z Żyrardowa, kiedy
to prywatni właściciele fabryk budowali i wyposażali w maszyny nie tylko fabryki, ale całe zaplecze
socjalne do nich przynależące. W tym zakresie to
państwo mimo, iż redystrybuuje znaczną cześć
PKB, ogląda się na przedsiębiorców.
Przedsiębiorcy zaś…
W tymże klinczu państwo i to w ograniczonym zakresie i ze znacznym opóźnieniem w stosunku do
potrzeb rozwoju gospodarczego realizuje zadania
związane z dostosowaniem infrastruktury drogowej i kolejowej (a wygląda na to, że i lotniczej).
Oczywiście nie wszędzie sytuacja jest równie zła. Są
regiony, które doczekały się już na mapie logistycznej miana „lokalizacji / rynków wschodzących”.
Niestety migracja biznesu do takich miejsc przebiega w sposób widoczny powoli i z ociąganiem.
Przyczyny tego stanu rzeczy są dość oczywiste i wynikają ze swego rodzaju konserwatyzmu i zachowawczych postępowań tak organizacji (szeroko rozumianego biznesu, producentów, dystrybutorów
itp.), jak i tworzących ich ludzi. Zresztą duża część
uczestników tej dyskusji jest w ogóle przekonana,
że sytuacja nie jest jeszcze tragiczna. A z pewnością
nie jest taka, aby zarządy firm jak i logistyka wyszły z dobrze ustabilizowanej i „bezpiecznej” strefy
własnego komfortu. Na poparcie tej tezy przytoczę
dwa przykłady. Po pierwsze, od dawna nie widziano
„strajku” kurierów w jednej z globalnych sieci logistycznych tuż przed ostatnimi świętami. Po drugie,
przekonanie, że kilka złotych więcej za godzinę
pracy w magazynie zapewni wyższą podaż rąk do

Przedsiębiorstwem przyszłości i strategiami, które będą zwyciężać
będą innowacyjne strategie, polegające na odrzuceniu konwencji,
również konwencjonalnych i tradycyjnych zasad w zarządzaniu.
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pracy niż u konkurencji z sąsiadującego centrum
logistycznego. Zatem problem według nich jest
wydumany. Nie wchodząc w polemikę z tym poglądem przypomnę, że nawet Nokia mając swoją ówczesną pozycję upadła. Czy miało to coś wspólnego
z arogancją w biznesie pozostawiam pod Państwa
osąd. Nawiasem mówiąc przypomina mi to historię jednej z globalnych sieci wyposażenia wnętrz,
która postanowiła przejąć część rynku półproduktów używanych do produkcji jednej z grup swoich
wyrobów. Mimo ogromnej siły marki, praktycznie
nieograniczonego budżetu, a więc i przewagi w dostępie do wszelkiego rodzaju zasobów, nabycia najnowocześniejszej technologii, zrobienia zapasów
surowca – uruchomienie produkcji opóźniło się
o kilkanaście miesięcy. Przyczyna? „Optymistyczne” planowanie wdrożenia zasobów ludzkich oraz
technologicznych. Skutek? Osiągnięcie zakładanej
powtarzalności i jakości produkcji wiele miesięcy
od planowanego terminu i konieczność sprzedaży
konkurencji znacznej części zmagazynowanego do
produkcji surowca. To tyle o ignorowaniu zagrożeń
nie mówiąc o umiejętności potraktowania ich jak
szansy.
CENA NIE GRA ROLI
Czy powyższe uwagi mają zastosowanie w zarządzaniu logistyką? Tak, choć nie jest to łatwe. Tak,
jak nie jest łatwa akceptacja faktu, że wbrew tego
czego nauczyły nas szkoły i doświadczenie, triada
popyt, podaż i cena nie stanowi rozwiązania każdego dylematu decyzyjnego. Jest nim, ale dla menedżerów, dla których JEDYNĄ receptą jest przekonanie swoich zarządów, że należy płacić więcej
bo podaż jest ograniczona. Out of the box!!! Podczas swojego 25 letniego życia zawodowego jednym
z najważniejszych wniosków, do którego doszedłem
jest przezwyciężanie paradygmatu ceny. Nie sztuką jest mieć najniższą cenę. Sztuką jest mieć średnią dobrą cenę rynkową, która zapewnia trwałą
relację z interesariuszem, powtarzalność dostaw,
możliwość stabilnego rozwoju i dostarczania własnym klientom stabilnej i powtarzalnej wartości,
której oczekują. Sztuką jest za tą cenę mieć najlepsze warunki na rynku, utwierdzać interesariuszy
w trwałości relacji. Albowiem dostawcy są na dobre
czasy (na szeroki, niedeficytowy rynek), a interesa-

riusze na złe. Oczywiście słyszę już klangor, który
podnosi się w głowach części Czytelników po tych
słowach. Jak to? A tendery, najniższa cena, konkurencja i konkurencyjność? Zwróćcie Państwo uwagę, że dostawcy rożnych cudownych rozwiązań,
konsultanci i doradcy pojawiają się zawsze w chwili
kiedy jest wielu konkurujących cenowo dostawców. Można wówczas wymusić na nich obniżenie
ceny. Niestety, nie ma darmowych lunchów. Kiedy
rynek się odwróci, dostawcy (oczywiście, ci którzy
przeżyją operację) odbiorą w dwójnasób to co stracili. W dłuższym okresie czasu jedynym trwałym
efektem będzie dalszy spadek poziomu zaufania.
Ale to równanie ma przecież dwie strony. Nie ma
bowiem sposobu, aby relacje z dostawcą nie odbiły
się na relacjach z naszym klientem (no i oczywiście
na opinii o nas), jego stabilności, satysfakcji i zadowoleniu. Albowiem niezależnie od poglądów na powyższe tezy wszyscy lubią robić biznes w dobrym
i renomowanym towarzystwie. Oczywiście łatwiej
zmienić strategię firmy niż opinię o niej u klientów
i interesariuszy. Kształtowanie tej drugiej to proces długotrwały. Innymi słowy znacznie szybciej
można na rynku ugruntować negatywną opinię
o przedsiębiorstwie i osobie. Znacznie trudniej jest
tą opinię zmienić na lepsze i odtworzyć. Oczywiście, firma zawsze może zmienić swoje „twarze” jeśli
w sytuacji krytycznej potrzebuje odbudować swój
image. Ale to już temat na inny artykuł.
STREFA KOMFORTU TOP MANAGEMENTU
Jak wspomniałem wyżej na to wszystko nakłada
się percepcja i strefa komfortu osób zarządzających
w przedsiębiorstwie, rozumiana jako etap kariery,
który reprezentują, oczekiwania właścicieli i przełożonych, skłonność do podejmowania niestandardowych, a często trudnych decyzji. Wreszcie mówiąc
wprost, rozumiana jako zbieżność interesów i priorytetów indywidualnych osób z kadry zarządzającej
i przedsiębiorstwa. Nie mówi się o tym głośno, ale
nie zawsze są one zbieżne. Oczywiście zagadnienie to dotyka motywacji osobistej menedżerów czy
wręcz etyki. Ale nie mam wrażenia, aby pracodawcy zbyt często zastanawiali się nad tym w kontekście
swojego zespołu. A trzeba być tego świadomym,
aby badać czy decyzje strategiczne w przedsiębiorstwie nie są podejmowane w jakiejś części pod ką57
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Amortyzacja
Zużycie materiałów
Pozostałe koszty
Koszty wózków widłowych

0,3 %
1%
2%
14 %

Koszty pracownicze

83 %

Rys 2. Struktura kosztów logistyki magazynowej (czynności proste)

tem własnej wygody członków kadry zarządzającej.
Dobro to ewidentnie pozostaje w sprzeczności z interesem przedsiębiorstwa. I nie tylko na poziomie
negatywnym. Chodzi mi raczej o to, że niektóre
pomysły wręcz nie zaistnieją na poziomie burzy
mózgów przy wypracowaniu rozwiązań strategicznych, gdyż wymagałoby to od kadry zarządzającej
niestandardowych działań, np. relokacji. Być może
część z Państwa pamięta, że w chwili lokalizowania lotniska samolotów F16 w obrębie aglomeracji
poznańskiej mówiło się coś o szkołach i zapleczu
dużego miasta dla kadry amerykańskiej i polskiej.
Kolejny przykład? Ludowa anegdotyczna historia,
którą kilka razy słyszałem o inwestorze japońskim,
gdzie prezes nowej spółki zgodzi się na relokacje do
Polski pod warunkiem, że mimo wielu argumentów
przeciw zakład powstanie w Warszawie (!), bo tam
jest szkoła japońska. Sam zaś znam bardzo dobrze
firmę, która mimo posiadania na terenie Polski zakładów produkcyjnych z dala od głównych miast
utrzymywała biuro w centrum Warszawy, gdyż menedżerowie zagraniczni przyjeżdzający do Polski
w zasadzie nie ruszali się z Warszawy, a dodatkowym warunkiem było to, że dojazd z lotniska nie
miał zajmować więcej niż pięć minut. W starciu
z takimi kryteriami i ograniczeniami trudno jest
mówić o podejmowaniu optymalnych dla firmy
i klientów decyzji. Oczywiście rozumiem, że trudno jest przekonywać zasiedziałego w Warszawie,
Poznaniu czy Wrocławiu prezesa, dyrektora finansowego czy główną księgową, że lepiej dla biznesu
byłoby gdyby pracowali na stałe przy zakładzie
produkcyjnym czy centrum logistycznym, na tzw.
prowincji. Z drugiej strony w lokalizacjach wscho58

dzących pożądane i niezbędne dla rozwoju przedsiębiorstwa zasoby, a w szczególności kapitał ludzki,
są jeszcze dostępne. „Jeszcze” tzn. w perspektywie
kilku, kilkunastu lat, które są niezbędne dla sensownego ulokowania operacji produkcyjnych czy
logistycznych na danym terenie. Oczywiście będzie
to wymagało współpracy z miejscowymi szkołami
i innymi instytucjami, aby zapewnić sobie te zasoby
na dalszą przyszłość. Jednak „zarezerwowanie” dla
firmy tych zasobów i dalsze ich zabezpieczenie jest
zdecydowanie łatwiejsze niż konkurowanie o nie
(i przepłacanie) tam, gdzie już ich nie ma. W konsekwencji, gdzie lokowanie nowych inwestycji delikatnie mówiąc w dłuższym okresie czasu nie będzie
korzystne dla firmy. Cóż z tego jeśli kadra będzie
miała do pracy blisko. A po nas choćby potop? Najwyżej zmienię pracodawcę? Jeśli będzie za bardzo
naciskał na „out of the box” to poszukam kolejnego?
Nic bardziej mylnego. Czas i okoliczności zmierzają
w tym kierunku, że wkrótce u tego „innego” będzie
tak samo (albo jeszcze trudniej). Można pomyśleć,
że autor nawołuje do daleko idących kompromisów
i to kosztem życia osobistego czy ograniczenia „wolności” wyboru… Nie mówiąc już o wyjściu ze strefy
komfortu i schematów utartych decyzji.
No właśnie setki rozmów i konferencji, a i tak wszyscy lokują operacje logistyczne w typowej lokalizacji a potem niech właściciel i klienci martwią się
i płacą. Inna rzecz to świadomość, że w to właśnie
klienci konkurują z operatorami logistycznymi o te
ograniczone zasoby i że konkurencja będzie coraz
bardziej zażarta. Automatyzacja, z wielu względów,
niezbyt wiele pomoże, przynajmniej nie od razu
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Szeroko rozumiane zasoby przedsiębiorstwa pozostają
w związku z osiąganymi wynikami.

i jej efekty zobaczymy najpierw na rynkach o najwyższych kosztach pracy. A na razie nic takiego nie
widać.
BUDOWANIE WSPÓLNEGO ŁAŃCUCHA
WARTOŚCI
Zatem doszliśmy do pozornej sprzeczności. Nic
bardziej mylnego. To szansa na ugruntowanie
i zabezpieczenie swojej przewagi konkurencyjnej.
A gdyby tak znaleźć miejsce, gdzie zasoby są nadal
dostępne, położone blisko naszych klientów i zająć
je, aby później mieć pierwszeństwo dalszego skalowania. A gdyby tak i outplacement i outsourcing
równocześnie? Największą synergię tego rozwiązania dostrzegam bowiem dla przedsiębiorstw, które przekażą logistykę zewnętrznemu partnerowi
równocześnie przenosząc ją na rynek wschodzący.
Skoro część kadry zarządzającej, względnie zautomatyzowana produkcja mają się dobrze w obecnej
lokalizacji, uciekajmy z logistyką tam, gdzie zasoby
są jeszcze dostępne. Podtrzymanie przewagi konkurencyjnej będzie możliwe tylko wtedy, jeśli przedsiębiorstwo efektywnie wykorzysta zasoby, a w tym
przypadku z ich deficytu uczyni okazje i element
dalszego kształtowania przewagi konkurencyjnej.
Według J.B. Barneya trwała przewaga konkurencyjna oparta jest na wartościowych (V), rzadkich
(R), trudnych do podrobienia oraz substytucji (I)
zasobach. Dodatkowym elementem jest tzw. kontekst organizacyjny (O), którego analiza sprowadza
się do oceny zdolności przedsiębiorstwa do wykorzystania tych zasobów. W tym przypadku do twórczego wykorzystania okazji. Różnica ta odkłada się
nie tylko w wyższej rencie uzyskanej z zasobów, ale

Grzegorz

i dodatkowej niematerialnej korzyści jaką jest satysfakcja i stabilność naszych klientów. Konkurencyjne zasoby są bardziej efektywne w takim sensie,
iż umożliwiają przedsiębiorstwu ekonomiczniejszą
(oszczędniejszą) produkcję lub lepsze od konkurencji, pewniejsze i stabilniejsze zaspakajanie potrzeby naszych klientów (po niższych lub tych samych
kosztach). Jest to ujęcie efektywnościowe i optymalizacyjne (dzięki niekonwencjonalnemu działaniu
związanemu z RÓWNOCZESNYM outplacementem i outsourcingiem logistyki), skoncentrowane
nie tylko na długim utrzymywaniu ponoszonych
przez naszego klienta kosztów, ale również tworzeniu wartości lub korzyści netto. To z kolei przełoży
się w dłuższym okresie czasu na satysfakcję klienta
końcowego naszego klienta i naszą współpracę. Według J.B. Barneya i M.A. Peteraf (PETERAF M.A.,
BARNEY J.B., Unraveling the Resource-Based Tangle, Managerial and Decision Economics 2003, nr
24, s. 309-323) wartość ekonomiczna dóbr i usług
wytworzonych przez przedsiębiorstwo jest różnicą
między korzyściami postrzeganymi przez kupującego, a kosztami ekonomicznymi. W turbulentnym
otoczeniu trudno przecenić rolę, jaką dla naszego
klienta odgrywają stabilne i przewidywalne koszty,
dostępność dóbr oraz usług. Tak rozumiana wartość w podejściu zasobowym jest równoznaczna
z całkowitą nadwyżką w neoklasycznej ekonomii,
która równa się sumie ekonomicznej renty (nadwyżka producenta) i nadwyżki konsumenta końcowego. Wartość wytworzona przez przedsiębiorstwo
zgodnie z jego wartościami i kultura organizacyjna
jest dostępna nie tylko dla interesariuszy, ale i klientów. Stanowi w sumie budowany wspólnie łańcuch
wartości. Czego sobie i Państwu życzę.

S. W o e l k e

Prezes Zarządu VIVE Logistics Services Sp. z o.o. budującego centrum logistyczne S7CL w Kielcach, doktorant Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Ekspert Harvard Busieness Review Polska.
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BLISKI WSCHÓD – REGION
NIEWYKORZYSTANYCH MOŻLIWOŚCI
Z Shashi Shekharem, założycielem i przewodniczącym
Supply Chain & Logistics Group z siedzibą w Dubaju,
stowarzyszenia menedżerów logistyki, głównie z regionu
Bliskiego Wschodu i Azji, ale również z innych części
świata, rozmawia Marek Loos.

Marek Loos: Jaka jest misja i cele organizacji Supply
Chain & Logistics Group?
Shashi Shekhar: SCLG z siedzibą w Dubaju, zajmuje się rozwojem łańcucha dostaw i logistyki przemysłowej na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym. SCLG zachęca menedżerów logistyki z całego
świata do nawiązywania kontaktów, współpracy,
tworzenia i komunikacji w globalnej społeczności
logistycznej poprzez swoich liderów - wolontariuszy. Na całym świecie angażują się oni w zachęcanie
społeczności menedżerów logistyki do łączenia się
z lokalnymi społecznościami, aby czerpać korzyści
z globalnego handlu, gospodarki i logistyki.
Inicjatywy SCLG w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej i bałkańskim są pod kierownictwem pana Tomasza Sączka, wicedyrektora w Zespole Transportu i Logistyki PwC i doświadczonego, globalnego doradcy w sferze łańcuchów dostaw.
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ML: Czy potencjał gospodarczy krajów Zatoki Perskiej jest oparty tylko na ropie naftowej?
SS: Potencjał gospodarczy regionu Bliskiego
Wschodu jest pozytywnie przekształcany, między
innymi za sprawą liderów innowacyjności w tym
regionie, którymi są Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) i Arabia Saudyjska. Ich przykład pozytywnie wpływa na przemiany gospodarcze w całym
regionie. Sam Dubaj stał się dla innych wzorem
zdywersyfikowanej ekonomii. Gospodarka Dubaju
obejmuje obecnie turystykę, hotelarstwo, handel,
nieruchomości itp., jako kluczowe sektory tworzące
produkt krajowy brutto. Dubaj ma dziś jeden z najbardziej ruchliwych portów lotniczych pod względem obsługi pasażerów i ładunków. Lotnisko obsługuje ponad 90 linii lotniczych, które łączą ponad
240 destynacji. W ciągu 11 miesięcy 2017 roku lotnisko w Dubaju obsłużyło blisko 80 mln pasażerów,
plus w całym 2017 r. - 2,6 mln ton ładunków.
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Mający swoją siedzibę w Dubaju DP World jest
globalnym operatorem dubajskiego terminala
portowego. Port Jebel Ali zarządzany przez DP
World UAE Region, jest największym terminalem morskim na Bliskim Wschodzie i flagowym
obiektem w portfolio DP World, który posiada
78 terminali morskich na sześciu kontynentach.
Strategicznie zlokalizowany w Dubaju port Jebel
Ali znajduje się na skrzyżowaniu szlaków regionu zapewniających dostęp do emirackiego rynku
ponad dwóm miliardom ludzi. Jako zintegrowany
multimodalny hub, oferujący połączenia morskie,
lotnicze i lądowe, uzupełniony o rozbudowane
zaplecze logistyczne, port odgrywa istotną rolę
w gospodarce ZEA.
Tworzona w regionie Półwyspu Arabskiego sieć
kolejowa oraz kolej Etihad Rail (przedsiębiorstwo
transportowe powołane w 2009 r. w celu budowy
i eksploatacji linii kolejowych w Zjednoczonych
Emiratach Arabskich) powinny również przyczynić
się do wzrostu gospodarczego i możliwości rozwoju
logistyki w regionie.
ML: Czy wymiana handlowa między różnymi sektorami gospodarek Polski i Unii Europejskiej mogłaby rozwijać się lepiej niż teraz. Jakie są pańskie
prognozy?
SS: Zauważyłem wzrost współpracy gospodarczej
między Polską a ZEA, szczególnie w ciągu ostatnich pięciu lat. Statystyki podają, że wymiana handlowa między tymi dwoma krajami wynosi około
1 mld USD rocznie i rośnie w tempie ok. 30 proc.
Wszystko wskazuje na to, że r uch logistyczny będzie
dalej rósł. Do regionu Zatoki Perskiej sprowadzano
z Polski głównie telefony, masło kakaowe i syropy
cukrowe. Przewiduję duże zapotrzebowanie na polskie produkty spożywcze, a także wiedzę technologiczną.
ML: W ciągu ostatnich dwóch lat kraje Europy Zachodniej stworzyły wiele barier protekcjonistycznych przeciwko wolności wymiany gospodarczej
między krajami Europy Środkowej i Wschodniej
(na przykład płaca minimalna również dla zagranicznych pracowników w Niemczech, Francji itp.).
Jest to sprzeczne z zasadami wolności ekonomicznej. Dlatego firmy z naszego regionu szukają no-

wych rynków, m.in. w Azji i na Bliskim Wschodzie.
Czy sądzisz, że kraje Zatoki Perskiej są dla nich
dobrą alternatywą?
SS: Region ZEA i Arabii Saudyjskiej oferuje obecnie
i przez najbliższe 10 lat bezprecedensowe możliwości w zakresie wykorzystywania Waszych umiejętności we wszystkich sektorach naszej gospodarki.
Potrzebny jest więc nam coraz lepszy przepływ
informacji na temat możliwości wykorzystania polskich możliwości w naszym regionie.
ML: W jaki sposób SCLG może wspierać firmy
z Europy Środkowej w nawiązywaniu ekonomicznych kontaktów z firmami z regionu Zatoki
Perskiej?
SS: SCLG organizuje coroczny, listopadowy szczyt
w Dubaju, na którym mile widziane są polskie delegacje. SCLG wraz z polskimi liderami założy oddział SCLG w Polsce, który rozpocznie konferencje
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i bałkańskim pod przewodnictwem lidera SCLG w Polsce,
pana Tomasza Sączka.
ML: Jakie są pańskie prognozy rozwoju wymiany
gospodarczej między firmami z Polski oraz Europy
Środkowo-Wschodniej a przedsiębiorstwami z krajów Zatoki Perskiej?
SS: Biorąc pod uwagę, że gospodarki krajów Zatoki
Perskiej, a zwłaszcza ZEA i Arabii Saudyjskiej, stają
się bardziej zróżnicowane, spodziewam się, że w ciągu najbliższych trzech lat wymiana handlowa między Europą Środkową i tym regionem podwoi się.
Przed Polską są więc duże szanse na uczestnictwo
w tym wzroście.
ML: Czy polityczne napięcia między Arabią Saudyjską a Iranem mogą być niebezpieczne dla ekonomicznego rozwoju krajów Zatoki Perskiej i ekonomicznej wymiany z nimi?
SS: Niezależnie od napięć politycznych, moim zdaniem w tym regionie, jeśli wziąć pod uwagę wszystkie dane geopolityczne i gospodarcze, należy się
spodziewać dynamicznego wzrostu do roku 2030.
Bliski Wschód to ciągle obszar niewykorzystanych,
przeróżnych możliwości.
ML: Dziękuję za rozmowę.
Marek Loos
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małgorzata M I C H A L I K
Ekspert w dziedzinie optymalizacji przepływu opakowań zwrotnych w firmach produkcyjnych. Od ponad
17 lat pomaga przy wdrożeniach pojemników wielokrotnego użytku, redukcji kosztów wynajmu i strat
inwentaryzacyjnych.

OPAKOWANIA ZWROTNE
NA WSZYSTKICH POZIOMACH
ŁAŃCUCHA DOSTAW
NIEODZOWNE
CZYNNIKI ANALIZ
Jakiś czas temu zaproponowałam pewnej firmie swoją
pomoc. Podczas spotkania mój rozmówca zapytał mnie,
w jaki sposób ekspert od opakowań zwrotnych może być
również specjalistą od rozwiązań logistycznych. Chyba nie
potrafiłam ukryć lekkiej konsternacji, ponieważ w moim
mniemaniu, aby móc pomagać klientom optymalizować
obieg opakowań zwrotnych, w pierwszej kolejności należy
być biegłym w procesach logistycznych. Bez tego analiza
przepływu pojemników nie będzie skuteczna.
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m a m W R A Ż E N I E , że dzisiaj
opakowanie zwrotne traktowane jest jako środek
transportu, który ma przewieźć towar z punktu
A do punktu B i uwaga poświęcana jest mu wyłącznie w kontekście tej funkcji. Nic bardziej…nie tyle
błędnego, co…niekompletnego.
Opakowanie ma bowiem realny wpływ na:
• cenę komponentu,
• koszt transportu,
• koszt składowania,
• koszt obsługi (handling),
• koszt produkcji.
Zazwyczaj spotykam zdziwione spojrzenia klientów, dla których mam przeprowadzić analizę obiegu opakowań, kiedy prezentuję długą listę pytań.
Często pokutuje opinia, że wystarczy podać wymiar, informację skąd oraz dokąd ma jeździć pojemnik i to powinno załatwić przygotowanie oferty.
Jeśli chcemy wiarygodnej i miarodajnej oceny sytuacji, na podstawie której będziemy mogli podjąć
odpowiednie strategicznie decyzje, analiza musi
objąć swoim zasięgiem coś więcej. Tym „czymś”
najczęściej są:

cować wydatki, musimy nauczyć się „porównywać
jabłka z jabłkami”, czyli sprowadzić koszty różnych
rozwiązań do wspólnego mianownika. Jeśli porównujemy jabłka z gruszkami, wnioski zazwyczaj nie
są miarodajne.
2. Warunki dostawy (kto płaci za transport komponentów?) – kwestię warto rozważyć i to w ujęciu
całej firmy, a nie tylko danego projektu. Ludzie odpowiedzialni w firmie za różne projekty, nie komunikują się ze sobą, co jest błędem. W efekcie koszty
transportu często nie są optymalizowane pod kątem geograficznym, tylko kalkulowane dla każdego
projektu osobno. A szkoda, bo tutaj często kryje się
spory potencjał oszczędnościowy.
3. Umowy na dostawy komponentów – a zwłaszcza: ustalony czas oczekiwania na dostawę od momentu złożenia zamówienia (tzw. lead time), uzgodniony poziom zapasu bezpieczeństwa (safety stock)
z dostawcą, cykl produkcyjny u dostawcy – od tych
ustaleń będzie bezpośrednio zależała ilość opakowań w obiegu – powyższe elementy muszą zostać
zweryfikowane przed rozpoczęciem ofertowania.
DZIAŁ TECHNICZNY I DZIAŁ JAKOŚCI

• dział zakupów,
• dział techniczny i dział jakości,
• produkcja,
• logistyka i magazyn,
• dział sprzedaży.
DZIAŁ ZAKUPÓW

Wydawałoby się, że wszystko jasne, ale wymienione
wyżej działy często ograniczają się do przetestowania wybranego opakowania, nie zastanawiając się
nad procesem produkcji czy warunkami użytkowania opakowań. I tak, rozpoczynając analizę obiegu
opakowań, musimy wiedzieć:

Po co analizować dział zakupów przy weryfikacji obiegu opakowań? Przecież wkracza dopiero
wtedy, gdy pojemniki są już wybrane i należy je
kupić. Niestety nie. Dział zakupów powinien być
zaangażowany w wybór opakowań zwrotnych już
na wstępnym etapie. W zależności od tego, czy szukamy pojemników dla naszego dostawcy, na potrzeby wewnątrzprocesowe (tzw. WIP) czy dla klienta,
zaangażowanie to będzie wyglądało trochę inaczej,
ale zazwyczaj dobrze jest przeanalizować:

1. Jak realizowany jest proces produkcji u dostawcy/klienta – czy pojemniki, które wybraliśmy
będą mogły być zastosowane na danej linii produkcyjnej? Pozwoli nam to zaoszczędzić koszty
ewentualnego przepakowywania, jeśli wybierzemy
nieprawidłowo.

1. Koszt opakowania kartonowego (zwłaszcza, jeśli dostawca ma je wliczone w koszt wysyłanego do
nas komponentu). Jeżeli chcemy prawidłowo osza-

3. Czy istnieją jakiekolwiek ograniczenia
w kwestiach dopuszczalnych materiałów, wagi
pojedynczego pojemnika, sposobu ich obsługi

2. Jakie są wymogi techniczno-BHP u dostawcy/
klienta/u nas? Dzięki temu już na wstępie zawęzimy
obszar poszukiwań oraz ilość ofert do porównania.
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Jeśli chcemy mieć pewność, że wdrożenie nowego opakowania
nastąpi bez zbędnych i kosztownych zawirowań,
potrzebujemy interdyscyplinarnego człowieka (…)

(ręczna, automatyczna)? Pozwoli nam to szybko
dobrać wymiary oraz rodzaje opakowań i skupić się
na pozostałych elementach.
4. Jakie są wymogi w zakresie etykietowania/
RFID? – rynek oferuje coraz ciekawsze rozwiązania, które pozwolą na oszczędność czasu i eliminację
błędów ludzkich. Warto przemyśleć zagadnienie już
na wstępie, bo innowacje również nadadzą kształt
naszej wizji i pomogą w lepszym dopasowaniu
oferty.
PRODUKCJA
Najbardziej oczywisty element do weryfikacji, ale
wciąż zdarza mi się odwiedzać firmy, które podejmują decyzję o wyborze pojemnika bez konsultacji
z wymienionym działem. Zadowolenie operatorów,
którzy codziennie muszą się mierzyć z efektami wyboru? Bezcenne. Dobre wybory wykluczają ponadto np. konieczność zakupienia innych opakowań,
ponieważ poprzednie nie mieszczą się w gniazdach
produkcyjnych albo nie zjeżdżają po rolkowych
systemach regałowych, bo spód pojemnika jest kratowany zamiast płaskiego. Analiza obejmuje zatem:
1. Proces produkcji (specyfika linii produkcyjnej,
częstotliwość produkcji) – jest to niezbędne do
oszacowania pożądanej wielkości pojemnika oraz
ich ilości w obiegu.
2. Ilość dostępnego na składowanie komponentów/pustych opakowań miejsca przy linii – analiza tego aspektu odpowie nam na pytanie, jak powinien być zorganizowany obieg pojemników.
3. Sposób zaopatrywania linii w komponenty
(manualny/automatyczny) – dzięki tej informacji
będziemy wiedzieli, jaka może być maksymalna
waga pojemnika oraz ile czasu operator będzie potrzebował na podstawienie.
64

4. Sposób odbioru pustych pojemników z linii – pozwoli oszacować czas i miejsce potrzebne
na złożenie pojemnika, usunięcie ewentualnych
pozostałości, starych etykiet, oznaczenie pojemnika pod kątem uszkodzeń i przygotowanie jednostki
ładunkowej do zwrotu.
LOGISTYKA I MAGAZYN
Najwięcej pytań dotyczy właśnie tego obszaru,
bo opakowania najczęściej kojarzone są właśnie
z logistyką i transportem. Niemniej jednak ilość
kwestii, o które zazwyczaj pytam i tak powoduje zdziwienie. Weźmy dla przykładu rozważania
na temat obiegu z dostawcą:
1. Częstotliwość odbioru komponentów – będzie
miała wpływ na ilość opakowań w obiegu oraz
koszt transportu.
2. Odległość między dostawcą a zakładem – jak
wyżej, poza tym pozwoli określić preferowaną formę opakowań (zakup własnych, wynajem).
3. Rodzaj transportu: samochód, pociąg, statek –
ta informacja będzie miała wpływ na wymiary palet,
a w konsekwencji na ilość transportowanych detali.
4. Transport bezpośredni (całopojazdowy) czy
zbiorówka (tzw. milk-run)? – bezpośrednie przełożenie na ilość opakowań w obiegu.
5. Rodzaj zakontraktowanych samochodów
(standard, mega, inne) – podobnie jak w przypadku rodzaju transportu, na podstawie tej informacji
będziemy w stanie określić wielkość jednostki ładunkowej i w konsekwencji ilość transportowanych
detali oraz ilość pojemników w obiegu,
6. Czas tranzytu – pozwoli określić ilość opakowań
w obiegu.
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7. Kwestie celne – bardzo ważny (i często pomijany) punkt – analiza odpowie nam na pytanie,
w jakiego rodzaju opakowania należy zainwestować,
czy do prawidłowej weryfikacji pojemników konieczne będą jakieś dodatkowe rozwiązania technologiczne, np. RFID, czy władze celne wymagają
określonej ewidencji ruchów opakowań, jaki będzie
czas odprawy, czy trzeba będzie jeździć w dodatkowe miejsca składowania/odprawy celnej – wszystko
to pozwoli nam prawidłowo skalkulować koszty
i podjąć decyzję, czy warto inwestować w opakowania zwrotne, czy też lepiej pozostać przy jednorazowych?
8. Ilość innych kontrahentów w danej okolicy
(dostawców/klientów) – analiza pozwoli na optymalizację kosztów transportu, zwłaszcza przy
milk-run’ach.

9. Sposób magazynowania (podłoga/regał) – ten
element umożliwia określenie wysokości jednostki
paletowej i jej sztaplowalności, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na ilość miejsca potrzebnego
na magazynowanie - zarówno pojemników z komponentami, jak i pustych.
10. Pożądany wymiar palety – chodzi głównie o to,
dla jakich palet zaprojektowane są nasze regały.
Zdarzały mi się sytuacje, w których klient miał regał
przystosowany na palety euro (1200x800), natomiast
detale czy wyroby gotowe musiały być pakowane
na palety przemysłowe (1200x1000), co powodowało zmniejszenie pojemności regałów o 1/3 – to również dodatkowy koszt, który musi zostać uwzględniony w całościowej kalkulacji. Nie może się bowiem
okazać, że z powodu nieodpowiedniego wymiaru
palety w przypadku innych projektów musimy
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Dobre wybory wykluczają ponadto np. konieczność zakupienia
innych opakowań, ponieważ poprzednie nie mieszczą się
w gniazdach produkcyjnych albo nie zjeżdżają
po rolkowych systemach regałowych…

DZIAŁ SPRZEDAŻY

należy kalkulować. Niemniej najczęściej pomagam
właśnie tym firmom, które z różnych powodów nie
są w stanie poprawnie skalkulować kosztów opakowań, co często rodzi poważne zawirowania finansowe. Uwidacznia się to zwłaszcza w przypadku
opakowań klienta, który narzuca swoje rozwiązania
bez klarownej informacji na początku kwotowania,
ile będzie kosztowało używanie jego pojemników.
Zazwyczaj taki dostawca (TIER-1) słyszy, że do
5 dni pojemniki są bezpłatne, a dopiero potem rozpoczyna się naliczanie kosztów wynajmu. Niestety,
już informacja o dacie dostawy czy minimalnych
ilościach dostarczanych opakowań nie dociera do
Project Managera, który nie jest w stanie zweryfikować faktycznego kosztu. Zdarzały się przypadki,
że dostawca miał wysyłać do swojego klienta trzy
pojemniki tygodniowo, natomiast minimalna ilość,
jaką mógł zamówić wynosiła 96 sztuk. Jak łatwo
policzyć - darmowe pięć dni szybko się skończą,
pozostawiając dostawcę z opakowaniami na dalszych 31 tygodni. Ponad pół roku płacenia klientowi dziennego wynajmu z powodu niedookreślenia
szczegółów obrotu opakowaniami przed podpisaniem umowy na dostawę detali.

I na koniec, aczkolwiek nie jest to ostatni etap – całość musi być skonsultowana z działem sprzedaży.
Pamiętajmy, że wszelkie działania podejmowane
na wcześniejszych etapach obejmujących produkcję wyrobu gotowego będą miały wpływ na jego
cenę. Dlatego tak ważne jest, aby kwestie opakowań
zwrotnych na komponenty były zawsze kalkulowane ZANIM podpiszemy umowę na dostawę wyrobu gotowego do klienta. W przeciwnym wypadku
grozi nam przekroczenie założonego budżetu lub,
w ekstremalnych sytuacjach, nierentowność danego projektu. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że budżetowanie nowych projektów powinno się odbywać przez doświadczonych Project Managerów,
którzy nauczeni doświadczeniem wiedzą co i jak

I tutaj jak mantrę powtórzę to, o czym zawsze przypominam moim klientom. Opakowaniami w firmie
produkcyjnej powinni zajmować się ludzie do tego
przeznaczeni. Nie osoby „z doskoku”, logistycy,
technicy czy zakupowcy. Jeśli chcemy mieć pewność, że wdrożenie nowego opakowania nastąpi bez
zbędnych i kosztownych zawirowań, potrzebujemy
interdyscyplinarnego człowieka, który będzie potrafił dogadać się z poszczególnymi działami, zebrać
wszystkie dane i przygotować zapytania ofertowe.
Następnie porówna wszystkie koszty i przygotuje
analizę, na podstawie której zarząd podejmie odpowiednie decyzje. Jeśli nie posiadamy takiego
człowieka wewnątrz organizacji, zlećmy to zadanie
zewnętrznemu ekspertowi.

się posiłkować magazynem zewnętrznym, za który oczywiście trzeba będzie zapłacić dodatkowo.
11. Odległość magazynu od linii produkcyjnej
(ew. magazyn zewnętrzny) – rozpatrzenie tego
aspektu również pozwoli nam na właściwe skalkulowanie ilości opakowań w obiegu, niezbędnego
miejsca oraz kosztów składowania.
12. Organizacja wewnętrznego przepływu materiałów (wózki widłowe, paleciaki, pociąg) – to kolejny bardzo istotny punkt – jeśli w naszym zakładzie obowiązuje zasada braku wózków widłowych
w strefie produkcji, a coraz więcej firm wprowadza
takową ze względów bezpieczeństwa, będzie ona
miała bezpośrednie przełożenie na rodzaj opakowań, które wybierzemy do projektu.
Każdy z powyższych punktów wpłynie na ostateczne koszty zaproponowanych rozwiązań. Im
bardziej szczegółowa analiza, tym bezpieczniejsza
decyzja podjęta na jej podstawie.
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EVAN ARMSTRONG, prezes i założyciel, Armstrong & Associates, Inc
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JAROSŁAW GULOWATY, dyrektor Logistyki Kontraktowej, Fresh Logistics Polska
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MATEUSZ BOROWIECKI, prezes zarządu, ekspert branży zakupowej, OptiBuy

7. Automatyczny magazyn – dystrybucja 4.0 na przykładzie ﬁrmy Amica.

KRZYSZTOF CITKOWSKI, koordynator ds. automatyzacji procesów produkcyjnych, Amica

8. Aby zacząć rozumieć Indian, nie wystarczy przeczytać „Winnetou”, czyli koncepcja

WYTWARZANIA WARTOŚCI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ w biznesie. Budowanie ﬁrmy „antykruchej”.
KRZYSZTOF SARNECKI, prezes zarządu, Quest Change Managers

9. Zarządzanie ﬁrmą logistyczną w dobie permanentnego braku zasobów.
GRZEGORZ WOELKE, Managing Director, VIVE Transport

10. Bać się RODO czy nie bać? Czy Ministerstwo Rozwoju uczyni ustawę RODO niegroźną dla większości.
PAWEŁ JUDEK, Kancelaria Prawna Działyński Judek

11. Jak socjalne dyrektywy unijne wpłyną na funkcjonowanie polskiej branży logistycznej?
Pakiet Mobilności i Dyrektywa o pracownikach delegowanych.
MACIEJ WROŃSKI, prezes Związku Pracodawców, Transport i Logistyka Polska

12. Logistyka 4.0. Ile tak naprawdę człowiek potrzebuje od logistyki?
JOANNA ZIELIŃSKA, Qualis Business Director, WTRANSNET

13. Europejski Portal Usług Logistycznych.

DR ROLAND JACHIMOWSKI, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej
PIOTR KLIMEK, dyrektor handlowy Oltis Polska
14. Łańcuch dostaw bez zakłóceń. Marzenia czy realna możliwość? Rozwiązania IT dla logistyki na platformie transportowej.
MARCIN KUTZMANN, Business Development, TimoCom

15. Cyfrowy łańcuch dostaw – czy to się opłaca?

JAKUB BARCHAŃSKI, Business Development Manager for Shippers and Logistic Providers, Transwide

16. Postaw na partnerstwo we współpracy i osiągnij synergię w biznesie
17.

PATRYK GRZELAK, dyrektor zarządzający, interLAN
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GEOPOLITYKA
NA CZTERY RĘCE
MEANDRY GLOBALNEGO
HANDLU 2018
Kraje na całym świecie rozpoczęły nowy rok 2018
z odrobiną dobrych wiadomości. Dziesięć lat po tym,
jak kryzys finansowy wstrząsnął światem do głębi,
mamy wreszcie do czynienia ze wzrostem globalnego
produktu krajowego brutto. Organizacja Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju szacuje, że globalna gospodarka wzrośnie o ponad 3,5 procent w 2018 r. –
jest to najszybsze tempo obserwowane od ośmiu lat.
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reva G O U J O N
wiceprezes Stratfor ds. analiz globalnych, a niniejsze Globalne Podsumowanie Prognozy Rocznej 2018
zostało przedrukowane za zgodą firmy Stratfor. Pełna prognoza geopolityczna z dogłębną analizą trendów
globalnych i regionalnych jest dostępna na stronie: Worldview.Stratfor.com

j e d n a k W I E L E z głębokich problemów strukturalnych, które ujawnił kryzys
finansowy, przetrwało, sygnalizując, iż obecne
ożywienie gospodarcze jest bardziej kruche niż
cykliczne wzrosty z przeszłości. Ponadto szereg
zagrożeń geopolitycznych - nadciągający konflikt
na Półwyspie Koreańskim, groźby globalnej wojny
handlowej, ostre konflikty na Bliskim Wschodzie
oraz obawy o dług Chin i Włoch, by wymienić tylko
kilka - mogą ograniczyć wzrost gospodarczy.
Doradca ds. Bezpieczeństwa narodowego USA,
H.R. McMaster, powiedział niedawno: „Geopolityka powróciła, obecnie biorąc odwet po wakacjach
od historii, które zrobiliśmy sobie w okresie po zakończeniu zimnej wojny".
PROGNOZY ZACZYNAJĄ SIĘ
W WASZYNGTONIE
Same zagrożenia będą miały wpływ na to, w jaki
sposób rządy i korporacje dostosują się do bardziej
napiętego środowiska międzynarodowego w 2018 r.
Jednak najgorszy skutek wynikający z każdego
z zagrożeń niekoniecznie jest najbardziej prawdopodobny. A ponieważ Stany Zjednoczone są
jedynym aktorem, który ma możliwość zmiany
kilku scenariuszy w dowolnym kierunku, każda
prognoza na nadchodzący rok musi rozpocząć się od
Waszyngtonu.
Do tej pory świat przez rok obserwował prezydenturę Donalda Trumpa. Chociaż niektóre aspekty

jego kadencji są wyjątkowe, a zatem bardziej ulotne
w skutkach, wiele działań Trumpa wynika z głębszych sił, które będą trwać znacznie dłużej niż jego
czas urzędowania. Jeśli chodzi o te pierwsze, w ciągu 2017 r. przeprowadzono szereg instytucjonalnych kontroli władzy wykonawczej. Kongres podejmował działania mające na celu związanie rąk
prezydentowi w temacie znoszenia sankcji przeciwko Rosji. (Ustawodawcy mogą również próbować
zablokować Trumpa podczas dążenia do jednostronnego wycofania się z Północnoamerykańskiego Układu Wolnego Handlu w 2018 r.). Instytucje
związane z bezpieczeństwem narodowym skłaniają
się do zachowania amerykańskich zobowiązań wobec NATO, jednocześnie jasno określając ryzyko
związane z podżeganiem do wojny z Koreą Północną lub porzuceniem prób nuklearnego porozumienia z Iranem. Urzędnicy na poziomie państwowym,
instytucjonalnym i lokalnym otwarcie przeciwstawili się próbom Trumpa dotyczącym wycofania się
z paryskiego porozumienia klimatycznego i zmniejszenia państwowej pomocy na polu odnawialnych
źródeł energii.
Jednak Trump także nie uważa się za zobowiązanego wobec Partii Republikańskiej lub swoich
doradców ds. bezpieczeństwa narodowego, wobec
czego wykazał mniej wahania niż większość amerykańskich prezydentów, aby odrzucić polityków
niezgadzających się z jego działaniami lub wyznaczyć lojalistów, pasujących do jego wizji świata. Tak
więc Trump posiada szerszy margines do działania
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Kraj
Całkowita wartość
wymiany handlowej
w ciągu roku

Import jest równy eksportowi, gdy wynosi 50 %
Import z

Eksport do

Świat
3 699 mld $

61 %

39 %

Chiny
597 mld $

81 %

19 %

Kanada
550 mld $

51 %

49 %

Meksyk
526 mld $

56 %

44 %

Japonia
198 mld $

68 %

32 %

Niemcy
165 mld $

70 %

30 %

Korea Płd.
114 mld $

63 %

37 %

W. Brytania
110 mld $

50 %

50 %

Francja
80 mld $

59 %

41 %

Tajwan
67 mld $

61 %

39 %

Szwajcaria
60 mld $

62 %

38 %

Tab. 1. Bilansy handlowe USA – 10 najważniejszych partnerów handlowych w 2016 r.
niż wielu jego poprzedników, co nie tylko zwiększy
ryzyko rozłamu wewnątrz Partii Republikańskiej
w roku wyborów, ale także utrzyma amerykańskich
sojuszników i przeciwników w gotowości, gdyż
będą próbowali rozróżnić płynącą z Białego Domu
retorykę od rzeczywistości.
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RADZENIE SOBIE Z NUKLEARNĄ
KOREĄ PÓŁNOCNĄ

środka odstraszającego. Akceptacja ta zapoczątkuje nową i niestabilną erę odstraszania nuklearnego,
gdy Stany Zjednoczone i ich azjatyccy sojusznicy
przyjmą politykę powstrzymywania wobec Odizolowanego Królestwa. Stopniowa degradacja porozumień o kontroli zbrojeń zawartych w XX w. jeszcze bardziej skomplikuje sprawy, gdyż Rosja i Chiny
starają się dogonić rosnącą sieć obrony przeciwrakietowej Stanów Zjednoczonych.

Najważniejszą decyzją Trumpa w 2018 r. będzie
sposób radzenia sobie z szybko rozwijającym się
arsenałem nuklearnym Korei Północnej. Drzwi dla
amerykańskiego prewencyjnego uderzenia mającego na celu zniszczenie programu jądrowego Pjongjangu, zamykają się bardzo szybko. Choć nie można wykluczyć ataku prewencyjnego, jego ogromna
cena - chaotyczna wojna, która wpędza świat z powrotem w ekonomiczną recesję - sprawi, że Stany
Zjednoczone będą bardziej skłonne pogodzić się
z niewygodną rzeczywistością, sprowadzającą się
do posiadania przez Koreę Północną jądrowego

W rzeczywistości, ostatnio Rosja i Chiny znajdowały więcej powodów do współpracy niż konkurowania ze sobą. Oba kraje starają się odizolować
od nacisków USA i zmniejszyć wpływ Waszyngtonu w strategicznych regionach na całym świecie.
W tym celu wymusiły następujący podział zadań:
tam, gdzie oba państwa mają wspólne interesy, Rosja
zajmuje się kwestiami bezpieczeństwa, które uzna
za stosowne, podczas gdy Chiny przejmują inicjatywę w kwestiach gospodarczych. Moskwa i Pekin
pogłębiły także współpracę w dziedzinie finansów,
handlu, energii, cyberbezpieczeństwa i obrony.

S U P P LY C H A I N

Choć to wschodzące partnerstwo stanowi strategiczne zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych,
zapewni ono również szerokie możliwości, gdy
Waszyngton będzie próbował wzmocnić swoich
sojuszników w sąsiedztwie Rosji i Chin. (Tajwan
może w szczególności stać się źródłem sporu między Waszyngtonem a Pekinem w 2018 r.). Jednak
dzisiejsze międzynarodowe środowisko nie przypomina zimnej wojny, kiedy to sojusze określane były
przez znacznie grubsze linie podziału, a wielkie
mocarstwa zaangażowane były w grę o sumie zerowej. Współzależność ekonomiczna, wzajemna nieufność i niewiarygodne gwarancje bezpieczeństwa
zachęcą pozornych sojuszników do zabezpieczania
się przed sobą nawzajem. Takie płynne relacje doprowadzą do zdefiniowania porządku globalnego
w 2018 r. i później.

zją Białego Domu, oferta skierowana zostanie do
krajów, z którymi Stany Zjednoczone mają duży
deficyt handlowy, tak więc Chiny, Meksyk, Korea Południowa i Japonia pozostaną na celowniku
Waszyngtonu w 2018 r. (Jak szybko przekonała się
administracja Trumpa, Niemcy niełatwo jest wyodrębnić od reszty Unii Europejskiej, która chroni ten
kraj nieco przed represyjnymi środkami handlowymi Białego Domu).
Jeżeli negocjacje utkną w impasie, Stany Zjednoczone z większym prawdopodobieństwem odstąpią od
podpisania umowy handlowej z Koreą Południową
niż innych porozumień znajdujących się na stole.
Związki, które łączą gospodarkę USA z Koreą Południową są słabsze niż powiązania z krajami takimi
jak Meksyk. I chociaż Trump może zdecydować się
na wycofanie z NAFTA, zwolennicy bloku - w tym
amerykańscy ustawodawcy, którzy będą ważyć ryzyko wycofania się, gdy na horyzoncie pojawią się
wybory śródokresowe - będą próbowali prawnie
zablokować ruchy prezydenta, aby uchronić pakt
handlowy od rozpadu. Ogólnie rzecz biorąc, rola
Kongresu USA w regulowaniu handlu zagranicznego i spory prawne będą nadal ograniczać działania
wykonawcze w handlu w 2018 r.

BEZLITOSNA POLITYKA HANDLOWA USA
Zagrożenie ze strony Korei Północnej nie uchroni
Chin, Korei Południowej czy Japonii przed działaniami Stanów Zjednoczonych w dziedzinie handlu.
Administracja Trumpa jest wyjątkowa w swojej
gotowości do oddzielania kryzysu północnokoreańskiego od polityki handlowej. Zgodnie z decyWzrost wydobycia

Cięcia
CAŁKOWITE CIĘCIA
PRODUKCJI

1600 baryłki na dzień [tys.]
CAŁKOWITY
WZROST
WYDOBYCIA
+1007

1400

podpisane
porozumienie OPEC

1200
1000

LIBIA
+354

800
600

wstepne
porozumienie OPEC

NIGERIA
+196

400

USA
+457

200
0
XII

I
2017

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Tab. 2. Cięcia produkcji ropy wyrównane poprzez wzrost wydobycia

- 1928

Arabia
Saudyjska
-544
Rosja
-298
Wenezuela
-204
Meksyk -203
Irak -178
Kuwejt -130
ZEA -102
Inne
-269

Kraje OPEC
Kraje spoza OPEC

71

Logistics Manager

Szacunkowa siła eksplozji
(w kilotonach)

250

3 IX 2017

100

maksymalna
minimalna

2
0,7

9 X 2006

16
6

5,4
2

25 V 2009

12 II 2013

15
7

6 I 2016

30
10

9 IX 2016

Tab. 3. Północnokoreańskie testy nuklearne
Rozdzielenie bezpieczeństwa narodowego i handlu
może być wyjątkowe dla administracji Trumpa, ale
protekcjonizm i chęć lekceważenia orzeczeń Światowej Organizacji Handlu (WTO) istniały w Waszyngtonie na długo przed tym, zanim Trump przybył do Białego Domu. Stany Zjednoczone od dawna
są zdania, że WTO nie posiada środków, aby pociągnąć Chiny do odpowiedzialności za naruszenia
zasad wolnego handlu, które popełnia ta szczególna ostoja państwowego kapitalizmu. Chociaż Unia
Europejska i Japonia podzielają dążenie Stanów
Zjednoczonych do ściślejszego egzekwowania przepisów Światowej Organizacji Handlu, Waszyngton
nie liczy na najmniejszą nawet szansę, że ten niewydolny organ handlowy przepchnie reformy poprzez
niesprawną, opartą na konsensusie biurokrację.
Mając Chiny na celowniku, Waszyngton uderzy
w Pekin przy pomocy represyjnych środków handlowych, inwestycji i egzekwowania praw własności intelektualnej, które mogą być sprzeczne z jurysdykcją WTO, w zależności od tego, co najlepiej
odpowiada ich potrzebom. Stany Zjednoczone już
odkurzyły dwa ważne narzędzia handlowe: dochodzenie w sprawie punktu 301 dotyczące kradzieży
własności intelektualnej i wymuszonych transferów
technologii oraz śledztwo w sprawie punktu 232,
dotyczące tego, czy import chińskiej stali szkodzi
bezpieczeństwu narodowemu USA, a zatem podlega taryfom celnym. (Rozpatrzenie pierwszej sprawy
ma się odbyć w sierpniu, a drugiej miało się odbyć
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w styczniu, kiedy to prezydent miał 90 dni na podjęcie decyzji.) Waszyngton będzie również nadal lobbował w Unii Europejskiej, aby wstrzymać nadanie Chinom statusu gospodarki rynkowej w WTO
– co, jak twierdzi Pekin, zostało obiecane Chinom
w 2016 r. i co utrudniłoby nałożenie środków antydumpingowych na kraj. Chociaż werdykt dotyczący
kwestii prawnej nie zostanie wydany do 2019 r., panel WTO zapozna się ze sprawą już w 2018 r.
Bezwzględność na polu gospodarczym i jednostronna realizacja polityki handlowej Trumpa przez
amerykańską administrację będą nadal budzić powszechny niepokój, pozostawiając wrażenie, że Biały Dom zmierza do zlikwidowania WTO i zburzenia globalnego porządku handlowego, wspieranego
od zakończenia II wojny światowej. Jednak takie
obawy są prawdopodobnie nieuzasadnione. Chociaż Stany Zjednoczone będą bardziej skłonne do
niezależnego działania poza Światową Organizacją
Handlu, nie poniosą ekonomicznego ryzyka wycofania się z tej organizacji. Zamiast tego Waszyngton
będzie polegać na niej, jako instytucji wykonawczej,
nawet jeśli kompensuje słabości instytucji własnymi środkami.
Pomimo eskalacji, Biały Dom przestanie inicjować
wojnę handlową. Podczas gdy partnerzy handlowi
z USA będą obserwować jego ruchy z obawą, odpowiedzą w przeważającej części łagodnie. Niektóre
kraje, takie jak Japonia, będą próbowały odeprzeć
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starania Waszyngtonu, podkreślając jego strategiczne relacje i swoje inwestycje w Stanach Zjednoczonych. Inni, którzy wejdą w bezpośrednią linię
ognia Białego Domu, będą kwestionować jego ataki
handlowe w WTO i sądach amerykańskich, gdzie
spory mogą przetrwać pierwszą kadencję Trumpa.
TRUDNY POWRÓT DO GRY
Wyjąwszy poważny szok dla globalnej gospodarki,
producenci ropy naftowej z OPEC i spoza OPEC
mają nadzieję w 2018 r. osiągnąć cel, jakim jest przywrócenie równowagi na rynku ropy naftowej. Ponieważ światowe zapasy wciąż będą spadać w pierwszej połowie roku, podziały polityczne w Iraku
i ograniczenia zdolności wydobycia w Libii i Nigerii zmniejszą ryzyko, że producenci ropy naftowej
przedłużą porozumienie redukujące wydobycie do
2019 r. Sygnatariusze zorganizują w czerwcu kluczowe spotkanie w celu dokonania oceny postępów.
Najważniejszym pytaniem dotyczącym 2018 r. jest
to, w jakim stopniu Arabia Saudyjska i jej sojusznicy z Zatoki Perskiej będą w stanie się porozumieć.
Będą starali się ponieść większość ciężaru związanego z utrzymaniem cięć produkcyjnych, ponieważ
pojawia się brak zgodności wśród innych członków,
którzy chcą wyjść z porozumienia OPEC. A gdy
zbliży się termin jego wygaśnięcia, produkcja łupków w USA prawdopodobnie wzrośnie wraz ze
wzrostem cen ropy. Zdeterminowane, aby nie zachęcać do silnego ożywienia w wydobyciu łupków
w USA, Arabia Saudyjska i Rosja mogą nadal współpracować w dziedzinie energii długo po zakończeniu obowiązywania obecnych kwot. Na przykład
Arabia Saudyjska może skorzystać z rosyjskiej pomocy w dywersyfikacji swojego sektora energetycznego, pracując jednocześnie z Moskwą nad ograniczeniem produkcji.
Jednak ta współpraca w dziedzinie energetyki nie
rozwiąże problemu konkurencji nasilającej się
na Bliskim Wschodzie. Zobowiązanie administracji
Trumpa, by uniemożliwić Iranowi podążanie śladami Korei Północnej, sprawi, że Teheran i los jego
porozumienia nuklearnego z Zachodem znów staną się przedmiotem zainteresowania. Arabia Saudyjska i Izrael, chcąc pozbawić Iran wpływów, gdy

tylko otrzymają błogosławieństwo Białego Domu,
wznowią swoją kampanię na rzecz osłabienia Iranu
i jego sojuszników, w tym libańskich bojowników
z Hezbollahu.
Wspierany przez Rosję, Iran będzie posiadał środki,
by utrzymać swoją pozycję podczas wojny między
lokalnymi konkurentami. Będzie jednak starał się
unikać alienacji względem Europy, co będzie konieczne, by stłumić wysiłki Stanów Zjednoczonych,
zmierzające do zniszczenia wspólnego kompleksowego planu działania. Unia Europejska wraz z Chinami, Rosją i Indiami nie będzie w pełni zgodna co
do amerykańskich prób ponownego wprowadzenia
sankcji przeciwko irańskiemu sektorowi energetycznemu. Jeśli jednak porozumienie nuklearne nie
dojdzie do skutku, producenci ropy mogą szybko
zrezygnować z cięć dotyczących wydobycia, ponieważ Arabia Saudyjska i Rosja szybko podejmą działania w celu wyrównania braków wynikających ze
wstrzymania irańskich dostaw na rynku.
ELEKTRYCZNY APETYT NA LIT
Pilna potrzeba dotycząca wdrożenia programu
reform w Arabii Saudyjskiej i troska o ożywienie
na globalnym rynku ropy wynikają, w dużej mierze, z długoterminowego wyzwania, przed którym
staje królestwo i inni producenci ropy: ekspansja
rynku pojazdów elektrycznych. W ciągu ostatniego roku Europa, Chiny i Indie rozpoczęły inicjatywy polityczne mające na celu zwiększenie liczby
pojazdów napędzanych alternatywnymi źródłami
energii. Raporty branżowe wskazują ponadto na rosnący popyt na takie samochody w krótkim i średnim okresie. Wraz z rosnącym popytem wzrośnie
również zapotrzebowanie na baterie dla takich pojazdów i lit, z którego są zbudowane. Choć rozwinięcie tego trendu zajmie dziesięciolecia, inwestycje
w produkcję samochodów elektrycznych i powiązanych technologii wzrosną już w 2018 r. Ponieważ zasoby litu koncentrują się tylko w niektórych
krajach, w tym w Argentynie, Chile i Boliwii, wielu
producentów będzie miało dobrą pozycję, aby czerpać korzyści z rosnącego zainteresowania litem zwłaszcza z Argentyny, ponieważ Wspólny Rynek
Południa, do którego ten kraj przynależy, zliberalizuje swoją politykę handlową w 2018 r.
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TRANSPORTOWE „RANDKOWANIE”

TERMINAL CARGO W SZCZECINIE

26 października w Madrycie odbędzie się Wconnecta – międzynarodowe spotkanie networkingowe firm transportowych. Dziewiąta edycja wydarzenia ma zgromadzić ok. 1000 uczestników.

Grupa Kapitałowa Waimea Holding S.A. podpisała 31 stycznia
br. z Zarządem Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów list intencyjny na zakup terenu pod budowę Waimea Cargo Terminal
Szczecin-Goleniów. Terminal ma być hubem frachtu lotniczego
na Pomorze Zachodnie i pn.-wsch. Niemcy. Oddanie do użytku
planuje się na II kwartał 2019 r.

Jak co roku, gwoździem programu będzie speed networking:
uczestnicy przeprowadzą serię szybkich rozmów w stylu speed
dating z przedstawicielami innych firm, dobranych wg specjalizacji i lokalizacji tras, w celu znalezienia partnerów do współpracy.
Innymi atrakcjami będą m.in. Cargo Area – strefa umówionych
spotkań oferentów ładunków i przewoźników oraz Business
Center – strefa popołudniowych rozmów biznesowych. Dodatkowo, wydarzenie zbiegnie się z Fruit Attraction, targami warzywno-owocowymi IFEMA (23-25.10.). WConnecta Madrid 2018
organizowana jest przez Fundację Wtransnet.

NA NIEBIE, LĄDZIE I MORZU

Grupa DSV, usługodawca TSL na 6 kontynentach, jest zadowolona z roku 2017. Plany na ten rok też są ambitne.
DSV Air & Sea, dywizja lotniczo-morska, odnotowała 30-proc.
wzrost obrotów, zdobyła 1. miejsce w rankingu Polskich Linii Lotniczych LOT i trafiła na podium rankingu CASS zrzeszenia IATA.
We frachcie morskim odnotowano 20-proc. wzrost wolumenu
a w obsłudze odpraw – wzrost o ok. 20 proc.
DSV Road szczyci się 15-proc. wzrostem sprzedaży, zwiększeniem
liczby przesyłek o 14 proc., uruchomieniem oddziału w Szczecinie
i (na początku kwietnia) magazynu w Krakowie.
DSV Solutions (logistyka kontraktowa) zwiększyła w ub.r. obroty
o ok. 25 proc. i rozwinęła się na południe, czego zwieńczeniem jest
uruchomienie na początku kwietnia drugiej lokalizacji w Sosnowcu.

Terminal multimodalny o pow. ok. 5 000 mkw. stanie się częścią
infrastruktury Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów, położonego
przy drogach ekspresowych nr 3 i 6. Dzięki połączeniom kolejowym portu z trasą Goleniów-Kołobrzeg, powstanie terminalu
stworzy dobre warunki dla transportu multimodalnego. Mówi się
też o korzyściach dla obsługi e-commerce.

RYNEK TRANSPORTOWY
NOWEJ GENERACJI

Grupa Alpega, w skład której wchodzi oprogramowanie
TMS Transwide i giełda transportowa Teleroute, prezentuje
platformę będącą rynkiem transakcyjnym nowej generacji –
Next Generation Market Place.
Oprogramowanie Transwide dla producentów i operatorów oraz
giełda Teleroute dla przewoźników i spedytorów oferują funkcjonalność Spot Bidding. Pozwala ona załadowcom na utworzenie
zaproszenia do składania ofert, które można zaadresować do preferowanych firm lub bezpośrednio na rynek giełdy Teleroute w celu
znalezienia nowych przewoźników. Dla firm transportowych jest
to natomiast szansa pozyskania specjalnie wyróżnionego ładunku
premium bezpośrednio od załadowcy i znalezienie klienta potencjalnie zainteresowanego długofalową współpracą.

Logistics Manager

JAK UZDROWIĆ
UPADAJĄCĄ
FIRMĘ?
NIEZWYKŁY
PRZYPADEK (JAL)
Miliardowe długi. Mentalność przedsiębiorstwa,
które państwo i tak uratuje. Pycha narodowego
przewoźnika, który nie może zbankrutować. A jednak
upadłość i cudowny powrót na giełdę dwa i pół roku
później. Oto niezwykły przepadek Japanese Airlines.
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dr maciej K A N E R T
dr Maciej Kanert - wykładowca m.in. Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent japonistyki UAM oraz Szkoły
Tłumaczy i Języków Obcych przy UAM. Doktorat w Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Ministerstwa Edukacji Narodowej Japonii (1997-98), Międzynarodowej Fundacji Toshiba
(199) oraz Fundacji Japońskiej (2002-2003). Tłumacz przysięgły języka japońskiego. Specjalista z zakresu
zarządzania japońskiego, szczególnie Systemu Produkcji Toyoty oraz Zarządzania Ameba. Prowadzi szkolenia z zakresu m.in. komunikacji międzykulturowej, filozofii kaizen oraz japońskiej filozofii zarządzania.
Tłumacz z japońskiego licznych pozycji książkowych, m.in. Zarządzania Ameba Inamoriego Kazuo oraz
autor książek o kulturze Japonii).

J A L (jap. Nihon Kōkū) zostały założone 1 sierpnia
1951 roku, sześć lat po kapitulacji Japonii przed Stanami Zjednoczonymi. Jednakże rzeczywista historia przyszłego flagowego japońskiego przewoźnika
rozpoczęła się dwa lata wcześniej, kiedy Izba Reprezentantów (niższa izba parlamentu japońskiego),
przyjęła Ustawę o Japońskich Liniach Lotniczych
(ustawa nr 154), zakładając tym samym państwową
spółkę JAL S.A. Nowe przedsiębiorstwo narodziło
się 1 października, z kapitałem zakładowym w wysokości 2 000 000 000 jenów.
FLAGOWY PRZEWOŹNIK
W pewnym sensie w samych początkach JAL tkwiły
przyczyny jej późniejszych kłopotów. Firma miała
obsługiwać nie tylko połączenia krajowe, ale została pomyślana jako jedyny międzynarodowy przewoźnik japoński, było to więc środowisko o ograniczonej konkurencyjności. Pierwsze połączenie
międzynarodowe z Tokio do San Francisco przez
Honolulu wystartowało w 1954 roku. Od tego momentu w kolejnych dziesięcioleciach rozwój firmy
podążał za szybko rosnącą japońską gospodarką.
Loty do Europy zaczęły być obsługiwane w 1961;
w tym samym roku spółkę odnotowano na tzw.
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Drugiej Sekcji giełd japońskich w Tokio, Osace
i Nagoyi. W 1983 roku JAL stał się największym
przewoźnikiem na świecie pod względem przewożonych pasażerów i towaru, według danych International Air Transport Association (IATA), którą to
pozycję zachował przez kolejne 5 lat.
Rozwój jednak miał swoją cenę i JAL, jako narodowy przewoźnik, ponosił straty na wielu polach. Brak
lokalnej konkurencji, której wpływ stopniowo malał od powstania w 1958 roku linii ANA (All Nippon
Airlines) oraz przekonanie, że miejsce zajmowane na rynku przez spółkę jest niejako naturalnym
stanem rzeczy, prowadziły do fiaska każdej próby
poprawy funkcjonowania i organizacji firmy. Decyzje wynikające z politycznego podporządkowania
rządzącej nieustannie w ówczesnej Japonii Partii
Liberalno-Demokratycznej (LDP), np. utrzymywanie nieopłacalnych połączeń z małymi miastami,
były kolejną przyczyną rosnących kosztów. Sytuacja
finansowa spółki była zła, próby reform nie udawały się - rząd japoński zdecydował więc w 1987 roku
w pełni sprywatyzować JAL. Istniał już pozytywny
przykład (sprywatyzowanych w roku 1983) kolei
państwowych Japan Railways, które dzięki temu
nie tylko zażegnały kryzys, ale rozpoczęły okres
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JAL zostały postawione w stan upadłości 19 stycznia 2010 roku.
Miesiąc później - 20 lutego - spółka została skreślona
z listy spółek notowanych na giełdzie.

szybkiego rozwoju i podnoszenia jakości usług oraz
rentowności. Jednakże w przypadku JAL początkowo ruch ten nie dał nic. Przełom wieków był okresem kolejnych nieudanych reform, a wyniki spółki
w dziesięciu latach poprzedzających upadłość, w lutym 2012 roku znajdowały się w „czerwonej” strefie.
ORGANIZACYJNA NIEŚWIADOMOŚĆ
Pomimo tak niestabilnej sytuacji spółki jej menadżerowie nie byli zaniepokojeni. „Myśleliśmy,
że damy sobie radę - wspominał jeden z członków
najwyższego menedżmentu - nie czuliśmy, że środowisko biznesowe, w którym działamy, zmienia
się”. Status narodowego, flagowego przewoźnika
wzmagał pewność siebie zarządu. Członkowie zarządu mówili do siebie: „W końcu dzierżymy flagę Hi ho maru (flagę Japonii – przyp. aut.). “Aż do
kilku dni przed upadłością nie wierzyliśmy, że rzeczywiście może do tego dojść. Tak silna była nasza
samoświadomość jako japońskiego numeru 1”.
Problemem spółki był brak świadomości zorientowanej na zysk. Nie zwracano uwagi, jaka działalność operacyjna jest rentowna, a która generuje
straty. Choć aktywnie planowano sprzedaż i przygotowywano budżet, nie udawało się realizować
żadnych działań na rzecz cięcia kosztów. Sposób
wykorzystywania samolotów przez JAL wzmacniał konieczność ponoszenia wydatków, menedżment zaś nie potrafił skupić się na kwestii tego,
jak wybory inwestycyjne w zakresie sprzętu oraz
forma jej działalności mogłyby wzmacniać jej rentowność. Na przykład - widać tu ową „samoświadomość” narodowego przewoźnika - JAL kupował
większe niż potrzebne samoloty dla realizacji zadań
operacyjnych. Zarząd nie przeprowadzał analiz
kosztów/korzyści, co mogłoby zapobiec zbędnym
wydatkom, ponieważ jego decyzje nie opierały się
przede wszystkim na kryteriach zyskowności. Jedyną jednostką organizacyjną przygotowującą plany

działalności operacyjnej była Centrala Planowania
Zarządczego, co powodowało obojętność pracowników wszystkich innych działów na osiągane wyniki, nawet jeżeli nie realizowały wyznaczonych
celów. Plan ów nie brał pod uwagę środowiska pracy poszczególnych działów, nie był też wyjaśniany
pracownikom, którzy mieli go realizować. Zaangażowanie pracowników niższego stopnia, tzn. tych,
którzy rzeczywiście wypełniali zadania operacyjne
spółki, w realizację owego planu było żadne. Kadra
zarządcza i szeregowi pracownicy nie ufali sobie
nawzajem i żadna ze stron nie czuła się odpowiedzialna. W tamtym okresie poszczególne wydziały
JAL poszukiwały „indywidualnej optymalizacji”,
działań ograniczonych w zasadzie do nich samych,
czego rezultatem był brak współpracy międzywydziałowej. W codziennej praktyce najwyższą
wagę przywiązywano do pracy zgodnie z odgórnie narzuconymi instrukcjami operacyjnymi, co
uniemożliwiało szeregowym pracownikom wprowadzanie własnych udoskonaleń oraz szybkie i elastyczne reagowanie na zmiany w środowisku pracy.
Dystans między zarządzającymi a pracownikami
niższego rzędu ewokował również inne problemy,
np. roznosząc po całej firmie ów brak świadomości
kosztowej. Grupy pracowników przygotowujące
plany działania i realizujące je były oddzielne; szeregowi pracownicy nie znali danych na temat sprzedaży, zysków i kosztów firmy. JAL z niezwykłym
opóźnieniem podsumowywał i weryfikował swoje
wyniki finansowe, te przedstawiane były zaś często
zbyt ogólne. Cele liczbowe - w różnych obszarach
- narzucane były odgórnie; ich realizowanie przez
szeregowych pracowników miało być ostatecznym
celem ich działań. JAL nie znał stopnia swojej płynności finansowej; szczególnie oddziały zagraniczne
nie wiedziały, jakimi kwotami gotówki mogą dysponować. Przyczyną była niechlujna księgowość,
której długotrwałe przygotowywanie sprawozdań
jeszcze bardziej spowalniało funkcjonowanie całego systemu zarządzania.
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W ogólnym ujęciu głównymi problemami JALu
były zatem:
• brak wspólnych wartości w procesie zarządzania
- podwójne standardy,
• brak świadomości szeregowych pracowników na
temat ich integralnej roli w procesie zarządzania
spółką,
• dystans między menedżmentem i szeregowymi
pracownikami,
• brak skupienia na kliencie (market-in) wśród
szeregowych pracowników,
• brak przywództwa wśród szeregowych pracowników,
• brak przywództwa horyzontalnego w spółce.
UPADEK I ODRODZENIE
JAL zostały postawione w stan upadłości 19 stycznia 2010 roku. Miesiąc później - 20 lutego - spółka została skreślona z listy spółek notowanych
na giełdzie.
Kryzys spółki wywołał silną obawę przed łańcuchem bankructw; upadłość wpłynęła ogólnie
na - bagatela - 440 000 akcjonariuszy. Całkowity
dług JAL wynosił wtedy 521 500 000 000 jenów
(ok. 5,5 mld euro). Spółka złożyła wniosek o restrukturyzację zadłużenia do Inicjatywy Wsparcia
Rewitalizacji Przedsiębiorstw (jap. Kigyō Saisei
Shien Kikō), państwowo-prywatnej instytucji, mającej wspierać restrukturyzację przedsiębiorstw,
które pomimo trudnej sytuacji finansowej wykazują zdolności do odbudowy swojej pozycji. IWRP
miała stać się likwidatorem. Japońskie przepisy restrukturyzacyjne wymagają przedłożenia podjętej
decyzji sądowi, który musi wyrazić na nią zgodę.
Wszystko jawne i otwarte dla opinii publicznej.
W takich okolicznościach 13 stycznia 2010 roku
Inamori Kazuo, założyciel Kyocery i KDDI, zgodził

,,
80

zostać CEO JAL, dokładnie w chwili, gdy spółka
wchodziła w okres ochrony przed upadłością. Uważano, że tylko menedżer z innego sektora gospodarki, osoba z dużym autorytetem i międzynarodowej
sławie, z doświadczeniem w budowaniu i prowadzeniu wielkiej korporacji może pomóc JAL. Inamori,
jeden z najbardziej znanych japońskich menedżerów, był właśnie taką osobą. Mimo początkowej
zgody, Inamori zgodził się zostać prezesem zarządu
pro bono, jak wspominał później, z obawy nad negatywnym wpływem, jaki ostateczna upadłość tak
dużej spółki miałaby na całą japońską gospodarkę.
Pierwotny lan restrukturyzacyjny miał być przedstawiony sądowi do 30 czerwca, jednakże 25 maja
JAL i IWRP poprosiły o przedłużenie terminu do
31 sierpnia. Było to konieczne „aby podnieść rentowność przez wdrożenie dodatkowych redukujących koszty działań, na które składało się dokładne
zweryfikowanie połączeń przewoźnika oraz jego
samolotów, jak również osiągnięcie właściwej skali
organizacji, podniesienie zdolności do zarządzania
kryzysami, dalszy postęp w rozmowach z udziałowcami oraz przygotowanie bardziej pewnego planu
restrukturyzacyjnego”. Ostatecznie plan został zatwierdzony 30 listopada, co oznaczało rozpoczęcie
okresu restrukturyzacji, trwającego do 28 marca
2011 roku.
Skonsolidowany bilans JAL w okresie 2002 - 2008
czterokrotnie kończył się stratą. We wrześniu 2009
roku firma rozpoczęła konsultacje z IWRP I 19
stycznia otrzymała pożyczkę pomostową, na którą
składało się 80 mld jenów (ok. 700 mln euro) dostarczonych przez IWRP i 225 mld jenów (ok. 2 mld
euro) pożyczonych przez Japoński Bank Rozwoju
(z gwarancją IWRP na 1000 mld jenów). W grudniu
2010 roku IWRP dokapitalizował spółkę z dodatkowymi 350 mld jenów (ok. 3 mld euro), które posłużyły do zwrotu pożyczki pomostowej.

Plan odbudowy JAL składał się z trzech komplementarnych elementów:
restrukturyzacji, zmiany filozofii zarządzania i wprowadzenia
Zarządzania Ameba (…)
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Działanie

Redukcja liczby
typów samolotów.

Optymalizacja
sieci połączeń.

Szczegóły i wyniki wdrożenia
• wycofanie 103 maszyn,
• zredukowanie liczby typów z 7 do 4.
Wycofano 52 maszyny: 14 typów i 279 samolotów (należących do JAL i leasingowanych) pod koniec 2008 roku;
10 rodzajów i 227 maszyn pod koniec roku 2010.
• krajowe: wysoka częstotliwość, małe samoloty,
• międzynarodowe: budowa na rdzeniu połączeń z hubami Ameryki i Erupy, połączenia z Azją,
• turystyczne: Honolulu i Guam.
Połączenia krajowe - redukcja z 153 do 110, międzynarodowe, z 67 do 47.

Skupienie zasobów
na działalności operacyjnej
jako przewoźnik pasażerski.

Dynamiczna organizacja,
stworzenie operacyjnego
systemu zarządzania.
Krótkoterminowe
Znacząca redukcja posiadanej
przez spółkę powierzchni
na lotniskach (reforma
struktury wydatków
związanych z lotniskami).

Reforma wykorzystania
przestrzeni biurowej.

Zmniejszenie skali spółki.

• sprzedaż peryferyjnych spółek-córek,
• rezygnacja z lotów towarowych,
• wykorzystanie samolotów pasażerskich do przewożenia towarów.
Redukcja: ze 203 spółek-córek i 83 spółek powiązanych, do 129 spółek-córek i 70 spółek powiązanych.
• likwidacja nakładających się na siebie komórek organizacyjnych i funkcji,
• wyraźne określenie odpowiedzialności za rentowność podzielonej między połączenia i działy,
• odpowiedzialność za zysk każdej spółki należącej do grupy, wspólne nadzorowanie majątku spółki
oraz przyjmowania polityki zarządczej.
Reorganizacja z grudnia 2010 roku: każda centrala podzielona na wydział operacyjny, wydział wsparcia operacji
oraz wydział administracyjny, zarządzanie przychodem i wydatkami na poziomie każdej centrali z równoczesnym
wprowadzeniem mechanizmów rachunkowości zarządczej każdej trasy (Zarządzanie Ameba).
• redukcja wydatków związanych z czynszami poprzez audyt przestrzeni biurowej i częściową sprzedaż terminali
lotniskowych,
• zmniejszenie liczby pracowników i redukcja kosztów pracy,
• znaczące zmniejszenie działalności spółki lub sprzedaż własności na lotniskach Kansai (Osaka) i Chūbu (Nagoya).
Sprzedaż spółek-córek na powyższych lotniskach, ograniczenie działalności na lotniskach zgodnie z planem.
• znaczące zmniejszenie kosztów czynszu,
• audyt przestrzeni biurowej.
Działania przebiegły zgodnie z planem.
Redukcja liczby niezbędnych pracowników przy zachowaniu poziomu bezpieczeństwa poprzez program wczesnych
emerytur oraz wyprzedaż spółek-córek (z 48 714 osób pod koniec 2004 roku do 32 600 pod koniec roku 2010).
Realizacja prawie zgodna z planem: 31 263 osób pod koniec 2010 roku.

Zmiana systemu wynagrodzeń
i świadczeń socjalnych.

Redukcja kosztów (ogólna)

Średnioterminowe

• ewaluacja pracowników na podstawie wyników finansowych oraz postawy, przekładająca się na wysokość pensji.
• świadczenia socjalne na poziomie minimum dla przewoźnika lotniczego.
Niższe wynagrodzenia, emerytury etc. (dla byłych pracowników redukcja do 30 proc, dla aktywnych – do 53).
• standaryzacja procesu zamawiania/zakupów,
• wzmocnienie mechanizmów kontroli ryzyka dla transakcji hedgingowych wykorzystujących derywatywy.

Redukcja rozmiarów maszyn

• wysoce efektywne małe samoloty,
• strategiczny Boeing 787 na trasach międzynarodowych.

Optymalizacja struktury
transportowej spółek-córek

• lokalni przewoźnicy będący spółkami-córkami z silniejszym oparciem w bazie działalności
• optymalny system transportu korzystający ze standardowego typu samolotu.

Aktywne wykorzystanie
współpracy w ramach
tzw. sojuszy

Reforma systemu IT

Redukcja podatków i opłat

• aktywne wykorzystanie materialnych i niematerialnych, zasobów partnerów, maksymalizacja efektu sojuszu,
• przygotowanie joint ventures z American Airlines,
• nabycie know-how,
• wzmocnienie dwustronnych relacji z innymi spółkami.
• reforma infrastruktury IT,
• podniesienie efektywności,
• przygotowanie niskokosztowej struktury utrzymania wzmocnionej funkcjonalności.
Starania o zmniejszenie wysokości podatków i innych opłat publicznych (np. kwot akcyzy na paliwo, opłat za lądowanie),
które sięgały 10 proc. wartości sprzedaży.

Tab. 1. Strategia działania dla JAL
18 maja 2011 roku prezes zarządu - Ōnishi
ogłosił, że w 2010 roku wynik spółki wyniósł
144 700 000 000 jenów (1 mld 250 mln euro;
jednostkowe) i 188 400 000 000 jenów
(ok. 1 mld 600 mln euro; skonsolidowane).
Plan restrukturyzacyjny przewidywał na 2010

rok 64 100 000 000 jenów (ok. 550 mln euro),
co oznaczało jego przekroczenie już w pierwszym
roku o 124 300 000 000 jenów (ok. 1 mld euro)!
W 2011 roku zysk operacyjny wyniósł 17 proc.
wartości sprzedaży. Był to najwyższy wynik
w historii spółki.
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19 września 2012 roku akcje JAL zostały ponownie upublicznione na giełdzie tokijskiej. Od wniosku o restrukturyzację upłynęły dwa lata i osiem
miesięcy. Był to nowy rekord - poprzedni wynosił siedem lat. Zyski ze sprzedaży akcji wyniosły
648 300 000 000 jenów (ok. 5,5 mld euro), co pozwoliło w całości zwrócić zaciągniętą pożyczkę. Co
pozwoliło na ten, jak nazywały to media japońskie,
sukces „w kształcie litery v”, na który składały się
gwałtowny upadek i równie gwałtowne odrodzenie?
PLAN UZDROWIENIA
Plan odbudowy JAL składał się z trzech komplementarnych elementów: restrukturyzacji, zmiany
filozofii zarządzania i wprowadzenia Zarządzania
Ameba, systemu zarządzania przedsiębiorstwem
opartego na rachunkowości zarządczej, stworzonego w Kyocerze przez Inamoriego Kazuo. Główne
punkty programu restrukturyzacji przedstawiały
się następująco:
Powyższe działania nie były pierwszym programem
reform w historii JAL, ale na pewno pierwszym,
który został zrealizowany. Plan restrukturyzacyjny spółki przewidywał w 2010 roku skonsolidowany wynik sprzedaży jako 1 325 000 000 000 jenów
i zysk operacyjny 64 100 000 000 jenów. Zmniejszenie wielkości spółki i skali działalności miało
zmniejszyć zysk o 200 000 000 000 jenów, ale utrzymano rentowność przez udaną realizację następujących kroków:
• zmniejszenie kosztów własnych spółki (wczesne emerytury, zmniejszenie świadczeń, redukcja kosztów utrzymania samolotów, redukcja
kosztów materiałów, redukcja kosztów transportu personelu lotniczego itp.) dało zysk netto
136 000 000 000 jenów,
• zmniejszenie kosztów zmiennych jako wynik mniejszej skali biznesu dało zysk netto
103 600 000 000 jenów,
• wycena majątku spółki dała zysk 78 000 000
jenów,
• działania na rzecz powiększenia przychodów
(działania kaizen podnoszące wskaźniki pasażerokilometrów, zużycie paliwa itp.) dały zysk
netto 56 800 000 000 jenów,
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• redukcja dostępności miejsc (wskaźnik Available
Seat Miles) przy podniesieniu rentowności.
Poza działaniami ujętymi w planie restrukturyzacyjnym dynamiczne reagowanie spółki na potrzeby
rynku przyniosło dodatkowy wzrost przychodów
o 58 500 000 000 jenów.
REWOLUCJA ŚWIADOMOŚCI
29 lipca 2010 roku Inamori w następujący sposób
przedstawił swoje postrzeganie kierunku zmian
w JAL: „Tak jak mówiłem, rzeczą wielkiej wagi dla
odrodzenia się JAL jest rewolucja świadomości
menedżmentu. W oparciu o moje doświadczenia
w tym obszarze przeprowadzałem sesje studyjne
w przedmiocie filozofii, jaką powinien mieć lider.
Wszyscy słuchali mnie z uwagą, teraz zaś planujemy rozpoczęcie dyskusji z kadrą zarządczą. Naszym
celem jest stworzenie modelu zarządzania i filozofii zarządczej pasującej do JAL do końca tego roku.
Czuję, że atmosfera w firmie zmieniła się już od
chwili, gdy objąłem swoje obowiązki w lutym”.
Ōta Yoshihiko, dyrektor zarządzający Kyocera i jedna z osób odpowiedzialnych za szkolenia w JAL,
podjął starania na rzecz szkolenia nie tylko dobrych
menedżerów, ale prawdziwych liderów. Jego ostatecznym celem było to, aby nowa filozofia JAL przeniknęła całą organizację i dotarła do wszystkich
pracowników. Firma oczywiście już wcześniej zapraszała zewnętrznych ekspertów, szkolenia jednak
dotyczyły wyłącznie konkretnych technik i narzędzi zarządzania, nie przekładały się na budowanie
własnej kultury organizacyjnej JAL.
Przygotowania do szkolenia liderów rozpoczęły się
już w marcu 2010 roku, samo szkolenie zaś w czerwcu. Uważano, że jest ono kluczem do sukcesu planu
reorganizacji, którego rozpoczęcie wdrażania zaplanowano na lipiec, dlatego też wykonawczy członkowie zarządu uczestniczyli w sesjach szkoleniowych
cztery razy w tygodniu. Najwyższy priorytet nadawano internalizacji przez nich nowych wzorców
zachowania. Szkolenie liderów na tym wczesnym
etapie miało pozwolić na szybszy proces decyzyjny i lepszą współpracę między członkami zarządu
w przyszłości. W siedemnastu sesjach (cztery razy
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W 2011 roku zysk operacyjny wyniósł 17 proc. wartości sprzedaży.
Był to najwyższy wynik w historii spółki.

w tygodniu, w tym w soboty) przeprowadzonych od
1 czerwca do 7 lipca uczestniczyły 52 osoby. Stuprocentowa frekwencja na każdym szkoleniu; wszyscy
uczestnicy musieli składać też zadania domowe eseje-raporty pisane na zadane tematy. Szkolenia
skupiały się na następujących punktach, wszystkich
opartych na filozofii zarządzania Inamoriego:
•
•
•

12 zasad zarządzania,
6 zasad księgowości Kyocery,
6 rodzajów działań właściwych dla lidera.

Powyższe zasady były przedstawiane i wyjaśniane
przez gości z zewnątrz firmy: menedżerów i członków Seiwajuku, stowarzyszenia i szkoły filozofii
biznesu, założonej przez Inamoriego w 1983 roku,
której członkami są inspirujący się nawzajem menedżerowie małych i średnich przedsiębiorstw. Pięć
spotkań prowadził sam Inamori: pierwsze oraz
odbywające się raz w tygodniu szkolenie na temat
12 zasad zarządzania. Był również obecny podczas
spotkania zamykającego. Sposób myślenia pracowników JAL miał się zmienić już po dwóch lub trzech
spotkaniach. „Obecnie nie macie umiejętności nawet do prowadzenia warzywniaka. Nie możecie pozwolić, aby towary dostarczone rano pozostały niesprzedane wieczorem” – były to jedne z pierwszych
słów, jakie usłyszeli członkowie zarządu zatrudniającej kilkadziesiąt tysięcy osób korporacji. „Po czterech miesiącach obserwowania miejsc pracy pracowników pierwszej linii potrafili już zrozumieć
rozumowanie leżące u podstaw podejmowanych
decyzji” - wspomina Ueki Yoshiharu, obecny prezes
zarządu JAL. Szkolenie zakończyło się przyjęciem zresztą zgodnie z pewnym modelem wypracowanym w Kyocerze - które umożliwiło w luźnej już
atmosferze przełamanie lodów i nawiązanie lepszej
komunikacji z menedżerami innych działów spółki. Program szkolenia liderów przeszedł do drugiej
fazy dla 55 wyższych rangą kierowników w sierpniu 2010 roku. W tym samym miesiącu powołano
Komitet ds. Przygotowania Filozofii JAL, miesiąc

później zaś grupę roboczą, składającą się z 10 wykonawczych członków zarządu uczestniczących
w pierwszej turze szkoleń, mającą opracować tekst.
Po czterech miesiącach przygotowano projekt „Filozofii JAL”. W listopadzie rozpoczęły się dalsze konsultacje, obejmujące opinie ponad stu pracowników
firmy. Nowa filozofia została oficjalnie zaprezentowana w styczniu 2011 roku. Składa się z czterdziestu
punktów, z których 90 proc. oparte jest na filozofii
Kyocera, 10 proc. stanowi zaś oryginalne ujęcie JAL.
Filozofię rozpoczyna idea biznesowa grupy JAL:
Grupa JAL Group, dążąc do zapewnienia materialnego i duchowego szczęścia wszystkich
pracowników, po pierwsze, dostarcza klientom
najwyższej jakości usługi, po drugie, podnosi
wartość przedsiębiorstwa oraz przyczynia się do
postępu i rozwoju społeczeństwa.
Idea ta, przypominająca podobny dokument Kyocery, odzwierciedla przekonanie Inamoriego,
iż pierwszym warunkiem istnienia każdego przedsiębiorstwa jest zapewnienie materialnego i duchowego - czytaj: satysfakcji i poczucia sensu wykonywanej pracy - zadowolenia pracowników. Zresztą
stwierdzeniem, że w firmie najważniejsi są pracownicy - nie klienci i nie akcjonariusze - Inamori
zszokował zarząd podczas pierwszego posiedzenia.
Za konsekwencją zadowolenia pracowników ma
być zadowolenie klientów zapewniające przedsiębiorstwu odpowiednie zyski.
Sama filozofia składa się z dwóch części: „Jak mieć
wspaniałe życie?” (15 punktów) i „Jak stać się wspaniałymi JAL?” (25 punktów). W celu realizacji jej
założeń został powołany Komitet Filozofii JAL,
na którego czele stanął dyrektor zarządzający.
Organizuje on cztery spotkania w roku, planując
działania na rzecz przenikania filozofii JAL do szeregowych pracowników pierwszej linii. W lutym
2011 roku zakończono prace nad „Zeszytem filozofii JAL”. Cztery miesiące później gotowa była jego
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wersja chińska, miesiąc później angielska. 40000
egzemplarzy japońskich, 600 chińskich i 4000 angielskich wydrukowano i rozdano pracownikom.
W kwietniu 2011 roku rozpoczęły się szkolenia
z filozofii JAL dla pracowników. Każdy z nich musi
brać w nich udział cztery razy do roku. Ok. 70 - 80
pracowników spotyka się, dzieli na grupy liczące 6 - 7 osób i rozmawia o kwestiach związanych
z tematem szkolenia, konfrontująć wartości tkwiące
w filozofii firmy z jej codziennością. Szkolenia liderów zakończyły się w listopadzie 2012 roku. Do
października ukończyło je 3000 pracowników, włączając kierowników sekcji i innych pracowników
pełniących obowiązki zarządcze. Z kolei wcześniej,
bo już w grudniu 2010 roku, rozpoczęły się Spotkania Studyjne Filozofii JAL, najpierw dla 130 najwyższych menedżerów i kierowników; w kwietniu 2012
roku wystartowały comiesięczne Sesje Studyjne Liderów. Powołano siedmiu facylitatorów, mających
zapewnić szkolenie w zakresie filozofii firmy. Wywodzą się oni z różnych działów organizacji: dwóch
z pracowników zespołów transportowych, dwóch
z pracowników pokładowych, dwóch z utrzymania
i jeden ze sprzedaży.
KOLABORACJA AMEB
Trzecim elementem, który wpłynął na sukces firmy, było Zarządzanie Ameba. 15 grudnia 2010 roku
JAL przeszedł poważną zmianę organizacyjną,
która miała przygotować spółkę na wprowadzenie
nowego systemu rachunkowości zarządczej. W jego
ramach poszczególne jednostki organizacyjne prowadzą rachunkowość uproszczoną, aby na bieżąco
kontrolować przychody, koszty i czas pracy. Jednostki te dzielą się na centra zysków - możliwie wiele - i centra kosztów - głównie tzw. działy pośrednie.
Wszelkiego rodzaju interakcje między centrami zysków traktowane są jako „transakcje wewnątrzfirmowe”, za które formalnie jednostki płacą sobie
nawzajem. Nowy podział organizacyjny oparty był
na jasnej ocenie przychodów i kosztów danej jednostki oraz jej odpowiedzialności za wymienione
wskaźniki. Ogólnie rzecz biorąc, organizację podzielono na trzy duże działy. Jednym z nich było
Centrum Nadzoru Połączeń (tzw. „połączenia”, pojedyncze trasy lotów, stały się podstawą rozliczeń).
Pozostałe dwa działy „sprzedają” swoje usługi CNP.
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W kwietniu 2011 roku wdrożono system IT kontrolujący przychody i koszty na „połączenie” oraz system wewnątrzfirmowych transakcji.
Od maja 2010 roku w JAL rozpoczęto przeprowadzanie comiesięcznych spotkań sprawozdawczych
ze wszystkimi pracownikami wykonawczymi.
Przed wprowadzeniem nowego systemu zarządzania rentownością narada ta trwała jeden dzień,
obecnie trzy. Celem spotkań jest zmiana świadomości - uwrażliwienie menedżerów na zmieniające
się przychody i koszty oraz podniesienie zrozumienia trudności wyzwań stojących przed pracownikami pierwszej linii. W ostatniej dekadzie miesiąca przeprowadzana jest inna konferencja, w której
udział bierze ok. 120 osób, m.in. główni kierownicy,
menedżerowie z ważnych firm powiązanych oraz
dyrektorzy oddziałów. Ok. 35 z nich wygłasza trwającą od 10 do 15 minut prezentację na temat wyników z poprzedniego miesiąca i planów na kolejny.
Wszystko to w konkretnym języku kwot i działań
w owych kwotach ewaluowanych.
Proces operacji JAL wygląda w Zarządzaniu Ameba
następująco: CNP zakupuje usługę od centrali spółki. Cena wyznaczona jest na pojedynczy lot na danej trasie z niewielką marżą; zmieniana jest ona raz
lub dwa razy do roku. CNP kupuje również z centrali inne usługi - paliwo, korzystanie z obiektów,
obsługę na pokładzie, które to usługi sprzedawane
są klientom za pośrednictwem Działu Nadzoru
Sprzedaży. Cały przychód wpływa do CNP, które musi kontrolować wpływy i wydatki; sprzedaje
również przestrzeń w lukach bagażowych Centrali
Cargo. Ten model organizacyjny wspomaga sprzedaż wysokiej jakości usług za wyższą cenę, nie zaś
sprzedaż jak największego zakresu usług za cenę niską. Znacząco poprawił on również przepływ informacji w JAL. Wcześniej wyniki działań można było
analizować z trzymiesięcznym opóźnieniem; teraz
są dostępne już po miesiącu. Od kwietnia 2010 roku
Ōnishi starał się zwiększyć udział pracowników
w działaniach kaizen i redukcji kosztów. W ciągu
miesiąca zgłoszono 7000 pomysłów kaizen. Wprowadzenie Zarządzania Ameba wzmocniło i utrwaliło tę tendencję, wyniki działań są bowiem widoczne w danych rachunkowości zarządczej dostępnych
wszystkim pracownikom. Wiele drobnych po-

,,
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15 grudnia 2010 roku JAL przeszedł poważną zmianę organizacyjną,
która miała przygotować spółkę na wprowadzenie nowego systemu
rachunkowości zarządczej.

mysłów pochodzących od samych załóg - pilotów
i stewardes, mechaników, pracowników obsługi naziemnej - dało oszczędności liczone w dziesiątkach
milionów jenów.
W rezultacie realizacji zasad filozofii firmy i Zarządzania Ameba, znacznie wzmacniającego współpracę międzydziałową, dystans między pracownikami pierwszej linii i menedżmentem zmniejszył
się. Szkolenie liderów oraz reorganizacja zmieniły
stosunek menedżerów do działań podejmowanych
w firmie. Członkowie zarządu zyskali doświadczenie środowiska pracy pierwszej linii, szkolenia z filozofii JAL zbudowały natomiast wspólny
system wartości na wszystkich poziomach organizacji. Między lutym i wrześniem 2010 roku Inamori dziewięciokrotnie wizytował miejsca pracy
pracowników pierwszej linii. 27 kwietnia napisał
ogólny list. Po swojej wizycie na lotnisku Haneda
w Tokio wezwał dyrektorów wykonawczych I opowiedział, co zobaczył: „Odwiedziłem Haneda i było
okropnie. Miejsca pracy nie są czyste I utrzymane
w porządku. Nasi pracownicy nie mają warunków
pracy, które pozwoliłyby im wykonywać obowiązki z przyjemnością. Menedżerowie muszą myśleć
o usprawnieniach, które ułatwią pracę ich podwładnych. Również filozofia zarządzania musi dotrzeć do pracowników”. Podczas swojej wizyty 14
lipca 2010 roku w centrali załóg kabin w zachodnim
terminalu Haneda, Inamori poprosił część pracowników o przejście na wcześniejszą emeryturę,
przepraszając za konieczność zmniejszenia rozmiarów spółki. Następnie zwrócił się z prośbą do pozostałych, aby dostarczały klientom usługi na takim
poziomie, iż ci pomyślą: „Chcę znowu polecieć tym
samolotem”. To do zwykłych pracowników Inamori
zwrócił się z apelem, aby uratowali JAL. Ci najwyraźniej na apel ten odpowiedzieli.

LISTA SUKCESÓW
Działania koordynowane przez Inamoriego przyniosły niesłychany sukces. JAL w pierwszym roku
osiągnęło zysk, po dwóch i pół roku wróciło na giełdę. Przypadek JAL stał się najbardziej udaną restrukturyzacją w historii japońskiej – a być może
i światowej - gospodarki. Jednak równie ważne jak
wynik finansowy jest udowodnienie możliwości
przekształcenia tak ogromnej organizacji, zbudowania w krótkim czasie kultury przedsiębiorstwa
sprzyjającej rozwojowi oraz pokazanie skuteczności
metod takich jak Zarządzanie Ameba.
JAL udało się:
1. Przyspieszyć proces podejmowania decyzji.
2. Podnieść zdolność pracowników pierwszej linii
do elastycznego myślenia i wykorzystywania nieszablonowych rozwiązań.
3. Podnieść ich samowystarczalność i autonomię.
4. Podnieść zdolność pracowników wszystkich
szczebli do postrzegania swoich decyzji w kontekście spółki jako całości oraz zintensyfikować zdolność do współpracy między działami.
5. Podnieść świadomość ścisłego związku strumienia wartości między firmą jako całością a jej
klientami.
31 marca 2017 roku - w dniu kończącym w Japonii
rok obrachunkowy - JAL miał 170 332 000 000 jenów zysku operacyjnego ze wskaźnikiem rentowności 18,6 proc. Dobra passa JAL trwa nadal.
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TAŃSZA
FLOTA
CIĄGNIKÓW
Czasy, kiedy przy wyborze pojazdu ciężarowego
firma brała pod uwagę jedynie jego cenę już nie wrócą.
Dziś właściwie każdy przewoźnik szacuje całkowity
koszt posiadania ciężarówki przed jej zakupem.
Nierzadko okazuje się, że warto zapłacić nieco więcej
w momencie nabycia pojazdu, żeby w ogólnym
bilansie wydatków zyskać.
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p r o d u c e n c i I DYSTRYBUTORZY
nowych pojazdów biorą to pod uwagę i starają się
przedstawić potencjalnym nabywcom cały pakiet
rozwiązań służących obniżaniu TCO (ang. Total
Cost of Ownership - całkowity koszt posiadania),
czyli całkowitego kosztu pozyskania, użytkowania, utrzymywania i w końcu pozbycia się pojazdu
po określonym czasie.
WSZELKIE KOSZTY TOWARZYSZĄCE
EKSPLOATACJI
Na TCO składają się wszelkie koszty towarzyszące
eksploatacji pojazdu. Przy czym są pewne koszty stałe, jak rata leasingowa czy rata najmu. Stałe są również opłaty, w tym ubezpieczenia, licencje, certyfikaty, opłaty autostradowe, które klient musi opłacić,

żeby realizować transport. Natomiast ograniczyć
koszty można w zakresie użytkowania pojazdu.
Jakie przedsięwzięcia podejmują producenci i importerzy ciągników siodłowych w tym zakresie? Jak
się okazuje, różne zabiegi pomagają nie tylko obniżyć zużycie paliwa, lecz także części i materiałów
eksploatacyjnych, zmniejszyć liczbę awarii, skrócić
przestoje serwisowe. Istotne okazały się szkolenia
dla kierowców i monitorowanie ich pracy, przynoszące wymierne obniżanie bieżących kosztów,
ale także w postaci utrzymania pojazdu w lepszej
kondycji, co ma także wpływ na jego wartość przy
odsprzedaży. Ważna okazuje się też przewidywalność kosztów, którą firmy transportowe uzyskują
korzystając z oferowanych kontraktów obsługowo-naprawczych.

Logistics Manager

TCO „W PRANIU”
Na przykład Mercedes-Benz Actros uległ ogromnemu przeobrażeniu. Otrzymał w roku 2017 nie tylko najbardziej sprawne silniki wyposażone w nowej konstrukcji bloki cylindrowe i głowice, tłoki
o obniżonych stratach na tarcie, układy wtryskowe
o lepszym rozpyleniu paliwa i nową turbosprężarkę
o stałej geometrii. Skrzynie biegów otrzymały nowej konstrukcji koła zębate o wyższej sprawności,
a most napędowy posiada inteligentny układ zarządzania smarowaniem. Pojawiły się nowatorskie
inteligentne odbiorniki energii jak regulowany
alternator, układ wspomagania kierowaniem, regulowany układ pneumatyczny, które dodatkowo
wspomagają pojazd w ograniczeniu kosztów eksploatacji.
Zmiany te spowodowały dalsze obniżenie kosztów paliwa o ponad 8 proc. w stosunku do Actrosa
z roku 2016. Ponadto pojazdy otrzymały unikatowe
systemy bezpieczeństwa – systemu awaryjnego hamowania Active Brake Assist 4 z asystentem ochrony pieszych oraz system martwego pola – pozwalające na unikanie wypadków i nieprzewidzianych
przestojów, które również przyczyniają się do podwyższania nieprzewidzianych kosztów.
- Całość naszych działań jest ujętych
w nowej strategii pod nazwą Road
Efficiency, którą obecnie realizujemy z korzyścią dla naszych
klientów – mówi Tomasz
Ciesielski, manager produktu i homologacji
Me rc e d e s -B e n z
Road Efficiency.
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Tomasz

C i e s i e l s k i

manager produktu i homologacji
Mercedes-Benz Road Efficiency

Strategia obniżania kosztów
- Mercedes-Benz Trucks od wielu lat konsekwentnie realizuje strategię obniżania kosztów w firmach transportowych.
Wraz z wdrożeniem nowego Actrosa w roku 2011 nasza
organizacja, jako pionier na rynku wprowadziła do obiegu
codziennego pojęcie TCO tj. optymalizacji kosztów całkowitych posiadania pojazdu. Dzisiaj nie mówimy już jedynie
o najniższych kosztach związanych z paliwem czy kosztach
serwisowych, ale o połączeniu tego aspektu z maksymalnym wykorzystaniem pojazdu, który stale przewozi towary
z pełną jego ładownością, a czas w serwisie spędza wyłącznie
w sposób zaplanowany.
Premiery, które Mercedes zainicjował dotyczą głównie
wprowadzenia na rynek nowej usługi Mercedes-Benz Uptime umożliwiającej maksymalizację wykorzystania posiadanych pojazdów. Bezawaryjne utrzymanie pojazdu na drodze,
brak zbędnych przestojów w serwisie i optymalizacja procesów transportowych – to główne cele naszej oferty wykorzystującej połączenie zaawansowanej zdalnej diagnostyki pojazdów z systemem telematycznym
Fleetboard.
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Wszystkie pojazdy Scania, które opuszczają fabrykę
są od kilku lat połączone w ramach sieci przesyłania
informacji. Jak twierdzi Paweł Paluch, dyrektor ds.
marketingu i komunikacji Scania Polska, ich analiza przynosi wymierne korzyści klientom. Dotyczy
to zarówno bezpośrednio działalności klienta, jak
i serwisowania pojazdów.
- Możemy monitorować przebieg eksploatacji
i zaproponować bazujące na nim dynamiczne plany przeglądowe lub dokonywać napraw prewencyjnych. Wszystkie te rozwiązania służą maksymalizacji dyspozycyjności pojazdu. Pomagamy nie tylko
ograniczyć koszty, ale także maksymalizować przychody naszych klientów – zapewnia Paweł Paluch.
Poważnym obciążeniem firm transportowych są
koszty utrzymania kierowców. Można je obniżyć
stosując odpowiednie sposoby wykorzystania pojazdu przez kierowcę – chodzi o koszty eksploatacji,
a zwłaszcza paliwa.

Paweł

P a l u c h

dyrektor ds. marketingu
i komunikacji Scania Polska S.A.

Pakiet kompleksowych
rozwiązań transportowych
- Oferta Scanii opiera się na pakiecie kompleksowych rozwiązań transportowych, doskonale dopasowanych do pełnionych zadań, zrównoważonych i korzystnych pod względem kosztów. Wspólnie z klientem tworzymy odpowiednią
specyfikację pojazdu wynikającą z konkretnych potrzeb
i doświadczeń firmy transportowej. Dodatkowo, pojazd jest
wspierany przez usługi Scania, w tym doskonały serwis,
usługi cyfrowe oraz skrojone na miarę, bezpieczne finansowanie. Oprócz tego oferujemy też szkolenia i coaching
kierowców. Doskonałym przykładem na ich skuteczność
w praktyce jest program „Ecolution by Scania”, skierowany
do firm transportowych, którym zależy na zwiększeniu efektywności wykonywanego zadania transportowego poprzez
obniżenie zużycia paliwa we flocie.

Michał

P r o c

dyrektor ds. rozwiązań biznesowych
Volvo Group Trucks Polska

Świadomość kosztów klienta
- Co przede wszystkim liczy się dla przedsiębiorcy? Oczywiście obniżenie kosztów eksploatacji pojazdu, ale klient
powinien mieć świadomość kosztów już w momencie zakupu auta. W tym wypadku warto się zabezpieczyć i wykupić
złoty kontrakt serwisowy. Volvo odeszło już od oferowania
rozszerzonych gwarancji na pojazd, ponieważ nie gwarantuje ona stałości opłat – nie obejmuje na przykład elementów eksploatacyjnych pojazdu, które się zużywają. A złoty
kontrakt daje stałość opłat z punktu widzenia serwisowego
przez cały okres użytkowania pojazdu. Nawet, jeśli pojawi
się jakaś kosztowna naprawa serwisowa, to jest ona obsługiwana w ramach kontraktu. Równie ważna jak obniżka kosztów jest więc także ich stała wysokość.

- Nasz klient może na przykład przeprowadzić
szkolenia dla kierowców, które wpłyną na technikę
jazdy, od której w dużej mierze zależy koszt eksploatacji pojazdu. Można także zastosować monitorowanie sposobu jazdy kierowcy poprzez systemy
telematyczne, czyli obserwację stylu jazdy kierowcy
w określonych okolicznościach – zapewnia Michał
Proc, dyrektor ds. rozwiązań biznesowych Volvo
Group Trucks Polska.
Wyścig o transportowego klienta, nakierowany
na obniżenie TCO trwa. Obecnie nawet najlepsza
technicznie ciężarówka może słabo się sprzedawać,
jeżeli całkowity koszt jej użytkowania nie jest zadowalający dla właściciela firmy transportowej.

maciej

Wa s i e l ew s k i
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PLATFORMA
DLA ŁAŃCUCHA DOSTAW

T-MATIK 2018 – NAJWIĘKSZE
TARGI TELEMATYCZNE

Grupa Kuehne + Nagel ogłosiła wdrożenie platformy KN ESP.
Użytkownicy będą mogli zarządzać fizycznymi i cyfrowymi
łańcuchami dostaw od momentu pozyskania towaru po dostawy
na poziomie globalnym.

Firma LIS – Logistics Information Systems, producent zintegrowanych systemów informatycznych WinSped® i WebSped®
dla firm transportowych, spedycyjnych i logistycznych, po raz
dziewiąty organizuje największe w Niemczech targi telematyczne T-Matik.

Platforma pozwala na nawiązanie kontaktu z dostawcami, nabywcami i sprzedawcami oraz na dostęp do zasobów, specjalistów
i przepływów towarów. Dzięki kontroli całego cyklu życia produktu, od jego pozyskania po dostawę, umożliwi usprawnienia co
do rzetelności dostawców i dostępności produktów. Wykorzystanie analiz prognozujących i sztucznej inteligencji pozwoli z kolei
na optymalizację zamówień i nadawanie priorytetu decyzjom
transportowym. Platforma KN ESP stanowi uzupełnienie pakietu
technologii Kuehne + Nagel dla średnich i dużych klientów.

Targi T-Matik to spotkanie z dwudziestoma dwoma uznanymi
producentami systemów telematycznych w jednym dniu i w jednym miejscu. Jak zapewniają organizatorzy, wydarzenie stanowi
okazję, by w luźnej atmosferze, przy bufecie i napojach, zasięgnąć
porad u ekspertów branży telematycznej, a także uczestniczyć
w ciekawych dyskusjach. Targi odbędą się 15 maja 2018 r. w centrum konferencyjnym Industrieloft Ballenlag w Greven. Wstęp dla
wszystkich uczestników jest wolny.

WMS W MAGAZYNIE MEBLI
TUNELOWANIE WSKAŻE DROGĘ

FrameLOGIC, producent kompleksowego systemu IT dla transportu, rozszerzył możliwości narzędzia TMS do zarządzania
zleceniami o zaawansowane tunelowanie.
Nowa funkcja pozwala na wyznaczanie tras w oparciu o wymiary
i wagę pojazdu oraz automatycznie oblicza koszt dróg płatnych dla
wyznaczonej trasy. Po podaniu wymiarów oraz wagi pojazdu, system sam dobiera optymalne drogi, po których pojazd powinien się
poruszać oraz wyświetla koszty opłat autostradowych z podziałem
na kraje i zarządców. To kolejny element układanki frameLOGIC,
który dąży do tego, aby w obrębie jednego systemu mieć wszystkie
niezbędne narzędzia do zarządzania firmą transportową.

Consafe Logistics wdrożył Astro WMS® u producenta mebli
AJ Produkty. Uruchomienie systemu w Polsce to kolejny krok
po dobrych doświadczeniach obu firm w Szwecji i na Słowacji.
– Consafe Logistics stawia w centrum zainteresowania branżę meblarską. Z naszego oprogramowania korzystają najwięksi
w tym biznesie. Tym bardziej cieszy nas rozszerzenie współpracy
z AJ o Polskę, która w produkcji mebli wyrasta na potęgę. Wierzę,
że dzięki centrum kompetencyjnemu powstającemu w Warszawie, będziemy jeszcze lepiej odpowiadać na rosnące potrzeby tej
i innych branż – mówi Grzegorz Prorok z Consafe Logistics.
Wdrożenie Astro WMS® w AJ Produkty objęło nie tylko magazyn, ale też połączenie z fabryką. Implementację przeprowadzono
w integracji z systemami ERP i TMS.

MYŚLĄCE
ŁAŃCUCHY
DOSTAW
UCZENIE MASZYNOWE UKRYTE WARSTWY
PROGNOZOWANIA

E-handel zrewolucjonizował już wiele aspektów
funkcjonowania łańcucha dostaw w XXI wieku.
A obecnie działające firmy, takie jak np. Amazon,
patentują rozwiązania nazywane „Anticipatory Shipping”
(„Przewidywaną wysyłką"), co w praktyce oznacza,
że Twoje przyszłe zamówienie mogło już zostać
wysłane do najbliższego centrum dystrybucyjnego
w oczekiwaniu na spodziewany zakup.
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nished S I N G H A L
Dyrektor – NeenOpal Analytics (www.neenopal.com)
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w j a k i S P O S Ó B robi to wspomniany Amazon? Odpowiedzią są zaawansowane
i skomplikowane algorytmy uczenia maszynowego,
które mogą przetwarzać duże ilości danych i przewidywać zapotrzebowanie na poziomie szczegółowym, aby pomóc firmie zoptymalizować procesy
łańcucha dostaw i zadowolić klientów. Tradycyjnie
w dziedzinie prognozowania organizacje polegały
na mieszance doświadczonych pracowników i podstawowych modeli w arkuszach kalkulacyjnych.
Inną powszechną tendencją było stosowanie metody „z góry na dół” - prognozowanie na pewnym
wyższym poziomie, np. ogólnej sprzedaży kategorii, a następnie dokonanie przydziału procentowego
na poziomie szczegółowym, odwołując się do wzorca historycznego.

produkcji staje się coraz trudniejsza przy stosowaniu tradycyjnych narzędzi. Po czwarte specjalne
wydarzenia, takie jak promocje, zapewniają wysoki
wzrost sprzedaży, który może zakłócić funkcjonowanie łańcucha dostaw z powodu efektu byczego
bicza. Po piąte przedmioty charakteryzowane przez
długi ogon (wolno rotujące) są jeszcze trudniejsze
do zdefiniowania, ponieważ towary te są zamawiane rzadko i w mniejszych ilościach. Wreszcie inne
czynniki, takie jak wprowadzanie nowych produktów, wejście na nowe rynki, obsługa tysięcy jednostek SKU, duże zbiory danych Big Data itp. dodatkowo zmniejszają dokładność prognozowania
tradycyjnych narzędzi.

Jednak wspomniane tradycyjne metody są podatne na liczne ograniczenia w scenariuszach obsługi,
które często występują w nowoczesnych łańcuchach
dostaw. Po pierwsze różne kanały/segmenty/ produkty mogą mieć różne wskaźniki wzrostu (i/lub
wykazywać sezonowość), które nie są prawidłowo
rejestrowane zarówno za pomocą wspomnianych
metod. Po drugie - różne działy organizacji przyjmują założenia i hipotezy bazując na swoich doświadczeniach, co nieraz dostarcza bardzo różnych
prognoz. Po trzecie ten sam produkt może być wytwarzany przez więcej niż jeden zakład, a ten sam
klient obsługiwany przez więcej niż jeden magazyn.
Dlatego optymalizacja inwentaryzacji i planowania

Ostatnio wiele firm zaczęło do prognozowania
wykorzystywać także oprogramowanie służące
planowaniu zasobów przedsiębiorstwa (ERP). Jednak niewielu wie o ograniczeniach takich narzędzi.
Oprogramowanie próbuje przewidzieć popyt bez
zrozumienia, jakie czynniki go napędzają. Ponadto większość algorytmów prognostycznych wymaga niewielkiego dostosowania w celu adaptacji do
scenariusza biznesowego obejmującego optymalną
wydajność, z czym większość rozwiązań opartych
na ERP sobie nie radzi. Tworzenie modeli prognozowania jakości wymaga porzucenia uniwersalnego podejścia i uwzględnienia zrozumienia działania
biznesu w modelu prognostycznym.

FIASKO UNIWERSALNEGO PODEJŚCIA
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…modele uczenia maszynowego mogą być stosowane

do generowania prognoz, a także do zlecania działań,

takich jak (…) decydowanie o optymalnej wielkości produkcji.

nia działań, takich jak ustalanie poziomu zapasów
i decydowanie o optymalnej wielkości produkcji.
Istnieją dwa główne rodzaje technik prognostycznych - szereg czasowy i prognozy oparte na regresji.
W przypadku pierwszego dane historyczne sprzedaży produktu są wykorzystywane do prognozowania sprzedaży przyszłej. W modelach opartych
na regresji najpierw ustalana jest relacja między
sprzedażą a parametrami mającymi na nią wpływ.
Ta modelowana zależność, wraz z przyszłymi wartościami parametrów, jest następnie wykorzystywana do prognozowania sprzedaży.

W związku z tym istnieje ogromna potrzeba ograniczenia ręcznego podejmowania decyzji, użycia arkuszy kalkulacyjnych i prognoz opartych na systemie ERP oraz wymóg wykorzystania inteligentnych
narzędzi do rozwiązywania łamigłówek prognostycznych. Również podejście oddolne - prognozowanie na poziomie szczegółowym, a następnie
agregacja danych - miałoby większy wpływ na działalność biznesową.
TECHNIKI SZEREGU
CZASOWEGO I REGRESJI

Metody prognozowania oparte na uczeniu maszynowym wykorzystują metodę opartą na regresji. Mogą automatycznie wykrywać i modelować
złożone zależności między bodźcami (parametry niezależne, które mogą wpływać na sprzedaż)
a wynikiem (w tym przypadku sprzedażą). Zatem
wszystko, co musi zrobić użytkownik, to zrozumieć
kontekst biznesowy i dostarczyć dane zarówno dla
parametrów, jak i sprzedaży.

Wszyscy wiemy, że dane historyczne mogą dostarczyć cennych informacji umożliwiających podejmowanie trafnych decyzji w przypadku każdej
funkcji biznesowej. Niemożliwe jest jednak ręczne
wygenerowanie prawidłowych danych, a precyzyjne prognozowanie przy użyciu takiej metody
okazuje się bardzo trudne. Jak więc poprawić wydajność łańcuchów dostaw i dokładność prognoz
w firmach, w których tysiące produktów są wytwarzane w wielu fabrykach, przechowywane w wielu
magazynach i sprzedawane milionom klientów?
To tutaj potrzebujemy pomocy zaawansowanych
narzędzi analitycznych, które mogą przeszukiwać
masy historycznych punktów danych i uwzględniać informacje pomocne w ulepszeniu naszych
przyszłych działań. Narzędzia do uczenia maszynowego oferują taką możliwość. Ze względu na ich
sposób uczenia się, wspomniane modele mogą być
stosowane do generowania prognoz, a także zleca-

KORZYŚĆ Z RÓWNANIA
Najpierw zrozumiemy działanie prostego modelu
prognostycznego opartego na uczeniu maszynowym. Modele tego typu opisują zależność między zmiennymi niezależnymi i zmienną zależną
w postaci równania. Przyjrzyjmy się przykładowym danym dotyczącym sprzedaży dla sklepu
odzieżowego:

Nr produktu

Cena

Kolor

Promocja

Sprzedaż
w poprzednim miesiącu

Sprzedaż

H1

1000

Czerwony

Tak

25

28

H2

800

Zielony

Nie

40

25

H3

1200

Czarny

Tak

50

125

H4

600

Czerwony

Tak

10

20

H5

1500

Niebieski

Nie

30

45
95

Logistics Manager

Liniowy model uczenia maszynowego przewidujący sprzedaż różnych produktów wyglądałby następująco:

WEJŚCIE

x1

Hidden
1

x2

Hidden
2

Sprzedaż = w1 x1 + w2 x2 + w3 x3 + w4 x4
x1, x2, x3, x4 odpowiadają tutaj odpowiednio
takim pojęciom jak „cena”, „kolor”, „promocja”,
„sprzedaż w poprzednim miesiącu”. Na podstawie
danych historycznych model będzie kształtować
i obliczać każdą z wag (w1, w2, w3, w4), a następnie
używać tego samego równania dla wykonania przyszłych prognoz.

HIDDEN - WARSTWA UKRYTA

WYJŚCIE
Sprzedaż

x3

Hidden
3

x4

Hidden
4

WEJŚCIE

x1
w1
x2

w2
w3

x3

WYJŚCIE
Sprzedaż

w4

x4

Powyższy model jest bardzo uproszczoną wersją
wdrażanych obecnie algorytmów. Teraz spróbujemy zrozumieć jak działają zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego, takie jak Sieci Neuronowe i Głębokie Uczenie. Sztuczne sieci neuronowe
inspirowane są pracą ludzkiego mózgu i wyróżniają
się przy rozpoznawaniu złożonych, nieliniowych
wzorców. Między warstwami wejściowymi i wyjściowymi istnieje warstwa ukryta, która może modelować złożone relacje i współzależności między
motorami popytu.
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Czym więc różni się uproszczony model liniowy od
sieci neuronowych? Aby to zrozumieć, przyjmijmy
prosty scenariusz i spróbujmy przewidzieć, ile wydamy dziś na zakupy? W związku z powyższym zadajmy sobie pytania:
1. Czy w nadchodzących tygodniach będę
uczestniczyć w jakimś wydarzeniu?
2. Czy przyjaciele będą towarzyszyć mi
podczas zakupów?
3. Czy coś ostatnio kupiłem/-łam?
4. Jaki będzie wówczas dzień miesiąca?
5. Jaki posiadam limit na karcie?
6. Czy nie jest zbyt zimno?
Prosty model przypisuje wagi każdemu z parametrów, mnoży każdą wartość przez odpowiednią wagę i po prostu je dodaje. Jednak scenariusze
z prawdziwego życia są znacznie bardziej skomplikowane. Niektórych parametrów nie można
rozpatrywać w izolacji od pozostałych i właśnie to
działanie sieci neuronowe są w stanie wykonać lepiej - rozpoznają niestandardowe wzorce i współzależności ze względu na ukryte warstwy. Sieci
neuronowe lepiej modelują rzeczywistość - o tym,
ile wydam decyduje nieliniowa i złożona interakcja
powyższych oraz wiele innych parametrów.
Techniki głębokiego uczenia się stanowią rozszerzenie powyższej koncepcji - wykorzystują wiele
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ukrytych warstw, dzięki czemu są w stanie wykryć
znacznie bardziej skomplikowane wzorce. Znajdują
zastosowanie w rozwiązywaniu niektórych z najtrudniejszych problemów Sztucznej Inteligencji,
takich jak rozpoznawanie głosu czy Wirtualni Osobiści Asystenci.
WEJŚCIE

wym, który rozpoczął pracę na poziomie szczegółowym - prognozowanie sprzedaży dla każdej pozycji
na poziomie regionalnym, a następnie sumowanie
na poziomach wyższych. Trzy główne elementy historyczne dane dotyczące sprzedaży, czynniki
wewnętrzne wpływające na sprzedaż i parametry

HIDDEN - WARSTWA UKRYTA

x1

Hidden
1.1

Hidden
2.1

Hidden
3.1

x2

Hidden
1.2

Hidden
2.2

Hidden
3.2

WYJŚCIE
Sprzedaż

x3

Hidden
1.3

Hidden
2.3

Hidden
3.3

x4

Hidden
1.4

Hidden
2.4

Hidden
3.4

STUDIUM PRZYPADKU
Dla jednej z wiodących firm zajmujących się
produkcją wyrobów przemysłowych w Indiach
NeenOpal opracował prognozę popytu i algorytm
zarządzania zapasami w celu optymalizacji łańcucha dostaw. Firma zmagała się z dwoma poważnymi
problemami. Po pierwsze - wyższe koszty zapasów
ze względu na nierotujące i wolno rotujące produkty. Po drugie (w przypadku niektórych pozycji)
scenariusze dotyczące niedostępności produktów,
które prowadziły do niezadowalającego poziomu
obsługi klienta, utraty sprzedaży i zmian w produkcji ad-hoc. Problem dodatkowo potęgowała dynamika biznesu. Niektóre zapasy musiały być przechowywane w każdym z regionalnych magazynów,
aby zaspokoić mniejszy popyt. Wiele zakładów
może wytwarzać te same SKU. Firma produkowała
ponad 1400 jednostek SKU, z których wiele cechowało się wyjątkowo sezonowymi lub zmiennymi
wzorcami popytu. NeenOpal najpierw opracował
model prognozowania oparty na uczeniu maszyno-

kontekstowe - zostały połączone w formie danych
wejściowych dla uzyskania wysokiej dokładności
prognozowania.
Przed wdrożeniem algorytmy uczenia maszynowego zostały rygorystycznie przetestowane i dostosowane do konkretnego przypadku. Prognozy
wraz z modelem Monte Carlo posłużyły do ustalenia optymalnych poziomów zapasów dla każdego produktu na poziomie regionalnym, a także
na poziomie zakładu. Modelowanie ryzyka pozwoliło obliczyć optymalny poziom zapasów, który
zrównoważył koszty nadwyżki (koszty zapasów)
i koszty braku zapasów (utracona sprzedaż).
Prognozowanie popytu przyczyniło się również do
poprawy wydajności produkcji. Firma była w stanie zrealizować większość otrzymanych zamówień
na czas, bez potrzeby uruchamiania doraźnej produkcji, dzięki inteligentnie ustalonemu poziomowi
zapasów.
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Moduł zbierania danych

Sprzedaż
Dane wew.

Kontekst

Hurtownia danych

Obliczanie parametrów
wejściowych

Wprowadzanie zestawów
danych do Modelu
Uczenia Maszynowego

Modele prognozowania

Dynamiczne ustalanie poziomu zapasów

Główny algorytm prognozowania

Prognoza
spodziewanego popytu

Techniki wielokrotnego uczenia
maszynowego, takie jak wzmacnianie, sieci neuronowe, las losowy są
wykorzystywane w celu znalezienia
techniki, która jest w stanie śledzić
wzorzec sprzedaży jak najdokładniej.
Zdatność modelu jest zapewniona
dzięki dokładności testowania przy
pomocy różnego rodzaju badań
i zestawów treningowych.

Obliczanie optymalnego
poziomu zapasów SKU
na następny miesiąc

Modelowanie Ryzyka Monte Carlo
W przypadku każdej jednostki SKU,
Modelowanie Ryzyka z wykorzystaniem prawdopodobnego rozkładu
prognoz służy do ustalania poziomów zapasów. Kontekst biznesowy
jest formułowany w postaci reguł,
które są automatycznie włączane
do algorytmu ustalania poziomu
zapasów.

WNIOSEK
Zaawansowane metody uczenia maszynowego
stosujemy, aby poznać złożoną zależność między
popytem a wpływającymi na niego parametrami.
Aplikacje do takich algorytmów obejmują optymalizację prawie każdego elementu w łańcuchu dostaw
- produkcji, logistyki, magazynowania, dystrybucji,

Sam algorytm prognostyczny koryguje i ciągle
poprawia poziom dokładności poprzez swoje możliwości uczenia maszynowego w miarę dostarczania
nowych danych do modelu.

sprzedaży, obsługi posprzedażnej itp. Dzięki znacznie ulepszonym systemom danych, to odpowiedni
czas dla firm, aby wykorzystać zalety prognozowania opartego na uczeniu maszynowym. Mamy
nadzieję, że kolejna fala innowacyjnych zastosowań
w tej dziedzinie będzie pochodzić od nowych organizacji, a nie tylko od twórców trendów, takich jak
Amazon.

Odniesienia
1) Brian Myerholtz i Henry Caffrey, 4 listopad 2014 r., Perspektywy BCG, Prognozowanie popytu:
Klucz do poprawy wydajności łańcucha dostaw link
2) XenonStack, 16 lipiec 2017 r., Przegląd Sztucznych Sieci Neuronowych i ich zastosowań link
3) Joseph Shamir, 4 kwartał 2014 r., Uczenie maszynowe: Nowe narzędzie dla lepszego prognozowania link
4) O Marketingu, Forbes, 28 styczeń 2014 r., Dlaczego Przewidywana Wysyłka od Amazona to genialny pomysł link

Firma skoncentrowana na tworzeniu aplikacji do uczenia maszyn (Machine Learnibg) i Big Data w różnych dziedzinach gospodarki, takich jak handel detaliczny, CPG, produkcja, logistyka i łańcuchy dostaw. NeenOpal działa w Bangalore w Indiach
i ma dedykowany zespół sprzedawców, strategów i naukowców zajmujących się opracowywaniem zbierania, przetwarzania
i wykorzystywania danych, czego celem jest odkrywanie wglądu w dane i przekształcanie ich w rozwiązania biznesowe.
NeenOpal opracował algorytmy analityczne do rozwiązywania problemów biznesowych dla firm z listy Fortune 500, a także
startupów, firm w Indiach i Europie.
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INTELIGENTNE
ŁAŃCUCHY
DOSTAW
REAKCJA ŁAŃCUCHOWA SI
Świat produkcji, dystrybucji i logistyki zmienił się
nie do poznania w ostatnim czasie. Przemysł 4.0
jest hasłem przewodnim w okresie, gdy w 2017 r.
Światowe Forum Ekonomiczne ostrzegło dyrektorów
generalnych o zmianach, jakie nadchodzą w technologiach, procesach, kulturze i zarządzaniu
danymi w przedsiębiorstwie i poza nim.

dr ganesh N A T A R A J A N
Dr Ganesh Natarajan jest prezesem i założycielem 5F World – platformy wspomagającej cyfrowe startupy
oraz rozwój kompetencji i przedsiębiorczości społecznej w Indiach. Pełni też funkcję prezesa Global Talent
Track i Skills Alpha i jest współzałożycielem dwóch indyjsko-amerykańskich spółek joint venture – Kalzoom
Advisors i Center for AI and Advanced Analytics. Dr Natarajan pełni także funkcję globalnego dyrektora
i prezesa indyjskiego zarządu Social Venture Partners oraz prezesa Pune City Connect, unikalnej platformy kooperacyjnej umożliwiającej firmom współpracę z rządem na rzecz społecznych i urbanistycznych
innowacji.
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f i r m a K O N S U L T I N G O W A PWC zasugerowała
nawet, że Przemysł 4.0 doprowadzi do cyfryzacji wszystkich
zasobów fizycznych oraz włączenia w cyfrowe ekosystemy ważnych partnerów łańcucha dostaw. McKinsey
& Company ujawniła cztery zagrożenia charakteryzujące działanie koncepcji Przemysłu 4.0 – wielkość danych, moc obliczeniowa i łączność, business intelligence i możliwości analityczne
oraz postępy w interakcji człowiek-maszyna, takie jak systemy dotykowe i rzeczywistość rozszerzona.
Wszechobecna łączność, urządzenia
połączone z Internetem należące do
milionów użytkowników i nowe
zastosowania Internetu Rzeczy
(IoT) są próbą urzeczywistnienia cyber-fizycznej przyszłości świata produkcji.
Jednak inteligentne
fabryki i silnie zautomatyzowane
hale produkcyjne
same
w sobie nie mogą
wesprzeć gospodarki
produkcyjnej, która
jest niezbędna do
trwałego ożywienia
gospodarczego kraju.
Z automat y z owa na
gospodarka
magazynowa,
logistyka
z technologią IT i cyfrowo przekształcone łańcuchy dostaw to prawdziwy
klucz do takiej przyszłości.
INTELIGENTNE
ŁAŃCUCHY WCIĄŻ
W PRZEDPOKOJU
Rozmawiając i dzieląc się pomysłami z ekspertami z konferencji „Supply Chain and Logistics” w Dubaju, który szybko staje się globalnym centrum transportu
w naszej części świata, można uznać za interesujące, że podczas, gdy
w zakresie przechowywania i przepływu materiałów została wdrożona
rozbudowana automatyzacja, możliwości w inteligentnej logistyce i pla-
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nowaniu łańcucha dostaw wciąż znajdują się w fazie
rozwoju w całej Azji, a nawet w zaawansowanych
systemach dominujących w Stanach Zjednoczonych
i Europie. Może to wynikać z faktu, że automatyzacja magazynów i korzystanie z systemów kompletacji z użyciem rzeczywistości rozszerzonej i systemów uczenia opartych na rzeczywistości wirtualnej
stały się częścią każdego nowoczesnego systemu
przechowywania i wyszukiwania, ale najważniejsze
zalety sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego
oraz inteligentnych technologii jeszcze nie zostały
wdrożone na tyle, aby mogły być w pełni wykorzystane do przeprojektowania i przebudowania łańcuchów dostaw przyszłości.
Ekspertka Christine Taylor uważa, że jedną z głównych przyczyn opóźnień w przeprowadzeniu transformacji w łańcuchach dostaw i logistyce stanowi
ogromna liczba osób i firm, które muszą współpracować, aby łańcuch dostaw przebiegał bez zakłóceń.
Różne poziomy rozwoju producentów, pośredników, przewoźników, sprzedawców detalicznych
i klientów utrudniają szeroką implementację w łańcuchu dostaw, tak jak to się dzieje w fabryce lub magazynie.
LOGISTYKA WYPRZEDZAJĄCA
Skąd wzięła się ta nagła fala optymizmu dotycząca
wprowadzenia inteligentnej logistyki oraz łańcuchów dostaw w najbliższej przyszłości? Firmy czują się komfortowo, konfigurując i wykorzystując
duże jeziora danych i magazyny oraz wdrażając
predykcyjne i tradycyjne rozwiązania analityczne.
Wszechkanałowość stała się standardem dla większości producentów i sprzedawców detalicznych,
a dzięki wielu firmom, pośrednikom i konsumentom działającym w oparciu o inteligentną platformę
łańcucha dostaw, możliwość zrozumienia zachowania każdego uczestnika platformy i uczenia się
przy każdej transakcji umożliwia planistom łańcucha dostaw efektywne planowanie i optymalizację

,,
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rozwiązania w zakresie dostaw dla każdej kategorii
klientów na platformie. Cyfrowo włączone łańcuchy dostaw umożliwiają natychmiastową wymianę
danych między wszystkimi partnerami oraz wykorzystanie efektu uczenia się przy każdej transakcji
przez wszystkich uczestników.
Firmy takie jak DHL, Walmart i Amazon już praktykują tzw. „logistykę wyprzedzającą” (ang. anticipatory logistics), w której popyt jest prognozowany,
a czasem nawet kreowany przez inteligentne sugestie dla klientów. Stanowią one odpowiedź na brak
cierpliwości klientów dotyczącą długich terminów
dostaw i gotowość producenta do organizacji produkcji w inteligentny sposób za sprawą przewidywania popytu. Sztuczna inteligencja odgrywa kluczową rolę w tym procesie przewidywania z całą
sekwencją prognozowania zapotrzebowania, produkcji, transportu i planowania magazynowania,
konserwacji sprzętu transportowego oraz zdolności
do odpowiedniego korzystania z AI i wdrażania
uczenia maszynowego w celu zapewnienia wiedzy
adaptacyjnej poprzez organizację łańcucha dostaw.
Procesy logistyczne samouczenia są możliwe dzięki algorytmom, które rozpoznają wzorce i inicjują
działania w całym łańcuchu logistycznym. Działania te mogą obejmować liczbę przesyłek i czas potrzebny na ich dotarcie, inwentaryzację i sugestie
dotyczące składowania oraz ceny w celu optymalizacji przyjmowania i przemieszczania produktów
w całym łańcuchu dostaw.
MIEJSCE NIESZTUCZNEJ INTELIGENCJI
Ostatecznym rozwiązaniem bieżącego zapotrzebowania na szybszy przepływ osób i towarów
na całym świecie jest oczywiście „Hyperloop".
Jednak do czasu, gdy transport przy pomocy Hyperloop stanie się standardem, inteligentne łańcuchy dostaw traktujące klienta jako pojedynczą
jednostkę na potrzeby wielu kanałów logistycznych, wiedzące, kiedy mogą wystąpić zakłócenia

…jedną z głównych przyczyn opóźnień w przeprowadzeniu transformacji
w łańcuchach dostaw i logistyce stanowi ogromna liczba osób i firm,
które muszą współpracować…
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Nieobiektywne decyzje będą odgrywać

coraz mniejszą rolę w sytuacji, gdy większość

Transwide
Cloud-based TMS

rutynowych zadań przejmą maszyny, a udział
doświadczonych pracowników ograniczy się
do nietypowych lub trudnych
do przewidzenia sytuacji…

w transporcie lub procesach gromadzenia zapasów oraz zapewniające transparentność procesu realizacji dostaw od dostawcy
do kupującego, będą coraz bardziej zaawansowane. Nieobiektywne decyzje będą odgrywać coraz mniejszą rolę w sytuacji,
gdy większość rutynowych zadań przejmą maszyny, a udział
doświadczonych pracowników ograniczy się do nietypowych lub
trudnych do przewidzenia sytuacji, takich jak warunki pogodowe, związki polityczno-gospodarcze oraz inne sytuacje związane
z „siłą wyższą”.
Jednym z głównych pytań, które pojawiają się w dyskusji dotyczącej prowadzenia biznesu, była naturalnie potencjalna utrata miejsc
pracy w tradycyjnych sektorach usług wymagających dużej dostępności siły roboczej, w tym w logistyce. W rzeczywistości, gdy
systemy stają się bardziej złożone i zapewniają satysfakcjonujące
wyniki wszystkim uczestnikom, możliwości wyraźnej interwencji
człowieka w proces projektowania i wdrażania zawsze będą istniały i w rzeczywistości wzrosną! Nigdzie nie będzie to bardziej
widoczne niż w obszarze inteligentnej logistyki. Coraz więcej
zmiennych będzie musiało zostać poddanych analizie, aby decyzje
były dokładniejsze, a oszczędności finansowe zwiększone dzięki
lepszemu planowaniu produkcji, magazynowania i dystrybucji
oraz zadowoleniu klientów, pozwolą na wzrost zapotrzebowania
na projektantów przeżyć klientów, analityków zachowania klientów i ekspertów ds. projektowania i kreowania nowych usług. Czy
nasze tradycyjne systemy edukacji są gotowe, aby przenieść obecnych pracowników oraz osoby dopiero poszukujące pracy do tego
nowego świata? Prawdopodobnie nie, ale obecnie zachodzą coraz
to nowe procesy zmieniające nasz poziom umiejętności, które prowadzą do modyfikacji dzisiejszej rzeczywistości.
Ogólnie rzecz biorąc, żyjemy w ekscytujących czasach, a jutro
przyjazne będzie dla tych, którzy potrafią wykorzystać ludzką
i sztuczną inteligencję oraz uczenie maszynowe do kreowania
inteligentnych łańcuchów dostaw. Granice między organizacjami, a nawet krajami zostaną zdefiniowane przez jakość zasięgu
cyfrowego, a świat już nigdy nie będzie taki sam!porty lotnicze
muszą wdrożyć procesy, które uproszczą i przyspieszą współpracę
ze wszystkimi grupami interesariuszy.

ZYSKAJ DO 80% OSZCZĘDNOŚCI
CZASU POTRZEBNEGO NA OBSŁUGĘ
ZLECENIA TRANSPORTOWEGO

DLA KAŻDEJ WYSYŁKI ZAOSZCZĘDŹ
DO 20% WYDATKÓW
TRANSPORTOWYCH

WDROŻENIE W CIĄGU 3 MIESIĘCY
I ZWROT Z INWESTYCJI
W PIERWSZYM ROKU

Oprogramowanie
Transwide
Wierzymy w przynoszenie oszczędności
każdego dnia, tak szybko i tak łatwo jak
to możliwe, bez wysiłku dzięki Systemowi
do Zarządzania Transportem (TMS).
Transwide TMS działający w „chmurze”
nadaje

nową

jakość

w
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pomiędzy producentami, operatorami
logistycznymi i przewoźnikami.
integracji

partnerów

przejrzystość

Dzięki

wprowadzamy

łańcucha

dostaw,

automatyzujemy procesy i dostarczamy
wgląd we wskaźniki umożliwiające ciągłą
poprawę efektywności.

ZAPYTAJ NAS O BEZPŁATNE
WYLICZENIE ZWROTU
Z INWESTYCJI
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INFORMACJA
W ZASIĘGU RĘKI
EPLOS – SCENTR ALIZOWANA
INFORMACJA LOGISTYCZNA
Logistyka jest obecnie jedną z najbardziej
dynamicznie rozwijających się dziedzin.
Związane jest to przede wszystkim z rosnącym
wolumenem przewożonych surowców, półproduktów
i gotowych produktów od producenta do użytkownika
końcowego. Wynika z tego konieczność przetwarzania
dużej ilości informacji w czasie rzeczywistym.
Firmy funkcjonujące w tej branży już dziś nie mogą
sobie poradzić bez wsparcia wysokiej jakości
technologii informatycznych.

w branży W Y K O R Z Y S T Y W A N E
są systemy informatyczne typu TMS, WMS, FMS
czy ERP. Rozwiązaniom tym brakuje jednak pełnych informacji o partnerach, dostawcach, destynacjach itp. poza tymi, które użytkownicy na podstawie własnej wiedzy sami w nich ewidencjonują.
Utrudnia to współpracę między potencjalnymi nowymi partnerami i zwiększanie efektywności usług
logistycznych.
Projekt „Europejski Portal Usług Logistycznych”
(EPLOS) zakłada utworzenie wydajnego narzędzia
internetowego, które umożliwi zbieranie i zarządzanie informacjami o poszczególnych podmiotach logistycznych i infrastrukturze a następnie
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efektywne wykorzystanie tych danych podczas
planowania czynności handlowych w TMS, WMS,
ERP lub ręcznego wyszukiwania wymaganych informacji. EPLOS będzie funkcjonował jako niezależne centrum informacji z narzędziami do wyszukiwania i planowania dostępnymi dla wszystkich
podmiotów łańcucha logistycznego.
TRANSPARENTNOŚĆ
INFORMACJI LOGISTYCZNYCH
Operatorzy logistyczni, przewoźnicy i spedytorzy
obecnie pobierają informacje o swoich destynacjach
docelowych oraz kontrahentach przede wszystkim
ze środowiska internetowego. Otrzymane w ten

P R E Z E N TA C J A F I R M Y

p r o f. d r h a b. i n ż .
m a r i u s z W A S I A K,
p r o f. P W

dr inż. r o l a n d
J A C H I M O W S K I

sposób informacje są znacznie rozdrobnione i niejednorodne. Nie ma podstawowego standardu określającego zakres i treść takich informacji i przez to

p r o f. d r h a b. i n ż .
M a r i a n n a J a c y n a,
prof. zw. PW
Dziekan Wydziału Transportu
Politechniki Warszawskiej
Zespół z Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej
z chęcią włączył się do prac nad projektem EPLOS dostrzegając jego wartość naukową i poznawczą, a także praktyczny potencjał powstającego rozwiązania i możliwości jakie
da swoim użytkownikom. Konfiguracja usług logistycznych
w dzisiejszych warunkach musi odbywać się dynamicznie,
w reakcji na bieżące zapotrzebowanie klientów i w oparciu
o aktualne dane. Tylko wtedy będzie ona niezawodna i konkurencyjna. EPLOS otwiera nowe możliwości konfiguracji
usług logistycznych za pomocą rozwiązań internetowych
i jest jednym z pierwszych narzędzi tego typu na obszarze
Europy Środkowo-Wschodniej. Udział Politechniki Warszawskiej pozwolił na rozszerzenie funkcjonalności EPLOS
również na obszar Polski. Konsorcjum tworzą partnerzy
o ugruntowanej pozycji, dysponujący wiedzą i doświadczeniem, a potencjał naukowo-badawczy Wydziału Transportu
doskonale wpisuje się w potrzeby projektu.

mgr p i o t r
K L I M E K

pracownicy firm logistycznych poświęcają znaczną
część swojego czasu na wyszukiwanie rzeczywiście
potrzebnych informacji o trasie przewozu, terminalach docelowych, miejscach odpoczynku kierowców, ograniczeniach w poszczególnych terminalach
logistycznych, terminalach transportowych (lotniskach, stacjach kolejowych, terminalach transportu
intermodalnego) itp. zamiast efektywnie wykorzystywać swój czas do organizacji własnych procesów.
Właśnie ten problem będzie rozwiązywać portal
EPLOS, w którym wszystkie powyżej opisane informacje będą dostępne z jednego miejsca i za pomocą
jednego narzędzia. Dane zostaną zorganizowane
w jednolitej przejrzystej formie i pracownicy firm
logistycznych będą mieć do nich łatwy dostęp. Zakładamy wykorzystanie portalu przez operatorów
logistycznych, przewoźników, spedytorów, zakłady
produkcyjne wykonujące własne przewozy i instytucje edukacyjne, które narzędzie to będą mogły
wykorzystywać do kształcenia specjalistów logistycznych.
Znacznych korzyści oczekujemy przede wszystkim
dla małych i średnich firm logistycznych, które
będą w stanie oferować swoje usługi kilkukrotnie
większej liczbie odbiorców i potencjalnych kontrahentów w skali europejskiej, co będzie miało pozytywny efekt na stabilność i wzrost tych firm. Wpłynie to w znaczący sposób na ich konkurencyjność
w stosunku do dużych firm międzynarodowych.
Lepsza współpraca firm logistycznych w rezultacie przyniesie wyższą jakość usług logistycznych
dla odbiorcy końcowego.
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EPLOS będzie funkcjonował jako niezależne centrum informacji

z narzędziami do wyszukiwania i planowania dostępnymi dla wszystkich
podmiotów łańcucha logistycznego.

Marcin Ż u r o w s k i
Dyrektor zarządzający, Terminal Chryzanów
ANDREX LOGISTICS
ANDREX LOGISTICS jako wiodący operator logistyczny na
granicy kolejowej z Białorusią jest bardzo zainteresowany
korzystaniem z portalu EPLOS. Najważniejszą cechą tego
portalu jest możliwość podzielenia się swoimi danymi z przyszłymi kontrahentami - nawet takimi, których jeszcze nie
znamy. Na pewno będziemy przekazywać tam nasze najnowsze informacje na temat naszych możliwości technicznych.

cji, godzin otwarcia, dostępnych usług, czy ewentualnych opłat za korzystanie z tej infrastruktury.
Podobny był zakres pozostałych pytań zawartych
w ankiecie, które dotyczyły terminali przeładunkowych oraz centrów logistycznych. Oddzielną grupę
pytań stanowiły te dotyczące zainteresowania podmiotów branży logistycznej aktualnymi zmianami
w krajowych i europejskich przepisach prawa, mających wpływ na realizację procesów logistycznych
oraz dostęp do nich. Respondenci wskazywali, które
z wymienionych w ankiecie informacji charakteryzujących infrastrukturę transportu oraz podmioty
branży logistycznej (terminale, centra logistyczne)
były dla nich ważne z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej. Jednocześnie ankieta
umożliwiała określenie praktykowanego aktualnie
w tych przedsiębiorstwach sposobu pozyskiwania
interesujących je informacji (wyszukiwanie ręczne,
czy też zautomatyzowany dostęp do informacji).

POTRZEBY RYNKU
Wyspecyfikowanie zakresu funkcjonalności, które
będą oferowane przez narzędzie EPLOS wymagało
przeprowadzenia ankiety wśród potencjalnych jego
użytkowników. W swym założeniu, wyniki ankiety
miały ukierunkować twórców EPLOS na potrzeby
uczestników rynku logistycznego w zakresie dostępu do informacji niezbędnych dla realizacji procesów logistycznych. Treść ankiety skupiała się wokół
zapotrzebowania podmiotów rynku logistycznego
na aktualne informacje dotyczące m.in. parametrów infrastruktury transportowej na poszczególnych jej odcinkach istotnych z punktu widzenia realizacji transportu (ograniczenia tonażowe,
ograniczenia skrajni, zakazy wjazdu dla pojazdów
z ładunkami niebezpiecznymi, ograniczenia prędkości, opłaty za dostęp do infrastruktury, aktualne
natężenie ruchu). Równie ważne w tym miejscu
były pytania o elementy punktowe infrastruktury
transportowej (stacje paliw, parkingi, myjnie, hotele
itp.). Pytania te, odnosiły się m.in. do ich lokaliza106

Rafał G ó r s k i
Prezes zarządu
LS Logistics Sp. z o.o.
LS Logistics to firma, która od wielu lat funkcjonuje na rynku usług logistycznych oferując kompleksową obsługę logistyczną i kooperując z wieloma firmami w kraju i za granicą.
Projektowi EPLOS przyglądam się z ciekawością od samego
początku. Byłem chyba pierwszą osobą, która wypełniła ankietę. Pracuję w logistyce od prawie 20 lat i na podstawie
moich osobistych doświadczeń mogę stwierdzić, że istnieje
konkretne zapotrzebowanie na scentralizowaną informację
logistyczną. Warunkiem powodzenia projektu będzie oczywiście zapewnienie aktualności danych dotyczących zarówno infrastruktury, jak i samych podmiotów logistycznych.

P R E Z E N TA C J A F I R M Y

DANE WYSZUKIWANE RĘCZNIE
Przeprowadzona wśród uczestników rynku logistycznego ankieta przede wszystkim jednoznacznie
wykazała zasadniczą potrzebę szybszego dostępu
do informacji logistycznej. Wyniki ankiety wskazują, iż około 80 proc. informacji o infrastrukturze
transportowej oraz o terminalach przeładunkowych i centrach logistycznych wyszukiwana jest
w firmach ręcznie. Wpływa to oczywiście nie tylko
na stratę czasu, ale także na liczbę popełnianych
w tym zakresie błędów. Także jakość danych pozyskiwanych ręcznie niejednokrotnie może budzić
wiele wątpliwości. Stąd zdecydowana większość
respondentów wyraziła swoje zainteresowanie
możliwością szybkiego dostępu do interesujących
ich informacji, które są niezbędne do realizacji
ich procesów logistycznych.
GOTOWOŚĆ DO „MÓWIENIA” O SOBIE
Przedsiębiorstwa biorące udział w ankiecie były
zgodne co do konieczności publikowania informacji
o świadczonych przez nie usługach oraz godzinach
ich pracy. Chęć publikowania informacji o swoim
wyposażeniu zdecydowanie wyrażali przewoźnicy,
z kolei pozytywnie na możliwość publikowania informacji o wolnych przestrzeniach magazynowych
odpowiedzieli zarządcy punktowej infrastruktury
transportowej oraz dostawcy usług logistycznych
skupiających się wokół magazynowania. Mniej

Krzysztof K o c
Właściciel
KONTRAST
Firma KONTRAST jest dystrybutorem produktów wyposażenia wnętrz i artykułów tekstylnych. W swojej pracy na co
dzień stykamy się z koniecznością wyszukiwania rozproszonych informacji, które w przyszłości mają być do pozyskania
z jednego miejsca - portalu EPLOS. Drugim powodem, dla
którego z ciekawością będziemy oczekiwać dalszego rozwoju projektu, jest to że obecnie budujemy centrum logistyczne w Łapach. Kiedy projekt EPLOS zostanie zrealizowany
i będzie funkcjonował zgodnie z obecnymi założeniami chętnie zamieścimy w nim (i będziemy aktualizować) informacje o usługach świadczonych w naszym centrum i o jego
wyposażeniu

inż. Rostislav V a š e k
CID International a.s
Inicjator i lider międzynarodowego
projektu EPLOS
Firma CID International, a.s. już ponad 20 lat jest zaangażowana lat w rozwój systemów informatycznych dla logistyki.
Przez cały ten czas zmagaliśmy się z fragmentacją i różnorodnością informacji potrzebnych do planowania operacji
logistycznych. Brak podstawowych standardów uniemożliwiał systemową integrację, która zapewniłaby firmom logistycznym niezbędną wartość dodaną. Dlatego zaczęliśmy
rozważać pomysł stworzenia portalu logistycznego, który
skupiałby te dane w jednym miejscu i zapewniał ich standaryzację.

chętnie przedsiębiorstwa te wyrażały swoje zainteresowanie publikowaniem cen świadczonych usług.
Należy zatem sądzić, iż powstanie narzędzia informatycznego oferującego możliwość automatycznego dostępu do informacji logistycznej, stanowić będzie ważny krok dla rozwoju rynku logistycznego,
poprzez wzrost efektywności planowania procesów
logistycznych i przyspieszenie realizacji procesów
logistycznych.
* Projekt EPLOS współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu EUREKA. Realizowany jest przez OLTIS
Polska i Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej wspólnie z partnerami z Czech, Słowacji
oraz Chorwacji. Okres realizacji projektu międzynarodowego to styczeń 2017 – grudzień 2020.
W Polsce projekt jest realizowany od lipca 2017 i zakończony zostanie w połowie roku 2020.
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DUŻE POWIERZCHNIE SĄ TRENDY

Ponad 400,000 m2 pod wynajem i 190,000 m2 nowych magazynów – tak P3 Logistic Parks zakończyło 2017 r. w Polsce, przy
okazji udostępniając ciekawe badanie magazynowych trendów.
Wg badania, wykonanego pod koniec 2017 r. przez PMR Consulting & Research na zlecenie P3 Logistics Parks oraz Fiege, rynek
w najbliższych latach będzie kształtowany przez rosnący popyt
na powierzchnie magazynowe i usługi logistyczne. Deweloperzy
tacy jak P3 Logistic Parks odczuwają coraz silniejszy wpływ tych
trendów.
W ostatnich latach zmienił się też trend co do wielkości magazynów. Do niedawna obiekty o kilkunastu tysiącach mkw. były
rzadkością. Obecnie 42 proc. firm korzysta z magazynów o min.
10,000 m2 a 23 proc. z obiektów większych niż 30,000 m2.

LEGENDA PO LIFTINGU

STILL wprowadza nową generację legendarnego elektrycznego
wózka czołowego RX 20, pierwszego modelu z redukującą czas
i ryzyko boczną wymianą baterii. Teraz będzie jeszcze bardziej
kompaktowy i ergonomiczny.
Nowy RX 20 jest krótszy i niższy – mimo to, mieści baterię o podwyższonej pojemności (625 Ah), a w kabinie operatora jest więcej
miejsca. W modelach RX 20-14C i RX20-16c o udźwigu 1,4 i 1,6 t,
zastosowano skróconą ramę ułatwiającą manewrowanie w wąskich korytarzach. Standardowa wysokość na poziomie 2035 mm
pozwala na rozładunek kontenerów, a dostępny opcjonalnie model
z dachem obniżonym do 1949 mm zmieści się w niskich bramach
i wagonach. W porównaniu z poprzednikami, warianty 3-kołowe
są nawet o 29 mm, a 4-kołowe – o 171 mm mniejsze.

ZIELONY CROSSDOCK
SZYTY NA MIARĘ

Panattoni Europe wybuduje w Radzyminie centrum dystrybucji
przesyłek kurierskich dla DHL Parcel Polska. Obiekt o charakterze cross-docka będzie liczyć blisko 9 tys. mkw.
Budowa wystartowała na początku br., a zakończy się w październiku 2018 r. Obiekt o niestandardowej wysokości 7,5 m będzie dostosowany do planowanych rozwiązań w budynku, m.in. sortera.
Sama hala zajmie 7 500 mkw. i będzie mieć ok. 108 bram dla pojazdów. Na terenie przewidziano ok. 23 tys. mkw. placów manewrowych, dróg i parkingów. Całość będzie mieścić się blisko istniejącego kompleksu Panattoni Park Radzymin. Obiekt ma spełniać
założenia budownictwa zielonego, m.in. przez oświetlenie LED,
odzysk wody i możliwość ładowania w przyszłości samochodów
elektrycznych.

ZMIANA WARTY
W WĘGIERSKIM PARKU

Prologis, Inc. poinformowała 8 marca o sprzedaży Prologis
Park Hegyeshalom na Węgrzech firmie Horvath Rudolf Intertransport Ltd, węgierskiemu dostawcy usług logistycznych.
Przedmiotem transakcji jest w pełni wynajęty obiekt magazynowy klasy A o powierzchni 32 300 mkw. oraz 24 hektary gruntów.
Obiekt leży w rejonie styku trzech granic: węgierskiej, austriackiej
i słowackiej. Można łatwo dostać się z niego autostradą do Bratysławy, Wiednia i Budapesztu.
– Nasza strategia koncentruje się na rynkach z wysokimi barierami wejścia, wykazującymi wysoki popyt przy niskim wskaźniku
pustostanów. Zgodnie z tą polityką, będziemy dalej skupiać uwagę
na kluczowych lokalizacjach w regionie Budapesztu – powiedział
László Kemenes z węgierskiej Prologis.

AMICA –
NAJWYŻSZY
MWS W POLSCE
MWS - JEDNOOSOBOWY
OLBRZYM
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W sierpniu 2017 r. Amica oddała do użytku nowy
Magazyn Wysokiego Składowania. Budynek o wysokości
prawie 47 m jest najwyższym tego typu obiektem
w Polsce oraz największym tego typu obiektem
w branży AGD w całej Europie.

Logistics Manager

dr inż. maciej G N I A D E K
Pracuje jako koordynator ds. oprogramowania przesyłowego w Amice S.A. Posiada doświadczenie
w zakresie projektowania, modernizacji i utrzymywania w ruchu maszyn produkcyjnych i systemów
informatycznych. Pracę naukową traktuje jako wyzwanie pozwalające rozwinąć umiejętności umożliwiające rozwiązywanie codziennych problemów inżynierskich. Autor prac naukowych z zakresu precyzyjnego
sterowania elektromechnicznymi układami drgającymi.

grupa
A M I C A to największy polski i jeden z największych europejskich producentów Artykułów Gospodarstwa Domowego, którego urządzenia są obecne na 55 rynkach zarówno
europejskich, jak i w Azji, na Bliskim Wschodzie
oraz w Australii. Około 70 procent obrotów marki
generowanych jest poza granicami Polski. Grupa
zatrudnia blisko 3 tys. pracowników, w tym ok. 500
osób poza Polską. W swoim portfolio posiada takie
marki jak Amica, Hansa, Gram i CDA.
W sierpniu 2017 roku Amica oddała do użytku
Magazyn Wysokiego Składowania - największy
tego typu obiekt w Polsce oraz jeden z największych w Europie. Budynek na stałe wpisał się już
w krajobraz Wronek i z pewnością nie zostanie
przeoczony przez nikogo przejeżdżającego przez
miasto. O wielkości projektu najlepiej świadczą
liczby (tab.1).
GENEZA POWSTANIA MAGAZYNU
Magazyn nie powstałby jednak tylko po to, aby
chwalić się danymi statystycznymi. Decyzja o budowie została podjęta przede wszystkim na pod112

stawie bilansu ekonomicznego. We wcześniejszych
latach Amica wynajmowała powierzchnie magazynowe w kilku lokalizacjach. W perspektywie długofalowej koszty najmu powierzchni magazynowych
według naszych szacunków znacznie przewyższyłyby koszty budowy własnego magazynu. Budowa obiektu to wynik rozwoju i rosnących potrzeb
firmy sprzedającej swoje produkty do ponad
55 krajów świata.
Magazyn to przede wszystkim projekt logistyczny. Dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań
możliwe było znaczne poprawienie pracy działu
logistyki oraz obsługi klientów. Inicjatywa została podjęta zgodnie z długofalową wizją rozwoju
firmy w ramach realizowanej od 2014 r. strategii
„HIT 2023”.
Oprócz czystej analizy ekonomicznej bardzo ważnym argumentem za budową magazynu były względy technologiczne związane m.in. z kontrolą jakości.
Wyroby gotowe znajdujące się w magazynie mogą
być identyfikowane i lokalizowane z dokładnością
do pojedynczego numeru seryjnego. Właściwość ta
pozwala dodatkowo pilnować wydawania produk-
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Pracownicy magazynu zajmujący się załadunkiem samochodów
oraz kompletacją towaru mają do swojej dyspozycji
przenośne urządzenia (tablety i skanery kodów)…

• prawie 47 m wysokości magazynu,
• 6,5 tys. m2 powierzchni magazynu,
• 7,5 razy mniejsza powierzchnia w porównaniu do magazynów płaskich o podobnej pojemności,
• 2,5 tys. ton wykorzystanej stali,
• 10,5 tys. m3 wykorzystanego betonu,
• 20 km specjalnych pali wzmacniających grunt,
• 42 km rur instalacji przeciwpożarowej,
• 26 tys. tryskaczy instalacji gaśniczej,
• 26 tys. miejsc paletowych,
• 230 tys. sztuk wyrobów gotowych - dużego AGD,
• 5 układnic regałowych,
• 35 ton - waga pojedynczej układnicy,
• 57 mln zł - kosztu projektu,
• Ponad 60 tirów obsługiwanych średnio w ciągu doby,
• Odporność na podmuchy wiatru o prędkości 150 km/h,
• 1600 produktów może zostać przyjętych i wydanych z magazynu w ciągu godziny,
• 1 człowiek obsługujący magazyn automatyczny,
• 1 rok realizacji projektu,
• 1 300 000 zleceń transportowych wykonanych przez magazyn przez pierwsze pół roku pracy.

tów z magazynu zgodnie z zasadą FIFO (First In
First OUT), LIFO (Last In First OUT) lub dowolną
inną definiowalną algorytmicznie. W przypadku
konieczności przeprowadzenia dodatkowej kontroli jakości produktów według określonego kryterium (data produkcji, seria produkcyjna itp.) mamy
pewność, że wszystkie niezbędne wyroby zostaną
wydane z magazynu oraz ponownie skontrolowane.
Dodatkowym plusem budowy Magazynu Wysokiego Składowania było zwolnienie miejsca
pod powierzchnie produkcyjną co w najbliższej
przyszłości przyczyni się do bezpośredniego rozwoju technologii oraz wzrostu zatrudnienia i mocy
produkcyjnych zakładu. Wcześniej część budynków znajdujących się na terenie wronieckiej fabryki
było wykorzystywanych jako magazyny. Obecnie
powierzchnia ta jest sukcesywnie przekształcana
w obszar ściśle produkcyjny.

Warto podkreślić, że w czasie budowy magazynu
Amica zdecydowała się na współpracę z wiodącymi
światowymi dostawcami technologii. Sama budowa
w dużej części została wykonana przez firmy lokalne przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych
standardów jakościowych. Amica jest mocno związana z regionem i od początku naszym celem było,
żeby podczas realizacji projektu współpracować
z możliwie największą liczbą firm z Polski i regionu,
ponieważ wierzymy, że tylko w ten sposób możemy
faktycznie budować silną pozycję firmy zarówno
jako pracodawcy, jak i partnera biznesowego.
Jak wielkim przedsięwzięciem była budowa magazynu można przekonać się na własne oczy – w serwisie YouTube na kanale „Fabryka Kuchni Wronki”
dostępne są filmy time lapse pokazujące proces budowy Magazynu Wysokiego Składowania. Warto
zapoznać się także z filmem pokazującym transport
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układnic regałowych – elementy o długości 45 metrów zostały dostarczone do firmy bezpośrednio od
producenta. Transport tak dużych elementów stał
się lokalną sensacją i pomimo nocnej pory był obserwowany przez setki mieszkańców Wronek, którzy mogli przyglądać się na żywo jak realizuje się
tak gigantyczne przedsięwzięcia logistyczne.
ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE
Magazyn Wysokiego składowania to oczywiście
nie tylko wysoki budynek – to także (a być może
przede wszystkim) złożone systemy sterowania oraz
obiekty technologiczne.
W magazynie automatycznym znajduje się pięć
układnic regałowych o wysokości 45 metrów. Każda wyposażona jest w dwie pary wideł teleskopowych i może przenosić jednocześnie dwie palety
z wyrobami o masie ponad 600 kg każda (na palecie znajduje się do 12 sztuk dużego AGD – pralek, zmywarek, lodówek, kuchenek czy piekarników). Widły teleskopowe mogą pobierać palety
z regałów o podwójnej głębokości. Każda układnica
ma dostęp do miejsc regałowych na 16 poziomach,
pobierając i wydając także palety bezpośrednio
z systemu transporterów. Załadunek magazynu dokonywany jest na czterech dedykowanych stacjach.
Kolejne cztery stacje służą do rozładunku produktów. Wszystkie palety znajdujące się w systemie są
identyfikowalne przez unikalny numer seryjny
i mogą być w dowolnym momencie odnalezione.
Układ transportowy współpracuje także z maszynami owijającymi palety z produktami w folię
strech.
Systemem komputerowym nadrzędnym dla warstwy sprzętowej jest program klasy WMS (ang.
Warehose Management System). W tej warstwie
następuje trójstronna komunikacja – z warstwą
fizyczną (poprzez sterowniki PLC), z użytkownikiem (poprzez dedykowaną aplikację PC i urządzenia przenośne) oraz z systemem klasy ERP (SAP).
System WMS (autorskie rozwiązanie firmy Kardex
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MLOG) wyposażony jest w narzędzia niezbędne do
operowania magazynem – wizualizację i sterowanie automatyką, zarządzanie zleceniami, przepływ
materiałów, zarządzanie pracą operatorów wózków
widłowych itp.
Z kolei najwyższą warstwę zarządzania magazynem
stanowi system SAP. Na tym poziomie dysponowane są zlecenia wydania produktów na podstawie
bezpośredniej korelacji z systemem awizacji samochodów przyjeżdżających do magazynu.
Pracownicy magazynu zajmujący się załadunkiem
samochodów oraz kompletacją towaru mają do
swojej dyspozycji przenośne urządzenia (tablety
i skanery kodów), dzięki którym każdy ruch magazynowy jest bezpośrednio rejestrowany w systemie
nadrzędnym. Bezpośrednie księgowanie wszystkich ruchów magazynowych zarówno w części magazynu wysokiego składowania, jak i w magazynie
blokowym pozwalają m.in. na przeprowadzanie
ciągłej inwentaryzacji „w ruchu” bez konieczności
zatrzymywania pracy magazynu.
Oprócz podstawowych elementów technologicznych obiekt wyposażony jest w szereg układów
wspierających – systemy przeciwpożarowe, gaśnicze, monitoringu energii itp. Magazyn jest również
bezpośrednio połączony (transporterami) z wydziałami produkcyjnymi.
OBSŁUGA I SERWIS
Magazyn Wysokiego Składowania działa w większości automatycznie. Bezpośrednio obsługą magazynu i eliminacją wszelkiego rodzaju mikroprzestojów zajmuje się jedna osoba. Oprócz operatora
systemu magazynowego w obiekcie pracują operatorzy wózków widłowych oraz pracownicy transportowi zajmujący się kompletacją zamówień zarówno
z MWS jak i części płaskiej (przetrzymywanie części asortymentu w MWS ze względu na np. małe
gabaryty byłoby nieoptymalnym wykorzystaniem
pojemności magazynu).

Bezpośrednio obsługą magazynu i eliminacją wszelkiego rodzaju
mikroprzestojów zajmuje się jedna osoba.
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W magazynie automatycznym zyskiwana jest nowa jakość –
to towar przyjeżdża do osoby kompletującej zamówienie.

Główną różnicę w obsłudze Magazynu Wysokiego
Składowania w porównania do magazynów klasycznych stanowi ograniczenie ilości koniecznych
od wykonania operacji. W magazynach płaskich
każdorazowa kompletacja towaru wymaga wielu
przejazdów pomiędzy różnymi miejscami składowania. W magazynie automatycznym zyskiwana
jest nowa jakość – to towar przyjeżdża do osoby
kompletującej zamówienie. Magazyn dodatkowo
nie pomyli półki, sztuki czy towaru i zawsze wyda
produkty zgodnie z przyjętą strategią (np. zgodnie
z logiką FIFO).
Zgodnie z wymaganiami przepisów układnice regałowe muszą być regularnie serwisowane. Na potrzeby MWS w zespole Działu Inwestycji i Utrzymania Ruchu zostały wytypowane i przeszkolone

osoby, które mogą przeprowadzać bieżące naprawy, remonty oraz przeglądy serwisowe. Większość
prac (zarówno bezpośrednio przy urządzeniach
jak i w systemach zarządzających) jest zatem wykonywana przez wewnętrzny zespół. Aby zminimalizować ryzyko nieprzewidzianej awarii okresowo
przegląd dokonywany jest wspólnie z serwisem
producenta. Takie rozwiązanie pomaga jednocześnie podnosić kwalifikację zespołu wewnętrznego i optymalizować koszty utrzymania urządzeń
w ruchu.
Znaczna część obsługi magazynu jest związana bezpośrednio z systemami informatycznymi.
W związku z tym nad zapewnieniem ciągłości pracy, stabilności systemów i baz danych oraz cyberbezpieczeństwa pracuje zespół wsparcia IT.
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Większość operacji na danych odbywa się w wewnętrznej chmurze.

T akie zarządzanie magazynem umożliwia znacznie większą automatyzację
oraz robotyzację procesów technologicznych.

Magazyn Wysokiego Składowania stanowi dodatkowo wyzwanie personalne. Bardzo ważne
jest aby przy obsłudze obiektu tego typu posiadać
odpowiednio liczną i wysoce wykwalifikowaną
kadrę
pracowników,
którzy
wykorzystają
potencjał obiektu. W skład zespołu muszą
wchodzić zarówno wykwalifikowani logistycy
jak i informatycy, automatycy czy pracownicy
służb remontowych.
CZWARTA REWOLUCJA
PRZEMYSŁOWA?
Coraz częściej w przemyśle słyszy się o czwartej
rewolucji przemysłowej. Magazyn Wysokiego Składowania działający w Amice z pewnością jest zgodny z większością wyzwań i wymagań stawianych
przez czwartą rewolucję przemysłową.
Pierwsze wyzwanie stawiane przez czwartą rewolucję przemysłową dotyczy zmiany profilu pracowników. Jak wspomniałem w poprzedniej części osoby pracujące przy nowoczesnych technologiach
muszą być odpowiednio wysoko wykwalifikowane
aby móc wykorzystać potencjał obiektu. Zmiany
tego typu są charakterystyczne dla nowoczesnych
i innowacyjnych firm stawiających na rozwój technologiczny.

Urządzenia pracujące w Magazynie Wysokiego
Składowania w dużej mierze są elementami wyposażonymi w moduły szeroko pojętego Internetu
Rzeczy. Integracja wielu urządzeń w sieci pozwoliła
dodatkowo na unifikację, skalowalność i modułowość systemów sterowania.
Kolejne elementy związane z Industry 4.0, takie jak
monitoring zużycia mediów, cyberbezpieczeństwo
czy integracja systemów informatycznych zostały
już wspomniane w poprzednich częściach artykułu.
Amica, budując magazyn, zdecydowała się postawić na nowoczesność. Innowacje zostały jednak
wdrożone w sposób rozsądny i tylko w miejscach,
w których przynoszą one wymierne korzyści jakościowe i ekonomiczne.
PRZYSZŁY ROZWÓJ MAGAZYNU
Obserwując pracę magazynu przez pierwsze miesiące od momentu uruchomienia można stwierdzić,
że centrum logistyczne we Wronkach zyskało nową
jakość. Wstępny projekt budowy zakładał możliwość rozbudowy magazynu o kolejną część. Druga faza projektu może zostać uruchomiona wraz
ze wzrostem mocy produkcyjnych i zwiększeniem
zapotrzebowania na powierzchnię magazynową.
PODSUMOWANIE

Praca na dużych zbiorach danych jest domeną aplikacji zgodnych z ideą Industry 4.0. System WMS
zarządzający pracą Magazynu Wysokiego Składowania w każdym momencie przetwarza i analizuje
duże zbiory danych dobierając optymalną strategię
wydawania produktów z magazynu tak, aby w pełni
wykorzystać możliwości MWS. Większość operacji na danych odbywa się w wewnętrznej chmurze.
Takie zarządzanie magazynem umożliwia znacznie
większą automatyzację oraz robotyzację procesów
technologicznych (co zostało zaimplementowane
w MWS).
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Amica jako jedną z największych firm w Polsce
stawia na nowoczesność. Zarówno najnowsze serie produktowe firmy jak i procesy technologiczne
i logistyczne ulegają ciągłemu rozwojowi. Kolejne modernizacje i inwestycje mają na celu przede
wszystkim zapewnienie szeroko rozumianej konkurencyjności firmy.
Magazyn Wysokiego Składowania pokazał,
że w Amice nie tylko w sensie przenośnym
„Mierzymy Wysoko”.
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REGAŁY
AUTOMATYCZNE
MAGAZYN 4.0 –
INTR ALOGISTYCZNE
PERPETUUM MOBILE
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Robotyka, automatyka
i informatyka stały się
nieodzownym elementem
nowoczesnych procesów magazynowych.
Nic w tym dziwnego bowiem dzięki systemom
i rozwiązaniom tego typu zyskuje się usprawnienie
wielu procesów związanych z logistyką. Jest to jedno
z założeń koncepcji Magazyn 4.0.
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damian Ż A B I C K I
Damian Żabicki analityk, dziennikarz, redaktor zajmujący się tematyką techniczną i przemysłową.
Specjalista public relations z zakresie kreowania wizerunku produktów i usług branży przemysłowej.
Dyrektor zarządzający i pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością w firmie zajmującej się projektowaniem i produkcją przyrządów pomiarowych. Prowadzi szkolenia z zakresu systemów zarządzania jakością
i Lean Management.

automatyzacja
O B J Ę Ł A
przede wszystkim proces składowania za pomocą regałów. Na rynku dostępne są automatyczne
magazyny pojemnikowe oraz automatyczne magazyny paletowe. Podstawowym elementem zautomatyzowanego magazynu jest korytarz, po którym transportowana jest układnica. Na bokach
korytarza znajdują się regały, gdzie składowane są
pojemniki lub tace. Na jednym z końców regałów
jest miejsce, w którym operator obsługuje załadunek w myśl zasady „good-to-man” – „produkt do
operatora”. Układnica podaje pojemnik na stanowisko załadowcze za pomocą systemu przenośników.
Po zakończeniu czynności wykonywanych przez
operatora pojemnik odstawiany jest na regał. Oprogramowanie zarządzające steruje pracą urządzeń.
Wydajność systemu może być zwiększona za pomocą dodatkowych układnic oraz rozbudowanych
układów przenośników. Zaletami takiego rozwiązania jest zmniejszenie ilości pomyłek, zwiększenie
stopnia wykorzystania przestrzeni magazynowej
oraz bieżąca kontrola nad składowanym towarem.
Automatyczne magazyny dostępne są również
w wersji paletowej oraz w zabudowie o podwójnej
głębokości składowania, pozwalającej na przechowywanie dwóch palet w głębi regału.

Tower® pozwalający na przechowywanie elementów
dłużycowych takich jak pręty, profile, rury itd. oraz
arkuszy blach, płyt, laminatów, a także wiele innych
artykułów o dużych masach i wymiarach. Typowy
system zawiera dwie kolumny składowania oraz
jedną kolumnę transportową, w której porusza się
winda. Jej zadaniem jest przemieszczanie półek ze
stacji załadowczej oraz transport półek z kolumn
składowania do stacji załadowczej. Dodatkowy
układ napędowy na wysokości stacji załadowczej
zapewnia transport półek poza obrys przedniej kolumny składowania tak, by umożliwić załadunek
lub rozładunek półek przy pomocy suwnicy lub
wózka widłowego. Półki są składowane w obydwu
kolumnach na rozmieszczonych co kilkanaście centymetrów prowadnicach.
Z kolei z oferty firmy Dexion można wybrać m.in.
regały karuzelowe (HOCA) będące automatyczną
maszyną do magazynowania. Automatyczny regał
karuzelowy (HOCA) jest sterowanym komputerowo urządzeniem do przechowywania i przenoszenia składowanych towarów, która w znaczny sposób
usprawnia wydajność ich magazynowania i pobierania. HOCA zapewnia optymalne wykorzystanie
istniejącej długości pomieszczenia, gdy przestrzeń
robocza jest ograniczona lub niedostępna.

PRZYKŁADY RYNKOWE
Regały automatyczne oferuje m.in. firma Baumalog. Chodzi tutaj m.in. o automatyczny regał Twin
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Firma SLS oferuje m.in. regał windowy Compact
Lift wyposażony w standardową pojedynczą windę. To uniwersalny regał odpowiedni do większo-
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ści zastosowań. Jego głównym przeznaczeniem jest
składowanie jak największej ilości towaru na jak
najmniejszej powierzchni. Jest to możliwe dzięki dostępnej dużej wysokości regału windowego
(do 16m) oraz zagęszczeniu i optymalnemu rozmieszczeniu składowanych półek wewnątrz maszyny. Oprócz tego z oferty firmy SLS można wybrać
regały Weland Compact Double Deep. Są to regały windowe z podwójną głębokością składowania
półek. Ta technologia pozwala na zwiększenie powierzchni składowania o 100 proc. przy jednoczesnym zwiększeniu powierzchni wymaganej do
instalacji jedynie o 60 proc. w stosunku do standardowego regału windowego.

Marcin K o z ł o w s k i
dyrektor zarządzający
Baumalog Sp. z o.o.

Z racji rozwoju branży e-commerce kluczową rolę odgrywa
proces kompletacji. Aby tego dokonać należy wiedzieć czy
mamy dostateczną ilość towarów w magazynie oraz umożliwić szybkie, łatwe i niezawodne dotarcie do wskazanych
towarów z zapewnieniem jednoznacznych wskazówek dla
operatora w celu dokonania bezbłędnego procesu kompletacji. Powyższe warunki spełnia regał automatyczny Modula.
Mając na uwadze stosowane narzędzia takie jak: prosty
i przejrzysty interface operatora, pomocnicze urządzenia
skracające czas wykonywania kompletacji (klawisz zakończenia operacji lub dźwignia nożna), łatwy i dostępny od
ręki protokół komunikacji z systemami klasy WMS lub ERP
oraz laser wskaźnikowy do wskazywania przedziałów z jakich
należy pobrać materiały czy system podwójnego poziomu
transportu półek, który zapewnia skrócenie czasu wymiany półek do jedynie 3 sekund - regał automatyczny niesie
za sobą wiele możliwości.
Z punktu widzenia pojęcia przemysłu 4.0 kluczową rolę
odgrywa część informacyjna czyli zapewnienie pewnej
i bezbłędnej informacji o składowanych materiałach, ich ilości oraz położeniu. Z racji połączenia regałów z systemami
informatycznymi w łatwy i szybki sposób możemy reagować
na zmiany np. kolejności wykonywanych pobrań lub załadunków towarów do regałów automatycznych.

Z kolei firma SSI Schaefer oferuje m.in. automatyczne regały wysokiego składowania. Magazyny tego
typu zapewniają szereg korzyści, takich jak duża gęstość składowania towarów, bezpośredni dostęp do
każdego artykułu, wysoka szybkość i bezpieczeństwo realizacji procesów, doskonała dostępność
systemu (przez całą dobę) czy optymalne wykorzystanie przestrzeni. Różne warianty składowania
towarów, np. z głębokością pojedynczą lub wielokrotną, a także z ustalonymi odpowiednio szerokościami półek, zapewniają maksymalną w zakresie wykorzystania przestrzeni. Oprócz paletowych
magazynów automatycznych oferowane są w pełni
automatyczne systemy składowania pojemników,
kartonów i tac.
Ciekawą pozycję w swojej ofercie ma również firma Kardex Remstar. Chodzi np. regały Megamat
RS 180 pozwalające na zaprowadzenie porządku
w magazynie, pobieranie z magazynu tekstyliów
oraz małych części w pojemnikach – np. w sektorze
medycznym, przemyśle samochodowym, inżynieryjnym, przemyśle elektronicznym. Z kolei Shuttle XP 250/500 potrafi wykonać nawet najbardziej
wymagające zadania, bez względu na fakt, czy jest
to kwestia magazynowania części zamiennych, czy
też kompletowania towarów o niewielkiej objętości
w specjalnych klimatyzowanych jednostkach, bądź
w pomieszczeniach czystych. Shuttle XP 700 przemieszcza towary do 725 kg, co czyni go dobrym
rozwiązaniem przy efektywnym składowaniu i pobieraniu ciężkich narzędzi, komponentów i części
zamiennych.
Firma Temrex oferuje m.in. regały GIRO STOCKEUR TITAN, w których półki przesuwają się samoczynnie przed oknem dostępu operatora. Półka
z poszukiwanym towarem zatrzymuje się na wysokości pulpitu, a system sygnalizacji pomaga odnaleźć jego położenie.
Po przywołaniu półki (z klawiatury) lub towaru
(za pomocą PC) ta, wybierając najkrótszą drogę dojazdu, zatrzymuje się automatycznie na wysokości
okna dostępu. System diod LED wskazuje pozycję
wybranego towaru. Regały GIRO STOCKEUR
TITAN stosuje się do magazynowania towarów o objętości od 4 do 25 m3 i gęstości od 700 do 1300 kg/m3.
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Decydując się na zastosowanie rzędowych regałów paletowych powinno

uwzględnić się ciężar przechowywanego ładunku, bowiem regały tego typu

produkowane są dla lekkich, średnich, ciężkich oraz bardzo ciężkich materiałów.

Kamil B a r t n i k
dyrektor Działu Realizacji
Dexion Polska Sp. z o. o.
Najczęstszym powodem inicjującym proces rozważania zakupu regałów automatycznych jest potrzeba lepszego wykorzystania dostępnej powierzchni magazynowej. W trakcie
rozmów na temat tego rozwiązania, klienci dowiadują się
również, że np. regały automatyczne Tornado pozwalają nie
tylko zaoszczędzić do 70 proc. istniejącej powierzchni, ale
jednocześnie skrócić czas kompletacji o ponad 60 proc. oraz
zredukować liczbę błędów przy kompletacji o 70 proc. Wówczas, to te czynniki zaczynają odgrywać istotniejsza rolę dla
klienta. Natomiast na etapie końcowym, bardzo często okazuje się, że kluczową zaletą regałów Tornado jest łatwość
integracji z - najczęściej obecnym już u użytkownika - systemem ERP. Integracja ta, umożliwia wymianę danych o aktualnym statusie każdego zlecenia oraz stanie magazynowym
i tym samym pozwala w pełni wykorzystać korzyści płynące
z inwestycji w regały automatyczne. Dodatkową korzyścią
zakupu regałów automatycznych jest poprawa atrakcyjności
stanowiska pracy poprzez zwiększenie komfortu i polepszenie ergonomii. Chociaż jest to korzyść trudno mierzalna, to
jednak bardzo istotna z uwagi na rosnące koszty pracy i istniejące trudności z dostępnością pracowników. Dzięki zastosowaniu w regałach automatycznych metody kompletacji
„towar do człowieka”, eliminujemy konieczność pokonywania przez niego nawet kilkudziesięciu kilometrów dziennie,
wchodzenia po schodach czy potrzeby ciągłego schylania
się. Dodatkowo, praca z systemem automatycznym podnosi
też prestiż stanowiska i zwiększa zadowolenie pracowników
z wykonywanej pracy.

Ze względu na krótki czas dostępu do magazynowanych towarów regały tego typu są stosowane
w magazynach o dużym obrocie towarami.
Z oferty firmy Promag wybrać można m.in. regały
windowe pionowe VERTIMAG®. Są to regały automatyczne, w których przechowywane towary skła122

duje się na specjalnie zaprojektowanych do tego celu
tacach rozmieszczonych w dwóch rzędach, pomiędzy którymi porusza się winda (ruch w kierunku:
góra-dół) umożliwiająca transport tac pomiędzy
miejscem składowania w regale, a oknem obsługowym (konsultacyjnym). Regał jest idealnym rozwiązaniem w przypadku gdy składowany towar
znacznie różni się od siebie masą oraz wymiarami
(wysokością, długością, szerokością). Dostęp do
składowanych przedmiotów jest szybki (zastosowane urządzenie windowe jest bardzo wydajne), ergonomiczny („Towar do operatora”) i bezpieczny (fotokomórki zapewniają bezpieczeństwo operatora).
Firma System Poland oferuje m.in. regały Modula
OneTon z ładownością wynoszącą 990 kg na półkę
oraz kompletnym systemem bezpieczeństwa użytkownika. Z kolei regał windowy Sintes1 zaprojektowano z myślą o wykorzystaniu w niewielkich magazynach. System jest przeznaczony do składowania
i pobierania artykułów o małych gabarytach takich
jak części elektroniczne, farmaceutyki czy drobne
narzędzia. Regał Modula Sintes1 ma wewnętrzną
konstrukcję nośną wykonaną ze stali ocynkowanej
zabudowaną zewnętrznymi panelami wykonanymi
z blachy powlekanej.
ZRÓŻNICOWANY ASORTYMENT
Podobną zasadę działania ma technologia Lean
Lift, doskonale nadająca się do przechowywania
elementów o nietypowych kształtach oraz zmieniającym się asortymencie i ilości. Istotnym elementem w Lean Lift jest ruchomy podajnik, mający
za zadanie pobieranie lub umieszczanie ruchomych
półek w odpowiednich miejscach składowania.
Półki mogą być umieszczone na przedniej lub tylnej
ścianie regału w prowadnicach rozmieszczonych co
kilka centymetrów. Za prawidłowe umieszczenie
półek odpowiadają systemy optyczne. Ich zadaniem
jest określenie maksymalnej wysokości produktu
na półce i zarezerwowanie miejsca. W Lean Lift nie
są określone stałe odległości między półkami.
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ratora. Bardzo często regały karuzelowe współpracują z technologiami automatycznej identyfikacji,
chociażby systemami kodów kreskowych czy RFID.

Karolina T o k a r z
prezes zarządu, dyrektor naczelny
PROMAG S.A.
PROMAG S.A. oferuje inwestorom wsparcie na każdym
etapie realizacji projektów zautomatyzowanych systemów
składowania, dostarczając je w komplecie z automatycznymi systemami transportu, paletyzacji i pakowania. Oferowane systemy integrujemy z zewnętrznymi systemami
produkcji lub dystrybucji, co gwarantuje niezawodność
i wysoką wydajność procesów. Naszym klientom oferujemy
w tym obszarze audyt logistyczny, opracowanie koncepcji
rozwiązania, bezpłatny projekt, dostawę, montaż, serwis
i szkolenia. Do wszystkich automatycznych rozwiązań dostarczamy oprogramowanie, które pozwala na sprawne
zarządzanie procesami. W naszej ofercie posiadamy także
systemy wspierające procesy kompletacji w postaci automatycznej identyfikacji produktów.
Aktualnie największy nacisk w obszarze rozwoju regałów
automatycznych kładzie się na optymalizację algorytmów
sterowania w celu dalszego zwiększenia ich wydajności
oraz zmniejszenia awaryjności. Cały czas nasi inżynierowie
pracują nad obniżeniem kosztów jednostkowych tego typu
rozwiązań, koncentrując się na poszukiwaniu tańszych, ale
jakościowo lepszych materiałów do ich produkcji. Jednym
z obszarów doskonalenia rozwiązań automatycznych jest też
zmniejszenie energochłonności tych urządzeń. Ważnym obszarem, nad którym pracują inżynierowie są również systemy sterowania, gdyż jest to najbardziej newralgiczny i kosztochłonny element systemów zautomatyzowanych.

REGAŁY KARUZELOWE
Regały karuzelowe typu Rotomat znajdują zastosowanie przede wszystkim przy magazynowaniu
narzędzi i części zamiennych, podzespołów elektronicznych, drobnych komponentów, matryc,
części samochodowych. Rozwiązanie to cechuje
przede wszystkim wysoka optymalizacja przechowanych produktów w szczególności standardowych
i drobnych. Rotomat działa na zasadzie pionowego
ruchu półek po spłaszczonej elipsie. Warto zwrócić
uwagę na fakt, że cały czas zachowane jest pionowe ułożenie półek. Ich kierunek zależy od tego czy
dana półka jadąc w górę czy w dół ma bliżej do ope-

Odmianą regału karuzelowego jest Lockomat,
w którym każda półka ma swój własny system dostępu, pozwalający na korzystanie z nich tylko wybranych użytkownikom. Osoby, chcące uzyskać
dostęp do odpowiedniej półki muszą potwierdzić
status za pomocą karty identyfikacyjnej lub hasła.
Informacje o grupach produktów wyświetlane są
na monitorze wyposażonym w ekran dotykowy.
Identyfikacja przedmiotów odbywa się z wykorzystaniem kodów kreskowych. Rozwiązanie to idealnie nadaje się do magazynowania wartościowych
przedmiotów, do których dostęp jest ograniczony.
Bardzo często technologia ta znajduje zastosowanie
przy składowaniu narzędzi, podzespołów elektronicznych czy też farmaceutyków.
PODSUMOWANIE
W ramach podsumowania warto wspomnieć o nowoczesnych konstrukcjach tradycyjnych regałów
paletowych. Np. rzędowe regały paletowe doskonale pasują do magazynów wysokiego składowania.
Decydując się na ich zastosowanie powinien być
uwzględniony ciężar przechowywanego ładunku,
bowiem regały tego typu produkowane są dla lekkich, średnich, ciężkich oraz bardzo ciężkich materiałów.
Modułowa konstrukcja pozwala na dowolne rozbudowywanie istniejących już miejsc składowania.
Zastosowanie połączeń śrubowych znacznie skraca
czas montażu lub demontażu. Opcjonalnie do regałów paletowych mogą być zastosowane półki z płyty
wiórowej, umożliwiające układanie przedmiotów
bezpośrednio na półce, a także belki poprzeczne
oraz podstawy do beczek, pozwalające na składowanie beczek, szpul, itp. Przydać mogą się również
oznaczenia rzędów, ułatwiające odszukanie miejsca
składowania, siatki ochronne zabezpieczające towar przed upadkiem i ograniczniki palet, chroniące
przed zbyt głębokim wysunięciem palety w głąb regału. Warto zwrócić uwagę na ochraniacze słupów,
zabezpieczające słupy przed uderzeniem spowodowanym np. wózkiem widłowym.
123

Logistics Manager

BTSY SPOKOJNE
O PRZYSZŁOŚĆ

SZYCIE NA MIARĘ
TECHNOLOGII KLIENTA
Rynek magazynowy charakteryzuje się obecnie
dużą ilością projektów „built-to-suit”. Nowe lokalizacje,
wyższy standard budynków oraz dopasowanie
do potrzeb najemców wpływają na rosnącą
popularność projektów BTS.
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trwający
O D K I L K U L A T stabilny
wzrost gospodarczy oraz wysoka pozycja polskiego rynku magazynowego w Europie sprawiają,
że inwestorzy chętni są do lokowania swojego kapitału. Polska została uznana za jedno z najlepszych
na świecie miejsc do inwestowania wg rankingu
US News & World Report, a wg danych firmy JLL
co dziesiąty metr kwadratowy magazynu wynajęty w 2017 roku w Europie był wynajęty w naszym
kraju. Zdecydowana większość BTS-ów powstaje
w wyniku napływu zagranicznych inwestorów do
Polski. Firmy działające na skale globalną przywiązują duża wagę do efektywnego zarządzania procesami magazynowania i produkcji, którym sprzyja
nieruchomość dostosowana do ich potrzeb.

- Większość inwestycji przeprowadzamy dla podmiotów z kapitałem zagranicznym. Częstym powodem ich realizacji jest obsługa kontrahentów
za granicą, a nie zaspokojenie zapotrzebowania
polskiego rynku. Dla polskich przedsiębiorstw nadal bardziej popularna jest struktura własności lub
najem na terenie parku, gdzie nie trzeba zawierać
długoterminowych umów najmu – mówi Marek
Foryński, dyrektor zarządzający BTS Group w Panattoni Europe.
Szczególnie poszukiwane są portfele logistyczne
i duże projekty BTS wynajęte dla wartościowych
najemców. Ogólnoeuropejski trend kompresji stóp
procentowych dotyczy również polskich nieru-
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chomości, choć nadal produkty logistyczne i przemysłowe w Polsce są tańsze, niż w krajach Europy
Zachodniej. Średnie stopy kapitalizacji w zależności
o typu obiektu kształtują się na poziomie od 6,5 proc.
do 7,5 proc., wyjątek stanowią pojedyncze obiekty BTS wynajęte dla międzynarodowych marek.
- Zarówno wysoka konsumpcja wewnętrzna, jak
i inwestycje zagranicznych firm w kraju, mają
wpływ na rozwój rynku obiektów szytych na miarę. Prognozy co do sytuacji gospodarczej w naszym
kraju są optymistyczne, co również sprzyja powstawaniu nowych budynków typu BTS. Dzięki czemu
w polskim rynku magazynowym wciąż tkwi duży
potencjał do dalszego rozwoju – mówi Bartosz Michalski, dyrektor Developmentu SEGRO.
KLIENT NOWEJ ERY
Należy przede wszystkim zwrócić uwagę, że realizacja obiektów BTS to nic innego jak powstanie
inwestycji uwzględniającej szereg konkretnych
potrzeb klienta w taki sposób, aby maksymalnie
wykorzystać np. przestrzeń składowania, zoptymalizować proces produkcyjny lub dopasować przestrzeń do technicznych uwarunkowań prowadzonej działalności. To klient kształtuje powierzchnię,
która będzie mu dedykowana i to on określa szczegóły planów wedle własnych potrzeb - projekt jest
realizowany dokładnie na miarę jego wymagań,
oczywiście z pomocą merytoryczną i wsparciem
dewelopera.
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Firma poszukująca powierzchni typu BTS jest
klientem wymagającym, koncentruje się na swoim biznesie i optymalizacji procesów. Każdy nowopowstały budynek zawiera m.in. linie technologiczne, systemy podajników, malarnie, linie
spawalnicze, które często swoją wartością przekraczają wartość budynku. Dokładając do tego
presję na wykonanie obiektu w najwyższej jakości
i wyznaczonym terminie, wyłania się obraz klienta
BTS jako klienta zmotywowanego i wymagającego.
- Budynki realizowane na specjalne zamówienie
klienta to rozwiązanie gwarantujące ich optymalne
dopasowanie do konkretnych potrzeb firmy. Dlatego indywidualizacja na rynku magazynowym nabrała w ostatnich latach tak dużego rozpędu i nic
nie wskazuje na to, aby ten trend miał się odwrócić
– mówi Bartosz Michalski, dyrektor Developmentu
SEGRO.
E-COMMERCE NAPĘDZA MAGAZYNY
W strukturze popytu duże umowy najmu na realizację inwestycji BTS dominowały wśród klientów
z sektora e-commerce i sieci handlowych. Prognozuje się, że w wyniku zmian zachowań konsumentów oraz nowych regulacji zakazu handlu
w niedzielę, wolumen rynku zakupów online będzie
wzrastał. Rynek e-commerce będzie główną siła napędową rynku logistycznego i przemysłowego.
- Najwięcej zapytań o magazyny BTS otrzymujemy z branży e-commerce, przemysłowej oraz mo-
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Zdecydowana większość BT S-ów powstaje w wyniku napływu
zagranicznych inwestorów do Polski.

toryzacyjnej. Operatorzy logistyczni skupiają się
głównie na dużych aglomeracjach, gdzie każdy deweloper posiada swój park magazynowy dostępny
do jednoczesnego wynajęcia przez wielu najemców
i tam może zaoferować powierzchnię dla firm 3PL.
Umiejscowienie firm logistycznych w takich parkach magazynowych jest naturalne z uwagi na fakt,
że zazwyczaj firmy te poszukują powierzchni magazynowych o wielkości 5-20 tys. mkw. oraz preferują
dość krótkie okresy najmu – mówi Błażej Ciesielczak, dyrektor regionalny na Europę Środkowo-Wschodnią, Goodman.

W tym samym czasie:

Dla branży handlowej, przemysłowej i e-commerce najważniejszym czynnikiem przy wyborze lokalizacji magazynu jest dostępność pracowników,
dlatego też magazyny BTS niekoniecznie znajdują
się w najpopularniejszych lokalizacjach dla parków
logistycznych.
ZWIĘKSZANIE EFEKTYWNOŚCI
MAGAZYNOWANIA
Aktualna sytuacja na rynku pracy w Polsce, w tym
spadające bezrobocie, skłaniają wiele firm do rozpatrywania inwestycji w automatyzację magazynów
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CZAS WYNAJMU

Bartosz M i c h a l s k i
dyrektor Developmentu
SEGRO

Dla naszych klientów realizujemy różnego rodzaju zamówienia specjalne, zazwyczaj wynikające ze specyfiki prowadzonej przez nich działalności. Przykładowo dla sieci
handlowych powstają dedykowane strefy z kontrolowaną
temperaturą do przechowywania świeżej żywności, z kolei
dla klientów produkcyjnych często kluczowa jest regulacja
temperatury na całej powierzchni hali. Zdarzają się również
zamówienia na dodatkowe naświetlenia dachowe umieszczane w strefach kompletacji oraz częściowo lub całkowicie
przeszklone bramy, które pozwalają istotnie zwiększyć dostęp światła dziennego, co pozytywnie wpływa na komfort
pracy zatrudnionych osób. W szytych na miarę obiektach
magazynowi pracodawcy coraz częściej dbają o personel
również dzięki dobrze wyposażonym przestrzeniom socjalnym, kantynom czy wysokiej jakości biurom.

Minimalny okres najmu obiektów BTS jest zależny przynajmniej od dwóch podstawowych parametrów – lokalizacji i charakterystyki technicznej
budynku. Im bardziej popularna lokalizacja, tym
mniejsze wymogi dewelopera czy inwestora co do
długości trwania kontraktu. Właściciel obiektu
przyjmuje, że nawet po rozwiązaniu umowy ma
większe szanse dalszego jego wynajmowania. Tym
samym im mniej intratna lokalizacja, tym większe
oczekiwania odnośnie okresu najmu.
- W przypadku charakterystyki technicznej budynku znaczenie odgrywa stopień zastosowanych
zmian dedykowanych konkretnemu najemcy. Jeżeli
inwestycja BTS jest zbliżona do standardów magazynowych lub hal produkcyjnych bez specyficznych
dostosowań, to również wymagania odnośnie okresu najmu są mniejsze. W przypadku zaawansowanych obiektów, które są szyte na miarę planowanej
działalności i związanych z nią procesów to automatycznie wymogi co do długości trwania umowy
są większe – zauważa Marek Foryński, dyrektor zarządzający BTS Group w Panattoni Europe.

BTS, jednak w dalszym ciągu koszty pracy są w naszym kraju bardziej konkurencyjne, niż na wielu innych rynkach. To, w połączeniu z wysokimi kosztami początkowymi wprowadzenia zaawansowanych
technologicznie rozwiązań, nieco opóźnia proces
popularyzacji automatyzacji w Polsce – mówi Wojciech Zoń, dyrektor działu powierzchni magazynowych i przemysłowych, Savills.
Magazyny BTS są jednak rozwiązaniem skrojonym
pod potrzeby firm planujących wdrażanie automatyzacji. W uproszczeniu możemy powiedzieć,
że te obiekty typu „built-to-suit” są opakowaniem
dla automatyki i linii produkcyjnych klienta.
- Najwięksi gracze z branży e-commerce, tacy jak
Amazon czy Zalando, oczekują obiektów projektowanych od podstaw, tak by jak najefektywniej wykorzystać stosowane przez nich technologie – mówi
Wojciech Zoń, dyrektor działu powierzchni magazynowych i przemysłowych, Savills.
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Marek F o r y ń s k i
dyrektor zarządzający
BTS Group w Panattoni Europe

Branża magazynowa od dłuższego czasu rozwój swój realizuje pod hasłem optymalizacji i to rozumianym bardzo szeroko,
a w ostatnim czasie chętnie zwraca się w kierunku automatyzacji, robotyki i wykorzystania rozszerzonej rzeczywistości. A to wszystko, jako odpowiedź na rosnące potrzeby rynku i konsumentów, których oczekiwania zwiększają się
między innymi wraz z rozwojem np. branży e-commerce.
I to właśnie dla niej Panattoni Europe zrealizowało najwięcej
metrów kwadratowych szytych na miarę.
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Każdy nowopowstały budynek zawiera m.in. linie technologiczne,

systemy podajników, malarnie, linie spawalnicze, które często swoją
wartością przekraczają wartość

budynku.

bie prawo do przedłużenia już w pierwotnej umowie. Jednak ze względu na to, że rynek w Polsce
jest dosyć młody, trudno podać konkretne liczby
– zauważa Marek Foryński, dyrektor zarządzający
BTS Group w Panattoni Europe.
PROGNOZY
Błażej C i e s i e l c z a k
dyrektor regionalny
na Europę Środkowo-Wschodnią, Goodman

Każdy klient poszukujący powierzchni typu BTS jest klientem
wymagającym, ponieważ koncentruje się na swoim biznesie
i optymalizacji procesów. Każdy nowopowstały budynek zawiera linie technologiczne, systemy podajników, malarnie,
linie spawalnicze, które często swoją wartością przekraczają
wartość budynku. Dokładając do tego presję na wykonanie obiektu w najwyższej jakości i wyznaczonym terminie,
wyłania się obraz klienta BTS jako klienta zmotywowanego
i wymagającego.

Polski rynek nowoczesnych powierzchni magazynowych i przemysłowych jest stosunkowo młody.
Wiele z obiektów BTS nie przeszło jeszcze swojego pierwszego cyklu najmu. Tam, gdzie umowy
dobiegły już końca obserwujemy tendencje do ich
przedłużania, a nawet rozszerzania, o ile jest taka
możliwość.
- Obecnie trudno jeszcze mówić o skali przedłużeń najmów w przypadku obiektów typu BTS.
Jako deweloper usługę realizacji obiektów szytych na miarę wprowadziliśmy dekadę temu, a ze
względu na długoterminowość umów tego rodzaju
inwestycji, wszystko przed nami. Oczywiście realizujemy te inwestycje przy założeniu odnawialności
kontraktów. Często sami najemcy zastrzegają so130

Od wielu lat obserwujemy rosnące znaczenie projektów typu BTS na rynku nieruchomości magazynowych i przemysłowych w Polsce. Widzimy
wyraźną tendencję do przenoszenia się najemców
z parków przemysłowo-magazynowych do BTS-ów. Już teraz stanowią one dużą część rynku i wraz
z postępującą automatyzacją procesów i napływem
kolejnych dużych inwestorów do Polski ich liczba
z pewnością będzie rosła. Spodziewamy się utrzy-

Wojciech Z o ń
dyrektor działu powierzchni
magazynowych i przemysłowych,
Savills
Projekty BTS to głównie domena produkcji. Wynika to z długości okresu w jakim planuje się użytkować nieruchomość.
Minimalny okres najmu, który pozwala rozpatrywać możliwość budowy obiektu typu BTS to, w przypadku niektórych
deweloperów, siedem lat. Dużo bardziej opłacalne jest to
jednak w przypadku co najmniej 10-letniego okresu użytkowania, a najczęściej spotyka się umowy podpisywane na
okres 12 lub 15 lat.
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mania tego trendu. Wysokie tempo wzrostu gospodarczego i silny popyt wymuszają wytwarzanie
coraz większej ilości dóbr. Okazuje się, że wielu producentów nie było w pełni przygotowanych na tak
chłonny rynek konsumencki pomimo szczegółowego planowania i przygotowanych business planów.
- Dlatego też uważam, że w okresie do 2020 roku popyt na „szyte na miarę” budynki produkcyjne i komercyjne będzie dynamicznie wzrastał. Jednocześnie spodziewamy się utrzymania silnego popytu
również na gotowe powierzchnie magazynowe, którymi mogą być zainteresowane np. firmy logistyczne oraz średniej wielkości firmy z innych branż, np.
e-commerce - Błażej Ciesielczak, dyrektor regionalny na Europę Środkowo-Wschodnią, Goodman.

Polski rynek magazynowy może przyciągać zewnętrznych inwestorów zważywszy na stosunkowo niską cenę ziemi pod budowę obiektów, wciąż
względnie niskie koszty zatrudnienia, dużą ilość
wykwalifikowanych pracowników oraz potężne
zasoby wyszkolonej kadry zarządzającej. Także rosnące zapotrzebowanie na dobra konsumpcyjne zachęca najemców do zwiększania skali działalności
lub nawet do przenoszenia swojej działalności do
Polski. Niemniej jednak wzrost znaczenia BTS jest
też związany z czynnikami wewnętrznymi, takimi
jak wzrost siły nabywczej społeczeństwa i rosnący
popyt na dobra dostarczane przez klientów BTSowych. Łącząc oba czynniki, magazyny BTS w niedługim okresie jeszcze wzmocnią swoją pozycję
na polskim rynku.

Równolegle z targami:

II Targi Chłodniczych
Łańcuchów Dostaw
i Logistyki
w Temperaturze
Kontrolowanej
10 – 12 kwietnia 2018

Pierwsze w Polsce
targi dedykowane
logistyce
w temperaturze
kontrolowanej

EXPO XXI WARSZAWA

www.coldchainpoland.pl
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TRANSPARENTNA
FLOTA
CYFROWE ZARZĄDZANIE FLOTĄ
WÓZKÓW WIDŁOWYCH
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Jako najważniejsze zalety systemów informatycznych
wspomagających zarządzanie flotą wózków widłowych
należy wymienić przede wszystkim efektywne koordynowanie pracy wszystkich pojazdów jakie pracują w magazynach i fabrykach.
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damian Ż A B I C K I
Analityk, dziennikarz, redaktor zajmujący się tematyką techniczną i przemysłową. Specjalista public
relations z zakresie kreowania wizerunku produktów i usług branży przemysłowej. Dyrektor zarządzający
i pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością w firmie zajmującej się projektowaniem i produkcją przyrządów pomiarowych. Prowadzi szkolenia z zakresu systemów zarządzania jakością i Lean Management.

n o w o c z e s n e OPROGR AMOWANIE
do zarządzania flotą wózków widłowych współpracuje z najczęściej używanymi systemami operacyjnymi a wiele aplikacji nie wymaga instalacji,
bowiem wykorzystuje przeglądarkę internetową.
Warto wspomnieć o korzyściach w postaci optymalizacji kosztów, zmniejszenia kosztów napraw, kontroli nad eksploatacją wózków,
a także mniejszego zużycia paliwa
lub energii przy zwiększeniu efektywności i wydajności.
Istotną
korzyścią jest kontrola
nad serwisem.
Chodzi tutaj
w szczególności o nadzorowanie

przepracowanych nadgodzin, informowanie o alarmach dotyczących kodów błędów wózka czy o kolizjach, a także zarządzanie przeglądami. Nie mniej
ważna jest przy tym koordynacja pracy operatorów
poprzez kontrolowanie jej czasu, szybka i jednoznaczna identyfikacja kierowcy, monitorowanie
zachowań czy możliwość obiektywnej oceny czynności wykonywanych przez pracowników.
Ważny jest również system umożliwiający tworzenie rozbudowanych reguł powiadomień. Uwzględnia się przy tym kategorie, modele i typy wózka lub
grupę użytkowników. Oferowane na rynku systemy
wspomagające nadzór nad wózkami można łatwo
integrować z innymi aplikacjami. W efekcie zyskuje
się rozwiązania ściśle dostosowane do konkretnych
wymagań magazynu. Na etapie wdrażania systemu
można swobodnie wybrać operatora sieci komórkowej, która jest niezbędna do przesyłu danych. Niektóre systemy przesyłu danych wykorzystują sieć
ZigBee.
STEROWANIE LASEROWE
Interesujące rozwiązanie stanowi system czujników
laserowych, który jest odpowiedzialny za wykrywanie obecności ludzi lub innych przeszkód pojawiających się w zasięgu pracy i jazdy wózka widłowego.
Nad całością systemu czuwa programowalny sterownik, który w przypadku pojawienia się przeszko-
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Interesujące rozwiązanie stanowi system czujników laserowych,

który jest odpowiedzialny za wykrywanie obecności ludzi lub innych

przeszkód pojawiających się w zasięgu pracy i jazdy wózka widłowego.

dy, w sposób automatyczny, zwalnia lub zatrzymuje
wózek, do chwili usunięcia lub ominięcia zagrożenia. Zalet takiego rozwiązania jest wiele. Przede
wszystkim na uwagę zasługuje bezpieczeństwo
pracowników. Nie bez znaczenia jest zmniejszenie
ryzyka wystąpienia uszkodzeń konstrukcji budynku. Skanery laserowe są odpowiedzialne za penetrowanie obszarów zarówno przed jak i za wózkiem. Sterownik, poprzez współpracę z systemem
elektronicznym wózka, wpływa na jego prędkość.
W niektórych systemach przewiduje się dwa obszary pracy skanera – ostrzegawczy i ochronny.
Jeżeli w obszarze ostrzegawczym zostanie wykryta
przeszkoda, nastąpi zmniejszenie prędkości jazdy
wózka niezależnie od czynności podejmowanych
przez operatora. W momencie wykrycia przeszkody
w polu ochronnym wózek zatrzyma się. Interesujące rozwiązanie stanowi wykrywanie początku korytarza. Tym sposobem system uruchamia się przy
wjeździe do korytarza i wyłącza przy wyjeździe.
REJESTR CZASU PRACY
I DODATKOWYCH ZDARZEŃ
Na potrzeby zarządzania flotą wózków ważna jest
możliwość generowania raportów, dzięki którym
analizuje się wykorzystanie pojazdów. Chodzi
w szczególności o czas pracy operatora, jazdy oraz
pracy układu hydraulicznego. Wszystkie te parametry są istotne z punktu widzenia analizy efektywności floty wózków widłowych. Oprócz tego informacje w tym zakresie pozwalają optymalizować plany
przeglądów serwisowych.
Nowoczesne systemy są w stanie kontrolować
inne funkcje oraz uzyskać dodatkowe informacje
i raporty dotyczące sposobu użytkowania wózków
widłowych. Ważne są zatem odpowiednie moduły
rejestrujące dodatkowe zdarzenia.

MODUŁY: WYDAJNOŚĆ,
KOSZTY EKSPLOATACJI,
BEZPIECZEŃSTWO, SERWIS
Pierwszy z powyższych modułów pozwala ocenić
jak wydajnie pracuje flota. Chodzi przede wszystkim o informacje dotyczące poziomu wykorzystywania wózków widłowych. Moduł „wydajność”
tworzy szczegółowe analizy i raporty. Trzeba tutaj
wspomnieć o wykorzystaniu szczytowym, czyli
parametrze mówiącym o użyciu floty w kontekście
ilości posiadanych urządzeń. Przy raportowaniu
wybiera się zakres dat oraz można wykorzystać
rozbudowane opcje filtra. Uzyskiwane są przy tym
informacje o dokładnym czasie pracy wózka w danym dniu roboczym. Warto wspomnieć o dzienniku zmian w przebiegu motogodzin wózków.
Dzięki modułowi „koszty eksploatacji” można dokładnie zestawić parametry finansowe dotyczące
faktur i informacji serwisowych czy przebiegu wózka. Koszty można dzielić na koszty serwisowe i dotyczące finansowania samej maszyny.
Dzięki modułowi „bezpieczeństwo” zapewniona
jest kontrola dostępu do wózka (uruchamia się go
transponderem lub kartą) oraz określenie grupy
operatorów, którzy są upoważnieni do prowadzenia pojazdu. Rejestrowane są przy tym wszystkie
zdarzenia do jakich doszło z udziałem wózka widłowego. Oprócz tego zapisują się wstrząsy z przypisaniem czasu, przy czym wózek może zwalniać
wraz z przekroczeniem granicznego parametru
wstrząsu.
Moduł serwisowy monitoruje historię i status niezbędnych konserwacji i napraw urządzeń. Dostarczane są informacje dotyczące bieżących, przyszłych i zaległych przeglądów wózków.
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OPTYMALNE KIEROWANIE WÓZKAMI
Pojazdy przyporządkowuje się do obszarów roboczych, uwzględniając parametry techniczne wózka.
Biorąc pod uwagę takie segmentowanie system wybiera wózek, który najbardziej pasuje do konkretnego zlecenia transportowego. Np. łącząc odkładanie palet z ich pobieraniem w znacznym stopniu
ograniczana jest ilość pustych przebiegów. Z kolei,
nadając priorytety, uwzględnia się różne terminy
wykonywania zleceń. Aby „niepasujące” zlecenia
transportowe zostały zrealizowane możliwy jest
wzrost priorytetu wraz z czasem oczekiwania.
W przypadku magazynów z transportem wielopoziomowym, chcąc dobrać odpowiednie pojazdy,
trasy dzielone są na kilka segmentów połączonych
punktami przekazu. Przekazywanie jednostek ładunkowych w tych punktach jest tak sterowane aby
nie doszło do czasów oczekiwania ani przepełnienia bufora.
Trzeba mieć również na uwadze odpowiednie koordynowanie ruchu w korytarzach międzyregałowych. Jak wiadomo pojazdy nie mogą się w nich
wyprzedzać zatem system nadaje konkretnemu
wózkowi na wyłączność korytarz w magazynie celem wykonania zadania transportowego. W tym
czasie inne pojazdy nie będą kierowane do tego
korytarza.
SYSTEMY ZARZĄDZANIA FLOTĄ WÓZKÓW
Najbardziej zaawansowanymi rozwiązaniami są
systemy przeznaczone do zarządzania flotą wózków.
Są to analityczne systemy, dzięki którym można
gromadzić, monitorować i oceniać dane dotyczące
floty. System umożliwia prezentację ekonomicznych parametrów eksploatacji wózków. Ważne są
również czytelne statystyki i raporty. Należy zwró-
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Michał S t a n i s ł a w s k i
dyrektor Działu Advanced Applications
STILL Polska
Nowoczesne systemy zarządzania flotą gwarantują dostęp
do danych w czasie rzeczywistym. Umożliwiają także zaprogramowanie określonych reakcji systemu w odpowiedzi na
kolizję, przekroczenie określonego stanu danego parametru
etc. W przypadku, gdy dojdzie do niepożądanego zdarzenia
z udziałem konkretnego wózka, da się np. zablokować jego
pracę do czasu pojawienia się na miejscu osoby z wyższym poziomem uprawnień, np. odpowiedzialnej w zakładzie za BHP.
Kolejną zaletą takich systemów jest potencjał oszczędności,
który zależy jednak w dużej mierze od sytuacji w przedsiębiorstwie. Jeśli wdrożone procedury nie są uciążliwe dla
operatorów, a menedżerom pozwalają na bieżące monitorowanie sytuacji – odwołujemy się przede wszystkim do kwestii zwiększenia wygody codziennej pracy. Jeśli natomiast
wskutek błędów w prowadzeniu dokumentacji dochodzi
do przestojów czy ukrywania kolizji, wskazujemy, jak dzięki
automatycznym aplikacjom ewidencyjnym można uniknąć
związanych z nimi kosztów. Istotnym dla klientów czynnikiem
decyzyjnym jest także kompleksowość obsługi. Pełen serwis,
prowadzony przez sprawdzonego partnera i dający komfort
kontaktu z jedną, kompetentną osobą – niezależnie od tego,
jaki element infrastruktury magazynowej wymaga uwagi –
to przyszłościowe rozwiązanie i pożądany stan rzeczy.

cić uwagę na szybki dostęp do danych flotowych
z dowolnego miejsca, przy czym można objąć system wózków w innych lokalizacjach – nawet w innych krajach. Specjalne technologie potwierdzone
certyfikatami zapewniają bezpieczeństwo przesyłu
danych. Obsługa może dotyczyć wózków bez względu na producenta. Dzięki budowie modułowej system jest ściśle dopasowany do potrzeb aplikacji.
Optymalizacja kosztów eksploatacji wózków wynika
przede wszystkim z możliwości gromadzenia danych
na temat zakupu, a także obsługi wszystkich zdarzeń
z udziałem wózków widłowych objętych systemem.

Funkcjonalność oferowanych na rynku systemów IT przeznaczonych

do nadzorowania pracy wózków widłowych jest podobna ale w praktyce
odpowiednie rozwiązanie dobiera się do konkretnych potrzeb aplikacji.
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Na potrzeby zarządzania flotą wózków ważna jest możliwość generowania
raportów, dzięki którym można przeanalizować wykorzystanie pojazdów.

PRZYKŁADOWY SYSTEM I PANELE OBSŁUGI
Funkcjonalność oferowanych na rynku systemów
IT przeznaczonych do nadzorowania pracy wózków
widłowych jest podobna ale w praktyce odpowiednie rozwiązanie dobiera się do konkretnych potrzeb
aplikacji. W typowym rozwiązaniu do dyspozycji
operatora wózka widłowego jest panel logowania
będący elementem systemu kontroli dostępu. Dzięki niemu operator może się logować do systemu
za pomocą hasła lub odpowiedniego transpondera.
Istotną rolę odgrywają czujniki kolizji wykrywające siłę i kierunek, z którego doszło do uderzenia
wózkiem o elementy infrastruktury. Określana jest
przy tym interakcja z wózkiem widłowym. System
wykonuje przy tym pomiar wartości siły uderzenia. Warto również wspomnieć o progach czułości z możliwością takiego konfigurowania systemu
aby w przypadku przekroczenia dowolnego progu
nie miało wpływu na dalsze zachowanie wózka.
Niektóre panele obsługi operatora wózka mają klawiaturę numeryczną i wyświetlacz. Z kolei w bardziej zaawansowanych panelach można optymalnie dopasować komponenty systemu do potrzeb
aplikacyjnych oraz dokonać implementacji na poziomie oprogramowania. Ponadto można tworzyć
praktycznie nieograniczoną bazę danych pojazdów
i operatorów.
Bardzo często wózki widłowe wyposaża się w komputery, które wspomagają pracę magazynu, a co najważniejsze, zapewniają bezpieczeństwo operatora.
Nowoczesne urządzenia tego typu cechuje wysoki
stopień ochrony. Jeżeli komputer będzie pracował
w niskiej temperaturze, warto zadbać o podgrzewany ekran. Niektórzy producenci oferują wyświetlacze wykonane ze szkła hartowanego. Zyskuje
się więc odporność na uszkodzenia mechaniczne.
Przydatne rozwiązanie stanowi port słuchawkowy
i mikrofonowy do komunikacji głosowej z operatorem wózka. W niektórych modelach przewiduje
się podwyższone parametry wyświetlacza TFT,
uwzględniając kontrast CR:500:1.

Na rynku można nabyć komputer ściśle dostosowany do potrzeb konkretnego procesu logistycznego. Oferowane są bowiem urządzenia o różnych
procesorach, pamięci masowej, systemie operacyjnym i portach komunikacyjnych (LAN, WLAN,
GPRS, GPS, Bluetooth). W niektórych modelach przewiduje się wbudowany zasilacz UPS.
Przydatne rozwiązanie stanowi system ekonomicznego poboru energii w chwili utraty zasilania
zewnętrznego.
Z myślą o wózkach widłowych nabyć można terminale (kolektory danych). Najczęściej są to proste komputery, zaprojektowane właśnie z myślą
o zastosowaniu w logistyce. Nowoczesne urządzenia tego typu cechują niewielkie rozmiary i klawiatura w układzie QWERTY. W typowym terminalu
uwzględnia się rozdzielczość ekranu wynoszącą
800x480. Niejednokrotnie zastosowanie znajduje
biometryczny skaner zintegrowany z touchpadem,
kamera wysokiej rozdzielczości, a także czytnik
kart magnetycznych.
PODSUMOWANIE
Podstawową funkcjonalnością systemów zarządzania pracą wózków jest nadzór nad zadaniami związanymi z transportem. System jest w stanie zoptymalizować procesy magazynowe. Biorąc pod uwagę
zadania transportowe i priorytety zlecenia są układane w optymalnej kolejności oraz przekazywane
do odpowiednich pojazdów.
Na potrzeby zarządzania flotą wózków ważna jest
możliwość generowania raportów, dzięki którym
można przeanalizować wykorzystanie pojazdów.
Chodzi w szczególności o czas pracy operatora,
czas jazdy oraz czas pracy układu hydraulicznego.
Wszystkie te parametry są istotne z punktu widzenia analizy efektywności floty wózków widłowych.
Oprócz tego informacje w tym zakresie pozwalają optymalizować plany w zakresie przeglądów
serwisowych.
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POLSKA WSPÓŁTWÓRCĄ
KORYTARZA DO INDII

NASI KURIERZY
NADAL
ARIERGARDĄ
EUROPY
Według raportu „Analiza rynku KEP w Polsce” przygotowanego przez prof. Arkadiusza Kawę dla GS1 Polska, rodzimy rynek
przesyłek kurierskich będzie nadal wzrastać. Wciąż stanowi jednak niewielką frakcję rynku Europy.

Porozumienie co do budowy kolejowego korytarza transportowego ułatwiającego komunikację między Polską a rynkiem
indyjskim podpisali w Warszawie uczestnicy konferencji
„South-West Route” z Iranu, Azerbejdżanu, Gruzji, Ukrainy
i spółki PKP LHS.
Korytarz Południe-Zachód to projekt kolei ukraińskich, azerbejdżańskich, gruzińskich, irańskich i polskich. Celem jest realizacja
przewozów między UE a Indiami przez Iran, Azerbejdżan, Gruzję
i Ukrainę. Trasa będzie szybsza od drogi morskiej i krótsza od dotychczasowej lądowej.

W latach 2012-2017 sektor urósł 53% wartościowo i 62% ilościowo.
Wartość europejskiego KEP wynosi 83 mld EUR, przy wzroście ok.
4-5% w skali roku. Polski rynek przesyłek ekspresowych wart jest
natomiast ok. 5,7 mld zł, co stanowi 1,6% wartościowo i 2,9% ilościowo w Europie. Tylko cztery firmy odpowiadają za 77% wartości
branży w kraju, w tym DPD Polska za blisko 30%.
– Ciekawe, że mimo wzrostu polskiej branży KEP, wciąż zauważalny jest jej niewielki udział w europejskim rynku – mówi Rafał
Nawłoka, Prezes Zarządu DPD Polska.

MOŻLIWY REKORD NA RYNKU
NIERUCHOMOŚCI

- Cieszymy się, że Polska uczestniczy w wielkim, strategicznym
projekcie międzynarodowym. Nasz kraj dzięki swojemu położeniu
może odgrywać na tym polu kluczową rolę – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

RODO ŁAGODNIEJSZE
DLA MAŁYCH?

Resort rozwoju pracuje nad ustawą, mającą odciążyć mniejsze
firmy od obowiązków związanych z RODO - poinformował
Dziennik Gazeta Prawna.
Ma to dotyczyć firm zatrudniających poniżej 250 osób, nie przetwarzających danych wrażliwych i nie przekazujących danych
podmiotom trzecim.
GIODO i eksperci alarmują: oznacza to mniejszą ochronę konsumentów. Można się tez spodziewać zakwestionowania ze strony Komisji Europejskiej. Problemem jest m.in. fakt, że progu
250 pracowników nie przekracza większość polskich firm.
Eksperci nie sprzeciwiają się wyłączeniom definitywnie, ale uważają, że idą one za daleko.

Popyt przewyższa podaż na głównych rynkach inwestycji
w nieruchomości komercyjne w Europie – donosi raport Savills
pt. „European Investment Briefing”.
Wolumen transakcji inwestycyjnych na tym rynku w Europie
wyniósł w 2017 r. 234 mld euro – to wzrost o 7% w porównaniu
z 2016r. W Polsce w ubiegłym roku wolumen obrotów wzrósł
rekordowo do ponad 5 mld euro.
„W Polsce silny popyt i ograniczona podaż aktywów, przy dużej
ilości dostępnego i napływu nowego kapitału to główne czynniki,
które powodują presję na stopy zwrotu dla najlepszych nieruchomości. Rok 2018 na polskim rynku może być rekordowy, zważywszy że wartość transakcji finalizowanych i będących na zaawansowanym etapie przekracza już 3 mld euro” – mówi Marek Paczuski
z Savills Polska.

Logistics Manager

NOWELIZACJA
ROZPORZĄDZENIA
O REKLAMACJACH

E-REKLAMACJE
W ŁAŃCUCHU DOSTAW
Firmy logistyczne będą mogły wskazywać
inne niż pisemna drogi składania reklamacji
szkód powstałych w trakcie przewozu ładunków.
Zmiany w postępowaniu mogą znacznie uprościć
i przyspieszyć procedury reklamacyjne.
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postępowanie REKLAMACYJNE
w transporcie rozpoczyna zgłoszenie reklamacji
przez uprawnionego. W zależności od etapu przewozu, uprawnionym jest nadawca od momentu
przekazania przesyłki lub odbiorca z chwilą odbioru przesyłki lub przyjęcia listu przewozowego.
To właśnie na tym etapie zgłoszenia pojawia się
największa modyfikacja przepisów rozporządzenia
w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego.

Ostatnia z form stanowi najciekawszą alternatywę,
ponieważ pozwala na wskazanie, jako właściwej
drogi reklamacyjnej, adresu mailowego lub formularza internetowego - co może znacznie przyspieszać postępowania reklamacyjne. W przypadku
zgłoszenia reklamacji przez internet, należy liczyć
się z tym, iż wszelka dalsza komunikacja w sprawie
owej reklamacji – a więc wezwania, czy odpowiedzi
– będą mogły być doręczane w ten sam sposób (o ile
w reklamacji uprawniony nie zastrzeże inaczej).
Jednocześnie nawet wskazanie drogi mailowej jako
właściwej dla reklamacji nie wyklucza zgłoszenia
roszczenia pisemnie przesyłką pocztową – tej ostatniej drogi nie można wyłączyć. Jeśli przewoźnik nie
poczyni żadnych dodatkowych ustaleń w zakresie
formy reklamacji, również będzie można je zgłaszać
na piśmie, za pośrednictwem przesyłki pocztowej.

ALTERNATYWNE DROGI
ZGŁOSZENIA REKLAMACJI
Nowa regulacja, która obowiązuje od 23 marca br.
daje bowiem przewoźnikowi możliwość wskazania
innej drogi reklamacji, niż tradycyjna pisemna forma nadana przesyłką pocztową. Można więc dodatkowo dopuścić zgłaszanie reklamacji w formie:
• pisemnej we wskazanej przez siebie jednostce
organizacyjnej lub punkcie odprawy,
• ustnej do protokołu we wskazanej przez siebie
jednostce organizacyjnej,
• przesyłanej środkami komunikacji elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
• z wykorzystaniem dowolnych środków komunikacji elektronicznej, bez podpisu elektronicznego.

,,

PROTOKÓŁ SZKODY – PODSTAWA
USTALENIA STANU PRZESYŁKI
Aby postępowanie reklamacyjne miało rzetelne
podstawy i mogło toczyć się sprawniej, przy okazji
każdego naruszenia stanu przesyłki przewoźnik
powinien sporządzić protokół ustalający ten stan.
Przypomnieć jednak należy istotną rolę pracowników magazynu w firmach logistycznych, którzy
w praktyce są jedynymi osobami reprezentującymi
odbiorcę. Ustalenia dokonuje się na żądanie upraw-

Niedotrzymywanie terminów w postępowaniu reklamacyjnym
może mieć równie dotkliwe skutki dla przewoźnika.
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nionego, ale też, za każdym razem gdy istnieją podstawy do przypuszczenia, że stan przesyłki mógł
ulec zmianie. W praktyce takich protokolarnych
ustaleń dokonywać powinni kierowcy. W trakcie
przewozu (np. w przypadku kolizji, czy kradzieży),
albo przy wydaniu przesyłki (jeśli dopiero wtedy
ujawniono, że przesyłka uległa naruszeniu).
Protokół powinien zawierać przynajmniej informacje dotyczące:
• pierwotnego stanu i wartości przesyłki wynikających z dokumentu przewozowego,
• rodzaju naruszeń przesyłki, jej opakowania
lub środka transportowego,
• rozmiarów naruszenia, w tym ubytków w ilości,
masie, itp.,
• przypuszczalnego czasu i miejsca w którym
doszło do naruszenia,
• przypuszczalnych przyczyn naruszenia, a także
precyzujące wszelkie inne okoliczności w jakich
nastąpiło naruszenie.
Dobrze przygotowany protokół może przyczynić
się do uniknięcia późniejszych sporów dotyczących
momentu powstania naruszenia, jego przyczyn
oraz rzeczywistego stanu przesyłki w danym czasie.
Warto więc wyposażyć kierowców w przygotowane wcześniej papierowe formularze protokołu, aby
mieć pewność, że w razie naruszenia przesyłki będą
oni w stanie dokładnie i wyczerpująco opisać stan
i okoliczności w których doszło do jej naruszenia.
NOWE OBOWIĄZKI
PRZEWOŹNIKÓW
Z nowymi możliwościami dotyczącymi form reklamacji pojawiły się też nowe obowiązki – przewoźnik powinien potwierdzić uprawnionemu wpływ
jego reklamacji. W przypadku złożenia reklamacji
za pomocą środków elektronicznych przewoźnik
ma na to 7 dni.

,,

Rozporządzenie zmieniające wskazuje na – wynikający z istniejącego już w Prawie przewozowym
terminu przedawnienia – roczny termin na zgłoszenie reklamacji przewozowej. Należy przy tym
pamiętać, że ów roczny termin jest krótszy, gdy
dochodzi do opóźnienia w przewozie (które nie
spowodowało uszkodzenia lub utraty przesyłki).
W takim przypadku uprawniony ma na zgłoszenie
reklamacji zaledwie dwa miesiące.
Niedotrzymywanie terminów w postępowaniu reklamacyjnym może mieć równie dotkliwe skutki
dla przewoźnika. W przypadku otrzymania reklamacji przewoźnik ma zaledwie 30 dni na wystosowanie odpowiedzi. Jeśli tego nie zrobi, reklamacja
będzie poczytywana za uwzględnioną w całości
– a co za tym idzie, przewoźnik będzie zmuszony
wypłacić w całości wskazane w niej odszkodowanie
lub inną należność.
ROZPATRZENIE REKLAMACJI
Odpowiedź może mieć taką samą formę jak sama
reklamacja, chyba że zgłaszający zażądał inaczej. Jeśli więc np. reklamacja wpłynęła na wskazany przez
przewoźnika adres mailowy, odpowiedź na reklamację można wystosować wysyłając ją na adres
e-mail danego uprawnionego. Przy sporządzaniu
odpowiedzi należy pamiętać o jej obowiązkowych
elementach, którymi są:
• oznaczenie firmy i adresu przewoźnika,
• informacja o uznaniu lub nieuznaniu reklamacji,
• uzasadnienie merytoryczne i podstawa prawna
nieuznania reklamacji,
• w przypadku uznania reklamacji – kwota do wypłaty,
• w przypadku nieuznania reklamacji – pouczenie
o prawie odwołania się do przewoźnika,
• pouczenie o prawie odwołania się do sądu,
• podpis osoby uprawnionej do reprezentacji
przewoźnika.

W przypadku, gdy przewoźnik wzywa uprawnionego do uzupełnienia

reklamacji, wydłuża się czas przewidziany na jej rozpatrzenie, o 30 dni.
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Z nowymi możliwościami dotyczącymi form reklamacji

pojawiły się też nowe obowiązki – przewoźnik powinien
potwierdzić uprawnionemu wpływ jego reklamacji.

NOWE ŻĄDANIE NADESŁANIA
DOKUMENTÓW
Może się zdarzyć, że do prawidłowego rozpatrzenia
reklamacji będą nam potrzebne oryginały lub poświadczone kopie dokumentów dotyczących zawarcia umowy czy wysokości roszczenia. Przykładowo
w przypadku, gdy do reklamacji załączono bardzo
słabej jakości skany, albo gdy brak istotnego dokumentu. W takim wypadku z pomocą przychodzi
kolejna wprowadzona do rozporządzenia nowość:
możemy wezwać uprawnionego do dosłania takich
dokumentów. Jedynym warunkiem jest, aby żądać
dokumentów rzeczywiście niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji – możliwość wezwania do dosłania dokumentów nie powinna być nadużywana.
Obok nowej możliwości żądania nadesłania dodatkowych dokumentów, przewoźnik wciąż ma
możliwość wezwania uprawnionego do uzupełnienia braków formalnych reklamacji. Wprowadzone
wcześniejszymi przepisami – i wciąż możliwe do
wykorzystania – wezwanie do uzupełnienia braków
daje szansę przewoźnikowi na wyegzekwowanie od
uprawnionego, aby ten uzupełnił obowiązkowe elementy, których zabrakło w jego reklamacji. W przypadku, gdy przewoźnik wzywa uprawnionego do
uzupełnienia reklamacji, wydłuża się czas przewidziany na jej rozpatrzenie, o 30 dni.
DOCHODZENIE ROSZCZEŃ
PRZEZ PRZEWOŹNIKA
Co w przypadku, kiedy to przewoźnik ma roszczenia względem zlecającego przewóz, na przykład
z tytułu niezapłaconego przewoźnego lub poniesionych w związku z wykonaniem przewozu kosztów
obciążających zleceniodawcę? W takim wypadku
należy wystosować do swojego kontrahenta wezwanie do zapłaty. Wezwanie powinno zawierać:

• dane przewoźnika,
• dane zlecenia oraz podmiotu zlecającego,
• kwoty i tytuły poszczególnych roszczeń, a także
termin uregulowanie należności wraz z numerem rachunku bankowego.
Osoba wezwana do zapłaty ma w takim przypadku prawo – w ciągu trzech miesięcy od otrzymania
wezwania – zgłosić reklamację. Reklamacja ta powinna posiadać wszystkie opisane wyżej elementy
reklamacji z tytułu przewozu. Ze względu na to
uprawnienie, przewoźnik, w przypadku przewozów
krajowych, zawsze musi odczekać owe trzy miesiące od doręczenia jego wezwania, zanim podejmie
dalsze kroki mające na celu wyegzekwowanie należności.
WYCZERPANIE DROGI
PRZEDSĄDOWEJ
Prawidłowe prowadzenie postępowania reklamacyjnego, czy przesłanie dobrze przygotowanego wezwania do zapłaty, ma ogromne znaczenie
nie tylko dla ustalenia istnienia sporu czy też
jego rozwiązania bezpośrednio pomiędzy przewoźnikiem a zleceniodawcą (lub uprawnionym),
ale również – a może przede wszystkim – dla
możliwości dalszego dochodzenia roszczeń przed
sądem. Dla przewozów krajowych prawo polskie
przewiduje bowiem obowiązek wyczerpania opisywanych dróg polubownego załatwienia sporu
przed wystąpieniem na drogę sądową. Warto więc
od samego początku prowadzenia sporu położyć nacisk na to, by pisma zawierały wszystkie
wymagane przepisami elementy oraz by wszystkie terminy były przestrzegane. W razie konieczności wszczęcia sporu sądowego może to sprawić,
że całe postępowanie będzie łatwiejsze, a nasza
pozycja w dochodzeniu swoich należności –
korzystniejsza.
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POSTĘPOWANIA WOBEC
PŁACY MINIMALNEJ
MILOG – PR AWNA „ROSYJSK A RULETK A”
Niemiecka ustawa o płacy minimalnej
(Mindestlohngesetz/MiLoG) przewiduje odpowiedzialność
nie tylko dla pracodawcy kierowcy, lecz również
dla zleceniodawcy zlecenia transportowego.

j e ż e l i K I E R O W C A zleceniobiorcy nie
otrzyma niemieckiej płacy minimalnej, za różnice
do wysokości płacy minimalnej odpowiada zleceniodawca pracodawcy kierowcy na dwa sposoby:
1. Na podstawie § 13 MiLoG, § 14 ustawy o delegowaniu pracowników (Arbeitnehmer-Entsendegesetz/AEntG) zleceniodawca odpowiada wobec
kierowcy. Kierowca może bezpośrednio pozwać
zleceniodawcę swojego pracodawcy w niemieckim
sądzie pracy o zapłatę różnicy pomiędzy faktyczną
wypłatą a płacą minimalną. To odpowiedzialność
cywilnoprawna obowiązuje każdego zleceniodawcę, który korzysta z podwykonawców do wywiązania się ze swoich obowiązków zlecenia transportowego lub spedycyjnego. Możliwości obrony
ograniczają się do udowodnienia, że kierowca
wbrew treści swojego pozwu jednak otrzymał płacę
minimalną w odpowiedniej wysokości.
2. Oprócz odpowiedzialności cywilnoprawnej
zleceniodawca również odpowiada wobec urzędu
celnego zgodnie z § 21 ust. 2 MiLoG. Zleceniodawcy grozi kara grzywny do wysokości 500.000,00 €
za łamanie wypłacania płacy minimalnej w ustawowej wysokości, w przeciwieństwie do odpowiedzialności cywilnej zleceniodawca może się bronić,
udowadniając urzędowi celnemu, że działał w do144

brej wierze. Do tego jest potrzebna kontrola, czy
nastąpiło wypłacenie płacy minimalnej przez podwykonawców. Do tego celu niemieccy zleceniodawcy wymagają od swoich podwykonawców daleko
idących zobowiązań dotyczących płacy minimalnej
i żądają coraz większej gwarancji od swoich podwykonawców.
PRZYKŁAD POZWU
Aktualnie jedno postępowanie sądowe doprowadziło do nowej fali żądań zabezpieczenia w sprawie
MiLoG-u wobec podwykonawców. W listopadzie
2017 roku z pomocą niemieckiego związku zawodowego jeden czeski kierowca pozwał niemiecką pocztę (DHL) jako zleceniodawcę jego pracodawcy o zapłatę różnicy do MiLoG-u w wysokości 8.302,00 €
za okres od października 2015 do sierpnia 2016
przed sądem pracy w Bonn. Kierowca stwierdził,
że zarabiał tylko 460,00 € przy 160 godzinach pracy.
W swoim żądaniu nie uwzględnił wypłacanych mu
diet i ryczałtów, bowiem diety i ryczałty nie podlegają składkom ZUS i nie są w razie choroby wypłacane kierowcy. W tym postępowaniu w sądzie pracy
w Bonn (sygn. akt 3 Ca 1495/17) wbrew niektórym
inaczej brzmiącym informacjom w mediach jednak
nie doszło do wyroku. Poczta niemiecka ugodowo
zapłaciła kierowcy tą kwotę w wysokości jego żą-
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Jako adwokat specjalizuje się w obsłudze polskojęzycznych przedsiębiorców, w szczególności w dziedzinie
prawa transportowego, w której zdobył dodatkowe kwalifikacje jako Fachanwalt für Transport- und Speditionsrecht. Mecenas Pfnür jest przewodniczącym Komisji Prawa Transportowego i Spedycyjnego Izby
Adwokackiej w Saksonii.

dania, aby z góry uniknąć precedensowego wyroku
przy sądzie pracy w Bonn albo ewentualnie w wyższych instancjach.
WSTRZYMANA KONTROLA
Natomiast walka o MiLoG w sądach niemieckich
jest w toku. W przeciwieństwie do sądu pracy
w Bonn w sądzie finansowym dla Berlina – Brandenburgii doszło do decyzji sądu, która jest prawomocna. Postanowieniem z dnia 07.02.2018 (sygn. akt 1 V
1175/17) sąd finansowy dla Berlina – Brandenburgii wstrzymał tymczasowo kontrolę prowadzoną
odnośnie polskiej firmy transportowej w zakresie
przestrzegania płacy minimalnej. W uzasadnieniu
swojego orzeczenia, które wyznacza nowy kierunek
w sprawie, sąd wskazał na poważne wątpliwości co
do legalności zaskarżonego zarządzenia o przeprowadzeniu kontroli. Wątpliwości te, zdaniem sądu,
są uzasadnione już ze względu na sam fakt, iż nadal nie ma jasności, czy § 20 niemieckiej ustawy
o płacy minimalnej [MiLoG] w ogóle ma zastosowanie do przedsiębiorstw z branży transportowej
i logistycznej mających siedzibę w krajach UE a nie
posiadających oddziału w RFN i jeżeli tak, w jakim
zakresie. Przedmiotem wątpliwości sądu był nadto
zbyt daleko idący zakres kontroli określony zarządzeniem w tym konkretnym przypadku - stwierdził, że Główny Urząd Celny winien był ograniczyć
się najpierw do stwierdzenia, czy pracownicy firmy
transportowej nie jeździli wyłącznie w ruchu tranzytowym. Umowy o pracę, rozliczenia płac wraz

z dowodami zlecenia zapłaty, zapisy czasu pracy
i bliższe informacje dotyczące poszczególnych zleceniodawców, których zażądano w postępowaniu
kontrolnym, zdaniem sądu, nie pozwalają stwierdzić tej okoliczności.
NIESPÓJNA EGZEGEZA
Na takie orzeczenie był już najwyższy czas. W sytuacji utrzymującego się braku pewności prawnej
w kwestii, do jakich rodzajów transportu niemiecka
ustawa o płacy minimalnej powinna mieć zastosowanie tak, aby zachować zgodność z prawem europejskim, oraz braku pewności co do sposobu rozgraniczenia tych poszczególnych rodzajów transportu,
prowadzenie kontroli wobec firm transportowych
z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
jest obecnie zwyczajnie niedopuszczalne. Sprawą,
która nadal wymaga wyjaśnienia, pozostaje kwestia, które z dodatków będących zwyczajowymi
składnikami polskiego wynagrodzenia kierowcy
mogą podlegać zaliczeniu na poczet płacy, a które
nie. Administracja celna już nawet w sprawie kursu przeliczeniowego euro udzielała tu wskazań
rozbieżnej treści. Nikt więc nie potrafi stwierdzić
dziś z całą pewnością, czy wynagrodzenia wypłacane w roku 2015 po stawce 15 euro za godzinę
były wystarczające na tyle, by spełnić obowiązujący
wówczas wymóg płacy minimalnej w stawce 8,50 €.
Kontrole przestrzegania płacy minimalnej wobec
polskich firm przewozowych mają zatem charakter
„rosyjskiej ruletki“.
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SYSTEMY KOLEJOWE W WIŚLE
sektora logistyki, transportu, spedycji i infrastruktury,
które zazębiają się w szeroko pojętym kolejnictwem.
W 2018 r. konferencja, której organizatorami są spółki
OLTIS Polska oraz Prvni Signalni ma na celu zwrócenie
uwagi na szeroko rozumiany problem bezpieczeństwa
na kolei. Tematyka obejmuje bezpieczeństwo w zakresie
sprzętu i infrastruktury, ludzi, gromadzonych danych
a także towaru. Przedstawione zostały aktualne dyrektywy unijne, problemy i zagrożenia dla przewoźników,
zarządców infrastruktury i właścicieli bocznic.
W dniach 7-9 marca 2018 r. w hotelu Stok w Wiśle odbyła się VIII edycja polsko-czesko-słowackiej konferencji
Systemy Kolejowe, która jest znaczącym wydarzeniem
w kalendarzu tej części sektora logistycznego, który
zahacza o przewozy kolejowe. Oprócz wymiany wiedzy
i doświadczeń, najważniejszą cechą formuły konferencji są spotkania menedżerów, specjalistów, klientów
z branży kolejowej i instytucji z Polski, Czech i Słowacji.
Zagadnieniami, które przyświecają tej konferencji od
początku są: bezpieczeństwo, prawo, IT w tych częściach

Celem konferencji jest również wymiana polsko-czesko-słowackich doświadczeń między przedstawicielami szeroko rozumianej branży kolejowej. Z tego względu został
zorganizowany panel dyskusyjny, poruszający tematykę
różnic i podobieństw we współpracy między naszymi
krajami przy realizacji międzynarodowych projektów.
Jak co roku część środków uzyskanych z opłaty konferencyjnej zostało przekazanych na rzecz Stowarzyszenia
SOS Wioski Dziecięce w Polsce – „Sindbad”, Rodzinny
Dom Czasowego Pobytu w Ustroniu. KM

FORUM POLSKIEGO TRANSPORTU
jakie są realne szanse uruchomienia wzdłuż Nowego
Jedwabnego Szlaku (NJS) regularnych, masowych przewozów towarowych do i z Chin drogą lądową. Następnie
odbył się panel dyskusyjny, podczas którego rozmawiano
dlaczego idea reaktywacji Jedwabnego Szlaku odrodziła
się po latach oraz perspektywy, nadzieje i bariery wzrostu
przewozów: kolejowych, samochodowych i intermodalnych na NJS.

Europa bardziej socjalna. Rynki alternatywne. Co dalej z polskim transportem? Trendy w logistyce. Takie
były główne tematy bloków prelekcji podczas Forum
Polskiego Transportu, które odbyło się 27 i 28 lutego
w Warszawa. Organizatorem tego dwudniowego wydarzenia skierowanego do właścicieli firm z sektora
transportu, spedycji i logistyki była redakcja dziennika Puls Biznesu we współpracy ze Związkiem Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”.
Redakcja Transport Managera objęła Forum swoim patronatem medialnym. Wśród prelegentów był Marek
Loos, redaktor naczelny TM, który opowiedział o tym
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Nie zabrakło również prelekcji o innych istotnych zagadnieniach dla polskiego towarowego transportu drogowego. Omówiono proponowane przez Komisję Europejską
zmiany dyrektywy o pracownikach delegowanych, przepisy socjalne zawarte w procedowanym przez KE Pakiecie mobilności oraz kierunki prac nad harmonizacją tych
przepisów. Przybliżono słuchaczom zagadnienia związane z płacą minimalną w państwach europejskich - przegląd ustawodawstwa krajowego w wybranych państwach
UE. Omówiono proponowany przez rząd RP nowy model wynagradzania kierowców, jako wyjście naprzeciw
europejskim zagrożeniom.
Nie zabrakło prelekcji związanych z rozwojem polskiej
infrastruktury transportowej. Omówiono zmiany podatkowe i prawne czekające branżę transportową w najbliższej przyszłości. Była też porcja technologicznych
prognoz na rzyszłość. JK
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FM LOGISTIC – INWESTYCJE 2018

W lutym operator logistyczny FM Logistic zakończył
pierwszy etap budowy nowego centrum logistycznego
w Sarnowie (gmina Psary, woj. śląskie) - poinformował
na konferencji prasowej Piotr Mroczka, dyrektor ds.
operacji transportu krajowego. - W ramach inwestycji
powstaną dwie hale magazynowe o powierzchni ponad
20 tys. mkw., budynki zaplecza i parkingi - dodał.
Jeszcze w tym roku grupa FM Logistic planuje otworzyć kolejne obiekty przeznaczone głównie dla klientów
drobnicowych. Nowe magazyny staną m.in. w okolicach
Łodzi oraz na Pomorzu. Każdy z obiektów wyposażony będzie w komorę przeładunkową stworzoną z myślą
o klientach z branży farmaceutycznej.

- Branża logistyczna przeznaczona dla klientów drobnicowych ma dużo większe wymagania, dlatego że najczęściej wolumen nadawany przez tego typu klientów jest
dużo mniejszy od największych klientów na rynku. Jednakże wymagania jakościowe - terminowość, wskaźnik
uszkodzeń, wskaźnik pomyłek - są na tym samym poziomie – powiedział Mroczka podczas konferencji prasowej.
Nowa inwestycja w gminie Psary to dziesiąte centrum
logistyczne FM Logistic Polsce. Powstaje ono kosztem
77 mln zł. Jako pierwsze w Polsce będzie posiadało certyfikat LEED (Leadewrship in Energy and Environmental
Design) potwierdzający, że obiekty zaprojektowane i wybudowane zostały przy zastosowaniu technologii przyjaznych środowisku. W najbliższych latach planowana
jest dalsza rozbudowa, o kolejnych 8 hal magazynowych.
Łączna powierzchnia centrum osiągnie wtedy ponad 100
tys. mkw. Obecnie firma rozpoczęła pierwsze rekrutacje.
FM Logistic Polska swoją działalność w Polsce rozpoczęło w 1995 r. Firma posiada 10 centrów logistycznych i zatrudnia ponad 3 tys. pracowników, dysponuje łącznie ponad 550 tys. mkw. powierzchni magazynowej oraz flotą
ok. 2 tys. pojazdów. FM Logistic jest obecne na 3 kontynentach i w 5 strefach biznesowych (Europa Zachodnia,
Europa Środkowa, Europa Wschodnia, Azja i Ameryka
Łacińska). GH

PROLOGIS PODSUMOWUJE ROK 2017
W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
W 2017 r. globalny developer magazynowy wynajął
w Europie Środkowo-Wschodniej 1,6 mln mkw. Nowe
umowy najmu opiewały na nieco ponad 500 tys. mkw.,
a przedłużone umowy - na ponad 1 mln mkw. Pozostałą część stanowiły umowy krótkoterminowe. Wskaźnik zajętości portfolio w Europie Środkowo-Wschodniej był na rekordowym poziomie 97,4 procent.
13 lutego, podczas konferencji prasowej, Prologis podsumował swoją działalność w minionym roku w Europie Środkowo-Wschodniej. Na koniec roku, operacyjne
portfolio Prologis w wynosiło 4,4 mln mkw.
- Dwudziestolecie działalności Prologis w Europie zbiegło się z kolejnym rekordowym rokiem, jakim był 2017.
Poziom zajętości portfolio wyniósł rekordowe 97,4 proc.,
a przedłużone umowy najmu o 11 proc. przekroczyły 1
mln mkw. – powiedział Martin Polak, senior vice president i szef regionalny Prologis na Europę Środkowo-Wschodnią.
W 2017 r. Prologis rozpoczął budowę dziewięciu budynków o łącznej powierzchni 170,2 tys. mkw. – 32 proc.
tych inwestycji stanowiły obiekty typu build-to-suit, a 68
proc. budynki spekulacyjne. Firma kontynuowała realizację swojej strategii selektywnego rozwoju na kluczo-

wych rynkach, charakteryzujących się wysokim popytem przy jednoczesnym niskim poziomie pustostanów.
W 2017 r. spółka wynajęła w Polsce rekordową liczbę
940,8 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej. Firma oddała do użytku 5 inwestycji o łącznej powierzchni 93 tys. mkw. oraz rozpoczęła budowę obiektu
typu BTS o łącznej powierzchni 8260 mkw. Współczynnik zajętości polskiego portfolio był najwyższy w historii
i wyniósł 96,2 proc.
Prologis w 2017 r. w Europie Śr.-Wsch.
Kluczowe nowe umowy najmu:
• 45,1 mkw. z Grupą Empik w Sochaczewie w Polsce
• 21,2 mkw. z firmą INTUON w Bratysławie na Słowacji
• 19,6 mkw. z czołowym detalistą zajmującym się sprzedażą odzieży i artykułów gospodarstwa domowego
w Budapest-Gyal na Węgrzech
• 13,2 mkw. z firmą PST CLC w Prague-Uzice w Czechach
Kluczowe przedłużone umowy najmu:
• 37,5 mkw. z Auchan w Budapest-Ullo na Węgrzech
• 36,9 mkw. z firmą Moto-Profil w Chorzowie w Polsce
• 27,6 mkw. z firmą NAY w Bratysławie na Słowacji
• 13,7 mkw. z firmą L’Oreal w Prague East w Czechach
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WSZYSTKO O ZARZĄDZANIU
K ATOWICE
TRANSPORTEM DROGOWYM

6 marca | WSTĘP WOLNY

Dzisiaj, aby wypłacić kierowcy na rękę ok. 6,7 tys. zł, pracodawca ponosi koszty pracy w wysokości 7,8-8,5 tys. zł.
Natomiast w przypadku rozliczenia kierowcy jako pracownika delegowanego, przy założeniu identycznej wypłaty, koszt pracy wzrasta do wysokości ok. 9,5 tys. zł
miesięcznie. Mówił o tym Maciej Wroński, prezes związku pracodawców Transport i Logistyka Polska.
Partnerzy
Nie zabrakło prelekcji partnerów konferencji, które
spotkały się z żywym zainteresowaniem. Komunikacja
i integracja – czyli jak unikać najczęstszych problemów
w firmach transportowych? Dobra reputacja – za co i jak
można stracić uprawnienia przewozowe? Kabotaż – jak
ominąć zagrożenia i wykorzystać szanse? Transport
w chmurze – kiedy chcesz, gdzie chcesz, na czym chcesz
– po prostu zarządzasz. Kompleksowe wsparcie na terenie Europy idealnym sposobem na oszczędności w firmie
transportowej. Ile możesz zyskać na integracji telematyki
i rozwiązań wspierających rozliczanie czasu pracy kierowców. Problemy komunikacji między dyspozytorem
a kierowcą w transporcie drogowym. Komplementarne narzędzia telematyczne – zarządzanie wspomagane
technologią. Jedno narzędzie do zarządzania całą firmą
transportową. MasterCARE – odpowiedź na bieżące
problemy przewoźników.

PRAKTYCZNE ASPEKTY
ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM

Precedensowa decyzja niemieckiego sądu, która
wstrzymuje kontrolę w sprawie płacy minimalnej
(MiLoG). Rządowe propozycje nowego modelu rozliczania ZUS i PIT w wynagrodzeniach kierowców.
RODO - bać się czy nie bać? Powracająca sprawa ryczałtów za noclegi. A1 - dalsze zaostrzenie procedury
wydawania poświadczeń. Prawidłowa procedura reklamacji szkód transportowych.

Takie były najważniejsze tematy prelekcji na konferencji
Transport Manager Meeting w Katowicach, która odbyła się 6 marca. Po informacje niezbędne do prowadzenia
transportowego biznesu przyjechało do katowickiego
hotelu Novotel Centrum ok. 350 osób, wśród których byli
głównie właściciele firm transportowych oraz menedżerowie branży TSL.
Płace kierowców po nowemu
Działająca przy prezydencie RP Rada Dialogu Społecznego przedstawiła projekt nowego modelu wynagradzania kierowców, co ma stanowić odpowiedź na unijne dyrektywy socjalne dotyczące transportu, m.in. Dyrektywę
o pracownikach delegowanych. Wejście w życie propozycji oznacza wzrost obciążeń branży.
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Partnerami konferencji, których reprezentanci wygłosili
prelekcje w Katowicach były firmy: Betacom, Don Trucking, Euromaster, frameLOGIC, Viaon, Inelo, OCRK,
Redtortuga, TMCS24, Transics a WABCO Company.
Swoje stoiska mieli partnerzy – firmy: Infracht, Marcos
Bis, Soloplan, Trimble Transport & Logistics, Cargonexx
i Eurowag.
Już dzisiaj zapraszamy na kolejną konferencję dwumiesięcznika Transport Manager: Forum Managerów Transportu i Logistyki w Ołtarzewie, 17-18 maja. ML
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IKEA – DROGA DO WIELOKANAŁOWEJ
SPRZEDAŻY W POLSCE

IKEA wdraża nowe rozwiązania w sprzedaży wielokanałowej w Polsce, aby klienci mogli dokonać zakupu
mebli w dogodny sposób – w wybranym przez nich
miejscu i czasie. Otwarcie Centrum Dystrybucji do
Klienta (CDC) w Jarostach, na początku stycznia, stanowi kolejny etap w realizacji strategii sprzedaży wielokanałowej IKEA w Polsce.
To nowe rozwiązanie logistyczne umożliwi wysyłkę zamówień bezpośrednio do klientów z centralnego maga-

zynu IKEA w Jarostach, a nie ze sklepów, jak miało to
miejsce do tej pory. Docelowo CDC będzie obsługiwało
wszystkie zamówienia mebli online składane przez klientów w Polsce. Nowością będzie również to, że wszystkie
produkty wysyłane z CDC będą zapakowane w specjalne,
kartonowe paper-boxy. To bardzo wygodne rozwiązanie,
które jeszcze lepiej zabezpiecza produkty IKEA przed potencjalnymi uszkodzeniami podczas transportu. Szacuje
się, że w 2018 r. CDC zrealizuje ponad 100 tys. zamówień
do klientów. Planowany czas dostawy z CDC do klientów
wynosi 3-6 dni roboczych, w zależności od lokalizacji.
Centralny magazyn IKEA w Jarostach jest jednym z 32
tego typu obiektów na świecie i jedynym w Polsce. IKEA
Distribution Services S.A. zarządza operacjami w magazynie, od momentu jego powstania w 2000 r., we współpracy z zewnętrznym partnerem - francuską firmą FM
Logistic. W Centrum Dystrybucji IKEA w Jarostach pracuje ok. 450 osób, z czego 400 to pracownicy FM Logistic.
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SKLEP PRZYSZŁOŚCI.
JAKIEJ ENERGII NADADZĄ MU
OPERATORZY LOGISTYCZNI?
decyduje jakość samego produktu, a w coraz większym
stopniu jakość, czyli szybkość, punktualność, wielokanałowość dostawy sprzedawanych produktów do klienta,
a może również odbioru od niego produktu, który nie
spełnił jego oczekiwań.
Klient 4.0
Specjalnie na potrzeby Retail Summit został stworzony
i był prezentowany mobilny showroom – sklep przyszłości, w którym można robić shopping of the future.
Trudno przewidzieć, jak dokładnie będzie wyglądał
sklep przyszłości, ale wiele wskazuje na to, że będzie
przypominał realny lub wirtualny salon o zawansowanych możliwościach technologicznych. Jednak na pewno postacią centralną pozostanie KLIENT, a każda
marka będzie dążyć do tego, aby dostarczyć mu jak
najbardziej spersonalizowane i niepowtarzalne doświadczenia.
Sklep, w którym stoimy w kolejce odejdzie na zawsze do
lamusa. Już dzisiaj to nie klienci są petentami dla sklepów, ale na odwrót – sklepy prześcigają się w sposobach
na przyciągniecie nas wszystkich – konsumentów – do
siebie. Prognostycy są zgodni – to zjawisko będzie się
nasilało, a służyć temu mają już dzisiaj znane narzędzia,
jak omnichanel, wirtualna rzeczywistość, sztuczna inteligencja, czy technologia chmury itp.
Jakość dostawy
To co będzie liczyło się najbardziej, to jakość obsługi
klienta od momentu wybrania towaru, poprzez jego zakup, aż po dostarczenie. Produkty i oferta będą bardziej
dopasowane i zindywidualizowane do naszych potrzeb.
A wszystko to przy udziale sztucznej inteligencji, która
podpowie nam czego potrzebujemy.
Obecne trendy i przykłady rynkowe pokazują, że zmiana
ta już się dzieje i to zarówno w fizycznych przestrzeniach
handlowych jak i kanałach online. Obserwujemy już
swoisty transfer technologii, które znamy z Internetu, do
fizycznych przestrzeni.
Do tych wyzwań muszą być gotowi nie tylko handlowcy,
ale również operatorzy logistyczni, będący prawdziwymi
muskułami nowoczesnych sklepów. Już dzisiaj bowiem
o sukcesie sprzedażowym w coraz mniejszym stopniu
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- Najtęższym głowom, które współtworzyły rynek handlu detalicznego w Polsce w latach 90. nie śniło się, z jakimi wyzwaniami przyjdzie zmierzyć się branży za dwie
dekady. Coraz ostrzejsza konkurencja, klient 4.0, obowiązkowa obecność w świecie wirtualnym, który coraz
bardziej przenika się z tym realnym i wpływa na wysokość zysków – to tylko niektóre z nich - mówi Magdalena
Wolska-Omyła, Project Director Blue Business Media,
organizatora Retail Summit.

Warsztaty, inspiracje i wieczorny koktajl. Nowa sesja
e-commerce w Handlu! Najważniejsze zagadnienia
e-commerce Retail i FMCG. Seria warsztatów dla menedżerów i dyrektorów ds. zakupów z sieci handlowych.
Sesja Masterclass Interactive Group Discussion – praca
w kameralnych grupach, pozwalająca na pełną wymianę
doświadczeń i poszukiwanie rozwiązań dla wspólnych
wyzwań sektora. Specjalnie zaprojektowana przestrzeń,
by jeszcze bardziej ułatwić budowanie i zacieśnianie relacji biznesowych między wszystkimi graczami branży. Inspirujący goście spoza świata biznesu. Globalne spojrzenie na handel w Polsce. To tylko niektóre atrakcje, które
towarzyszyły zakończonemu 14 marca dziesiątemu, jubileuszowemu Polkand & CEE Retail Summit, który miał
miejsce w Warszawie w hotelu Hilton. ML

W Y D A R Z E N I A | Logistics Manager

. A DAM

EN

A

1989

SMITH

TR UM

A

im

151

C

L M P O L E C A | Logistics Manager

II TARGI CHŁODNICZYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW
I TARGI LOGISTYKI W TEMPERATURZE
KONTROLOWANEJ

POLSKI KONGRES LOGISTYCZNY LOGISTICS 2018

23-24 MAJA 2018 r.

10-12 KWIETNIA 2018 r.

Warszawa, EXPO XXI Warszawa
www.coldchainpoland.com
ColdChain Poland to pierwsza w Polsce platforma biznesowa łącząca
profesjonalistów, którzy zlecają lub zarządzają chłodniczymi łańcuchami dostaw oraz przedsiębiorstw, które produkują na potrzeby tej branży,
ze specjalistami zawodowo związanymi z następującymi sektorami: żywność i napoje, przemysł farmaceutyczny i medyczny, przemysł chemiczny,
towary niebezpieczne (ADR / RID / ADN).
TRANSPORTEX, LOGISTEX

Sosnowiec, Centrum Targowo-Konferencyjne EXPO SILESIA
www.exposilesia.pl/transportex/pl
Targi TRANSPORTEX utrzymane w formule B2B dają możliwość spotkania w jednym miejscu właścicieli firm transportowych, przewoźników,
spedytorów oraz menedżerów transportu drogowego z firm logistycznych,
produkcyjnych i dystrybucyjnych. Salon LOGISTEX to wydarzenie poświęcone szeroko pojętej logistyce. Formuła targów oparta jest na kompleksowej prezentacji potencjału firm z sektora logistycznego oraz dostawców usług dla tej branży.
XXV MIĘDZYNARODOWE TARGI STACJI PALIW

9-11 MAJA 2018 r.
Warszawa, EXPO XXI Warszawa
www.targi.paliwa.pl
Międzynarodowe Targi STACJA PALIW-organizowane przez Polską Izbę
Paliw Płynnych to wydarzenie które wpisało się już w kalendarz najważniejszych imprez branżowych w Europie. Targi STACJA PALIW są platformą do wymiany informacji, nawiązywania kontaktów biznesowych
i prezentacji najnowszych rozwiązań dla sektorów: paliwowego, petrochemicznego i energetycznego, stacji paliw, myjni samochodowych, warsztatów, transportu, wyposażenia sklepów i barów.

5-8 CZERWCA 2018 r.
Międzynarodowe Targi Logistyki,
Magazynowania i Transportu, Poznań,
Międzynarodowe Targi Poznańskie
www.modernlog.pl

MODERNLOG – Międzynarodowe Targi Logistyki, Magazynowania
i Transportu. Ewolucja, jakiej został poddany Logipak, jest wypadkową wielu czynników. Z jednej strony rozwój nowoczesnych technologii
i automatyzacja produkcji, które wymuszają zmianę podejścia, na rzecz
kompleksowej optymalizacji przepływu materiałów we wszystkich dziedzinach przemysłu.
VII FORUM KOBIET
W LOGISTYCE

6 CZERWCA 2018 r.
Warszawa, Warsaw Plaza Hotel
www.kobietywlogistyce.pl

Forum Kobiet w Logistyce to spotkanie na stałe już wpisane w kalendarz
imprez logistycznych w Polsce. Gromadzi co roku żeńską część kadry menedżerskiej oraz specjalistów z szeroko rozumianej logistyki. Forum Kobiet w Logistyce to spotkanie we wspaniałej atmosferze i z wyjątkowymi
ludźmi. To miejsce wymiany myśli, poglądów i doświadczeń, platforma
pomysłów, inspiracji oraz sieć kontaktów biznesowych.
CEE MANUFACTURING EXCELLENCE AWARDS
& MANUFACTURING STRATEGY SUMMIT

21 CZERWCA 2018 r.

3PL VALUE CREATION ASIA SUMMIT

16 MAJA 2018 r.
KPMG Conference Centre Hong Kong
www.gscc.co/events/3plshk18
Armstrong & Associates, w partnerstwie z Global Supply Chain Council,
organizuje w Honkongu trzecią edycję dorocznej konferencji 3PL Value
Creation Asia Summit. Decydenci branży logistyki 3PL i pionierzy nowych
technologii spotkają się, by prowadzić networking i dzielić się pomysłami
na rozwój branży w roku 2018 w Azji i na całym świecie.
FORUM MENEDŻERÓW TRANSPORTU I LOGISTYKI

17-18 MAJA 2018 r.
Ołtarzew k/Warszawy, Hotel Lamberton
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23 i 24 maja 2018 roku w Poznaniu spotkają się osobowości z praktyki
gospodarczej i świata nauki, aby dyskutować o trendach i wyzwaniach
oraz dzielić się wiedzą na temat nowych modeli biznesowych i koncepcji
technologicznych obejmujące wszystkie etapy łańcucha dostaw. Polski
Kongres Logistyczny jako jedno z najważniejszych wydarzeń logistycznych w Europie podejmuje kompleksowo najważniejsze zagadnienia
m.in. z zakresu transportu, magazynowania, usług logistycznych, logistyki
miejskiej oraz rozwiązań IT.
MODERNLOG

24-25 KWIETNIA 2018 r.

FORUM

Poznań, Międzynarodowe Targi Poznańskie
www.logistics.pl

Warszawa, Hotel Intercontinental
www.manufacturingawards.eu/pl
CEO Manufacturing Magazine & EuropaProperty.com mają przyjemność zapowiedzieć 6. coroczny CEE Manufacturing Excellence Awards
& Strategy Summit. Coroczna impreza przemysłowa odnotowuje, wspiera i docenia sukcesy wytwórcze we wszystkich sektorach przemysłu.
Spodziewamy się, że w szczycie i uroczystej kolacji weźmie udział ponad
200 specjalistów z branży produkcyjnej i ponad 100 menedżerów produkcji. Już teraz wielu nowych producentów, dostawców i profesjonalistów
z branży potwierdziło swoje uczestnictwo.
Wykłady pełne wizjonerskiej wiedzy o branży transportowej i okazja do
zawarcia prestiżowych kontaktów biznesowych. A wszystko w wyjątkowej
oprawie: podczas dwudniowej konferencji z bankietem, w pięknych wnętrzach hotelu Lamberton.

www.konferencje.transport-manager.pl

Genialnie skuteczny! Z największą
w Europie platformą transportową.

▪ Znajdziesz odpowiednie ładunki dla swoich pojazdów i na stałe zoptymalizujesz wykorzystanie
własnych mocy przerobowych
▪ Znajdziesz odpowiedniego usługodawcę spośród 40.000 sprawdzonych europejskich firm
▪ Wyszukasz w prosty sposób odpowiednie pojazdy dla swoich ładunków w wymaganym
terminie
Przetestuj teraz bezpłatnie do 4 tygodni!

