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Roman Bronowski
SKG S.A.

PROBLEMY Z HARMONIZACJĄ PROCEDUR W UNII CELNEJ UE
WPROWADZENIE
Unia Celna, będąca fundamentem funkcjonowania jednolitego rynku wewnętrznego Unii
Europejskiej, nie doprowadziła do pełnej harmonizacji wszystkich spraw związanych
z odprawami granicznymi w poszczególnych państwach członkowskich. Zapowiadana
od kilkunastu lat pełna harmonizacja procedur elektronicznych, z punktu widzenia
przedsiębiorstw, jeszcze nie nastąpiła.
Niniejszy artykuł próbuje odpowiedzieć na pytania: dlaczego tak się stało i jakie
są perspektywy na przyszłość. Przedstawia również możliwość rozwiązania problemu braku
harmonizacji procedur poprzez stosowanie internetowych rozwiązań pośredniczących. Takie
rozwiązanie zostało zaprojektowane i wykonane przez firmę SKG S.A., jako rezultat projektu
„Modularny system teleinformatyczny wspomagający obsługę procesów międzynarodowej
dostawy towarów”, zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013.
Firma SKG S.A. tworzy systemy informatyczne dla administracji celnych od ponad
dwudziestu pięciu lat, a wykonany przez nią zintegrowany system celny dla Polskiej Służby
Celnej był dwukrotnie nagradzany, jako jeden z najlepszych systemów unijnych
elektronicznej administracji.
1. UŁATWIENIA W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM I REDUKCJA BARIER
HANDLOWYCH
Żyjemy w czasach rozproszonej gospodarki, która charakteryzuje się dynamicznymi
powiązaniami biznesowymi i ma charakter globalny. Będąc konsumentami, każdego dnia
trzymamy w naszych rękach produkty, nie uświadamiając sobie, jak długie trasy przebyły,
aby do nas dotrzeć, ani jak duża liczba podmiotów gospodarczych z różnych krajów
uczestniczyła, najpierw w ich produkcji, a następnie w spedycji i dystrybucji. Na przykład,
tablet może być zaprojektowany w USA, wyprodukowany w Azji z części przywożonych
z różnych krajów i kontynentów, a na koniec trafia do nas do Europy.
Funkcjonowanie dzisiejszej gospodarki jest trudne do wyobrażenia bez dobrze
zorganizowanych, międzynarodowych łańcuchów dostaw. Ponieważ poszczególne towary
muszą wielokrotnie przekraczać granice różnych państw, efektywność łańcuchów dostaw jest
uzależniona od regulacji prawnych, każdego z państw biorących udział w dostawach, w tym
głównie od przepisów celno-podatkowych.
Dzisiejsza sytuacja polskich przedsiębiorstw wygląda inaczej niż jeszcze kilkanaście lat
temu, gdyż od ponad 11 lat jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, której jednym
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z pierwszych i ważniejszych osiągnięć było ustanowienie unii celnej. Unia celna oznacza,
że jej członkowie nie stosują żadnych stawek celnych wewnętrznie między sobą i stosują
takie same stawki celne dla towarów przywożonych na ich terytorium z reszty świata.
Rozpatrując więc problem wpływu procedur celnych na koszty handlu międzynarodowego,
bierzemy pod uwagę tylko handel pozaunijny.
W innych częściach świata również istnieją unie celne. Najbliższa nas, to Euroazjatycka
Unia Celna poszerzona w 2014r. do formy unii gospodarczej, obejmująca Rosję, Kazachstan,
Białoruś, Armenię i Kirgistan. Inne unie powstały przede wszystkim na kontynentach:
Ameryki Południowej i Środkowej oraz w Afryce [WTO, 2016]. Jednakże to Unia Celna UE
jest największą unią świata, zarówno pod względem liczby państw członkowskich, jak
i obrotów handlowych z krajami zewnętrznymi. Wydaje się też, że spełnia najwięcej
charakterystycznych dla unii celnych warunków według definicji określonych w art. XXIV
Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu GATT i poprawionej Konwencji
z Kyoto dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego [Yasui, 2014].
Unia celna UE doprowadziła do zlikwidowania wszystkich kontroli granicznych
pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi umożliwiając swobodny przepływ
towarów. Każdy towar importowany spoza Unii, po ocleniu może być swobodnie
przemieszczany przez granice wewnętrzne. Funkcjonariusze celni nadzorują przepływ
towarów w UE na zewnętrznych granicach, tj. w portach, na lotniskach i na lądowych
przejściach granicznych, ale także na terytorium Unii. Nie powstała jednak scentralizowana,
jedna administracja celna dla całej Europy. Unią celną w praktyce zarządza 28 służb celnych
państw członkowskich działających w sposób jednolity, chociaż, jak dalej będzie opisane,
praktyczna jednorodność działania z punktu widzenia importera lub eksportera nie jest
do końca zachowana.
Obowiązujący obecnie Wspólnotowy Kodeks Celny [Rozporządzenie, 2008] wyznacza
ramy prawne, które stanowią podstawę w sprawach celnych w UE i ma zastosowanie
do wszystkich państw członkowskich. Cła, które są pobierane przez urzędy celne
wykorzystywane są głównie do finansowania budżetu UE, a państwa członkowskie zajmujące
się formalnościami importowymi otrzymują opłatę za świadczenie usług na rzecz UE
(25% opłat celnych). Jednak nadzór prawodawstwa UE nad państwami członkowskimi nie
jest tak silny, jeśli chodzi o podatki pośrednie, takie jak podatek od towarów i usług oraz
akcyza, które są również pobierane przez służby celne. W takich przypadkach państwa
członkowskie mają dużo większą autonomię: UE może wydać dokument prawny w formie
rozporządzenia, ale państwa członkowskie mają znaczną swobodę w zakresie dostosowania
go do własnej jurysdykcji. Powodem jest to, że podatki pośrednie są wykorzystywane
do finansowania budżetów krajowych państw członkowskich, a nie budżetu UE, a więc
wpływ ram prawnych UE w tym obszarze jest znacznie słabszy niż w przypadku ceł.
To sprawia, że UE jest złożonym środowiskiem: podczas gdy państwa członkowskie
osiągnęły ścisłą integrację w odniesieniu do kwestii czysto celnych, poziom integracji jest
znacznie słabszy, jeśli chodzi o podatki pośrednie, czy nawet o procedury kontroli
bezpieczeństwa i higieny, mające również wpływ na procedury graniczne.
2. NOWE ZADANIA SŁUŻB CELNYCH ZMIENIAJĄCE POWINNOŚCI ZE
STRONY HANDLOWCÓW
Historycznie rzecz biorąc, kraje stosowały polityki protekcjonistyczne poprzez
nakładanie między innymi wysokich ceł na towary importowane. Celnicy musieli prowadzić
szeroko zakrojone kontrole w celu upewnienia się, że importowe należności celne są
prawidłowo odprowadzane. Jednak w wyniku światowych negocjacji prowadzonych
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w drugiej połowie XX wieku w celu zmniejszenia barier handlowych, taryfy dla towarów
importowanych, również do Unii Europejskiej, znacznie spadły.
W miarę stopniowego spadku taryf zmniejszało się również znaczenie ceł importowych
i związanych z nimi kontroli. Umożliwiło to służbie celnej na przejęcie odpowiedzialności
i wykonywanie zadań o charakterze niepodatkowym w imieniu innych agencji rządowych.
Doprowadziło to do zmniejszenia nadzoru skarbowego oraz przejścia z kontroli opartej
na taryfach do kontroli opartej bardziej na problemach. Kwestie takie jak fałszerstwa,
środowisko i zdrowie publiczne stały się przedmiotem kontroli służb celnych. W wyniku
globalizacji i zwiększonych obrotów handlowych, tradycyjne metody stosowane przez organy
celne do kontroli transgranicznej działalności handlowej stały się niewystarczające: sama
wielkość handlu uniemożliwiła poleganie na fizycznej kontroli przeprowadzanej przez
funkcjonariuszy celnych na granicy, zatem konieczne było poszukiwanie innych metod
sprawowania kontroli.
Te nowe strategie celne pozwoliły na fundamentalną zmianę w stosunkach między
administracjami i przedsiębiorstwami biorącymi udział w międzynarodowej wymianie
handlowej. Podstawową ideą tych modeli jest to, że przedsiębiorcy mogą dzielić
się na przedsiębiorców zachowujących zgodność z przepisami (zaufanych) oraz niedających
pełnych gwarancji dla takiej zgodności. Zaletą tego sposobu dla służb celnych jest możliwość
bardziej efektywnego działania w ramach realizacji swoich zadań: może skupić swoje wysiłki
i lepiej ukierunkować je na firmy niezachowujące zgodności, podczas gdy równocześnie
może zmniejszyć obciążenia administracyjne dla firm zachowujących zgodność.
Status przedsiębiorcy zaufanego w odniesieniu do spraw celno-podatkowych jest
przydzielany stosując zasady kontroli systemowej, w przeciwieństwie do kontroli skupiającej
się na transakcjach. W pierwszym przypadku analizowane są wewnętrzne systemy
i procedury przedsiębiorstwa oraz identyfikowane potencjalne zagrożenia. W ramach
kontynuacji zawierana jest umowa między przedsiębiorstwem i organami celnymi odnośnie
sposobów minimalizacji tych zagrożeń. Gdy odpowiednie środki zapobiegania zagrożeniom
zostaną wdrożone, firma otrzymuje status zaufanego przedsiębiorcy i korzysta z fiskalnych
uproszczeń handlowych. Nie jest już kontrolowana w odniesieniu do każdej transakcji, a rząd
wykonuje okresowe audyty w celu sprawdzenia, czy procedury kontroli są nadal skuteczne.
Jest to zasadniczo nowy sposób kontrolowania przedsiębiorstwa, w ramach którego fizyczna
ingerencja w procesy logistyczne każdej transakcji zastępowana jest licencjonowaniem
i okresowymi audytami. Warto wspomnieć, że dzięki takiemu podejściu firmy mogą uzyskać
ułatwienia fiskalne, ale kontrola dotycząca spraw pozafinansowych, takich jak
bezpieczeństwo, środowisko naturalne i zdrowie nadal opiera się na tradycyjnych kontrolach
fizycznych i wykorzystuje proste techniki analizy ryzyka realizowane w momencie przybycia
towarów na granicę, tak więc nie może być pełnego odejścia od kontroli transakcyjnych.
Wydarzenia z 11 września 2001 r. pokazały, jak ważne jest skupienie się na zwalczaniu
terroryzmu. Doprowadziły one do poważnych zmian w myśleniu o handlu
międzynarodowym. Oczywiste stało się, że ponieważ handel jest globalny, zagrożenia
bezpieczeństwa również stały się globalne i zaczęto wprowadzać dodatkowe działania, aby
przepływ towarów był bardziej bezpieczny.
W XXI wieku problemy bezpieczeństwa i ochrony związane ze zdrowiem,
środowiskiem, zwalczaniem terroryzmu dołączyły do istotnych problemów i miały wpływ na
cały system celny oraz powiązania pomiędzy administracjami państwowymi a
przedsiębiorstwami handlowymi; postawiło to nowe wymagania w odniesieniu do danych
dostarczanych przez firmy, zarówno podczas przewozów międzynarodowych, jak i w trakcie
audytów firm zaufanych. Jedną z głównych zmian było rosnące znaczenie informacji w
ocenie ryzyka i podejmowaniu działań w przypadku sygnałów zagrożenia. Wprowadzono
zasadę, że informacje o przewozach muszą być dostępne wcześniej (dużo wcześniej zanim
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towary dotarły do granicy), tak aby celnicy mogli wprowadzić odpowiednie działania w celu
wyeliminowania zagrożeń bezpieczeństwa.
Informacje dostarczane przed przybyciem i przed wyjazdem stanowią przełom zarówno
dla handlu jak i administracji celnej. Z punktu widzenia przedsiębiorcy, kiedyś zaufane firmy
mogły złożyć zbiorcze deklaracje dla towarów raz w miesiącu, a nie dla każdej pojedynczej
transakcji; mając dobrze zorganizowaną administrację, miesięczne raporty dostarczały
wystarczającej podstawy do obliczenia należności celnych. Takie podejście pozwoliło
na usunięcie zakłóceń służb celnych w procesach logistycznych przedsiębiorstw
odbywających się w czasie rzeczywistym, umożliwiając lepszą przewidywalność w łańcuchu
dostaw. Teraz firmy te muszą dostarczać informacje dla każdej transakcji, co w odniesieniu
do ułatwień w handlu oznacza kilka kroków w tył. To nowe podejście sprawia, że służby
celne ponownie stają się integralną częścią procesów logistycznych, co tworzy zależność oraz
potencjalne zakłócenia i opóźnienia w łańcuchu dostaw [Tan, 2011].
Różne kraje różnie sobie radzą z całokształtem powinności ciążących na służbach
celnych. Bank Światowy w 2010r. przeprowadził wśród lokalnych spedytorów, linii
żeglugowych, agentów celnych, urzędników i banków szeroko zakrojone badania dotyczące
czasu niezbędnego do sfinalizowania wszystkich czynności w procedurach importu i eksportu
w 183 krajach świata [The World Bank Group, 2009]. Według tych badań, w UE najkrótsze,
średnie czasy pełnej procedury importu zajmowały 5 dni (Cypr, Dania, Estonia), 6 dni
(Luksemburg, Holandia, Szwecja) i 7 dni (Niemcy), ale najdłuższe, w Grecji, Polsce
(niestety) i na Słowacji, aż 25 dni.

3. BRAKI HARMONIZACJI Z PUNKTU WIDZENIA PRZEDSIĘBIORCÓW
W celu spełnienia wymogów celnych, przedsiębiorcy prowadzący handel pozaunijny
składają zgłoszenia do objęcia towarów daną procedurą celną, zgodnie z wymogami
Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Takie zgłoszenia należy dostarczać do urzędu celnego,
w którym towary są przedstawiane. Obecnie już ponad 95% zgłoszeń przesyłanych jest
w formie elektronicznej, z tym że dokumenty te należy dostarczać do administracji celnej
państwa, w którym towar ma być objęty procedurą. I tak, np., przy imporcie do Polski
towarów pozaunijnych, które zostały dostarczone drogą morską do Hamburga i stamtąd do
Polski będą transportowane samochodem, towary muszą zostać zgłoszone do procedury
tranzytu w systemie NCTS administracji celnej Niemiec. Istnieje możliwość zdalnego,
elektronicznego otwarcia tranzytu w dowolnym kraju unijnym, ale właśnie ten obszar
unijnych procedur celnych nie jest w pełni zharmonizowany.
Unia Celna składa się z 28 administracji celnych, które stosują ten sam wspólnotowy
kodeks celny i taryfę celną, a swoje systemy informatyczne budują zgodnie z założeniami
i harmonogramami jednego dla całej Europy, wieloletniego planu strategicznego dla
elektronicznej administracji celnej (Multi-Annual Strategic Plan – MASP) [MASP, 2014].
Jednakże dotychczas, zgodnie z MASP, unijne systemy informatyczne nie są scentralizowane,
a projektowa dokumentacja unijna dla systemów narodowych obsługujących poszczególne
obszary cła dopuszczają wiele odstępstw od rozwiązań jednolitych, tym bardziej że, np. sfera
podatkowa (VAT, akcyza) nie są w UE zharmonizowane.
W rezultacie obecnie istnieje 28 różnych, bardziej lub mniej zintegrowanych,
narodowych zestawów systemów informatycznych zbudowanych w różnych technologiach.
Przedsiębiorca, który chce złożyć drogą elektroniczną zgłoszenie do administracji celnej
dowolnego państwa unijnego, musi:
 Uzyskać dostęp do systemu zgłoszeń celnych danej administracji krajowej
przechodząc specjalną procedurę rejestracji. Oznacza to, że ten przedsiębiorca musi
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spełnić wymogi organizacyjne konkretnej administracji celnej oraz dostosować się
do wymogów tej administracji dotyczących deklaracji składanych drogą elektroniczną,
 Uzyskać dostęp do systemu zgłoszeń celnych wykorzystując daną usługę
komunikacyjną (np. X.400, X.25, Internet). Poszczególne administracje krajowe
oferują zwykle jedną lub wiele usług komunikacyjnych umożliwiających dostęp
do swojego systemu zgłoszeń celnych i przedsiębiorca, który pragnie złożyć
zgłoszenie w tym systemie, musi posiadać infrastrukturę niezbędną do komunikacji
z konkretną administracją krajową,
 Zakodować wiadomość w standardzie technicznym (np. EDIFACT, XML)
wymaganym przez konkretny system zgłoszeń celnych,
 Spełnić wymogi systemu zgłoszeń celnych konkretnego kraju dotyczące treści danych,
np. musi on wiedzieć, które pola są obowiązkowe i jakie wartości mogą być
stosowane w przypadku różnych zakodowanych pól,
 Przetwarzać wiadomości zwrotne ze strony krajowej administracji docelowej. Liczba
i treść odpowiedzi wysyłanych przez administracje krajowe mogą różnić się
w zależności od administracji i procedury. Wynikiem tego jest różnorodność
protokołów wymiany wiadomości, które musi stosować przedsiębiorca,
 Spełnić wymogi bezpieczeństwa danej administracji krajowej (np. podpisać swoje
zgłoszenie za pomocą podpisu elektronicznego wydanego przez tę administrację).
Administracja krajowa posiada protokół służący do poświadczenia tożsamości
przedsiębiorcy oraz zabezpieczenia wymiany wiadomości pomiędzy tym
przedsiębiorcą a administracją krajową.
Powyższe niedostatki braku harmonizacji elektronicznego cła powodują, że mimo
teoretycznej możliwości samodzielnego przesyłania dokumentacji celnej w postaci
elektronicznej, podobnie jak już obecnie wiele firm przesyła do Ministerstwa Finansów
podatkowe dokumenty rozliczeniowe, przy przewozach towarów przekraczających granicę
UE powszechnym jest nadal korzystanie z usług lokalnych agencji celnych, co wiąże
się z dodatkowymi opłatami i stratą czasu przy każdym transporcie.
4. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW BRAKU HARMONIZACJI
Duże, międzynarodowe firmy posiadające rozliczne interesy w różnych krajach oraz
wykorzystujące systemy informacyjne do zarządzania i rozliczania poszczególnych,
narodowych oddziałów, wykonują interfejsy ze swojego systemu do poszczególnych
systemów administracji celnych i, w razie potrzeby, dokonują ich modyfikacji i rozbudowy.
Jednakże jest to sposób niedostępny dla mniejszych firm, gdyż do powyżej wymienionych
problemów dochodzi jeszcze konieczność śledzenia zmian w przepisach i w systemach
informatycznych każdego z państw. Systemy w poszczególnych krajach rozbudowywane
są asynchronicznie, w dowolnym czasie, gdyż administracje celne są zobowiązane tylko
do przestrzegania ogólnych, ramowych harmonogramów określonych w MASP.
Obecnie istnieją jeszcze dodatkowe perspektywy dla firm prowadzących działalność lub
handel międzynarodowy. Pojawiły się możliwości korzystania z usług "wirtualnych agencji
celnych". Przykładem takiego rozwiązania jest jedyny polski pośrednik przy wysyłaniu
dokumentów celnych do innych krajów - system rozbudowany w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, o nazwie Wrota Celne
(https://wrotacelne.pl).
Na terenie Unii Europejskiej Wrota celne obsługują na razie, oprócz wszystkich procedur
celnych w Polsce, otwieranie procedury tranzytu w systemie NCTS (ATLAS) w Niemczech
oraz dokonywanie zgłoszeń w systemie importu w Czechach. Za pomocą Wrót Celnych
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można także wysłać zgłoszenie do systemu informatycznego Białorusi przy wwozie towarów
na teren Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej przez granicę białoruską. Liczba krajów
i procedur dostępnych w systemie będzie się zwiększała zgodnie z zapotrzebowaniem
poszczególnych przedsiębiorstw, a interfejs Wrót Celnych jest już obecnie wielojęzyczny
(aktualnie dostępne są języki: polski, angielski i rosyjski).
Niezależnie od komunikacji z docelowymi, zagranicznymi systemami administracji
celnych, Wrota Celne oferują szereg praktycznych funkcji, w tym:
 możliwość skorzystania z wbudowanego kalkulatora opłat celnych, wyliczającego
obowiązujące w dniu wypełnienia dokumentu wysokości opłat,
 kontrolę poprawności danych oraz możliwość edycji dokumentu przez upoważnione
osoby przed podpisaniem i wysłaniem go z aplikacji do systemu celnego,
 automatyczne tworzenie wątków korespondencji związanych z jedną sprawą oraz
przedstawianie ich w formie graficznej,
 możliwość zarządzania rejestrem spraw, z łatwym dostępem do spraw bieżących
i zakończonych (dzięki czytelnym statusom spraw),
 sortowanie i filtrowanie spraw, przygotowanie zestawień oraz raportów
 eksport danych do pliku XML i Excel,
 możliwość podpisywania komunikatów certyfikatem kwalifikowanymi jak
i udostępnianym przez administrację celną,
 możliwość korzystania z modułu danych referencyjnych automatycznie zasilanego
z systemów administracji celnej.

5. NOWA STRATEGIA UNIJNA
W październiku 2013r. został przyjęty nowy kodeks celny UE [Rozporządzenie nr 952,
2013], a mianowicie Unijny Kodeks Celny (w przeciwieństwie do obecnej nazwy Wspólnotowy), który ma wejść w życie 1 maja 2016r. Kodeks ustanawia poprawione i nowe
regulacje, mające doprowadzić do pełniejszej harmonizacji przepisów związanych
z przewożeniem towarów przez zewnętrzne granice Unii, co ma przełożyć się, między
innymi, na ułatwienia dla przedsiębiorców, szczególnie zaufanych.
Nowe przepisy mają:
 uprościć prawodawstwo celne,
 ujednolicić obsługę obrotu towarowego z zagranicą w całej UE poprzez harmonizację
zasad wymiany informacji i zakresu danych,
 wprowadzić ułatwienia w zakresie procedur celnych zmierzające do wzrostu
efektywności transakcji celnych zgodnie ze współczesnymi potrzebami globalnej
gospodarki,
 wdrożyć obsługę procesów biznesowych w pełni elektronicznym środowisku –
zarówno dla administracji celnych, jak też dla podmiotów dokonujących obrotu
towarowego z zagranicą.
Wprowadzenie nowych przepisów nie spowoduje automatycznie rozwiązania problemu
braku harmonizacji obsługi importerów, eksporterów i przewoźników w handlu pozaunijnym.
Należy przede wszystkim dostosować istniejące systemy informatyczne, a w zasadzie
stworzyć wiele nowych systemów, zarówno na szczeblu unijnym, jak i w poszczególnych
państwach członkowskich. Najnowsza wersja strategii MASP zakłada, że będą w większej
liczbie powstawać scentralizowane systemy obsługi celnej, a w systemach narodowych będą
wprowadzane zmiany powodujące harmonizację interfejsów w zakresie wprowadzania
danych i przesyłania dokumentów do poszczególnych krajów [MASP, Annex 5, 2014].
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Przewiduje się 3 podejścia do rozpatrzenia, w zależności od obszaru spraw celnopodatkowych:
 harmonizację interfejsów narodowych poprzez obowiązkową, jednolitą specyfikację
kontaktu z przedsiębiorcami,
 dostęp przedsiębiorstw do centralnych, ogólnoeuropejskich systemów,
 system SEAP (Single Electronic Access Point) będący pośrednikiem pomiędzy
przedsiębiorstwami i poszczególnymi administracjami.
Najnowszy harmonogram wprowadzania nowych wersji niektórych systemów
informatycznych, niezbędnych do praktycznego wdrożenia nowego kodeksu celnego
w administracjach państw członkowskich, obejmuje lata 2016-2020. Jednakże, biorąc pod
uwagę doświadczenia dotychczasowego wdrażania systemów w EU i obecne problemy Unii
z falą uchodźców i bezpieczeństwem zewnętrznych granic unijnych, co prawdopodobnie
spowoduje zmianę nastawienia do ułatwień, podobnie jak stało się to po 11 września 2001r.,
należy dość pesymistycznie patrzeć na te przyszłościowe zamierzenia. Np., wymieniony
powyżej projekt SEAP był w planach unijnych już w pierwszych latach bieżącego wieku
i miał w pełni funkcjonować w 2009r. W obecnej strategii MASP [MASP, Annex 1, 2014] dla
systemu SEAP nie ma podanych żadnych dat – wygląda na to, że na realną harmonizację
unijnych systemów celnych z punktu widzenia przedsiębiorstw, w najbliższych 10 latach
nie ma co liczyć i trzeba stosować zewnętrzne odpowiedniki systemu SEAP, na przykład
opisane powyżej Wrota Celne.

PODSUMOWANIE
Istnieją trzy podstawowe powody braku pełnej harmonizacji elektronicznych procedur
celnych w Unii Europejskiej.
Po pierwsze, liberalizacja handlu na świecie spowodowała znaczny spadek stawek
celnych i znaczenie finansowe ceł w porównaniu do pobieranych, przy przewożeniu towarów
przez granicę, podatków VAT i akcyzowego zmalało. Unia Celna UE posiada dobrze
zharmonizowane regulacje prawne odnoszące się do stawek celnych i ich stosowania, ale
sprawy poboru VAT i akcyzy leżą prawie całkowicie w rękach poszczególnych państw
członkowskich. W takiej sytuacji trudno jest uzyskać pełną harmonizację w tym obszarze.
Po drugie, zadania służb celnych w ostatnich dwóch dekadach rozszerzyły się, przede
wszystkim o sprawy związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem państwa i obywateli.
Sprawy te też nie są w pełni zharmonizowane w całej Unii.
Po trzecie, tworząc kilkanaście lat temu koncepcję elektronicznego cła i informatyzacji
służb celnych w UE, nie zdecydowano się na budowę systemów centralnych –
ogólnoeuropejskich, Postanowiono, że państwa członkowskie będą budować te systemy
w dowolnych technologiach, zachowując zgodność z centralnymi specyfikacjami i
wymieniając w zestandaryzowany sposób informacje między poszczególnymi
administracjami i z centralnymi bazami danych.
Nowy Unijny Kodeks Celny ma za zadanie doprowadzić do znacznie większej
harmonizacji elektronicznej wymiany danych pomiędzy przedsiębiorcami i wszystkimi
administracjami celnymi. Niestety wydaje się, że zwiększona harmonizacja nie nastąpi
w przeciągu kilku, a może i kilkunastu lat. Dlatego tym ważniejsza staje się potrzeba
rozwijania pozarządowych internetowych systemów pośredniczących, jak np. wrotacelne.pl,
umożliwiających zdalne wysyłanie dokumentów celno-podatkowych do poszczególnych
administracji, również pozaunijnych, i zmniejszających czas oraz koszty odpraw celnych.
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INFORMATION SYSTEMS IN LOGISTICS
INTRODUCTION
The information as well as its IT environment has always played a strategic role in the
process of achieving a competitive advantage on the market. It is a rapidly and dynamically
developing economy that created the flow of information as one of the most important
resources for enterprises. Due to above-mentioned, making an appropriate and optimized data
management enables to execute smooth operations of the market. Ensuring an adequate flow
of information and its synchronization between all levels is currently a key issue for many
companies. This trend also relates to companies in the logistics sector, which generally
provide a smoother flow of goods and services in each of the sections of the supply chain. The
implementation of an effective and integrated supply chain requires a number of different
solutions.
These solutions are characterized by a continuous development on the market, and each
year there are a number of new programs that offer innovative solutions in the field of
information and communication technology. The logistic departments present in the
production, trade and individual businesses in which, depending on the profile, are the units
involved in the transport, storage and purchase planning, have to deal with a huge flow of
information and associated them data. Information about products and raw materials need to
be processed by the IT systems of companies. The delivery of proper shipment, its storage and
distribution are these business processes that have a profound importance for functioning of
every enterprise. Therefore, the information technology is currently an indispensable element
in the operating of logistics companies.
This article presents selected information systems used in logistics (divided in the
categories of ERP, WMS, SCM and RFID systems) that facilitate and accelerate the
operations of the entire supply chain; moreover, they help to optimize the functioning of
companies in the logistics sector [Hołubowicz, 2011].

1. THE SUPPORT OF COMPANY DEVELOPMENT
The key issue for the efficient functioning of almost every company is the appropriate
management of information resources, the assurance of their safety, the efficient information
structures and the effectiveness of the flow of information. This is an extremely difficult task
to make any information reaches the right place where it is exactly needed; in an appropriate
form, amount and time. Hence, information systems in logistics should be characterized by:
 reliability,
 productivity, defined as the probability of realization of the set tasks in a specific time,
 flexibility which allows information to vary in accordance with the environment,
 openness, enabling the exchange of information between systems and taking into
account interrelations in the decision-making process,
 economic efficiency, that enables it to derive more benefits than losses.
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These types of features can be provided for businesses only by efficient information
systems. Research on logistics processes clearly indicate that in the coming years the main
direction of development of logistics systems will have a close relation with computer
technology. This development will focus on the use of information systems for the sake of
determining logistics strategies, IT-integrated management, electronic data interchange (EDI),
and aiding transport management by setting the routes, vehicle monitoring, etc.
However, nowadays we are already greatly influenced by information systems; especially
when it comes about the functioning of logistics companies. Tools, that are currently given by
information and communication technologies, are perceived as an essential component of the
infrastructure of logistics systems. The functions of logistics which are supported by
information technology may include [Serafin, 2014]:
 planning logistic processes of all kinds, in various sections and time horizons,
 the coordination of logistics processes and operations,
 the monitoring of logistics processes,
 the operational control of logistics processes.
The following diagram presents the fields of logistics that are aided by information
technology.
Fig 1. The fields of logistics aided by information technology

Source: Own elaboration based on Serafin E. (2014), Systemy informatyczne w logistyce, Logistyka, ILiM,
Poznań, no. 3.

2. INFORMATION SYSTEMS IN LOGISTICS

2.1. ERP SYSTEMS
The ERP (Enterprise Resource Planning) systems are a kind of package that is used for
preparing plans concerning company resources. They consist of integrated modules that
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operate all business functions of the company. The primary purpose of these systems is the
integration of all areas of the enterprise [Długosz, 2009].
They support specialized productive functions such as the management of technological
changes, as well as the service and quality management. It allows to use this type of systems
in varied companies: both productive and non-productive, i.e. distribution and service
undertaking. The basic element of the ERP system is a centralized database, the same for all
modules. The main functional modules include the areas of:
 procurement,
 storage,
 the customer relationship management,
 delivery tracking,
 production planning,
 sale and distribution,
 accounting system,
 HR and payroll,
 controlling,
 the management information system.
The elasticity of this type of systems allows to adapt them with ease to the specific nature
of most companies, due to the fact that each module can work independently. Furthermore,
the authorization system allows to grant access to individual employees considering an
occupied position [Szymonik, 2010].
From among all used ERP systems, there are a couple of the most commonly exploited
such as the following systems:
 SAP R/3,
 Microsoft Business NAV,
 SAGE - Symfonia/Forte/X3,
 Oracle Applications,
 Impuls 5,
 Humansoft Corax.
The use of ERP systems in the individual business has a number of advantages. Among
them is at least the modification of company into the organization that is led by information.
ERP systems as the first in the history of computer systems began to treat information not
only as a source to create reports, but as a resource used to cover the operational requirements
of the company. The systems of ERP category enable data sharing and allow to reuse them
many times without any loss of accuracy or cohesion.
Another feature is the perception of the organization as a kind of global business.
Globalization and strong competition in the market is increasingly forcing companies to
operate in many countries. ERP systems merge all units of enterprise, so in this way directing,
planning, managing and controlling is much easier - even over the differentiation of various
entities of the organization. One system covers the entire company, reflecting at the same time
its integrated nature, whereby it is easier to maintain joint standards.
Moreover, another of the advantages is the change of view from the data-oriented to this
concerning processes and business rules. The use of such systems also significantly improves
the speed of the flow of information and the control of business processes, since these
activities take place in real time. The data entered into the system are immediately updated.
Therefore, with immediate access to stored data, decision making is much faster [Kale, 2001].
What is more, the ERP systems are in the cooperation with another class of software
systems - SRM (Supplier Relationship Management). This type of programs supports
operations of ERP systems in the relationship management with suppliers. Regarding
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enterprises from logistic sector, the application of such systems may facilitate the controlling
of supplier base. This is possible due to the automation of operations and increased legibility
of purchase strategies. As a result, integrated multiple operations, the clarity of stocks, and
simplified evaluation of suppliers' work, are possible [Flakiewicz, 2002].

2.2. WMS SYSTEMS
-Nevertheless, ERP systems do not have sufficiently developed functions in the field of
materials management, offering only documentation service that relates merely to the change
of storage inventory in terms of quantity and value. Generally this services are limited to the
documents of delivery, intra-warehouse relocation of goods, and documents of the release of
commodity. This subsystem, also called a module, offers reporting functionality based on the
information stored in the database. On the other hand, the mentioned documents are not
strictly related to the physical location of goods at a particular place in the warehouse.
Therefore, the ERP system does not fully support stocks storage.
In response to this problem there are such information systems performing these
warehouse operations which supervise the placement of logistic units and then their proper
release. This is achievable through the use of the system of automatic identification of goods,
logistics units, as well as storage placement. At the warehouse area, according to the accepted
logistics rules, there should be a system supporting warehouse management. Indeed, storages
need something in a type of WMS - Warehouse Management System - capable to use an
automatic identification in the intra-warehouse infrastructure.
WMS system is composed of several functional modules, each of which corresponds to
the other area. These modules can be divided into 7 parts [Sente, 2015]:
 Store map - providing visualization of the distribution of loads on storage racks with
the level of their dispose,
 Inventory orders - that allows to make corrections to wrong states of product locations
without pausing the process of receiving and releasing goods, as well as estimating
storekeepers’ mistakes,
 Storage orders and conditions of locations - ensuring correct edition of orders
connected with storage, such as: delivery intakes, release of goods from the
warehouse, adding the goods to the enlisted location or collection of pallets and
packaging,
 Route generator- it creates an optimal transition path according to criteria such as
shortest path to overcome and the shortest time to execute orders, etc.,
 Dynamic locations - they are responsible for the ability to assign goods rotating group
to the pallet, according to the analysis of the ABC or XYZ method, and the ability to
assign fixed locations for goods characterized by a small rotation,
 Magazine monitor - helpful in creating the statistics of storage work for executives,
 Inventory orders support (hand-held) - that allows to send information to the database
in real time. This module also supports the work of the 2D barcode and RFID.
The main benefits of the implementation of WMS include a significant reduction in the
quantity of goods in stock, eliminating mistakes in logistics processes, decreased amount of
complaints and reduction of the number of documents accompanying storage processes. This
system has also a positive effect on the optimization of the route travelled by forklift
operators, eliminating at the same time the "empty runs", and it reduces the amount of damage
to the goods which results in fewer complaints. Among the benefits of WMS systems it is also
worth to include the ability to carry out the inventory using mobile terminals and increase
customer satisfaction by eliminating the irregularities in goods completing [Nowak, 2009].
16

2.3. SCM SYSTEMS IN THE MANAGEMENT OF SUPPLY CHAIN
In logistics, among ERP and WMS systems, exists also SCM systems. This type of
systems are used in the organization of the supply chain. The applications of SCM category
are aimed to establish a close cooperation between economic operators involved in production
and those which are responsible for the sale and the elimination of disruption and unnecessary
losses. In such situation, the company is no longer treated as a business unit and is becoming
one of the components of a larger supply chain. At the core of the concept of SCM is the need
to integrate the various information systems providing a fully free flow of information in
either direction.
In the current economic situation downtimes and delays in deliveries caused by bad flow
information might a direct effect on increasing the company's costs. In the same way
incomplete or incorrect information about the level of sales derived from the distributor, or
the lack of information from the marketing department of the needs of customers, cause the
generation of orders inadequate to the real needs, so that the costs of the company only
intensify. During the implementation of SCM system a special emphasis is on the planning
and realization of the supply chain. SCM system allows to develop a model of the entire
supply chain together with its limitations. This model is used to synchronize the activities and
plan the flow of materials throughout the supply chain.
By using this information, the supply is adapted to demand and optimal plans of
procurement, production and transportation are generated. A totally new manner of processes
realization, other than in the case of ERP systems, is provided by planning in real time and is
further supported by advanced simulation methods and optimization programs offered by the
SCM system. This system requires users to study carefully the functioning of the supply chain
and use the most efficient transmission of information in the marketing of goods, using EDI
(Electronic Data Interchange) system [Majewski, 2008]. The exchange of information in the
supply chain using SCM systems is illustrated below.
Fig 2. Exemplary scheme of the operation of the SCM systems

Source: Trzaska M. (2002), Tworzenie portali biznesowych, [online] http://users.pja.edu.pl/~mtrzaska/
Files/TPB/TPB-09.pdf/ (dostęp: 20.01.2016).
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SCM systems have many advantages, which could include [Ziemba, 2007]:
 creating a collective processes of purchasing, warehousing, manufacturing, and
transportation alongside the supply chain,
 increasing the competitiveness through the optimized flow of goods and reduced cost
of storage,
 the flexibility in adapting to changing business conditions and market situations that
are customer-oriented,
 enabling the integration of business processes inside and outside the company via the
Internet,
 providing functionality to companies and enabling them the integration with electronic
markets,
 the possibility of creating real-time simulations, which allows for more accurate and
faster reactions to the emerging market trends or special customer orders,
 ensuring the clarity of the supply chain at the level of the control of inventory, orders,
forecasts, production plans and key indicators of effectiveness.
However, it should be noted that the full exploitation of capabilities offered by the SCM
system is possible to obtain only in a specific situation. Namely, this happens when all
elements of the supply chain are covered by the standardized rules of data identification
compliant with the Global System One - GS1.

3. TECHNOLOGY OF AUTOMATIC PRODUCT IDENTIFICATION IN LOGISTICS
Nowadays, the acceleration of logistic processes requires constant improvements of storage
methods, as well as development of supply chain monitoring. Recently, the improvement of these
processes could be achieved by information systems that are commonly equipped with automatic
identification and data storage. There are systems belonging to the class of technology called
AIDC - Automatic Identification and Data Capture. This is a broad category of technologies used
to collect information from an individual, object, image or sound without manual data entry. The
usage of these systems refers both to the marking of single goods, and to the means of transport.
This allows to develop a more efficient customer service through tracking the current location of
shipment in delivery companies, and by the optimized stock utilization [Gołembska, 2006].
Furthermore, information systems that support storage, marketing, and financial processes are
integrated with systems responsible for identification. This directly contributes to optimization of
different information systems so that the efficiency of goods flow increase. The aforementioned
integration of systems is also possible with ERP system, and that include:
 registration of storage shifts,
 real time monitoring of goods movement from supplier to delivery,
 generating reports that are needed to stocks replenishment,
 regulation of storage transactions.
The most common tools used for automatic identification are optical, biometric, magnetic or
electromagnetic instruments, for instance radio waves. Moreover, the use of electromagnetic
waves is practiced in the technology of data identification [Majewski, 2008].
The RFID system is one of the most dynamically developing technology of object
automatic identification. This technology uses radio waves allowing to a wireless exchange of
data between the label and the reader. This eliminates the need to direct visibility of these two
elements, as is in the case of bar code readers.
In order to control objects are used tags - small miniature integrated circuits, placed in the
form of labels on products, packaging or devices. Inside, there are data containing the address
(reference) to the database of manufacturer or distributor. Updated data on each of labeled
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products is stored in the computer system. This gives the ability to track objects even
throughout their life cycle in the subsequent supply chain [Palonka, 2009].
RFID system consists of three basic elements: identifiers, readers, and communication
and information software [SKK, 2015]:
 Identifier-is built from the electronic chip with memory and a miniature antenna
disposed in a plastic casing. There are also identifiers in the form of a label glued to
the chip, where next to the information stored in electronic form can also include
details stored in the form of e.g. bar code,
 Reader-is a kind of transceiver and is used to read information stored in ID. The reader
sends a beam of electromagnetic waves, which, depending on the transmission
frequency of the RFID system, induces in the identifier a current that powers the
electrical system of identifier. In this way, the identifier may return data that has been
saved in it,
 Software-it consists of two layers: communication and application. The
communication software is responsible for the physical transmission, while the
application software creates already appropriate application of specified parameters
corresponding to the exchange, collection and storage of data on the reader.
The RFID system, despite the fact that in the initial stage of the implementation to the
company requires investments in new information technology facilities, carries many
advantages for companies in the logistics industry. They include such benefits as [Palonka,
2009]:
 An increased amount of information about the products in comparison to traditional
bar codes,
 The possibility to use the same labels throughout the supply chain by using
standardized EPC code employed for the communication in RFID system,
 The increased speed of reading service; since radio tags can be read out without the
need of approaching them because the range of radio waves reaches up to 10 meters,
 The preservation of the security of product information due to storing information
about the goods in the IT system that is giving the possibility to restrict access to
a selected group of customers,
 The ability to use this system in extreme conditions (temperature, humidity, etc.) It is
possible by applying tags in appropriate sensors that can even track ambient
parameters and store them in its data memory. Thereby it is giving the opportunity to
check on whether the products are stored in appropriate conditions.
The RFID technology is also used in the new generation of bar codes, so called EPC Electronic Product Code that is an upgraded version of code with the connection to the
Internet. This concept uses a special software, that becomes a "connector" between the bar
code, application and Internet, which serves here as the managing device supporting the
information flow across the network of EPC system. This allows to exchange the data
between business partners on the basis of EPC codes [Korczak, 2008]. With such technology
the global product traceability is possible.

4. INFORMATION SYSTEMS AS THE FACTOR IN THE GROWTH OF MARKET
COMPETITIVENESS
The IT systems implemented in the business structure considerably improves its
functioning. The process of integration in the area of logistics is considered as a factor
increasing the value of the company, and therefore the development of integrated systems
constitutes the possibilities of integration of existing logistics networks. Among the paths of
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development of the Integrated Information Systems, there may be distinguished two main
approaches. The first one relates to a number of interrelated databases, while the second is
responsible for the IT solutions using a single database. Both in the first and second case, it is
crucial to achieve the highest effectiveness of the system. It depends on the proper
identification of the relation between work processes and the processes responsible for the
controlling.
At the current stage of the development of information technology it is difficult to
determine what is the maximum range of the integration processes in the enterprise, defined
as the concept of internal and external integration, associated with including the company to
the e-economy [Krasiński, 2007]. An increased interest in informatics software for logistics
companies can be visible to the naked eye. And due to the acceleration of operations in the
enterprises, such systems reduce costs, and thereby directly affects not only the
competitiveness of the market, but also increase the level of customer service.

CONCLUSIONS
The area of logistics in the modern enterprise is currently supported by a wide range of
systems. Regarding the Polish market, the most popular systems are those of ERP category,
where more than half of large companies use this type of solution. Among the most common
systems on our market, it is worth mentioning also the significant group of WMS and SCM
systems. Exactly these programs, by complementing the ERP a detailed functions to operate
the warehouse or supply chain, will help in optimizing and improving the operation of the
processes inside the company and its environment. Such systems are also supported by the
auxiliary systems to which RFID can be included. This system is using identifiers that have an
internal memory and so that it allows to collect more information about the products in the
stocks of the company.
By the increasing awareness of all participants of the supply chain entrepreneurs need to
continuously improve the quality of their services along with simultaneous lowering their
costs. It is possible with an undoubted help of good and extensive IT facilities. This situation
also aids certainly very rapid economic development generating more and more new
information, which should be processed, and only well-matched systems will be able to
handle that.
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ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W POLSKIM LOTNICTWIE
CYWILNYM W LATACH 2010-2015
WPROWADZENIE
Termin lotnictwo oraz bezpieczeństwo w sposób nierozłączny zestawiane są ze sobą od
początku wykorzystywania przestrzeni powietrznej w celach logistycznych. Z roku na rok
sektor lotnictwa odnotowuje wzrost zainteresowania tego typu środku transportu zarówno
w aspekcie cywilnym, jak i wojskowym. Transport lotniczy rozwija się dynamicznie opierając
się przy tym na nowoczesnym oprogramowaniu wykorzystywanym w celach nawigacyjnych,
kontrolnych jak również komunikacyjnych. Na przestrzeni lat wyodrębnione zostały
specjalnie korytarze powietrzne, wpływające na sprawność ruchu w przestworzach. W Polsce
odbywa się coraz więcej lotów pasażerskich. Aby dostosować się do tego stanu rzeczy
potrzebna jest gruntowna modernizacja wszystkich systemów wpływających na odpowiednie
zarządzanie przestrzenią powietrzną. Nie można zapominać o czynnikach niebezpiecznych
i terroryzmie. Dlatego należy rozwijać i udoskonalać systemy bezpieczeństwa naszego kraju
ale też infrastrukturę gdyż, z roku na rok wzrasta zainteresowanie tym środkiem transportu.
Prognozy wskazują że ruch lotniczy posiada tendencje wzrostową (rocznie o około trzech
procent), a w najbliższych 10-20 lat podniesie się o połowę [Szydłowska, 2014].
W poniższym artykule skupie się na omówieniu i porównaniu lotnictwa cywilnego w Polsce
na przestrzeni pięciu lat. Warto zaznaczyć, iż ten rodzaj transportu jest najbezpieczniejszy,
a wszystko to dzięki wyspecjalizowanej kadrze i nowoczesnej infrastrukturze. Dlatego
to właśnie transport lotniczy staje się konkurencyjny na rynku europejskim pod względem
atrakcyjności przelotu, jak i bezpieczeństwie podróży.
Bezpieczeństwo obywateli i państwa jest najważniejsze i trzeba je umacniać i o nie
zabiegać. Jednak to od nas, jako obywateli RP, w głównej mierze zależy czy będziemy
reagować na niebezpieczeństwa w sposób zdecydowany. Warto też dodać, że zagrożeniami
w dzisiejszych czasach nie są jedynie klasycznymi konfliktami militarnymi. Zamach z dnia
11 września 2001r. pokazał całej populacji ludzkiej skale działań terrorystycznych. Wtedy to
też przedstawiciele organizacji Al-Ka'ida przy pomocy uprowadzonych samolotów
pasażerskich dokonali krwawego zamachu terrorystycznego. Dlatego celem państwa jest
przeciwdziałanie wszystkim niebezpiecznym czynnikom zagrażającym zdrowiu lub
życiu ludzi.

1. BEZPIECZNA INFRASTRUKTURA TRANSPORTU LOTNICZEGO. ZADANIA
PERSONELU W TRANSPORCIE LOTNICTWA CYWILNEGO
Polska jako państwo suwerenne samodzielnie sprawuje władzę polityczną nad własnym
terytorium. Oznacza to, że państwo polskie ma pełną władzę na swoim terytorium, również
nad swoją przestrzenią powietrzną. Warto dodać fakt, iż wszystkie aspekt bezpieczeństwa
transportu lotniczego reguluje prawo międzynarodowe oraz polskie prawo i standardy, które
polska władza obiecała należycie respektować z dniem wstąpienia Polskie do Unii
Europejskiej. W polskim prawie wyodrębniona została gałąź prawna nazwana prawem
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lotniczym. Reguluje ona wszystkie normy i postępowania w lotnictwie krajowym. Co ważne,
obowiązują w nim również wszystkie umowy międzynarodowe również dyrektywy Unii
Europejskiej [Dz.U.2013 poz. 1393, 2013]. Podstawowym zadaniem cywilnej logistyki
lotniczej jest niewątpliwie zapewnienie bezpiecznego przelotu zarówno pasażerom oraz
ochrona ładunku. Skuteczność i szybkość wykonania odpraw lotniskowych zależy w sposób
szczególny od pełnego zaangażowania wyspecjalizowanego personelu umożliwiając
bezpieczne wykonywanie operacji lotniskowych i manewrów samolotami. Ważnymi
zadaniami wykonywanymi przez personel w lotnictwie cywilnym są dbałość o samopoczucie
oraz komfort pasażera podczas lotu, jak również zachowanie odpowiedniej czystości
i widoczności pasów startowych na płycie lotniska, a także obiektywna ocena zagrożenia,
w tym możliwość zmiany warunków atmosferycznych przy starcie, w czasie podróży jak
i podczas lądowania. Szybkie rozpoznanie zagrożenia na polskich lotniskach jest możliwe
dzięki służbom państwowych systemów ochrony, które, mają za zadanie zapewnić
bezpieczeństwo pasażerom przed aktami bezprawnej ingerencji [Siadkowski, 2013].
Działania te, ze względu na rozwój systemów informacyjnych, oraz systemów
bezpieczeństwa umożliwiają prowadzenie działań zarówno przez układ militarny, jak
i pozamilitarny. Oznacza to zwiększone poczucie bezpieczeństwa osób korzystających
z infrastruktury lotniczej, a w przypadku sytuacji kryzysowej, dynamicznej reakcji
i rozwiązania potencjalnego problemu. Uzależnienie transportu lotniczego od pogody, jest
niewątpliwie główną wadą. Dzięki nowoczesnym przyrządom pomiarowym można
przewidzieć różne zagrożenia naturalne, takie jak erupcje wulkanu, burze, oraz intensywne
opady śniegu ograniczające widoczność załodze, a w konsekwencji poprawnego realizowania
funkcji logistycznych. Dlatego największą uwagę należy przykładać na odpowiednio
przeszkolone służby lotniskowe ale także sprawność techniczną maszyn i infrastruktury
lotniczej. Współpraca powyższych aspektów wraz z trzeźwą oceną sytuacji, gwarantuje
zapewnienie bezpieczeństwa, oraz przyspiesza czas reakcji na wystąpienie
sytuacji kryzysowej.

2. RODZAJE ZAGROŻEŃ W LOTNICTWIE I OCENA MOŻLIWOŚCI ICH
WYSTĄPIENIA W POLSCE
Charakteryzując poziom ochrony na danym lotnisku, warto jest zwrócić szczególną
uwagę na gwarancje bezpieczeństwa, zapewnioną nam jako bezpośrednim podmiotom
korzystającym z infrastruktury. W 2007 r. została opracowana strategia bezpieczeństwa
narodowego. Szerzej w niej określono, z jakich elementów składa się system bezpieczeństwa
narodowego. Należą do nich właściwe organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo określone
w Konstytucji RP, czyli [BBN, 2007]:
 parlament,
 prezydent RP,
 Rada Ministrów,
 centralne organy administracji rządowej.
Wśród istniejących realnych zagrożeń stosuje się szereg rozwiązań celem których ma być
reakcja na wszelkie niebezpieczeństwa. Kluczową rolę odgrywają więc ,,operacje reagowania
kryzysowego'', czyli ogół działań stosowanych przez państwo aby zminimalizować, bądź
całkowicie powstrzymanie sytuacji kryzysowej. Samą sytuacje kryzysową można zdefiniować
jako negatywne czynniki ograniczające poprawne działanie organów administracji publicznej
z powodu braku odpowiednich środków i możliwości przezwyciężenia tego stanu [Dz. U.
z 2013 r. poz. 1166, 2013]. Realne zagrożenia występujące w lotnictwie cywilnym osoby
prawne określiły terminem aktu bezprawnej ingerencji. Są to celowo zaplanowane czynności
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mogące stanowić niebezpieczeństwo i zagrożenie pasażerów, personelu, maszyn czy
infrastruktury. Według ustawy akt bezprawnej ingerencji definiuje się jako działanie
bezprawne i celowe [Dz. U. z 2013 r. poz. 1166, 2002]. Przykładami takich działań
są używanie przemocy na osobach znajdujących się na pokładzie, gdy stanowi to realne
zagrożenie bezpieczeństwa. Zniszczenia lub uszkodzenia uniemożliwiające lot samolotom,
również urządzeń naziemnych i sterujących, a także umieszczanie ładunków niebezpiecznych,
wybuchowych, lub substancji zagrażających życiu bądź zdrowiu, niebezpiecznych dla załogi
i pasażerów [Siadkowski 2011]. Neutralizacja wszystkich form zagrożeń jest realnie
niemożliwa. Zagrożenia mogą występować w miejscach koncentracji większej ilości osób,
również na obszarach infrastruktury lotniczej. Sama sytuacja kryzysowa odbywa się w sposób
niespodziewany, podczas różnych okoliczności i zróżnicowanych miejscach. Należy więc
podejmować zróżnicowane działania, mające na celu eliminację czynników negatywnych
w sposób zdecydowany, które wpływają bezpośrednio na bezpieczeństwo personelu
i pasażerów korzystających z infrastruktury lotniczej. Rozwijając pojęcie ,,kryzysu'' można
stwierdzić że wyróżnione jest ono we wszystkich aspektach życia i funkcjonowania
człowieka, zarówno w transporcie jak i logistyce. Całość definicji można zanalizować
z uwagi na [Pilżys, 2007]:
 obszary w których możliwe jest wystąpienie zagrożenia,
 ich czas trwania,
 obszaru na którym występuje,
 częstotliwości wystąpienia zagrożeń.
Ważnym aspektem przedwczesnego rozpoznania zagrożenia, a finalnie jego
neutralizacja, to wymiana informacji na szczeblu międzynarodowym. Wzrost natężenia ruchu
w powietrzu przy niezmiennej przepustowości przestrzeni powietrznej, skłaniają
do wprowadzania uniwersalnych działań wśród krajów na zasadach partnerskich. Aby
poradzić sobie z tym uciążliwym problemem, opracowano dokument ,,Air Traffic
Management Strategy for the years 2000+" [Fellner, 2014]. Była to podstawa do utworzenia
jednolitego, europejskiego prawa o przestrzeni powietrznej, a jej wprowadzenie podzielono
na trzy etapy. Pierwszy etap zmian wprowadzono do roku 2005, drugi na lata 2005-2010,
a ostatni w latach 2010-2015. Wszystkie zmiany rozpatrzone były w obszarach:
bezpieczeństwa, wydajności, elastyczności, pojemności, nawigacji i komunikacji.
3. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE. SYSTEMY I PROCEDURY ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO W LOTNICTWIE CYWILNYM
Podczas powstania pierwszych konstrukcji lotniczych wraz z ich późniejszym rozwojem,
pojawiły się pytania dotyczące zapewnieniu większej ochrony infrastruktury lotniczej.
Poprawne funkcjonowanie organizacji lotniczej od genezy było zagrożone ze względu na
występowanie klęsk naturalnych, czy późniejsze niekorzystne zjawiska społeczne min.
terroryzm, na które eksperci wyszukali coraz to większą ilość rozwiązań, aby skuteczniej
je neutralizować. Dlatego też zarządzanie kryzysowe odgrywa kluczową rolę
w bezpieczeństwie lotniczym. Pojęcie to można zdefiniować jako systematyczne działania
służące do całkowitego, bądź częściowego wyeliminowaniu zagrożeń mających wpływ
na sprawne funkcjonowanie i bezpieczeństwo lotnictwo.
W literaturze uznano, że zarządzanie kryzysowe występuje w czterech zasadniczych
fazach [Lidwa, 2010]:
 faza zapobiegania, polegająca na całkowitym wykluczeniu możliwości występowania
sytuacji kryzysowych, bądź ich ograniczenie,
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faza przygotowania w której podejmuje się działania plastyczno-organizacyjne, które
dotyczą głównie możliwości reagowania na sytuacje kryzysowe,
 faza reagowania obejmująca szeregi działań po sytuacjach kryzysowych. Celem tej
fazy jest niesienie pomocy poszkodowanym, minimalizacja strat i zniszczeń, oraz
zaprzestanie rozwoju zagrożenia,
 faza odbudowy, której celem jest przywrócenie kluczowej infrastruktury, niezbędnej
do funkcjonowania organizacji, czyli odbudowa podstawowych mediów.
Analizując fazy zarządzania kryzysowego, stwierdzić można że najważniejszymi celami
reagowania na sytuacje kryzysowe to monitorowanie i rozpoznanie źródeł powstania sytuacji
kryzysowych. Wszelkie działania powinny być odpowiednio koordynowane i przygotowane
przez kadrę na każdą ewentualność. Pomimo stosowania wszelkich środków bezpieczeństwa,
trudno jest zapobiegać katastrofom lotniczym. Pojęcie to można zdefiniować jako
nieszczęśliwe zdarzenie w czasie eksploatacji maszyny lotniczej w którym ktokolwiek doznał
poważnych obrażeń ciała, bądź obrażenia te skutkowały zgonem [Dz.U. z 2013 r. poz. 1393,
2013] Największym wypadkiem lotniczym w Polsce, był ten z 9 maja 1987 roku, który
wydarzył się w lesie Kabackim. Śmierć poniosło wtedy 183 osoby. 23 lata później, 10
kwietnia doszło do katastrofy prezydenckiego samolotu rządowego Tu-154, w którym śmierć
poniosło 96 osób, w tym prezydent RP [Tvn24.pl, 2016]. W ostatnim pięćdziesięcioleciu w
światowej i polskiej historii dochodziło do poważnych wypadków lotniczych, w których
zginęły tysiące ludzi. Do tragedii dochodziło przez awarie sprzętu, bądź przez złe decyzje
personalne. Jednak w XXI wieku dochodziło też do ataków terrorystycznych, m. in. do
zamachu z 11 września 2001 w Stanach Zjednoczonych, gdzie po serii zamachów na World
Trade Center łącznie zginęły 2973 osoby. Zamach ten uznany został za największą skuteczną
operacją terrorystyczną w historii świata [Onet.pl, 2016].
4. WZROST ATRAKCYJNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PASAŻERÓW
LOTNICTWA CYWILNEGO W POLSCE W LATACH 2010-2015 NA
PRZYKŁADZIE LOTNISKA OKĘCIE W WARSZAWIE
Infrastruktura lotnicza w Polsce jest podzielona na liniową i punktową. Do infrastruktury
punktowej zaliczamy głównie lotniska i lądowiska o nawierzchniach utwardzonych oraz
nieutwardzonych. Okęcie w Warszawie jest największym lotniskiem w Polsce. W ciągu roku
obsługuje największą liczbę pasażerów i jest jednym z największych lotnisk Europy
centralnej. Port lotniczy rozciąga się na powierzchni 500 ha [Wikipedia.org, 2016].
Do najważniejszych inwestycji w polskim lotnictwie należą rozbudowy płyt postojowych
i nowych dróg kołowaniu, budowa nowoczesnych terminali, oraz uruchomienie
w październiku 2015 r. całkowicie nowej strefy odpraw. Co warto dodać od 13 stycznia 2016
r. lotnisko Okęcie poszerzyło swoją ofertę o połączenia dalekiego zasięgu do stolicy Japonii Tokyo. Ruch pasażerski na lotnisku Warszawa-Okęcie przedstawiony został za pomocą tabeli
1, w celu zestawienia danych statystycznych na przestrzeni pięciu lat. Dane te w kluczowy
sposób obrazują ruchy pasażerskie, oraz operacje na lotnisku Okęcie w Warszawie.
Tabela 1. Ruch pasażerski lotniska Warszawa-Okęcie w latach 2010-2015
Wyszczególnienie
2010
2011
2012
2013
2014
Ruch pasażerski
8 666 552
9 322 485
9 567 063
10 669 879
10 574 539
Operacje
116 691
119 399
118 320
123 981
121 913
pasażerskie
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.lotnisko-chopina.pl/pl/aktualnosci-iwydarzenia/0/203/szczegoly.html (dostęp: 30.01.2016).

25

2015
11 206 700
124 700

Analizując dane z tabeli 1, stwierdzić można że z roku na rok zwiększa się ruch
pasażerski lotniska Warszawa-Okęcie. Tendencja wzrostowa może być przyczyną wzrostu
zaufania pasażerów do tego rodzaju transportu. Na ilość operacji pasażerskich warszawskiego
lotniska mogła wpłynąć natomiast sytuacja polityczna naszego kraju. w 2012 i 2014 r. Polska
jako kraj rozwijający się odnosi sukcesy w sferze lotniczej w Europie. Zwiększony budżet
państwa na lotnictwo, przyczynia się do rozbudowy infrastruktury i zakupu nowych maszyn.
Do głównych lotnisk w Polsce oprócz warszawskiego Okęcia zaliczamy: lotnisko Balice w
Krakowie, lotnisko im. Lecha Wałęsy w Gdańsku, lotnisko Pyrzowice w Katowicach, oraz
lotnisko Starachowice we Wrocławiu. W cywilnym lotnictwie Polski można wyróżnić
siedmiu uprawnionych do przewozu zarobkowego przewoźników. Wykonują przewozy
zarówno pasażerskie, jak i towarowe. Są to [Wikipedia.org, 2012]:
 Enter Air,
 Exin,
 Polskie Linie Lotnicze LOT,
 SkyTaxi,
 Small Planet Airlines,
 SprintAir,
 Travel Services.
Wszyscy przewoźnicy posiadają nieregularną koncesję na przewóz osób. Regularnym
przewoźnikiem na polskim rynku lotniczym są: Polskie Linie Lotnicze LOT, Enter Air, oraz
SprintAir.
PODSUMOWANIE
Transport lotniczy w Polsce to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi transportu.
Jako kraj suwerenny, mamy pełną władzę nad swoim terytorium, zawiera się w tym również
przestrzeń powietrzna. Ważnym aspektem jest również zarządzanie kryzysowe, które ma
bezpośredni wpływ na poziom bezpieczeństwa kraju. Cały obszar działalności zarządzania
kryzysowego regulują ustawy z 2007 r. Ustawa ta normuje większość zasad działania
wszelkich organów administracji publicznej. Nadzór i kontrola to niezwykle ważne aspekty
bezpieczeństwa. Są niezwykle istotne głównie ze względu na możliwości monitorowania
zarówno zagrożeń występujących podczas transportu lotniczego, jak i niebezpieczeństw gróźb
terroryzmem. Dlatego też do głównych zadań pracowników infrastruktury lotniczej należą
zapewnienie komfortu podróży i wszystkich standardów z nią związane, ale także wszystkie
formy wszelkiego bezpieczeństwa. Ważnym aspektem o którym nie wolno zapomnieć
omawiając infrastrukturę lotniczą jest bieżąca analiza przy użyciu działań monitorujących
wszelkie postępy. Koordynacja wszystkich tych czynności jest możliwa dzięki sprawnie
działającej i odpowiednio przeszkolonej kadrze. Odpowiedzialność wszystkich tych
podmiotów wpływa nie tylko na zwiększony stopień bezpieczeństwa pasażerów, ale też na
ochronie infrastruktury lotniczej, mającej szczególne znaczenie w poprawnym
funkcjonowaniu całej gałęzi transportu. Należy pamiętać o kluczowej roli informacji w
procesie neutralizacji zagrożeń naturalnych, jak i militarnych w jej przedwczesnej fazie jej
wystąpienia.
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LOGISTYKA MIEJSKA W DOBIE WYZWAŃ TRANSPORTOWYCH
WPROWADZENIE
Wraz z początkiem XXI wieku oraz globalnie panującym konsumpcyjnym trybem życia
jesteśmy świadkami nieuniknionego procesu migracji ludności w na tereny zurbanizowane.
Rosnące standardy wraz z nowoczesnymi technologiami napędzają rozwój miast oraz
powstawanie aglomeracji miejskich. Rosnące oczekiwania, nowe akty prawne i sytuacja
ekonomiczna stawia przed nami coraz to nowe wyzwania związane ze sprawnie
funkcjonującymi miastami. Zrównoważony rozwój regionu oraz efektywne i ekonomiczne
rozwiązania stają się determinanta kierunku dalszego rozwoju. Procesy transportowe
wyznaczają tryb życia i funkcjonowania prężnie działającego organizmu jakim jest
aglomeracja miejska. Wszystko to definiuje problematykę z jaką stykamy się poruszając
tematykę logistyki miejskiej.
Celem oraz motywem podjęcia tak złożonego tematu jest analiza i przedstawienie istoty
ograniczeń z jakimi spotykamy się na co dzień przebywając na terenach zurbanizowanych.
Zagadnienie infrastruktury czy transportu miejskiego w pierwszej kolejności zapozna nas ze
złożoną problematyką zjawiska kongestii transportowej. W rozważaniach podjęty zostaje
również temat projektu integrującego przewoźników regionalnych pod szyldem Łódzkiej
Kolei Aglomeracyjnej co stanowi pierwszy krok w kierunku powstania zrównoważonej
i dobrze funkcjonującej pod względem transportowym aglomeracji Łódzkiej.

1. ISTOTA LOGISTYKI MIEJSKIEJ
Dynamiczny rozwój miast oraz nieustanne zmiany zachodzące na obszarach
zurbanizowanych są wynikiem nieustannie rosnących oraz zróżnicowanych potrzeb
mieszkańców miast. Sprawne funkcjonowanie miasta przez które należy rozumieć
odpowiednią organizację procesów związanych z transportem osób, ładunków dbałość
o środowisko naturalne czy tez odpowiednie zagospodarowanie odpadów oraz wszelkich
nieczystości będących skutkiem działalności człowieka decyduje o jakości życia
mieszkańców oraz konkurencyjności miasta. Ze względu na dużą koncentrację ludności,
przemysłu, budowli oraz rozbudowaną infrastrukturę zarządzanie miastem wymaga
stosowania wielu rozwiązań logistycznych mających na celu eliminacje barier rozwoju miasta
oraz poszukiwanie optymalnych rozwiązań zapewniających ożywienie ekonomiczne regionu.
W literaturze polskiej oraz zagranicznej występuje wiele definicji logistyki miejskiej.
Jednoznaczne zdefiniowanie pojęcia jest problematyczne ze względu na złożoność oraz
obszerność obszaru miejskiego. Według Jacka Szołtyska logistyka miejska „to ogół procesów
zarządzania przepływami osób, ładunków i informacji wewnątrz systemu logistycznego
miasta zgodnie z potrzebami i celami rozwojowymi miasta, z poszanowaniem ochrony
środowiska naturalnego uwzględniając, że miasto jest organizacją społeczną, której
nadrzędnym celem jest zaspokojenie potrzeb swoich użytkowników” [Szołtysek, 2010].
Natomiast M. Antonowicz oraz H. Zielaskiewicz dodatkowo podkreślają iż istotą logistyki
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miejskiej jest stosowanie właściwych technologii oraz uwzględnienie kosztów społecznych,
ekonomiki miasta i bezpieczeństwa ekonomicznego” [Tundys, 2013]. Zdaniem L. Thoma
logistyka miejska stanowi bazę „ekonomicznych koncepcji, które maja na celu przy
co najmniej stałej (obecnej) jakości dostaw przyczynić się do odciążenia miejskiej
infrastruktury i doprowadzić do wzrostu ekonomiczności miejskiego transportu towarów.
To koncepcje, które prowadza do odciążenia miejskiej infrastruktury i przy okazji zwiększają
ekonomiczność transportu dostawczego w miastach” [Tundys, 2013].
Zróżnicowanie definicji logistyki miejskiej uwarunkowane jest przede wszystkim
od autora oraz obszaru który stanowi podmiot jego zainteresowań oraz rozważań. Zakres
wdrażania rozwiązań logistycznych jest nieograniczony. Zwiększa się wraz z rozbudową
miast oraz rosnącymi potrzebami użytkowników miast w sferze ekologicznej, ekonomicznej
oraz społecznej. Pomimo wielu pojęć logistyki miejskiej nie ma wątpliwości co do tego
iż stanowi ona narzędzie rozwoju miasta. Zapewnia bowiem sprawne funkcjonowanie sieci
transportowej oraz przepływ informacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi prowadzącymi
działalność na terenie miasta. Dodatkowo zwiększa jakość życia mieszkańców, poprzez
odpowiedni dobór rozwiązań mających na celu właściwe zaopatrzenie mieszkańców w media
[Tundys, 2008]. Dba o odpowiednie rozmieszczenie ośrodków kulturowych oraz rekreacyjnosportowych oraz odpowiednią ilość placówek edukacyjnych. Ważnym zadaniem logistyki
miejskiej jest także przeciwdziałanie nadmiernej degradacji środowiska naturalnego oraz
minimalizowanie zanieczyszczeń poprzez promowanie ekologistyki [Tundys, 2013]. Istotą
działań logistyki miejskiej jest zatem zachowanie równowagi pomiędzy potrzebami
mieszkańców, koniecznością ochrony środowiska a nieustannym rozwojem miasta z którym
związane są dynamiczne przeobrażenia w sferze ekonomicznej.

2. KONGESTIA TRANSPORTOWA PROBLEMEM MIAST XXI WIEKU
Jednym z największych problemów z jakim boryka się w XXI wieku każdy obszar
zurbanizowany jest kongestia transportowa. Jest to zjawisko z którym każdy z nas spotyka się
na co dzień i do którego wielu z nas przywykło traktując go już jako codzienną normę
w drodze do pracy, szkoły czy domu. Lecz zanim przejdziemy do sedna problemu musimy
zrozumieć, że obecny rozwój gospodarczy metropolii nie jest możliwy bez dobrze
funkcjonującego i zrównoważonego systemu transportowego publicznego jak i prywatnego.
Osiągnięcie dobrze prosperującego transportu jest dużym wyzwaniem ze względu
na globalnie panujący, konsumpcyjny tryb życia oraz na fakt iż do roku 2030 obszary
miejskie będą zamieszkałe przez 4,9 mld ludzi co stanowi ok. 60% ludności całego świata
[United Nations Information Service, 2000]. Zatem zjawisko kongestii transportowej według
literatury definiowane jest m.in. jako „wzajemne utrudnianie ruchu przez pojazdy w związku
z istniejącą obiektywna zależnością miedzy prędkością poruszających się pojazdów
a wielkością przepływu w warunkach gdy stopień wykorzystania pojemności systemu
transportowego zbliża się do wyczerpania” [Szołtysek, 2009]. Sama definicja nie oddaje
jednak sedna oraz wagi problemu. Nie uwzględnia również wielu czynników które owe
zjawisko wywołują np. remonty sieci transportowej, wypadków drogowych, ograniczeń
wynikających z przestarzałej czy złe zaprojektowanej infrastruktury technicznej. Zatem
bardziej trafne było by zdefiniowanie owego zjawiska jako natężenie ruchu w sieci
transportowej większe od maksymalnej przepustowości infrastruktury technicznej w danym
punkcie oraz danym czasie. Takie spojrzenie na ogół przemieszczania dóbr i osób w logistyce
miejskiej pozwoli na dostrzeżenie problemu występowania kongestii transportowej nie tylko
w transporcie drogowym ale również w procesie przemieszczania się osób w ruchu pieszym.
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Na podstawie codziennych obserwacji można wyznaczyć rodzaje kongestii transportowej
definiowane ze względu na: zasięg oddziaływania czy okres powstania [Szołtysek, 2008],
[Żachowska, 2014]:
 Pierwotna kongestia transportowa (rys. 1.) – związana jest z odcinkiem sieci
transportowej charakteryzującym się mniejszą przepustowością niż przepustowość
w innych obszarach tego samego odcinka. Najczęstszym powodem w transporcie
drogowych powstania tego typu kongestii są zwężenia drogi oraz mniejsza ilość
dostępnych pasów ruchu często wynikające z okresowych napraw sieci transportowej
bądź kolizji drogowych,
Rys. 1. Kongestia pierwotna

Źródło: Szołtysek J. (2008), Kreowanie mobilności mieszkańców miast, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.

 Wtórna kongestia transportowa (rys. 2.) – to powstanie zatorów wynikających z
kongestii pierwotnej które zaczynają znacząco utrudniać bądź uniemożliwiać ruch na
obszarach sąsiadujących z miejscem występowania wąskiego gardła1
[Szołtysek, 2008],
Rys. 2. Kongestia wtórna

Źródło: Szołtysek J. (2008), Kreowanie mobilności mieszkańców miast, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.

1

Wąskie gardło – w transporcie określenie miejsca krytycznego spowalniającego, ograniczającego a nawet
uniemożliwiającego przemieszczanie w sieci transportowej.
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Węzłowa kongestia transportowa (rys. 3.) – to zatrzymanie ruchu na całej długości
sieci transportowej w danym terenie (głównie centrum miasta). Kongestia węzłowa
określa ograniczenie bądź całkowite wyłączenie ruchu na wzajemnie krzyżujących się
drogach sieci transportowej,
Rys. 3. Kongestia węzłowa

Źródło: Szołtysek J. (2008), Kreowanie mobilności mieszkańców miast, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.



Cykliczna kongestia transportowa (recurring congestion) - spowodowana jest zbyt
dużym natężeniem ruchu w szczytach poszczególnych cykli np. dziennego,
tygodniowego, miesięcznego, rocznego...) w stosunku do ograniczonej
przepustowości. Zjawisko to jest dobrze zobrazowane poprzez poranne korki
w godzinach dojazdu do pracy czy szkół,
 Przypadkowa kongestia transportowa (incydentalna) (non-recurring congestion) – jest
efektem szczególnych oraz chwilowych warunków lub okoliczności ( np. złe warunki
atmosferyczne, manifestacje i strajki, imprezy masowe).
Należy jednak zwrócić uwagę że przy wystąpieniu kongestii transportowej często nie
jesteśmy w stanie podać bezpośredniej przyczyny odpowiedzialnej za powstanie tego
zjawiska. Przy głębszej analizie konkretnego przypadku zauważyć można, że na powstanie
utrudnień w ruchu wpływa wiele różnorodnych czynników początkowo od siebie
niezależnych. Jednak z czasem rozwijania się kongestii w danych punktach, składowe
te zaczynają wzajemnie potęgować swój wpływ na płynność ruchu co wielokrotnie prowadzi
do całkowitego jego zatrzymania na danym terenie.
Poza zaburzoną płynnością ruchu kongestia transportowa odpowiada również
za występowanie wielu innych negatywnych efektów m.in. na płaszczyźnie społecznej,
ekonomicznej a także ekologicznej.
Znaczące, szczególnie dla budżetu są koszty ekonomiczne wynikające m.in. z masowych
przestojów czy opóźnień. Literatura przedstawia je również jako „wynik braku inwestycji,
błędnych inwestycji, nieudolności w sterowaniu i organizacji transportu. Koszty te można
traktować również jako pewnego rodzaju koszty produkcji transportowej, przy uwzględnieniu
że czas i jakość życia są zasobami ograniczonymi. A ich zużycie przyjmuje postać
niepożądanych zjawisk występujących w czasie spełniania przez transport funkcji
usługowej” [Tundys, 2008].
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Należy zaznaczyć iż nadmierne zatłoczenie w miastach wynikające z dużej ilości
pojazdów na ograniczonym obszarze miejskim poza stratami ekonomicznymi, niesie za sobą
także wiele szkód w środowisku naturalnym. Globalnym problemem jest nieustanny wzrost
zanieczyszczenia środowiska wywołany głównie emisją tlenków azotu oraz nadmierną
eksploatacją pojazdów. Dodatkową stratą dla środowiska wynikającą z istnienia kongestii
transportowej jest zanieczyszczenie gleb, wód oraz rosnąca liczba odpadów takich jak: zużyte
części samochodowe, oleje itp. [Tundys, 2008]. Wraz ze wzrostem potrzeb transportowych,
niezbędna jest rozbudowa odpowiedniej infrastruktury umożliwiającej prawidłowe
funkcjonowanie systemu transportowego. Wzrost jakości świadczonych usług w zakresie
transportu oraz zmniejszenie uciążliwości wynikających z występowania kongestii
transportowej wymaga niekiedy nieodwracalnego przekształcenia terenów zielonych na rzecz
budowy dróg, chodników bądź obiektów technicznych dostosowanych odpowiednio
do potrzeb przemysłu oraz mieszkańców. Ponadto konkurencyjność miasta oraz siła
gospodarcza regionu zależy także od sprawnie działającej dystrybucji dóbr nie tylko
na obszarze miejskim ale również poza jego granicami. Występowanie transportu
tranzytowego stanowi kolejne obciążenie dla infrastruktury miejskiej co dodatkowo
negatywnie wpływa na funkcjonowanie całego ekosystemu. Zniszczeniu ulega nie tylko gleba
ale również występująca na obszarach zurbanizowanych roślinność [Turkowski, 2006].
Analizując sferę społeczną szczególną uciążliwością wynikającą z obecności kongestii
transportowej w miastach jest hałas komunikacyjny. Jest on często przyczyną niezadowolenia
mieszkańców, negatywnie wpływa na samopoczucie oraz powoduje zmęczenie najbardziej
odczuwalne w rejonie centrum miasta gdzie natężenie ruchu jest największe.
Kolejnym negatywnym aspektem wynikającym z nadmiernego zatłoczenia dróg jest
konieczność dostosowania się mieszkańców do potrzeby rozbudowy sieci transportowej,
niekiedy przebiegającej w bliskim otoczeniu obiektów mieszkalnych. Z punktu widzenia
częstych użytkowników pojazdów jest to rozwiązanie umożliwiające ominięcie głównych
arterii miasta, natomiast dla mieszkańców osiedli budowa drogi np. przed blokiem jest
inwestycją nie do przyjęcia. Za przykład posłużyć może uchwała Rady Miasta Jasła
z kwietnia 2014 roku o budowie dodatkowej drogi pomiędzy ulicą Baczyńskiego i Staszica.
mającej na celu redukcje kongestii transportowej głównie w obrębie ulicy Staszica. Zdaniem
władz miasta inwestycja jest konieczna w celu zapewnienia płynności przemieszczania
na danym obszarze. Dodatkowo na posiedzeniu władz miejskich ustalono iż jest to szansa
na rozbudowę dodatkowych parkingów. Pomimo zmniejszenia kosztów w formie straty czasu
oraz pieniędzy użytkowników transportu projekt budowy drogi spotkał się z ogromnym
sprzeciwem mieszkańców bloku wzdłuż którego miała powstać nowa droga. Powodem
sporów była konieczność zaakceptowania decyzji władz miejskich przez mieszkańców
budynku, którzy nie otrzymali prawa wyrażenia własnych opinii na temat planowanych zmian
w obszarze miejsca ich zamieszkania [Hap, 2014]. Kongestia nie tylko wpłynęła
na pogorszenie komfortu życia mieszkańców bloku ale również wpłynęła na konieczność
wdrożenia nowych inwestycji kosztem części społeczności miejskiej.
Znacznym problemem na płaszczyźnie społecznej jest również ograniczone
bezpieczeństwo w zakresie przemieszczania. Kongestia transportowa zwiększa ryzyko kolizji
oraz negatywnie wpływa na sytuację na drogach. Spowolnione przemieszczanie wynikające
z kongestii transportowej jest często przyczyną łamania przepisów drogowych przez
użytkowników miast którzy zmuszeni są do zmiany stylu podróżowania [Turkowski, 2006].
W celu poprawy sytuacji na drogach miejskich konieczne jest wprowadzanie nowych
rozwiązań z zakresu transportu.
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Do sposobów redukcji kongestii transportowej można zaliczyć min. wdrażanie takich
rozwiązań jak:
 Tramwaje towarowe - służące do dystrybucji towarów na obszarze miejskim.
Współcześnie tramwaje towarowe wykorzystywane są min. w Dreźnie (CarGoTram
Dresden) i Zurychu gdzie istnieje dodatkowo podział na tramwaje Cargo-Tram które
wykorzystywane są do zbiórki wielkogabarytowych odpadów takich jak
np. zniszczone bądź niepotrzebne meble oraz tramwaje E-Tram wykorzystywane
do wywozu zużytego sprzętu elektronicznego [Kraśkiewicz, 2014].
 Carsharing - system umożliwiający korzystanie z samochodów na terenie miasta bez
konieczności ich posiadania poprzez ich wypożyczenie od właściciela auta. Zaletą
systemu są odpowiednio rozmieszczone parkingi umożliwiające wypożyczenie oraz
zwrot auta w dowolnym miejscu oraz czasie. Długość użytkowania pojazdu
uwarunkowana jest od ilości opłaconych godzin. Dodatkowo carsharing umożliwia
wynajem auta za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Wystarczy wybrać auto
w dogodnym dla klienta miejscu a następnie zarezerwować je przez Internet. Odbiór
pojazdu jest samoobsługowy gdyż klucze zastąpione są kartą zbliżeniową Carsharing
poza korzyściami dla mieszkańców miast takich jak komfort jazdy, powszechny
dostęp do pojazdu dla osób które nie posiadają prywatnego środka transportu,
przyczynia się także do redukcji ogólnej ilości samochodów na terenie miasta które
są wykorzystywane w razie potrzeby. Dodatkowo koszty związane z wypożyczeniem
samochodu są niższe niż zakup własnego auta zatem dla większości mieszkańców
nabycie pojazdu będzie ostateczna koniecznością. Zaletą jest także mniejsze
zatłoczenie parkingów dzięki możliwości wypożyczenia własnego samochodu innemu
użytkownikowi ruchu [GoGet.pl, 2016].
 „Parkuj i jedź” (ang. Park & Ride) - projekt w ramach którego tworzone są specjalne
parkingi umożliwiające pozostawienie prywatnego środka transportu oraz
kontynuowanie dalszego przemieszczania na terenie miasta środkami komunikacji
miejskiej. Celem projektu jest redukcja ilości samochodów a tym samym poprawa
przepustowości dróg na terenie miasta [Tundys, 2013].
 Komunikacja rowerowa- obejmuje przemieszczanie na terenie miasta za pomocą
rowerów prywatnych jak i wypożyczonych.
 Pasy HOV - pasy dla pojazdów umożliwiające zbiorowe przemieszczanie. Celem
budowy pasów jest ułatwienie przejazdu osobom podróżującym jednym środkiem
transportu. Dotyczy to przejazdów dwóch lub więcej osób [Ecotale, 2016].
 Bike & Ride – program w ramach którego na terenie miast tworzone są parkingi
odpowiednio przystosowane dla rowerów umożliwiające ich pozostawienie oraz
kontynuowanie przemieszczania za pomocą komunikacji miejskiej. W celu
zapewnienia sprawności zmiany środka transportu parkingi tworzone są w pobliżu
przystanków autobusowych, tramwajowych itp. [Bike and Ride, 2016].
 Kiss & Ride – koncepcja której zadaniem jest tworzenie bezpiecznych pasów oraz
specjalnych oznaczeń umożliwiających w obrębie placówek edukacyjnych chwilowy
postój w celu dowozu oraz odbioru dzieci, młodzieży uczącej się itp. [Tundys, 2013].
 Car pooling – system zbiorowych przejazdów za pośrednictwem samochodu
prywatnego lub służbowego [Tundys, 2013].
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3. KSZTAŁTOWANIE TRANSPORTOWYCH POWIĄZAŃ AGLOMERACJI Z
SYSTEMEM LOGISTYCZNYM MAKROREGIONU2.
W ostatnich latach jesteśmy świadkami powszechnego w aglomeracjach miejskich
zintensyfikowania działań mających na celu rozbudowę oraz modernizacje funkcjonującego
już systemu transportowego. Musimy zrozumieć że jest to połączenie składowych takich jak:
tereny mieszkalne, miejsca pracy czy wypoczynku w jeden dobrze dostosowany
i funkcjonujący węzeł. Ponadto w obecnych czasach niezbędne jest bezpośrednie połączenie
miasta z resztą okolicznego regionu bądź nawet kraju . Konsekwencją takiego stanu rzeczy
jest konieczność rozpatrywania systemu transportu miejskiego w szerszej perspektywie,
włącznie z obszarami przyległymi. Takie powiązania miast wraz z regionami musza
uwzględnić każdą z gałęzi transportu. Jednakże wolny w porównaniu do potrzeb rozwój
infrastruktury oraz dynamiczny i ciągły wzrost zapotrzebowania na usługi transportowe
generuje wiele niekorzystnych zjawisk jak wcześniej opisana kongestia transportowa.
Występuje ona również w transporcie szynowym, publicznym na około 10% sieci drogowej
(nie tylko w miastach). Z gorszą sytuacją borykają się zarządcy linii kolejowych w których
wąskie gardła łącznie to ok. 16 000 kilometrów. czyli ok. 20% całości sieci. W celu możliwie
jak najefektywniejszego eliminowania tego niekorzystnego zjawiska niezbędna jest
koordynacja całego systemu transportowego w regionie czy nawet kraju (dla uniknięcia
efektu domina). Koordynacja ta musi uwzględnić każdą składową z osobna oraz połączyć
wszystkie w jedną spójną całość. Transport cechujący się wyjątkową kompatybilnością
elementów składowych powinien działać jak jeden perfekcyjny organizm co jest możliwe
tylko w przypadku budowania wysoce wydajnych, zaawansowanych i przemyślanych
obiektów infrastruktury technicznej łączącej rozwiązania zastosowane w miastach
z rozwiązaniami wykorzystywanymi w regionie. Fundamentem tego powinna być eliminacja
wszelkiego rodzaju elementów infrastruktury limitujących przepustowość w istniejącej sieci
dróg i autostrad, sieci transportu szynowego, lotniczego jak i śródlądowego. W przypadku
istniejącej już sieci transportu drogowego mamy do czynienia głównie z działaniami
dostosowującymi infrastrukturę miejska zarówno liniową jak i punktową do sieci regionalnej
i na odwrót.
W ostatnich latach duży nacisk kładziono na kreowanie i wykorzystywanie rozwiązań
mających na celu możliwość ograniczenia ruchu tranzytowego w transporcie miejskim
(budowy obwodnic), elementów ograniczających przepustowość oraz bezkolizyjność (np.
skrzyżowania bezkolizyjne, mosty, wiadukty, tunele). Działania te zaowocowały wzrostem
znaczenia komunikacji zbiorowej oraz jej rozwojem na terenie aglomeracji miejskich. Proces
ten dostosowano do rosnącego zapotrzebowania na ilość taboru i odległość funkcjonowania
transportu. W przypadku transportu szynowego występuje konieczność powiązania
istniejących na terenie aglomeracji miejskiej rozwiązań z rozwiązaniami stosowanymi
w regionie. W zastosowaniu tej gałęzi transportu chodzi o dostosowanie takich elementów jak
odpowiednie parametry techniczne i konstrukcyjne (napięcie w sieci trakcyjnej, szerokość
torów, odpowiednia konstrukcja torowisk). Zgranie tych parametrów umożliwi użytkowanie
istniejącej już sieci dróg pojazdów szynowych zarówno przez środki komunikacji zbiorowej
działającej w mięście jak i tych wykorzystywanych w regionie [Matulewski, 2008].
Dobrym przykładem opisanych działań jest funkcjonowanie Łódzkiej Kolei
Aglomeracyjnej na terenie aglomeracji Łódzkiej. „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” Sp. z o.o.
powstała na początku 2010 roku [Łódzka Kolej Aglomeracyjna, 2016]. Celem jej stworzenia
było zapewnienie efektywnego funkcjonowania szynowego ruchu pasażerskiego w regionie
2

Makroregion - obszar dużych rozmiarów, złożony z szeregu regionów, względnie jednorodny, odróżniający się
od terenów sąsiednich określonymi cechami naturalnymi i nabytymi. Pojęcie stosowane dla wydzielenia
zróżnicowanych jednostek przestrzennych w skali kraju, kontynentu lub świata.
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łódzkim oraz integracja transportowo-komunikacyjna całego obszaru aglomeracji. Realizację
projektu zapoczątkowało głównie pozyskanie dofinansowania z funduszy europejskich
w ramach programu „Infrastruktura i Środowisko”. Całkowita wartość projektu Łódzkiej
Kolei Aglomeracyjnej wyniosła 457 770 847,00 złotych z czego dofinansowanie z Unii
Europejskiej wyniosło 245 415 707,41 złotych. Integracja kursowania pociągów Łódzkiej
Kolei Aglomeracyjnej, przewozów regionalnych z komunikacją lokalnych przewoźników
tj. z MPK Łódź, MZK Pabianice, MUK Zgierz, ZKM Łask, MPK Zduńska Wola oraz MPK
Sieradz na dobre ruszyły w 2014 roku. Na rysunku 4 możemy zobaczyć na jakim etapie
obecnie znajduje się integracja transportowo-komunikacyjna regionu natomiast na rysunku 5
widzimy podział strefowy jaki wprowadzono by jak najefektywniej oraz stosunkowo
najekonomiczniej transport ten mógł spełnić swoją rolę [Łódzka Kolej Aglomeracyjna, 2016].
Rys. 4. Mapa połączeń Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej

Źródło: http://lka.lodzkie.pl/mapa-polaczen/ (dostęp: 25.01.2016).
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Rys. 5. Strefy komunikacyjne Wspólnego Biletu Aglomeracyjnego

Źródło: http://lka.lodzkie.pl/wba-wspolny-bilet-aglomeracyjny/ (dostęp: 25.01.2016).

PODSUMOWANIE
Przedstawione wyzwania pozwalają na wskazanie najistotniejszego z czynników
mających wpływ na utrudnienia w ruchu na terenie aglomeracji miejskiej. Przedsięwzięcie
jakiego podjął się region Łódzki jest jednym z elementów jakie są niezbędne w procesie
dalszego rozwoju miasta i terenów z nim sąsiadujących. Działania zmierzające do osiągnięcia
zrównoważonego transportu przy zachowaniu troski o środowisko oraz komfort
społeczeństwa powinny w przyszłości zostać rozszerzone na innowacje w każdej
z funkcjonujących gałęzi transportowych. Inwestycje w najnowocześniejszy tabor,
infrastrukturę techniczną oraz technologie pozwolą zachować punktualność kursowania
pojazdów transportu publicznego oraz niezmienność czasu przejazdu czego doświadczyć
możemy już w niedalekiej przyszłości na terenie Łódzkiej aglomeracji. Już dziś natomiast
jesteśmy świadkami pierwszych lecz nie małych kroków jakie poczyniono w tym kierunku,
uprzywilejowania dla transportu publicznego, wspólne przystanki Łódzkiej Kolei
Aglomeracyjnej sieci tramwajowej i autobusowej, zsynchronizowana sygnalizacja świetlna
dały zielone światło rozpędzającemu się rozwojowi komunikacji-transportowej
regionu Łódzkiego.
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NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA LOGISTYCZNE W PRACY SĄDÓW
WPROWADZENIE
Nowoczesna myśl technologiczna oraz postęp stwarzają wiele możliwości zarówno dla
jednostki jak i zorganizowanej grupy. Poprawa dotychczasowych rozwiązań lub
wprowadzanie całkiem nowych świadczy o elastycznym podejściu do nowych wytworów
technologicznych. Usprawnienia logistyczne w życiu przykładowej jednostki stanowią
o jej innowacyjności. Jednostki takie postrzegają powstanie nowych sytuacji jako szansę
i są świadome tego, że tylko poprzez otwarcie się na nowe zmiany, poprzez umiejętność
wyszukiwania oraz wrażania nowych koncepcji, pomysłów, wynalazków i rozwiązań
naukowo – technicznych może wypracowań sobie utrzymanie silnej pozycji na rynku.
Wprowadzenie wszelkich nowych zmian wymaga sprawnego zarządzania logistycznego,
przez które winno się rozumieć planowanie, realizowanie, kontrolowanie, a także
przekazywanie odpowiednich informacji z jednego punktu do punktu drugiego w celu
realizacji potrzeb uczestników danego działania.
Nowe technologie odnosić się mogą nie tylko do nowoczesnych narządzi
informatycznych, ale przede wszystkim opierają się na innowacyjnym podejściu do ich roli w
budowaniu wartości organizacji. Wcześniej zmiany kojarzone były z innowacjami
technologicznymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Obecnie również dotyczą jednostek
oferujących usługi oraz informacje. Największy wpływ na mechanizm postępujących zmian
ma specyfika działających organizacji. Podstawowymi organizacjami, które wymagają
wprowadzenia ciągłych innowacji oraz logistycznych usprawnień np. w aspekcie przepływu
informacji są sądy. Aspekty logistyczne w tym zakresie szczególnie są widoczne ze względu
na specyficzna strukturę sądownictwa. Uzasadnieniem wprowadzenia systemów i narzędziu
usprawniających pracę sądów jest prawo obywateli gwarantowane w Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej. W art. 45 rzeczonego aktu ustawodawca wskazał, iż każdy obywatel
ma prawo do rozpatrzenia sprawy "bez nieuzasadnionej zwłoki". Aspekt ten podniesiony
został również w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, iż do katalogu praw człowieka
i podstawowych wolności zaliczane jest prawo do rozpatrzenia sprawy „w rozsądnym
terminie”.
Celem niniejszej pracy jest analiza innowacyjnych rozwiązań logistycznych
wykorzystywanych w funkcjonowaniu polskiego sądownictwa. Autorzy tekstu zwracają
uwagę na potrzebę stosowania coraz nowszych rozwiązań związanych przede wszystkim
z przepływem informacji w sądownictwie, jest to niezwykle istotne ze względu na ilość
spraw, jakie w swojej kompetencji mają sądy oraz ze względu na bardzo rozbudowaną
aparaturę polskiego wymiaru sprawiedliwości.
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1. INNOWACYJNOŚĆ I LOGISTYKA W ŻYCIU POJEDYNCZEJ JEDNOSTKI
ORAZ DUŻEJ ORGANIZACJI
Literatura nie przedstawia uniwersalnej definicji zarówno pojęcia "innowacja" jak
i "logistyka". Z uwagi na wagę wymienionych pojęć w życiu człowieka teoretycy oraz
praktycy na podstawie analizy doświadczeń życiowych wykreowali wiele koncepcji, w
których akcentuje się ich wieloznaczność. Poszczególne podejścia uzależnione są od punktów
odniesienia względem, których są opisywane i interpretowane.
Termin logistyka znany jest niemal od zawsze, w potocznym rozumieniu utożsamiany
był z przemieszczaniem się. Silnie związany z wojskowością. Jawił się jako jeden
z elementów prowadzonej walki, stawiany na równi ze strategią oraz taktyką [Rzeczyński,
2007]. Z upływem czasu oraz rozwoju poszczególnych gałęzi gospodarki pojęcie wzbogacone
zostało o nowe elementy. Z koncepcji logistyki wojennej wyrosła koncepcja logistyki
biznesowej. Szczególną zaletą procesów logistycznych okazały się oszczędności, szczególnie
w sferze dystrybucji [Cole, 2002].
Na gruncie obecnie funkcjonujących jednostek przedstawia się logistykę jako mechanizm
związanych z przepływem materiałów, co rozumiane powinno być jako fizyczna zmiana
położenia towarów, w tym również wszelkie towarzyszące temu czynności, odbywające się
na w ramach wspomnianego przemieszczania się. Są to wszelkie czynności realizowane
w punktach pośrednich tego procesu, oraz punktach składowania, dzięki którym towar
z miejsca dostawy dostarczany jest do nabywcy końcowego [Gołembska, 2012].
Wśród głównych zadań logistyki wymienia się [Krawczyk, 2001]:
 zmniejszanie wartości kosztów zmiany miejsca towarów,
 wspomaganie zarządzania i strategii marketingowej jednostki,
 rozwiązywanie problemów powstających w miejscu styku przepływu towarów
i informacji,
 zwiększenie elastyczności przedsiębiorstwa,
 budzenie zaufania oraz zadowolenia kontrahentów biznesowych, a także osób
korzystających z oferowanych usług.
W celu osiągnięcia zakładanych zysków organizacje, powinny dbać o to, by oferowane
przez nie usługi, towary, a także procesy w ramach, których wytwarzają poszczególne dobra
winny być jak najlepszej jakości. Sprzyjają temu różnego rodzaju innowacyjne rozwiązania.
Doświadczenia wskazują, iż zmiany są wskazane zawsze, jednak często są ryzykowne.
W potocznym rozumieniu innowacja postrzegana jest jako coś nowego. Jako zmiana
dotychczasowego stanu, rozwiązania, procesu, mechanizmu, czy choćby jednego czynnika.
Prekursorem w dziedzinie innowacji jest Joseph Schumpeter. Austriacki ekonomista
wskazywał, iż jest to „nieciągłe wprowadzanie nowych kombinacji w następujących
przypadkach: wprowadzanie nowego towaru czy nowej metody produkcji, otwarcie nowego
rynku, zdobycie nowego źródła surowców lub półfabrykatów, przeprowadzenie nowej
organizacji jakiegoś przemysłu” [Shumpeter 1960].
Przedsiębiorstwo, które jest w stanie tworzyć innowacje, oraz je wdrażać, nosi miano
przedsiębiorstwa innowacyjnego [Bogdanienko, 2004]. Dzięki innowacjom możliwe jest
między innymi [Grudzewski, 2001]:
 lepsze przystawanie do otoczenia,
 podniesienie jakości wyrobów i konkurencyjności ich sprzedaży,
 zlikwidowanie barier i aktywizacja zasobów przez zwiększanie ogólnej sprawności
i efektywności działania,
 zwiększenie zdolności eksportowych.
Zarówno logistyka, jak i innowacje są bardzo ważne. Organizacja pragnąc efektywnie
funkcjonować łączy oba podejścia i wzbogaca logistykę o nowe rozwiązania. Bodźcem jest
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możliwość pozytywnego wpływania na szybkość, pewność i bezpieczeństwo dostaw różnego
rodzaju towarów przy zachowaniu optymalizacji kosztów. Zasadniczym problemem jest
natomiast wybór obszaru i podejścia do innowacji, a także zespołu odpowiedzialnego za ich
wdrażaniem.
Odpowiednie wykorzystanie zasobów posiadanych przez każde przedsiębiorstwo
warunkuje zdobycie oraz utrzymanie silnej pozycji na rynku. Do zasobów mających
priorytetowe znaczenie w każdej firmę zaliczyć można przede wszystkim wiedzę,
umiejętności zawodowej, a także doświadczenie pracowników.
Innowacyjność w logistyce związana jest nie tylko z zaangażowanie nowoczesnych
rozwiązań informatycznych. Oznaką nowoczesności może być również sposób myślenia.
Innowacyjne rozwiązania w logistyce przejawiać się będą w [Kostecka, 2010]:
 ciągłym doskonaleniu zespołu realizującego innowacje, a także ciągłej weryfikacji
pracy i zaangażowania,
 nieustannym czuwaniem nad jakością działania,
 nieustannym skupieniu na pracy, na zespole, w którym się pracuje, na wdrażanych
praktykach i wyznawanych wartościach,
 działaniach polegających na wyszukiwaniu ciągle nowych, lepszych sposobów
realizacji zadań logistycznych,
 zadowoleniu z wykonywanej pracy i uczciwości wobec klientów,
 eliminacji starych nawyków, przyzwyczajeń oraz barier związanych ze zmianami
w obszarze działań logistycznych.
2. SĄDOWNICTWO POLSKIE ORAZ POTRZEBA USPRAWNIENIA PRACY
WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI
Konstytucyjne regulacje zakładają, iż funkcjonowanie państwa Polskiego opiera się na
zasadzie trójpodziału władzy. Wymieniamy władze: ustawodawczą, wykonawczą oraz
sądowniczą [Konstytucja, 1997]. Z pośród wymienionych wymiar sprawiedliwości, wyróżnia
się z uwagi na swój specyficzny, społeczny charakter. Jego kompetencji nie można przenieść
na inne instytucje.
Ustawodawca zagwarantował każdemu obywatelowi prawo do sprawiedliwego i jawnego
rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny
i niezawisły sąd [Konstytucja RP, 1997]. Sprawne funkcjonowanie sądów nadaje
społeczeństwu poczucie bezpieczeństwa i równość wobec prawna, gwarantuje przestrzeganie
wolności obywatelskich3.
Polski wymiar sprawiedliwości jest bardzo rozbudowany, Konstytucja dzieli sądy na
powszechne oraz szczególne. Wymienia je w następującej kolejności: Sąd Najwyższy, sądy
powszechne, sądy administracyjne, sądy wojskowe. Dwa ostatnie rodzaje sądów zgodnie
z literą prawa mają szczególny charakter. Przytoczone wyliczenie ma charakter
enumeratywny, należy zatem uznać, że nie dopuszcza tworzenia innych sądów
[Konstytucja RP, 1997].
Rysunek nr 1 przedstawia podział polskiego wymiaru sprawiedliwości.

3

Działanie sądów zgodne z jego konstytucyjnymi gwarancjami stanowi element trójpodziału władzy oraz
podstawę demokracji; wpływa na stabilność państwa.
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Rysunek 1. Wymiar sprawiedliwości wg Konstytucyjnego podziału z uwzględnieniem hierarchii sądów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie art. 175 Konstytucji RP.

Każdy sąd podzielony jest na wydziały, komórki, poszczególne stanowiska pracy. W tym
celu tworzą się szczególne regulaminy, które te sprawy normują. Ich przestrzegania stanowi
konieczny warunek zachowania jednolitości funkcjonowania władzy sądowniczej na terenie
całego kraju.
Art. 47 Konstytucji wskazuje, iż zadania sądu powinny być wykonywane bez zbędnej
zwłoki, czyli tak szybko, jak jest to możliwe. Postępowania powinny być rozpatrywane
w rozsądnym terminie [Konstytucja, 1997]. Jeżeli organ rozpatrujący sprawę działa
przewlekle, przysługuje środek ochronny w postaci skargi na przewlekłość postępowania [Dz.
U. 2004 nr 179 poz. 1843, 2004]. W celu jak najlepszego realizowania konstytucyjnych
zapisów w pracy sądownictwa stosowane powinny być usprawnienia poszczególnych działań.
Wynika to ze wzrastającej liczby spraw rozpatrywanych przez wymiar sprawiedliwości.
Polskie prawo skonstruowane jest niestety niefortunnie dla obywatela. Jest nadmiernie
zbiurokratyzowane, procedury sądowe są czasochłonne, nakładają na sędziów szereg
obowiązków, które czynią postępowanie przewlekłym. Do sędziowskich obowiązków należy:
odczytywanie aktu oskarżenia, wyjaśnień oskarżonego oraz zeznań świadków, czynności
związane ze zbiorem materiałów dowodowych oraz dyktowanie protokołu [Zagórski, 2011].
Trybunał Konstytucyjny ocenił, iż postępowanie cywilne w Polsce jest "kosztowne
i długotrwałe" [Polskie Radio.pl, 2011].
Media nieustannie analizują prace polskiego wymiaru sprawiedliwości, niejednokrotnie
zwracają bardziej uwagę na jego przewlekłość w działaniu niż spektakularne sukcesy. Rażące
naruszenia zarejestrowano m.in. w następujących przypadkach:
 przekazywanie informacji o zakazach stadionowych do policji w czasie nawet
do 50 dni, podczas gdy zgodnie z prawem powinny one być przekazywane w ciągu
24 godzin [NIK, 2012],
 dwuletni okres oczekiwania dziecka w szpitalu psychiatrycznym na decyzję sądu
opiekuńczego, przenoszącą je do placówki opiekuńczej lub rodziny zastępczej
[Gazeta.pl, 2012].
Środowisko sędziowskie wskazuje, iż do głównych przyczyn niewydolności oraz
przewlekłości postępowań należą przestarzałe, nadmiernie zbiurokratyzowane i rozbudowane
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procedury [Iustitia, 2010], wymuszają one na sędziach przesłuchiwanie nieokreślonej bliżej
liczby świadków czy też analizy setek tomów akt, jeśli takie jest życzenie oskarżonego.
Innym problemem są funkcjonujące zarządzenia prezesów sądów, które "zabraniają
rozpoznawania dużej sprawy na jednej wokandzie i nakazują dzielić ją na małe fragmenty
rozpoznawane przez wiele dni" [Iustitia, 2013].
Efektywność pracy wymiaru sprawiedliwości może zapewnić zarządzanie logistyczne.
W tym specyficznym przypadku logistyka opiera się na koordynacji działań wszystkich
organów wchodzących w skład wymiaru sprawiedliwości, na podziale pracy, na poszczególne
wydziały oraz rozdzieleniu zadań wykonywanych w obrębie danego wydziału, a także
sprawowaniu kontroli nad przebiegającymi tam procesami.
Stosowanie logistycznych usprawnień związanych z pracą wymiaru sprawiedliwości
poparte jest rosnącą liczba wniosków o odszkodowanie za przewlekłość, na przestrzeni
okresu pięciu lat, liczba ta wzrosła trzy krotnie, – w 2009 - 588, do 1735 w 2014 roku. Tym
samym wzrosło obciążenie Skarbu Państwa, który zobowiązany jest do ponoszenia
odpowiedzialność z tytułu odszkodowań, (w 2014 roku wyniósł on łącznie 4,8 mln zł
[Czubkowska, 2015].
3. NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA LOGISTYCZNE W PRACY SĄDÓW

3.1. SYSTEM WSPOMAGANIA ORGANIZACJI ROZPRAW (SWOR)
Pierwszym krokiem milowym na drodze modernizacji w procesie usprawnienia polskiego
sądownictwa było wprowadzenie Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw. Celem
utworzenia tego systemu było utworzenie strony internetowej sądu, zawierającej wszelkie
aplikacje wspomagające przebieg organizacji rozpraw, do których należą:
 Terminarz posiedzeń – dzięki niemu interesanci mają możliwość przejrzenia dawno
odbytych posiedzeń,
 Centralna lista pracowników sądów – za jej pomocą można wyszukać informacje
dotyczące adwokatów, kuratorów, radców prawnych, oraz biegłych sądowych, wedle
ich specjalizacji, zakresu wykonywanej pracy, a także uzyskać do nich kontakt,
 Możliwość śledzenie obciążeń rozpraw – podnosi efektywność pracy i oszczędza czas,
 Funkcja „zgłoś awarię” – umożliwia szybkie powiadomienie osób odpowiedzialnych
za sprawne funkcjonowanie sprzętu, który uległ awarii,
 „Wokanda-SWOR” - Wokandy są elektronicznymi wyświetlaczami znajdującymi się
w obrębie całego wydziału. Są stosowane przeważnie w dużych sądach. Ich ideą jest
pomoc w dotarciu do szukanej sali rozpraw, lub wydziału, za pomocą informacji
dotyczących stron postępowania, rodzaju rozpraw, miejsca posiedzeń, oraz składów
orzekających [Zeto Świdnica, 2016].
Dzięki zastosowaniu systemu SWOR jest:
 taniej – wprowadzenie jednego systemu obniża koszty dzięki stosowaniu
w sądach spójnych, jednolitych aplikacji,
 szybciej – centralizacja aplikacji sądowniczych skutkuje szybszym znalezieniem
szukanych informacji i przyspieszeniem postępowań sądowych,
 sprawniej – skupienie wszystkich informacji w jednym miejscu usprawnia proces
prowadzonych spraw, zwiększając efektywność pracy sądów,
 elastyczniej – informatyzacja postępowania sądowego pozwala na odciążenie
wykonywanej pracy pracowników, dzięki czemu mogą się oni skupić na realizacji
bardziej złożonych zadań.
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3.2. ZINTEGROWANY SYSTEM RACHUNKOWOŚCI I ZARZĄDZANIA
KADRAMI (ZSRK)
Najnowszym jednak systemem wprowadzanym przez Ministerstwo Finansów jest system
ZSRK. Celem jego wprowadzenia jest poprawa efektywności działania w procesie
zarządzania zasobami ludzkimi, a także administrowania finansami sądownictwa
powszechnego. Oferuje on szereg praktycznych rozwiązań m.in. automatyzację pracy
administracji sądowej, ułatwienie mobilny sposób dostarczania dokumentacji.
3.2.1. AUTOMATYZACJA PRACY ADMINISTRACYJNEJ SĄDÓW
Problemem polskich sądów jest wciąż wykorzystywanie różnych, niepowiązanych
ze sobą systemów informatycznych i baz danych. Co stwarza problemy w momencie
nanoszenia poprawek przez Ministra Finansów, względem wydatków jednostek sądowych,
które należy wprowadzać odrębnie w każdym z sądów, co jest niezwykle czasochłonne,
a także generuje wysokie koszty. Dobrym rozwiązaniem wydaje się zatem być zintegrowany
system umożliwiający automatyzację pracy administracyjnej sądów, ułatwiający pracę,
a także oszczędzający niezwykle istotny czas, który można poświęcić na realizację innych
zadań.
3.2.2. RACHUNKOWOŚĆ SPRAWY SĄDOWEJ
W celu usprawnienia procesu podejmowania decyzji finansowych na poziomie
strategicznym, planowane jest wprowadzenie tzw. rachunkowości sprawy sądowej,
opierającej się na wielowymiarowych zapisach księgowych. . System ten jest odpowiedzią na
dotychczasową konieczność czasochłonnej analizy dokumentów źródłowych. Automatycznie
generuje on bowiem dane zawierające kosztów postępowań sądowych, które dzięki nowemu
systemowi będzie można porównać, bez konieczności analizowania dokumentów
księgowych. Dzięki temu możliwe będzie przeanalizowanie dlaczego przy analogicznej
rozprawie sądowej, jeden sąd generuje wyższe koszty, niż drugi, a także jakie kroki powinien
podjąć, by te koszty zmniejszyć.
3.2.3. ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA KADRAMI
Zintegrowany System Informatyczny usprawni także zarządzanie kadrami
w wymiarze sprawiedliwości, dzięki wprowadzeniu polityki zarządzania kompetencjami
pracowników. Ma ona na celu stworzenie profili kompetencyjnych, zawierających informacje
o ich umiejętnościach oraz ocenach okresowych, a także planach rozwoju zawodowego,
na podstawie których dobierane będą odpowiednie szkolenia e-learningowe. System ten
regulował będzie również starania pracowników o urlop wypoczynkowy,
oraz rozliczenia delegacji służbowych, które będą realizowane w sposób elektroniczny,
co usprawni szybkość obiegu informacji [Strzebońska, 2016].
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3.2.4. E–USŁUGI SĄDOWE
Celem systemu elektronicznej dokumentacji Casus jest upowszechnienie e-usług
sądowych, składających się z możliwości składania e-pozwów, zapoznawania się z aktami
elektronicznymi, oraz sporządzania e-protokołów [Sabińska - Żabińska, 2016]
3.2.5. MOBILNY SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW
Pisma procesowe można składać przez Internet, co skutkuje przyspieszeniem
postępowania sądowego i obniżeniem jego kosztów. Ułatwi to znaczenie proces
rozpatrywania sprawy sądowej, upraszczając czynności procesowe [Ministerstwo
Sprawiedliwości, 2015].

3.2.6. AUTOMATYCZNY SYSTEM ROZPOZNAWANIA MOWY
Polega na automatycznym rozpoznawaniu mowy, oraz zapisie wypowiedzianych słów w
formie pliku tekstowego. Dzięki czemu sądy będą w stanie zrezygnować z usług
protokolantów, oszczędzając czas i pieniądze, co umożliwi większą koncentrację zasobów
ludzkich, na wykonywaniu ważniejszych i bardziej złożonych zadań.

PODSUMOWANIE
Każde przedsiębiorstwo musi iść z duchem czasu, mając na uwadze wygodę klientów,
którą zapewniają jedynie innowacyjne rozwiązania. Aby jednak skutecznie je wdrożyć,
należy wprowadzać również pewne usprawnienia logistyczne, pomagające w oszczędzeniu
kosztów w sferze dystrybucji.
Obecnie niemalże każda instytucja funkcjonuje w burzliwie zmieniającym się otoczeniu,
potęgującym presję zmian, które mają zazwyczaj pozytywny charakter, jednak
są przedsięwzięciami bardzo ryzykownymi. Mimo możliwości wystąpienia ryzyka, zmiany
powodują szereg pozytywnych korzyści, umożliwiających lepsze przystawanie
się do otoczenia, podniesienie jakości oferowanych usług, a także, zwiększenie sprawności
i efektywności działania.
Sprawne funkcjonowanie sądów jest dla obywateli niezwykle ważną sprawą, nadaje mu
bowiem poczucie bezpieczeństwa i równości wobec prawa, a także gwarantuje przestrzeganie
wolności obywatelskich. Tymczasem prawo jest wciąż nadmiernie zbiurokratyzowane,
a postępowanie sądowe - niezwykle przewlekłe i uciążliwe, zwłaszcza wobec
przedsiębiorców. Środowisko sędziowskie winą tą obarcza przestarzałe i nadmiernie
zbiurokratyzowane, a także rozbudowane procedury, dlatego Ministerstwo Finansów, starając
się zaradzić tej sytuacji wprowadziło szereg reform, mających na celu modernizację polskiego
sądownictwa [19]. Pierwszym krokiem wykonanym w tym kierunku, było wprowadzenie
systemu SWOR, mającego na celu stworzenie strony internetowej, scalającej wszystkie
niezbędne aplikacje usprawniające pracę sądów. Obecnie planowanym przedsięwzięciem jest
system ZSRK, który ma na celu zastąpienie obecnie wykorzystywanych systemów
finansowych, kadrowych, a także płacowych. Czego efektem ma być szybszy dostęp
do danych prezentowanych w wyższej niż dotychczasowa jakości, większa automatyzacja
pracy, a także szybsze i ekonomiczniejsze dokonywanie zmian prawnych i proceduralnych,
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Pozostaje zatem wierzyć, iż restrukturyzacja sądownictwa przyniesie wymierne korzyści,
które podniosą reputację sądownictwa w oczach społeczeństwa.
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GRYWALIZACJA W LOGISTYCE MIEJSKIEJ
WPROWADZENIE
Gry coraz częściej wkradają się do naszego życia codziennego. Nie wszyscy zdajemy
sobie z tego sprawę. Zmieniają one praktycznie każdy etap naszej codzienności, począwszy
od odpoczynku, treningu, podróży do szkoły czy pracy. Raport GIT 2014 wskazuje, że rynek
gier jest dynamiczny i ma bardzo duży potencjał. Szybko się zmienia, dlatego wszyscy,
którzy chcieliby na niego wejść, muszą być na bieżąco z aktualnymi trendami [Enterprise
Gamification Sp. z o.o, 2014]. Do jednych z nowych trendów zaliczyć można grywalizację.
Ma ona szerokie zastosowanie w logistyce miejskiej, zmienia zwykłe, rutynowe czynności
w pasjonującą grę, co nasila odruch rywalizacji, który doprowadza do zwiększenia starań
związanych z wykonaniem zadań [Rogala, 2013]. Celem pracy jest przedstawienie
teoretycznego aspektu logistyki miejskiej, grywalizacji oraz zaprezentowanie praktycznego
zastosowania grywalizacji w rozwiązaniach takich jak: Honda Eco Assist, Autostoper,
Volkswagen Speed Camera Lottery, Chromaroma, StreetPong oraz Trails.

1. LOGISTYKA MIEJSKA
Współczesne wymagania oraz potrzeby konsumentów skutkują przekształceniami
strukturalno-funkcjonalnymi miast. Ogniwem ich wsparcia jest logistyka miejska. Można ją
definiować jako zajmowanie się przede wszystkim logicznym porządkowaniem czasowoprzestrzennym przepływu przez śródmieście różnych rodzajowo i natężeniowo strumieni
ruchu samochodowego indywidualnego osobowego, dostawczego, wywozowego i nierzadko
również tranzytowego oraz środków transportu zbiorowego autobusowego i tramwajowego,
w nielicznych przypadkach trolejbusowego, operującego na sieci ulicznej. Logistyka miejska
dostarcza założeń dla optymalizacji systemu miasta pod kątem planowania, sterowania
i nadzorowania wszelkich uwarunkowanych istotnie ruchowo, przebiegających w tym
systemie procesów w wymiarze ekonomicznym, ekologicznym, technologicznym i socjalnym
[Gołembska, 2001], [Tundys, 2013].
Za cel długookresowy logistyka miejska stawia sobie rozwój miast z uwzględnieniem
wymiaru ekonomicznego, społecznego oraz ekologicznego. Jej misją jest zespolenie
aktywności podmiotów gospodarczych oraz instytucji, które działają na obszarze miasta
o charakterze ruchowym oraz zarządzanie w sposób, który zapewni odpowiedni poziom życia
i gospodarowania w obszarze miejskim, organizacji usług komunalnych, przy minimalnych
kosztach oraz uwzględnieniu aspektu ekologicznego [Szołtysek, 2009].
Zadania logistyki miejskiej są odzwierciedleniem jej celów. Można wyróżnić zadania
o charakterze organizacyjnym, do których należy kształtowanie struktur oraz procesów
logistycznych, formułowanie, generowanie oraz realizacja strategii logistycznych, połączenia
i powiązania systemowe. Do zadań logistyki miejskiej zaliczamy również zadania
o charakterze technicznym oraz ekonomicznym, takie jak wybór technicznych elementów
oraz usług obcych bądź własnych, doskonalenie środków transportu, kształtowanie
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przestrzennych układów, ustalanie taryf, opłat. Logistyka miejska do spełnienia ma wiele
niezbędnych oraz użytecznych do rozwoju i funkcjonowania miasta zadań [Szymczak, 2008].

2. GRYWALIZACJA
Z ang. gamification jest dziedziną stosunkowo młodą, przez co nie posiada ujednoliconej
definicji. Występują trzy jednoznaczne tłumaczenia słowa gamification: gamifikacja –
powstała z określenia angielskiego, grywalizacja – autorstwa Pawła Tkaczyka oraz gryfikacja
- stworzona przez Sebastiana Starzyńskiego, założyciela serwisu gryfikacja.pl.
Gabe Zichermann, autor książek, przedsiębiorca, przewodniczący zgrupowania
Gamification Summit, na którym liderzy spotykają się, dzielą pomysłami oraz wiedzą
związaną z branżą definiuje grywalizację jako proces myślenia o grze i mechanice gry, który
angażuje użytkowników i rozwiązuje problemy [Zichermann, 2012]. Paweł Tkaczyk,
założyciel firmy Mieda, zajmującej się budową silnej marki klientów, specjalista
nowoczesnego marketingu, jeden z pionierów grywalizacji w Polsce, tłumaczy ją jako
przeniesienie mechanizmów znanych z gier (także komputerowych, choć nie tylko)
do rzeczywistego świata, aby zmieniać ludzkie zachowania [Tkaczyk, 2012].
Grywalizacja łączy w sobie wszystkie elementy związane z tworzeniem gier i przekłada
je na grunt niemający nic wspólnego bezpośrednio z grami. Polega ona na stosowaniu
mechanizmów gry w realnym życiu, jednak granica między rzeczywistością a grą zaciera się,
a współzawodnictwo odgrywa istotny czynnik w praktycznie wszystkich sferach naszego
życia. Grywalizacja ma zastosowanie w marketingu, edukacji, szkoleniu pracowników,
sprzedaży internetowej, rozwoju osobistym oraz logistyce miejskiej. Wykorzystuje ona
rankingi, tabele wyników, które pozwalają graczom na sprawdzenie oraz porównanie swoich
wyników z osiągnięciami rywali, zakłada ona też kolekcjonowanie, rzeczy zbierane do
kolekcji mają dla nas większą wartość, niż pojedynczy egzemplarz. Dokładnie wiadomo,
jakich elementów brakuję do skompletowania całości i dąży się do wypełnienia tych braków.
Grywalizacja oparta jest również na celach, które są sposobem na wskazanie drogi przez grę
oraz wyzwaniach (regularne bądź losowe zadania, które gracz musi wykonać, aby zdobyć
nagrodę czy osiągnąć cel). Stosując mechanizmy z gier komputerowych można zmienić
zachowanie ludzi. Dzięki grywalizacji ludzie angażują się w zajęcia, które wcześniej uważali
za rutynowe lub nudne [Tkaczyk, 2013].
Istnieje szerokie spektrum stosowania grywalizacji. Część empiryczna pracy ukazuje
wykorzystanie jej w logistyce miejskiej. Prezentowane przykłady pochodzą z Wielkiej
Brytanii, Holandii, Polski, Szwecji oraz Niemiec. Pokazują różnorodne zastosowanie
elementów grywalizacji, od wykorzystania w pojazdach ekologicznych, aplikacji mobilnej,
poprzez kontrolę prędkości pojazdów czy propagowania poróżowania miejskim transportem.
Zostały one rozpatrzone z punktu widzenia zawarcia elementów grywalizacji, jak też
powodów, poprzez które znalazły zastosowanie w logistyce miejskiej.
3. ZASTOSOWANIE GRYWALIZACJI W LOGISTYCE MIEJSKIEJ –
PRZYKŁADY

3.1. HONDA ECO ASSIST
Do głównych celów logistyki miejskiej zaliczamy dbanie o środowisko naturalne, które
cechuje brak emisji gazów spalinowych czy niski poziom hałasu. Wyzwaniu temu wychodzą
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naprzeciw pojazdy, w których można dostrzec nie tylko dbałość o środowisko, ale również
elementy grywalizacji. W Hondzie Eco Assist została zainstalowana mała dioda „ECO”,
zapala się ona na kolor zielony, kiedy kierowca jedzie umiarkowanie na optymalnych
obrotach, jednak gdy zwiększy prędkość, obroty wzrastają, lampka gaśnie, a kierowca
uświadamia sobie, że spalanie gwałtownie wzrasta, co wiąże się z większym
zanieczyszczeniem środowiska, stratą czasu na tankowanie, co skutkuje między innymi
przerwaniem płynności podróży. W Hondzie Eco Assist zainstalowano również system,
dzięki któremu kierowca otrzymuje punkty za ekonomiczną jazdę. Punkty są wyświetlane na
desce rozdzielczej w postaci roślinek. Okazuje się, ze system sprawdza się doskonale, ludzie
uczestniczą w swoistego rodzaju grze, rywalizują między sobą, zbierają coraz większą ilość
punktów i poprzez to oszczędzają paliwo [Cogan R. 2014], [Topa, 2011].

3.2. AUTOSTOPER
Jednym z celów logistyki miejskiej jest odciążenie dostępnej infrastruktury transportowej
poprzez alternatywne środki transportu. Michał Frankiewicz, w pracy pt. ,,Aplikacja mobilna
dla autostopowiczów wykorzystująca mechanizmy grywalizacji” zaproponował stworzenie
aplikacji Autostoper. Jej zadaniem byłoby ułatwianie, usprawnianie oraz uprzyjemnianie
dotarcia do określonego miejsca za pomocą autostopu. Aplikacja wykorzystywałaby
urządzenie mobilne oraz moduł nawigacji GPS. Dzięki aplikacji Autostoper użytkownicy
tworzą swoje konta oraz awatary skonfigurowane z profilem na Facebooku. Poprzez to
zostają stworzone tabele wyników – rankingi, dzięki którymi ,,autostopowicz” może
porównać osiągnięcia swoje i znajomych, członków grup facebookowych lub uczestników
wyścigów autostopowych. Kierowcy korzystający z aplikacji mogliby konkurować w ilości
zabranych autostopowiczów, przejechanych z nimi kilometrów oraz zabieraniu chętnych
w określonych godzinach co skutkowałoby dodatkowymi punktami [Frankiewicz, 2014].
Autostoper tworzyłby rankingi takie jak, ranking odwiedzanych miejsc, przejechanych
odległości, ilości przesiadek czy ranking zdobytych ,,Kciuków”. Użytkownicy przyznawaliby
wzajemnie punkty, w postaci ,,Kciuków” – wyraz uznania za osiągnięci autostopowe oraz
punkty kierowcom, na które składałaby się atmosfera, poczucie bezpieczeństwa czy komfort
podróżowania. Co skutkowałoby częstym zabieraniem autostopowiczów oraz zapewnieniem
im optymalnych warunków podróżowania [Frankiewicz, 2014].
W aplikacji funkcjonowałyby wirtualnie nagrody oraz odznaki przyznawane na przykład
za wzięcie udziału w wyścigu autostopowym, odwiedzenie określonej ilości kilometrów czy
miejsc, zabranie wskazanej liczby autostopowiczów. Użytkownicy mieliby stały dostęp
do swoich wyników, możliwość przeglądania trasy i statystyk swoich oraz znajomych
[Frankiewicz, 2014].

3.3. VOLKSWAGEN SPEED CAMERA LOTTERY
Głównym zadaniem grywalizacji jest zamienienie zajęć nudnych na rywalizacje. Kevin
Richardsona stworzył projekt ,,Volkswagen Speed Camera Lottery”, pomysł zyskał uznanie
oraz zdobył pierwsze miejsce w konkursie ,,The Fun Theory", w 2011 roku. Koncepcja
została testowana przez trzy dni w Sztokholmie, jej celem było wykorzystanie elementów gry,
co miało skutkować poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Opierał się na zmianie
dotychczasowej filozofii stosowania fotoradarów. Na co dzień fotoradar jest urządzeniem,
które rejestruje przekroczenie dozwolonej prędkości pojazdów, czego rezultatem jest
fotografia, a następnie mandat. W koncepcji "Volkswagen Speed Camera Lottery” fotoradar
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robi zdjęcia kierowcom przekraczającym prędkość oraz tym, którzy poruszają się pojazdem
z prędkością zgodną z przepisami. Uczestnik ruchu drogowego po minięciu urządzenia
otrzymywał zwrotną informację – kciuk pojawiający się na tablicy informacyjnej skierowany
w dół lub w górę, poprzez co miał świadomość czy przekroczył dozwoloną prędkość.
Kierowcy jadący z przepisową prędkością zostali uczestnikami loterii, w której nagrodą była
kwota pieniężna, finansowana z mandatów tych uczestników ruchu, którzy przekroczyli
dozwoloną prędkość. Warto wspomnieć, że dzięki projektowi średnia prędkość spadła
aż o 22% [Puls Biznesu, 2013], [Stępień, 2013], [The Govlab, 2014].

3.4. CHROMAROMA
W ostatnim czasie ogromną popularność w Wielkiej Brytanii zdobywa gra
„Chromaroma”. Pomysłodawcą gry jest Toby Barnes natomiast twórcą firma Mydlark. Pole
gry to londyńskie metro, gracze - zwykli ludzie, podróżujący na co dzień komunikacją
miejską. Warunki, które należy spełnić, by móc rozpocząć grę są niezwykle proste: należy
wejść na stronę internetową Chromaroma, zarejestrować się, wybrać drużynę oraz stać się
posiadaczem magnetycznej karty Oyster, która umożliwia w sposób wygodny podróżowanie
po Londynie [Młodawski, 2011]. Do zasad gry zalicza się: za jednorazowe użycie karty
Oyster w stacji metra lub w autobusie, dla drużyny, którą wybraliśmy naliczane są punkty.
Drużyna, której gracze w określonym rejonie uzbierają najwięcej punktów, zyskuje
„panowanie” na danym terenie. Cel gry to zdobywanie kolejnych terytoriów oraz „władanie”
nimi, ale nie tylko. Twórcy gry opracowali również wyzwania na czas, różnego typu misje,
zadania indywidualne oraz drużynowe. Skłonność do rywalizacji zachęca londyńczyków by
pokonywać trasy pieszo, odkrywać nowe obszary. Użytkownicy gry nagradzani są trofeami
oraz punktami, które zamieszone zostają na stronie internetowej Chromaroma. Londyńczycy
mogą również śledzić na wielokolorowej, trójwymiarowej mapie Londynu własne, przebyte
trasy [Młodawski, 2011]. Twórcy gry za cel postawili sobie nakłonienie londyńczyków
do korzystania z komunikacji miejskiej takiej jak metro czy autobusy. Dzięki temu, że system
śledzi kroki posiadaczy kart wiadomo, kiedy oraz gdzie ruch jest największy. Tworząc misje,
możliwe jest zaplanowanie ominięcia zatłoczonych miejsc, skłaniając ludzi do poruszania się
inną, czasem dłuższą, lecz wyżej punktowaną trasą. Poprzez to można częściowo zredukować
kongestię w metrze lub autobusie na danej linii. Co więcej Chromaroma zachęca ludzi
do zamienienia samochodu na rzecz transportu miejskiego, co skutkować może
zmniejszeniem kongestii w godzinach szczytu na ulicach Londynu.

3.5. STREETPONG
Sygnalizacja świetlna to ogół systemów, których zadaniem jest kierowanie ruchem
drogowym na przejściach dla pieszych oraz skrzyżowaniach. Oczekiwanie na zielone światło
często doprowadza uczestników ruchu drogowego do irytacji. Wielu ludzi zniecierpliwionych
oczekiwaniem na zielone światło, łamie przepisy przechodząc na świetle czerwonym, często
narażając życie swoje, jak i innych osób poruszających się po drodze. Studenci uczelni
HAWK w Niemczech wyszli naprzeciw problemowi i stworzyli projekt StreetPong
nawiązujący do klasycznej gry Pong z 1972 roku, w której sterując jedną z dwóch rakietek
należało odbijać kanciastą piłeczkę w stronę rakietki oponenta. Jeśli ten nie zdążył na czas
wykonać kontrataku, tracił punkt na rzecz konkurenta [Enterprise Gamification Sp. z o.o,
2014]. Studenci HAWK zaproponowali by dotykowe panele znajdujące się przy przejściach
dla pieszych oraz służące do zmiany koloru świateł wyposażone byłby również
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w wyświetlacze dotykowe. Gdy zaświeci się czerwone światło na ekranie wyświetli się
wirtualne boisko. Osoba oczekująca na światło będzie mogła stać się graczem, natomiast jej
rywalem zostanie się dowolna osoba, chętna do zagrania, stojąca przy przejściu dla pieszych
po przeciwnej stronie ulicy. Kiedy kolor świateł zmieni się na zielony, gra automatycznie
zostaje zakończona, co zapobiega przeoczeniu światła. StreetPong obecnie jest w fazie
projektu, prototyp pojawi się w mieście Hildesheim.

3.6. TRAILS
Każdy z nas przemieszcza się do pracy, na uczelnie czy zakupy. Często wiąże się to
z rutyną dnia codziennego, staniem w korkach ulicznych lub zatłoczonych środkach
transportu miejskiego. Holender Melvin Poppelaars opracował Trails – projekt mający
na celu ożywienie monotonnego podróżowania samochodem po mieście poprzez zachęcenie
do korzystania z komunikacji miejskiej. Trails opiera się na prostych założeniach, które
zostały zastosowane również w grze Chromaroma. Aby korzystać z transportu miejskiego w
Holandii niezbędne jest posiadanie karty miejskiej oraz zbliżenie jej do znajdującego się w
metrze, tramwaju czy autobusie czytnika. Trails wykorzystuje karty miejskie oraz aplikację
działającą na urządzeniu mobilnym, która umożliwia zalogowanie się do gry oraz połączenie
z kartą miejską. Poprzez to użytkownik zostaje ,,zameldowany” do systemu, który monitoruje
jego dystans oraz powtarzalność trasy. Dzięki temu gracze zostają przydzieleni do jednej
grupy, wypełniają oni zadania, otrzymują punkty, odznaki oraz pojawiają się w rankingach.
Trails znajduje się obecnie we fazie projektu [Enterprise Gamification, 2014].

PODSUMOWANIE
Grywalizacja jest nowym trendem, który zdobywa coraz większą popularność na świecie.
Znajduje ona szerokie zastosowanie w logistyce miejskiej. Dzięki narzędziom grywalizacji,
takimi jak: cele, rankingi, punkty, poruszanie się po ulicach oraz życie w mieście staje się
bardziej komfortowe. Grywalizacja wychodzi naprzeciw głównym celom oraz zadaniom
logistyki miejskiej. Ma ona na uwadze ochronę środowiska naturalnego, odciążenie dostępnej
infrastruktury transportowej poprzez alternatywne środki transportu, poprawę bezpieczeństwa
w ruchu drogowym, zachęcanie ludzi do zamienienia samochodu na rzecz transportu
miejskiego czy zmniejszenie kongestii na drogach. Fenomenem grywalizacji jest
przeniesienie do realnego życia elementów zaczerpniętych z gier. Ludzie lubią rywalizować,
dążyć do bycia najlepszymi oraz być nagradzani. Najnowsze prognozy dla rynku grywalizacji
wyraźnie wskazują, iż nie jest ona tylko przemijającą modą, lecz stabilnym oraz coraz
mocniejszym trendem. Zawarte w raporcie Markets and Markets prognozy przewidują,
że rynek rozrośnie się z 421, 3 miliona dolarów dziś do 5,5 miliarda dolarów w 2018 roku.
Z całą pewnością w najbliższym czasie zaobserwowany zostanie wzrost zainteresowania
wykorzystaniem grywalizacji na większą skalę [Ozimek, 2011].
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TRENDY ROZWOJOWE W LOGISTYCE ODPADÓW
WPROWADZENIE
Każdy człowiek w pewien sposób oddziałuje na środowisko naturalne naszej planety,
które ulega ciągłej transformacji. Z roku na rok populacja naszej planety rośnie, a co za tym
idzie tworzą się nowe potrzeby w społeczeństwie. Rozwój nowych technologii i przemysłu
ma za zadanie je zaspokoić. Rozwój przemysłu wywiera duży wpływ na środowisko
w postaci wytwarzanych odpadów. Każdy z nas powinien starać się żyć zgodnie z harmonią
natury, aby nie powodować nieodwracalnych szkód. Z roku na rok zwiększa się świadomość
obywateli w kwestii ochrony środowiska, czego efektem jest wprowadzanie nowych
technologii w procesie wydobywanie i przetwarzania surowców naturalnych.
Odpady stanowią jeden z największych problemów obecnych czasów, ich liczba cały
czas wzrasta jednak nie ma odpowiedniego systemu, aby temu zapobiec. Najczęściej każdy
z nas nie zdaje sobie sprawy jak wiele generuje odpadów i co się później z nimi dzieje.
Powstawanie odpad ów jest nieuniknione, jednak możemy zacząć działać, aby ich
wytwarzanie odbywało się w bardziej przyjazny sposób dla środowiska. Recykling to jedno
z kluczowych działań, które mogą nam pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Przez
pogarszający się stan środowiska zaczęliśmy pracować nad rozwojem nowych technologii,
które będą wykorzystywały surowce wtórne do ponownego przetworzenia. Technologie
te nie tylko pomogą w ochronie przyrody, ale także sprawią, że produkcja z surowców
wtórnych stanie się bardziej opłacalna niż kupno nowych surowców [Dorobek, 2014].

1. RECYKLING
Recykling jest obecnie jedną z metod ochrony naszego środowiska. Obecnie jest wiele
definicji i autorów recyklingu. W Polsce według ustawy z 14 grudnia 2012 r. recykling
"rozumie się jako odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty,
materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach; obejmuje
to ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje
odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako
paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk." [Dz. U. 2013 poz. 21, 2012]
Recykling powstał z powodu ograniczonej ilości surowców naturalnych. Pierwszy raz
użyto słowa recykling w XIX w. w odniesieniu do ponownego przetworzenia odpadów.
W tamtych czasach wszystkie wytwarzane odpady zawierające różne elementy zaliczano
do jednej grupy, które współcześnie zaliczają się do grup odpadów komunalnych lub
przemysłowych. Okres ten był przełomowy, ponieważ nastąpił duży rozwój przemysłu oraz
duży wzrost populacji na świecie, co spowodowało także duży wzrost gromadzonych się
nieczystości oraz odpadów z produkcji przemysłowej. Właśnie wtedy świat zaczął
uświadamiać sobie, że higiena i zdrowie człowieka są ze sobą powiązane, a władze uznały,
że muszą działać i zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów, a także właściwie
je zagospodarować. Przez wiele lat dyskutowano jak temu zaradzić i poprawić stan naszej
planety. Pod koniec XX wieku pojawiły się pojęcia takie jak: ekorozwój i zrównoważony
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rozwoju. Od tamtego czasu państwa na świecie zaczęły wdrażać programy środowiskowe,
które miały w pomóc ochronie środowiska naturalnego. Ekorozwój możemy rozumieć jako
dążenie do zachowania równowagi ekosystemu przy zapewnieniu godnych warunków życia
przyszłych pokoleń. Zrównoważony rozwój jest to proces przemian społeczno-gospodarczych
i środowiskowych, który zapewnia optymalną równowagę między zyskiem a kosztem
rozwoju w perspektywie przyszłych pokoleń. [Szołtysek, 2009].
Jednym z głównych zadań recyklingu jest minimalizacja zużycia surowców naturalnych
oraz zmniejszenie wytwarzanych odpadów przy ich wydobywaniu. Recykling to także system
wielokrotnego przetwarzania zużytych materiałów w nowe dobra lub produkty. Skutkiem
tego jest ochrona środowiska przed zbyt dużym eksploatowaniem surowców nieodnawialnych
oraz przed wytwarzanymi odpadami przy ich wydobyciu. Dzięki recyklingowi ochraniamy
trudno dostępne i nie odnawialne źródła surowców naturalnych oraz w tym samym czasie
ograniczamy składowiska i miejsca utylizacji tych odpadów.
Celem recyklingu jest odzyskiwanie z odpadów jak największej ilości surowców, które
będą mogły zostać ponownie przetworzone, aby zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów.
Pierwszym etapem recyklingu jest selektywna zbiórka, która wspomaga dalszy proces
przetwarzania odpadów [Bilitewski, 2006]. Selektywna zbiórka odpadów jest to zbiórka
odpadów różnych kategorii np. organicznych, opakowaniowych, metalowych,
niebezpiecznych do specjalnych oznakowanych kontenerów lub pojemników a następnie
przewiezienie ich do miejsca utylizacji.
Recykling to także system obiegu materiałów, które nadają się do wielokrotnego
przetworzenia. System ten obejmuje elementy takie jak [Małachowski, 2010]:
 właściwa polityka ustawodawcza państwa,
 odpowiednie projektowanie produktów,
 rozwój nowych technologii dotyczących ponownego przetwarzania odpadów,
 system oznakowań produktów ułatwiający segregację odpadów,
 propagowanie stylu proekologicznego,
 gromadzenie, sortowanie i transport zużytych dóbr,
 odzysk materiałów poprzez przetwarzanie odpadów.
Główne cele recyklingu to:
 ochrona zasobów naturalnych poprzez wykorzystanie materiałów, które były
wcześniej wytworzone, co spowoduje zmniejszenie wydobycia tych surowców,
 ochrona środowiska poprzez wydobycie surowców naturalnych przy pomocy nowych
technologii, które ograniczą degradację środowiska,
 oszczędność energii- wykorzystanie materiałów wtórnych do produkcji energii jest
tańsze od wydobycia ich z ziemi oraz spowoduje zmniejszenie eksploatacji zasobów
naturalnych.

2. EKOLOGISTYKA I LOGISTYKA ODZYSKU JAKO NOWE KIERUNKI
ROZWOJU
Ekologistyka powstała przez połączenie dwóch słów ekologia i logistyka. Ekologistyką
nazywamy wszystkie działania związane z ochroną przyrody przed negatywnym
oddziaływaniem człowieka.
Zakres ekologistyki obejmuje [Skrzypek, Korzeniowski, 1999]:
 szkoli ludzi w sprawie ekorozwoju,
 selektywną zbiórkę odpadów,
 transportuje zebrane towary do miejsc ich utylizacji,
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 składowiska odpadów nie nadających się do powtórnego przerobienia,
 specjalne traktowanie odpadów niebezpiecznych.
Ekologia jest to nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmuje się ona badaniem
oddziaływań między organizmami, a ich środowiskiem. Ekologia swoim zasięgiem obejmuje
odpady, a także bada, które z nich mają zły wpływ na środowisko naturalne.
Według Zbigniewa Korzenia ekologistykę określa jako zintegrowany system bazujący na
[Korzeń, 2001]:
 koncepcji zarządzania recyrkulacyjnymi przepływami strumieni materiałów
odpadowych w gospodarce oraz przepływami sprzężonych z nimi informacji,
 zapewnieniu ciągłej gotowości i zdolności do efektywnego gromadzenia, segregacji,
przetwarzania, a także ponownego wykorzystania wytworzonych śmieci według
przyjętych zasad technicznych i procesowych, spełniających wymogi prawne
o ochronie środowiska danego kraju,
 umożliwia podejmowanie decyzji organizacyjnych i technicznych, które zmniejszą
negatywne oddziaływanie odpadów na środowisko naturalne.
Ekologistyka pomaga rozwiązywać problemy organizacyjno-techniczne, a także
ekonomiczne w związku z wytwarzaniem odpadów i z ich składowaniem oraz z ich
zagospodarowywaniem, aby nie stanowiły zagrożenia dla ekosystemu. Logistyka zwrotna
posiada także zamienne określenie takie jak: logistyka odwrotna lub logista powtórnego
zagospodarowania.
Logistyka to proces planowania , wdrożenia oraz skutecznego i efektywnego
ekonomicznie kontrolowania przepływu surowców, półproduktów i produktów gotowych
wraz z powiązanymi z tymi przepływami informacji od miejsca konsumpcji do miejsc
pochodzenia w celu odzyskania wartości, bądź właściwego ich zagospodarowania
[Wikipedia.org, 2016].
Obecnie rozwój logistyki odzysku spowodowany jest przez:
 wzrost wymagań klientów pod względem jakości produktów wymuszają zwrot
towarów, które nie sprostały oczekiwaniom klientów,
 wprowadzanie nowych wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska,
 wzrost ilości zapasów w magazynach, które po pewnym czasie tracą ważność
i zalegają na stanie sklepu,
 rozwój sprzedaży internetowej z możliwością zwrotu towaru, wymusza stworzenie
systemu dla firm, który ułatwi jego powrót do magazynu firmy,
 rozwój konkurencji, która zmusza do szukania sposobów, aby zwiększyć przewagę
nad konkurencją w obsłudze po sprzedażnej, chodzi tu o obsługę reklamacji i zwrotów
uszkodzonych produktów.
Rozwój ekologistyki spowodowany jest przez:
 zastosowanie nowych rodzajów opakowań np. opakowań wielokrotnego użytku, które
następnie będą musiały zostać zwrócone i wykorzystane jeszcze raz oraz opakowań
biodegradowalnych, którym trzeba zapewnić odpowiednie warunki do rozkładu,
 wzrost znaczenia opakowań i wykorzystania ich funkcji do zdobycia przewagi nad
konkurencją,
 potrzebę pozyskania alternatywnych materiałów do produkcji, aby zmniejszyć
wydobycie surowców naturalnych,
 konieczność zmniejszenia ilości odpadów na wysypiskach, które nie są już w stanie
ich pomieścić,
 możliwość zdobycia surowców wtórnych, których brakuje na rynku lub ich ilość jest
ograniczona ze względu na trudny proces wydobycia lub jego braku
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Najbardziej znaną w Polsce definicją logistyki zwrotnej jest definicja Jacka Szołtyska.
Według tego autora logistyka zwrotna to wszystkie procesy zarządzania przepływem
odpadów i informacji od miejsc ich powstania do miejsc ich przeznaczenia w celu użycia
go po raz kolejny, odzyskania wartości lub właściwego ich unieszkodliwienia i składowania
ich w taki sposób, aby przepływy były efektywne ekonomicznie, oraz w jak największym
stopniu zmniejszały negatywny wpływ na środowisko [Szołtysek, 2009].
Celem logistyki zwrotnej jest szukanie najlepszych rozwiązań organizacyjnych
i kosztowych, jeżeli chodzi o istniejące procesy związane z produkcja, transportem,
magazynowaniem, usuwaniem i utylizacją odpadów za pomocą nowoczesnych metod
zagospodarowywania odpadów jako materiałów wtórnych lub wykorzystać je jako źródło
energii. Zakres logistyki zwrotnej obejmuje: edukację społeczeństwa w sprawach ochrony
środowiska, segregację i zbiórkę odpadów, częste usuwanie zebranych odpadów, transport
zebranych i przesegrowanych odpadów do miejsc ich utylizacji oraz specjalne traktowanie
materiałów niebezpiecznych [Łukasik, 2011].
Najprostszą działalnością z perspektywy czynności logistycznych byłoby zapewne
kierowanie wszystkich odpadów do długotrwałego składowania, łączyć wszystkie możliwe
przepływy odpadów i kierując je do specjalnie wyznaczonych miejsc składowania. Hierarchia
ta została zaprezentowana na rysunku 1.
Rysunek 1.Hierarchia odzyskiwania wartości z odpadów

Źródło: Szołtysek J. (2009), Logistyka zwrotna, ILiM, Poznań.

Logistyka zwrotna jest uważana za nowy obszar badawczy, zarówno mając na uwadze
teorię jak i wszelkie badania. W zagranicznej literaturze możemy spotkać pojęcia
tj. dystrybucja odwrotna, logistyka zwrotów, odwrócona logistyka oraz logistyka działająca
wstecz, które w naszym tłumaczeniu i prawie dotyczą tego samego zjawiska
3. PRZEKSZTAŁCANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW. ISTNIEJĄCE
METODY
Według ustawy z 14 grudnia odzysk "rozumie się przez to jakikolwiek proces, którego
głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie
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innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej
funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji
w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce.
Unieszkodliwianiu odpadów rozumie się przez to proces niebędący odzyskiem, nawet
jeżeli wtórnym skutkiem takiego procesu jest odzysk substancji lub energii" [Dz. U. 2013
poz. 21, 2013].
Obecnie istnieją cztery metody przekształcania odpadów tj. [Zielone Brygady, 2008]:
 metody fizyczne,
 metody chemiczne,
 metody fizykochemiczne,
 metody termiczne.
Żeby odpowiednio dobrać fizyczną metodę przekształcania odpadów, musimy
adekwatnie ocenić ich parametry takie jak: stan skupienia, rozpuszczalność, gęstość, lotność,
temperaturę wrzenia i topnienia.
Metody fizyczne to:
 mieszanie- przeprowadza się w celu doprowadzenia odpadów w stan jednorodności
np.: skład lub gęstość,
 zagęszczanie- zmniejsza objętość i zwiększa gęstość odpadów,
 aglomeracja- polega na prasowaniu, nawarstwianiu lub spiekaniu odpadów z drobnych
w większe aglomeraty,
 rozdrabnianie- polega na rozdzielaniu ciał stałych na części za pomocą siły
zewnętrznej,
 sortowanie- rozdziela odpady na odpowiednie części różniące się od siebie cechami
fizycznymi.
Aby odpowiednio dobrać metodę chemiczną w procesie przekształcenia/
unieszkodliwienia odpadów, musimy zwrócić uwagę na właściwości chemiczne tj.: odczyn,
reaktywność, właściwości ulatniająco redukujące, palne właściwości, korozyjność
Metody chemiczne to:
 neutralizacja jest podstawową chemiczną metodą unieszkodliwiania odpadów
alkalicznych i kwaśnych. Wykorzystuje ona reakcje zobojętniania, które prowadzą
do powstania roztworu obojętnego,
 strącanie polega na usuwania jonów metali ciężkich, wodorotlenków, węglanów, soli
zasadowych,
 reakcja utleniania i redukcji wykorzystuje się do usuwania lub odzysku związków
organicznych i nieorganicznych z odpadów,
 elektroliza polega na tym, że substancja rozpuszczona jest redukowana przez
przyłączanie elektronów z elektrody dodatniej, podczas gdy inna substancja jest
utleniania oddając elektrony do elektrody ujemnej. W taki sposób odzyskuje się
miedź, ołów, kadm, cynk, złoto i srebro,
 hydroliza to reakcja odwrotna do reakcji zobojętniania. Może zachodzić jedynie
w przypadku soli słabych kwasów i słabych zasad, lub słabych kwasów i mocnych
zasad albo mocnych kwasów i słabych zasad,
 chemiczna ekstrakcja i ługowanie odpowiednich składników mieszanin polega na ich
usuwaniu w procesie reakcji chemicznej z ekstrahentem. W ten sposób ługuje się
słabo rozpuszczone sole metali ciężkich.
Metody fizykochemiczne wykorzystują takie przekształcenia śmieci, które składają się
z następujących po sobie procesów fizycznych i chemicznych, oraz takie przekształcenia
fizyczne, którym towarzyszą reakcje chemiczne.
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Metody termiczne to procesy przemiany zachodzące pod wpływem zmiany temperatury.
Są to technologie oparte na procesach takich jak: piroliza i spalanie [Zielone Brygady, 2008].
4. PROGRAMY PROMUJĄCE SEGREGACJĘ ŚMIECI
Wiele państw próbuje uświadomić swoim obywatelom jak dużym problemem są śmieci
dla środowiska naturalnego. Władze próbują w każdy możliwy sposób uświadomić ludziom,
że mogą pomóc w ochronie otaczającej nas przyroda, a co za tym idzie będą chronić własne
zdrowie przed negatywnym wpływem śmieć.
Możemy zauważyć kilka sposobów takiego działania. Jednym z nich jest obniżenie ceny
wywozu śmieci, jeżeli segregujemy odpady. Przykładem może być miasto, w którym studiuje
czyli Siedlce.
W Siedlcach stworzono rozbudowany system opłat za wywóz śmieci. Jego podstawą jest
opłata od osoby, którą przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Opłaty za wywóz śmieci w Siedlcach
Liczba mieszkańców

Opłata
za
segregowane
odpady
komunalne zł/miesiąc
8,50 zł
17,00 zł
25,50 zł
28,90 zł
31,34 zł
33,15 zł
Za każdą następną osobę po 1,70 zł

Opłata za niesegregowane odpady
komunalne
1
12,00
2
24,00
3
36,00
4
40,80
5
44,40
6
46,80
6+
Za każdą następną osobę po 2,40
zł
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.www.siedlce.pl/index.php?o
ption=16&action=news_show&news_id=1778 (dostęp: 31.01.2016).

Kolejnym sposobem promowania segregacji są spoty reklamowe ze znanymi ludźmi.
Przykładem takiego spotu jest film promujący segregację śmieci przez Marcina Lijewskiego,
jednego z najlepszych polskich piłkarzy ręcznych, wielokrotnego reprezentanta Polski
i kapitana kadry narodowej. Akcja filmu rozgrywa się w dwóch miejscach – w domu oraz na
sali treningowej. – miejsca te przeplatają się ze sobą, dzięki temu widzimy sceny podczas
trening drużyny piłkarzy ręcznych oraz sceny jak prawidłowo segregować śmieci w domu.
W spocie widać odpowiednie podzielenie pojemnika na śmieci, zgniecenie plastikowej
butelki przed jej wyrzuceniem czy zerwanie etykiety z plastikowej butelki to zachowania,
wpływa, że segregacja jest bardziej efektywna i w późniejszych etapach szybciej przebiega
proces utylizacji [Portal Samorządowy.pl, 2015].
Kolejną znaną osobą, która promuje segregację śmieci jest kucharz Wojciech Modest
Amaro wraz ze swoim synem i krytykiem kulinarnym Maciejem Nowakiem. W spocie
Wojciech Amaro wraz z Maciejem Nowakiem pokazują małemu chłopcu, jak segregować
w odpowiedni sposób śmieci i odpady kuchenne. Akcja prowadzona była pod hasłem
"Segregujesz i śmiecisz mniej" obejmuje telewizję publiczną i prywatną, Internet [Wirtualne
Media.pl, 2014].
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PODSUMOWANIE
Moim zdaniem recykling jest najlepszym sposobem na walkę z odpadami. Sprawia, że
ilość odpadów się zmniejsza, a po procesie utylizacji odzyskujemy część surowców, które
możemy ponownie wykorzystać podczas produkcji. Recykling sprawia że środowisko mniej
cierpi, ponieważ zmniejszają się zanieczyszczenia oraz ogranicza eksploatację surowców
naturalnych. Ludzie coraz bardziej interesują się ochroną otaczającej ich przyrody. Dzięki
temu przeprowadza się badania, które mają na celu ochronę środowiska i tworzenie nowych
technologii , aby im w tym pomóc. Przykładem tego mogą być różne metody i nowoczesne
systemy utylizacji. Prowadzone przez państwa programy promujące segregację śmieci
sprawiają, że proces odzyskania surowców wtórnych szybciej i sprawniej działa.
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WYKORZYSTANIE SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO LNG JAKO
ALTERNATYWNE PALIWO DLA JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH
WPROWADZENIE
W pracy opisano znaczenie transportu morskiego oraz przedstawiono go w postaci
istotnego środka transportu w dzisiejszym świecie. Pojawiające się coraz ostrzejsze przepisy
dotyczące ochrony środowiska morskiego na obszarach szczególnie chronionych,
jak na przykład Morze Bałtyckie, wprowadzają ograniczenia emitowanych toksycznych
substancji podczas spalania paliw ciężkich na statkach morskich. Własności skroplonego gazu
ziemnego LNG spełniają normy wyznaczone przez IMO. Dzięki temu LNG może stać
się alternatywnym paliwem dla jednostek pływających. Dodatkowo gaz LNG spełnia
wymagania dyrektywy siarkowej co wzmacnia jego szanse na rozwój w okrętownictwie.
Niestety technologiczne aspekty konstrukcyjne systemu instalacji skroplonego gazu stanowią
wyzwanie dla producentów silników napędzanych gazem. W poniższej pracy przedstawiono
rodzaje silników okrętowych jakie obecnie oferują producenci oraz ich zastosowanie
na przykładzie konkretnych statków. Zastosowanie LNG jako paliwa okrętowego jest nową
ideą, w związku z tym infrastruktura, która umożliwiłaby rozwój tej technologii jest nadal
niewystarczająca. Wciąż brakuje odpowiednich norm, które określałyby zasady bunkrowania
statków napędzanych LNG, w relacji statek – statek. Dlatego rozwija się budowa terminali
gazowych, w których takie statki mogłyby uzupełnić zapasy. Polska również posiada taki
terminal w Świnoujściu. Celem pracy jest ukazanie dużego znaczenia transportu morskiego
zarówno pod względem ilości transportowanych ładunków, ale także biorąc pod uwagę
warunków naturalne środowiska. Zostaną również omówione zalety gazu LNG oraz główne
przyczyny, dzięki którym zainteresowanie tym surowcem wzrosło. W pracy ukazano firmy,
które podjęły się budowy silnika okrętowego napędzanego gazem oraz już istniejące statki,
zasilające się skroplonym gazem ziemnym.

1. ZNACZENIE TRANSPORTU MORSKIEGO
Transport morski jest jednym z ekologicznych oraz przyjaznych dla środowiska rodzajem
transportu. Jego największym atutem jest fakt, że jednorazowo może przewieźć ogromną
liczbę ładunków. Obecnie największe statki kontenerowe mogą pomieścić nawet
do 18 tysięcy kontenerów dwudziestostopowych (1 TEU), porównując tą ilość
do pociągów towarowych, które mogą zabrać około 40 wagonów, to różnica jest bardzo
widoczna i znacząca. Liczba statków z roku na rok wzrasta, niestety one, jak wszystkie inne
środki transportu generują szkodliwe dla zdrowie spaliny. Celem zmniejszenia
degradacyjnego wpływu na środowisko morskie oraz zanieczyszczenie powietrza w miastach
portowych wprowadzono przepisy, które nakazują zmniejszenie wydzielanych substancji,
szczególnie siarki ze statków. Jednym z innowacyjnych rozwiązań jest zastąpienie obecnie
stosowanego paliwa tradycyjnego w jednostkach napędowych statków, skroplonym gazem
ziemnym (LNG). Skroplony gaz LNG (Liquefied Natural Gas) powstaje w wyniku zamiany
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w postać płynną w celu magazynowania i transportowania. Gaz ziemny podczas skraplania
schładzany jest do temperatury około -162°C dzięki czemu zmniejsza on swoją objętość 600
razy przy czym jest on dodatkowo dokładnie oczyszczany z helu, dwutlenku węgla, azotu itp.
Zastosowanie LNG jako alternatywnego paliwa dla statków niesie ze sobą wiele wyzwań.
Dotyczą one m.in. stworzenie specjalnych przepisów dotyczących jednostek zasilanych LNG,
także technicznych aspektów oraz rozwoju infrastruktury bunkrowej.

2. PRZYCZYNY ZAINTERESOWANIA SKROPLONYM GAZEM ZMIENNYM
LNG, JAKO ALTERNATYWNYM PALIWEM NAPĘDOWYM DLA STATKÓW
Każdego dnia po Morzu Bałtyckim pływa ponad dwa tysiące statków, ich liczba ciągle
wzrasta. Jest to akwen śródlądowy, stosunkowy płytki o niskim zasoleniu. Morze
to jest niestety wrażliwe na skutki zanieczyszczenia. W 2005 roku uznano je przez IMO
(International Maritime Organization) za obszar szczególnie wrażliwy (PSSA1). Dlatego
Bałtyk znalazł się również w strefie o kontrolowanej emisji siarki do atmosfery [Herdzik,
2014]. Unia Europejską przyjęła ustawę, która wdrożyła dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady Europejskiej 2012/33/UE zmieniającą już istniejącą dyrektywę Rady
1999/32/WE w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych (załącznik
VI do Konwencji MARPOL 73/78, czyli Międzynarodowa Konwencja o Zapobieganiu
Zanieczyszczeniom Morza Przez Statki) [Dziennik Ustaw nr.58, poz. 477, 2009]. Dyrektywa
ta, zwana "siarkową", weszła w życie 1 stycznia 2015 roku i objęła takie regiony jak
najbardziej wysunięty na zachód półwyspu Wielkiej Brytanii w kierunku południa
do wybrzeża Francji, ustawa będzie obowiązać na całej części wschodniej od tej linii,
obejmując kanał La Manche, Morze Północne i Morze Bałtyckie. Rosja również podpisała tę
samą dyrektywę w odniesieniu do swoich obszarów Morza Bałtyckiego. Podobne dyrektywy
zostały wprowadzone w USA i Kanadzie. Na obszarach o zwiększonej kontroli siarki (SECA)
zawartość siarki w paliwie nie może przekraczać 0,1%, oznacza to dziesięciokrotny spadek
z poziomu 1% (patrz rysunek 1). Ponadto w Dyrektywie Siarkowej znalazło się pewne
ułatwienie dla armatorów. Zmieniono pojęcie z „instalacji” na „metody” – wobec tego
dozwolone zostało stosowanie rozwiązań technicznych, które skutkują ograniczeniem emisji,
np. skrubery, również stosowanie biopaliw bądź skroplonego gazu ziemnego (LNG) [Czernis,
2015].
Wykorzystanie gazu naturalnego w napędach statku jest znaną technologią. Od wielu
lat metoda ta jest wykorzystywana na gazowcach, czyli statkach przystosowanych
do przewozu LNG. Jednostki te wykorzystują pary przewożonego ładunku, które spala
się do zasilenia napędu głównego, zamiast ponownego jego skroplenia. Ilość spalonego gazu
jest zazwyczaj wystarczająca na pokrycie całego zapotrzebowania energetycznego przez
statek. Jednakże zastosowanie LNG jako paliwa napędowego w innych statkach niż gazowce
nie było do tej pory stosowane [Einang, 2011].
Gaz ziemny po skropleniu staje się bardzo czystym, bezwonnym oraz bezbarwnym
paliwem, dodatkowo nie jest on toksyczny ani korozyjny. Skroplony gaz ziemny w swoim
składzie praktycznie nie zawiera metali ciężkich takich jak kobalt, ołów, rtęć i siarka.
W skutek tego podczas spalanie nie tworzą się tlenki siarki ani pyły. Porównując LNG
z tradycyjnymi olejami napędowymi dla jednostek pływających, gaz ziemny produkuje
o wiele mniej dwutlenku węgla oraz tlenków azotu. W wyniku spalania LNG powstaje około
1

PSSA – (Particularly Sensitive Sea Area) Szczególnie wrażliwy obszar morski, jest to obszar, który wymaga
szczególnej ochrony poprzez działania IMO ze względu na jego znaczenie dla uznanych względów
ekologicznych i społeczno-gospodarczych, naukowych oraz takich, które mogą być narażone na uszkodzenia
przez międzynarodowe działania morskie.
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15-25% mniej emisji dwutlenku węgla oraz 85-90% mniej emisji tlenków azotu niż przy
użyciu paliw konwencjonalnych [Det Norske Veritas, 2010].
Rysunek 1. Ograniczenia emisji siarki wprowadzone przez MARPOL na obszarach PSSA

Źródło: Maritime Gas Fuel Logistics (2008), Developing LNG as a clean fuel for ships in the Baltic and North
Seas, MAGALOG.

Zainteresowanie gazem ziemnym jako alternatywnym paliwem dla statków wynika
m.in. z faktu, że dzięki procesowi technologicznemu skraplania gazu, jest on paliwem
odsiarczonym i nie potrzeba dodatkowych instalacji, tj. płuczki, aby oczyścić spaliny. Emituje
mniej dwutlenku węgla oraz tlenków azotu do atmosfery. Dzięki zastosowaniu tego
rozwiązania możliwe jest spełnienie normy emisji NOx (załącznik VI Konwencji MARPOL
73/78). Dodatkowo nie ma konieczności oczyszczania paliwa przed jego spalaniem.
Kolejnym atutem tego paliwa jest jego cena, gdyż proporcjonalnie do ilości wytworzonej
z paliwa energii cieplnej, jest paliwem tańszym, skutkując znacznym obniżeniem kosztów
eksploatacji statku [Herdzik, 2014].
3. OKRĘTOWE SILNIKI NAPĘDZANE SKROPLONYM GAZEM
ZIEMNYM LNG
Wykorzystanie alternatywnego paliwa wiąże się z wyzwaniami technologicznymi.
Głównym wyzwaniem było zbudowanie odpowiedniego silnika, który napędzany jest LNG
dla statków, nie służących do przewozu metanu. Wyzwanie to podjęło kilku producentów
takich jak: Wärtsilä, Rolls-Royce, MAN Diesel oraz Mitsubishi Heavy Industries. Stworzono
dwa rodzaje silników spalinowych, które zasilane są skroplonym gazem ziemnym:
jednopaliwowe i dwupaliwowe. Rozwój silników jednopaliwowych określa się na wczesne
lata 90-te XX wieku. Silniki te posiadają zapłon iskrowy i napędzane są jednym rodzajem
paliwa- tak jak ich nazwa wskazuje, mianowicie gazem. Są one eksploatowane z reguły
na obszarach o dobrze rozwiniętej sieci stacji bunkrowych. Drugi rodzaj silników zasilanych
LNG może być używany w statkach, które pływają w regionach, nie mających dobrze
rozwiniętej sieci bunkrowej. Wykorzystują one skroplony gaz ziemny jako swoje główne
paliwo, a olej napędowy jest ich paliwem dodatkowym, które m.in. inicjuje zapłon. Silnik
dwupaliwowy może być w każdej chwili przełączony z trybu gazowego na olejowy,
na dodatek nie istnieje konieczność zatrzymania silnika.
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Dużym wyzwaniem związanym z kwestią użycia LNG jest konieczność wydzielenia
o wiele większej przestrzeni na zbiorniki paliwowe – około 4 razy większej niż w przypadku
stosowania tradycyjnego paliwa. Ważnym czynnikiem jest konieczność zastosowania
zbiorników na gaz w kształcie cylindrycznym, które wymagają izolacji, skutkuje
to dwukrotnym powiększeniem wymaganej przestrzeni. Objętość takiego zbiornika jest ponad
półtora razy większa niż w przypadku zastosowania zbiorników dla MDO (Maritime Disel
Oil) [Danish Ministry of the Environment, 2010].
W celu zminimalizowania strat związanych z utraconą przestrzenią ładunkową
na dodatkowe zbiorniki paliwowe, objętość tych zbiorników jest ograniczona, w związku
z tym istnieje konieczność częstego ich bunkrowania. Z tego powodu statki korzystające
z LNG są nieduże i zazwyczaj pływają na krótkich dystansach. Statki, które swym zasięgiem
obejmują krótkie trasy to m.in. promowce, statki typu RO-RO, jednostki patrolowe,
holowniki, statki nawigacyjne, oraz tzw. statki dowozowo/odwozowe, które pływają między
dużymi portami, skąd np. odwożą kontenery z dużych oceanicznych jednostek, do mniejszych
portów, w których warunki są niedostateczne, aby przyjąć duże oceaniczne jednostki
[Rozmarynowska, 2012].
4. STATKI, KTÓRE WYKORZYSTUJĄ ALTERNATYWNE PALIWO
Pierwszym przykładem statku, który w całości napędzany jest skroplonym gazem
ziemnym, jest statek firmy- TOTE Shipholdings, którego siedziba mieści się w Stanach
Zjednoczonych. Jednostka ta przystosowana jest do przewozu kontenerów, raczej
w niedużych odległościach. Ponieważ może pomieścić jedynie 3 tysiące TEU, a więc należy
do floty feederowej, której zadaniem jest dowożenie kontenerów z dużych oceanicznych
statków do mniejszych portów, które nie są przystosowane do obsługi dużych oceanicznych
statków. Firma w 2012 roku zakontraktowała z General Dynamics NASSCO budowę
pierwszego i największego kontenerowca na świecie zasilanego paliwem LNG. TOTE
Shipholdings zaangażowała w przedsięwzięcie ponad 350 milionów dolarów kapitału, chcąc
spełniać wymogi konwekcyjne dotyczące środowiska zdecydowała się na statek zasilany
paliwem LNG. Jednym z ciekawszych wariantów stawianych przez inżynierów, przy planie
budowy takiego typu statku, jest umieszczenie specyficznych zbiorników kriogenicznych
ważących około 380 ton. Zbiorniki kriogeniczne stosowane są do magazynowania
skroplonego gazu LNG i zachowania temperatury -163°C. Tak niska temperatura
jest niezbędna, gdyż w takich warunkach gaz LNG zmienia swoje właściwości ze stanu
gazowego w skroplony - ciekły. Dzięki temu uzyskuje się zmniejszenie jego pojemności
o ponad 600 razy. Skutkuje to wzrostem ilości energii zawartej w tym paliwie. Zbiorniki na
tym statku zostały umieszczone na rufie, czyli w tylnej części jednostki. Takie rozwiązanie
powoduje, iż zmniejsza się powierzchnia ładunkowa statku o około 240 TEU.
Kolejnym przykładem zastosowania innowacyjnego rozwiązania w żegludze morskiej
jest Prom pasażersko-samochodowy "Ryfylke"2, który w 2013 roku został oddany
do eksploatacji przez stocznie Remontową Shipbuilding SA z Gdańska dla norweskiego
armatora Norled (Tide Sjø) z DSD Group. Głównym zadaniem tej jednostki jest przewóz
pasażerów i pojazdów na linii Stavanger - Tau w Norwegii. Ze względu na fakt, że odcinek
pływania statku wynosi zaledwie 10 mil morskich (około 18,5 km) i przy tak krótkim szlaku
ograniczono do minimum czas manewru, dlatego jest to prom dwustronny. Kolejną ważną
informacją jest możliwość użycia do jego napędu jedynie paliwa LNG (CNG tylko w razie
awarii). Zazwyczaj promy tego typu były zasilane dwoma rodzajami paliw (olejem
2

Ryfylke - pierwszy prom napędzany wyłącznie LNG - przekazany przez stocznię Remontowa Shipbuilding.
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napędowym i LNG). Paliwo LNG jest wykorzystywane również na tym statku np. w celach
grzewczych czy do uzyskania energie elektrycznej.

5. TERMINALE LNG
Ze względu na zalety jakie posiada LNG oraz możliwości jego rozwoju w transporcie
morskim pokładane są wielkie nadzieje z wykorzystaniem w przyszłością tego gazu jako
alternatywy dla paliw stosowanych na statkach. Ponieważ skroplony gaz staje się coraz
bardziej popularny na świecie, potrzebna jest rozbudowa infrastruktury portowej, celem jego
lepszej dystrybucji. Obecnie w Europie mamy kilkadziesiąt terminali, które magazynują
gaz LNG, jednocześnie planowane są kolejne budowy [Cire.pl, 2016]. Poniższy rysunek
przedstawia mapę tych terminali oraz ich rozkład w poszczególnych rejonach.
Rysunek 2. Mapa Terminali LNG w Europie

Źródło: http://www.gazownictwopolskie.pl/technologie/gaz-płynny-lng/, (dostęp: 18.01.2016).

Polska jako nieliczne państwo na morzu Bałtyckim posiada już taki terminal. W drugiej
połowie 2015 roku został otwarty terminal LNG w Świnoujściu [Polskielng.pl, 2016].
Terminal zaprojektowano na przyjęcie 5 mld metrów sześciennych gazu. Oczywiście ta liczba
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może ulec powiększeniu co doprowadzi do rozbudowy terminalu o kolejne 2.5 mld metrów
sześciennych gazu. Przeprowadzane analizy biznesowe (spółki Polskie LNG) pokazują,
że jest duży popyt na gaz oferowany przez terminal gazowy w Świnoujściu. Tego typu
inwestycja jest dość wyjątkową w Polsce, gdyż umożliwia rozwój bunkrowania skroplonego
gazu w tej części Morza Bałtyckiego. Podstawowym zadaniem terminalu jest odbiór gazu
ziemnego drogą morską ze statków tak zwanymi metanowcami. Następnie gaz trafia
do specjalnych zbiorników kriogenicznych gdzie poddaje się go jeszcze regazyfikacji
(jest to proces dzięki któremu gaz zmienia postać z formy skroplonej na postać gazową
poprzez ogrzewanie).
Obecnie stosowane są trzy metody bunkrowania statków:
 w relacji cysterna samochodowa - statek,
 z instalacji nabrzeżnych,
 w relacji statek - statek.
Dwa pierwsze sposoby zasilania statków gazem LNG są najbardziej powszechne i znane
w okrętownictwie. Metody te umożliwiają sprawne napełnienie zbiorników jednakże
wymagają operacji manewrowych w porcie w celu np. wpłynięcia statku do portu,
przycumowania statku do nabrzeża i podłączenia sytemu rurociągów, które skutkują
wydłużeniem procesu tankowania paliwa. Trzecie metoda nie jest jeszcze stosowana
ze względu na brak unormowania przepisów jak i wynikających czynników zewnętrznych,
które wywołują trudności związane z całą operacją np. wybudowanie wyspecjalizowanych
bunkierek. Ostatnia metoda może natomiast być bardzo korzystna ponieważ statki nie będą
zdecydowanie zmieniać kursu w celu tankowania co przyspieszy i ułatwi cały proces
bunkrowania paliwa. Podstawowy warunek dla wszystkich sposobów bunkrowania
to posiadanie przez port terminala gazowego LNG.

PODSUMOWANIE
Podsumowując, restrykcyjne przepisy stawiane armatorom dotyczące środowiska
jak i korzystna stosunkowo cena skroplonego gazu LNG w porównaniu z innymi paliwami
tworzy przychylne perspektywy przyszłościowe tej branży. Cały czas istniejące już statki
korzystające z napędu zasilanego gazem LNG są sprawdzane pod kątem efektywności
działania w różnych warunkach morskich. Jedną wadą natomiast może okazać się dosyć duża
przestrzeń zajmowana przez zbiorniki kriogeniczne na takich statkach. Należałoby się jednak
zastanowić czy na wszystkich statkach ten napęd sprawdziłby się. Transport ładunków
lub surowców na dużą odległość wymaga większej ilości paliwa na czas podróży,
co skutkowałoby większymi zbiornikami paliwowymi na statkach, a mniejszym miejscem
na towar. Statki napędzane LNG znajdą spore zastosowanie na pasażerowcach,
jak ma to miejsce na promach fiordowych. Odległości pokonywane przez tego typu promy
są na tyle korzystne w odniesieniu do wielkości zbiorników że z pewnością przełoży
się to też na plus dla kieszeni pasażerów tych statków. Jednym z ważnych aspektem
dla rozwoju tej branży jest rozbudowa infrastruktury portowych. Powstające, lub będące
w planach, kolejne budowy terminali gazowych pokazują, że wiele firm wiąże nadzieje
ze skroplonym gazem ziemnym LNG.
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OBSŁUGA KLIENTA JAKO IMPERATYW DZIAŁAŃ
ROZWIJAJĄCEJ SIĘ LOGISTYKI
WPROWADZENIE
Logistyczna obsługa klienta jest aktualnie jednym z najistotniejszych aspektów
prowadzenia przedsiębiorstwa. Zmiany rynkowe oraz rozwój technologiczny prowadzą
do ciągłego doskonalenia oraz do wprowadzania zmian, także w sposobie prowadzenia
działalności gospodarczej. Warto przytoczyć w tym miejscu słowa Z. Zymonika, który
w jednej z publikacji stwierdza, że „skoro jedyną stałą rzeczą w rozwoju społecznym
i gospodarczym ludzkości jest zmiana, muszą się więc także zmieniać rozwiązania
wspomagające decyzje zarządzających przedsiębiorstwem” [Zymonik, 2003]. Klient stanowi
centrum zainteresowania przedsiębiorstw, które chcą odnieść sukces i zyskać silną pozycję
na rynku. Celem przewodnim niniejszego opracowania jest przedstawienie istoty logistycznej
obsługi klienta, jej elementów, części składowych oraz wpływu, jaki logistyka wywiera
na obsługę klienta. Ogromne znaczenie ma także przystosowanie się przedsiębiorstw
do aktualnych wymagań stawianych przez klientów i spełnianie ich oczekiwań, sprawiając
im satysfakcję z wykonanej usługi. W artykule podejmuję próbę usystematyzowania
dotychczasowej wiedzy na temat logistycznej obsługi klienta, a w szczególności prezentację
wielowymiarowej definicji obsługi klienta, jako czynnika kluczowego dla rozwoju logistyki,
a zarazem, jako nowego trendu, któremu dziedzina logistyki musi sprostać.
1. ISTOTA OBSŁUGI KLIENTA W LOGISTYCE
Obecnie obsługa klienta zajmuje czołowe miejsce wśród zagadnień logistycznych.
Dynamicznie zmieniające się warunki ekonomiczne i sytuacja rynkowa na świecie powodują,
że przedsiębiorstwa zmuszone są do poszukiwania nowych możliwości uzyskania przewagi
konkurencyjnej. Dla przetrwania kryzysu wiele podmiotów podejmuje różne działania mające
na celu zmniejszenie skutków kryzysu gospodarczego umiejętnie zarządzając ryzykiem
w warunkach niepewności. Era przemysłowa zakończyła się z końcem XX wieku, gdy sukces
odnosiły firmy wykorzystujące i sprawnie obsługujące ówczesne wynalazki techniki
do produkcji masowej. XXI wiek przyniósł wiele zmian przede wszystkim w ukierunkowaniu
przedsiębiorstw na klienta. Przewaga konkurencyjna możliwa jest do osiągnięcia tylko dzięki
ciągłej i skutecznej walce o konsumenta. Według A. Bujaka i W. Szota, "w celu uzyskania
przewagi konkurencyjnej podmioty gospodarcze stosują różne strategie jej osiągania. Jedną
z nich jest strategia obsługi klienta, która może być rozpatrywana jako: przemyślany
perspektywiczny plan działania, którego celem jest systematyczny postęp aż do uzyskania
zakładanego wzorca obsługi klienta, co powinno umożliwić utrzymanie lub zajęcie określonej
pozycji na rynku" [Bujak, 2009]. Obsługa klienta wynika z celu i zasad logistycznego
zarządzania, którego fundamenty stanowi reguła 6R (właściwej ilości towar, we właściwym
stanie, we właściwym czasie, na właściwe miejsce, po właściwym koszcie, do właściwego
klienta). Obsługa klienta w logistyce jest postrzegana jako zdolność zaspokojenia
i umiejętność spełnienia wymagań i oczekiwań klientów, co do czasu realizacji zamówienia,
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miejsca dostawy, przy wykorzystaniu wszelkiej dostępnej infrastruktury i procesów
logistycznych, takich jak magazynowanie, zarządzanie zapasami, informowanie
oraz pakowanie. Współcześnie obsługa klienta jest celem, na który ukierunkowana
jest cała logistyka. Logistyczna obsługa klienta definiowana jest jako customer logistics.
W literaturze podmiotu można także spotkać się z obsługą definiowaną jako „system
rozwiązań, zapewniający klientowi satysfakcjonujące relacje między czasem złożenia
zamówienia a czasem otrzymania produktu” [Kempny, 2001] lub też jako „system rozwiązań
zapewniający takie relacje między czasem złożenia zamówienia a czasem, w którym produkt
dostarczono klientowi, aby go w pełni usatysfakcjonować i podtrzymywać satysfakcję
w jak najdłuższym okresie” [Kempny, 2001].
Jak widać trudno jest jednoznacznie zdefiniować obsługę klienta w logistyce. Najczęściej
spotykane jest szerokie ujęcie obsługi klienta, na które wpływ mają wszystkie etapy łańcucha
logistycznego i kontakty między dostawcą a nabywcą. Podejście to obejmuje trzy sposoby
postrzegania obsługi klienta [Kempny, 2001]:
 jako określone działania (customer service as an activity) - grupa czynności
niezbędnych do realizacji właściwego cyklu zamówienia i dostawy,
 jako oferowane i dotrzymywane poziomy obsługi klienta (customer service
as performance levels) - normy i standardy wykonania podstawowych elementów
obsługi zgodnie z oczekiwaniami klientów,
 jako filozofię zarządzania i misję danej organizacji (customer service
as a management philosophy) - ma na celu zapewnienie odpowiednio wysokiej
i niezagrożonej pozycji rynkowej.
Pierwszy wymieniony powyżej sposób postrzegania obsługi preferowany jest najczęściej
przez menedżerów operacyjnych, którzy odpowiadają za dystrybucję fizyczną. Centralnym
punktem, na którym skupia się ich uwaga jest sprawna obsługa zamówień zarówno
wewnętrznych, jak i zewnętrznych (przyjmowanie, potwierdzanie, opracowywanie,
kompletacja, wysyłka). W ramach tak postrzeganej obsługi klienta czynności związane
z obsługą obejmują również: planowanie operacyjne, kalkulacja kosztów, fakturowanie,
przygotowywanie różnych dokumentów, zarządzanie zapasami, wydawanie, przewóz
(kontakty z pośrednikami, listy przewozowe), opakowania itd. [Biesaga-Słomczewska,
Iwińska-Knop, 2013]. Drugi sposób postrzegania obsługi klienta skupia się na przestrzeganiu
norm czasu dostawy, dostępności zapasu, kompletności, terminowości, uszkodzenia itp.
Wymogi funkcjonujące na danym rynku mają duży wpływ na kreowanie norm i standardów
obsługi. Trzeci sposób postrzegania obsługi klienta koncentruje się przede wszystkim
na strategii zarządzania i misji firmy, od której uzależniony jest sukces firmy. Indywidualny
sposób podejścia do zamówienia odbiorcy sprawia, że przedsiębiorstwa skutecznie radzą
sobie z konkurencją. Filozofię zarządzania można więc określić jako proces zmierzający
do odniesienia sukcesu, poprzez tworzenie strategii firmy uwzględniającej perspektywę
klienta. [Biesaga-Słomczewska, Iwińska-Knop, 2013].
Na logistyczną obsługę klienta składa się [Biesaga-Słomczewska, Iwińska-Knop, 2013]:
 czas realizacji zamówienia,
 niezawodność obsługi,
 elastyczność oraz kompletność dostaw,
 dostępność zapasu,
 łatwość złożenia zamówienia przez klienta,
 stały i łatwy sposób uzyskania informacji,
 proste formy dokumentów, które muszą zostać wypełnione przy składaniu
zamówienia,
 dogodne terminy płatności,
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 jakość opakowania, które ma znaczący wpływ przy transporcie i magazynowaniu.
D. Kempny twierdzi, iż najdokładniej istotę logistycznej obsługi klienta wyjaśniają
jej poszczególne atrybuty. Warto zastanowić się, zatem, na jakie cechy obsługi zwracają
uwagę klienci? Jakie są dla nich priorytety, a które cechy są najmniej istotne?
W tym celu warto zapoznać się z opracowaniem przygotowanym przez M. Szydełko
[Szydełko, 2012] omawiającym identyfikację atrybutów logistycznej obsługi klienta ważnych
z punktu widzenia odbiorcy i dostawcy.
Tabela 1. Atrybuty procesu logistycznej obsługi klienta z punktu widzenia odbiorcy i dostawcy
Atrybut procesu
logistycznej obsługi
klienta

Strona
zainteresowana

Charakterystyka atrybutu

Czas trwania procesu

Odbiorca
Dostawca
Odbiorca
Dostawca

Czas wykonywania poszczególnych działań składających
się na proces obsługi klienta.
Tworzona jest przez producenta, a definiowana i oceniana
przez klienta. To miara przebiegu procesu wyrażająca
się oceną poziomu zadowolenia klientów z otrzymanych
rezultatów (wyjść) procesu.
Obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem działań
składających się na proces.
Zdolność procesu do spełniania specjalnych wymogów
lub obsługi w sytuacjach wyjątkowych i nieplanowanych.
To np. dostosowanie czasu, wielkości dostaw, rodzaju
asortymentu i sposobu dostawy do potrzeb klientów.
Zgodność terminu wykonania procesu z planowanym
terminem. To jedna z fundamentalnych miar osiągniętego
poziomu logistycznej obsługi klienta.
Oznacza posiadanie w zapasie produktu w momencie,
gdy klient go potrzebuje.
To liczba dostaw w danym czasie (w ciągu
dnia, doby, tygodnia, miesiąca). Zależy od rodzaju
dostarczanych produktów i przyjętego przez dostawcę
i odbiorcę systemu oraz harmonogramu dostaw.
Obok terminowości, to jedna z bardziej liczących
się miar osiągniętego poziomu logistycznej obsługi klienta.
Obejmuje kilka elementów, takich jak: dokładność dostaw,
czyli zgodność asortymentową dostawy z zamówieniem,
kompletność dostaw, czyli zdolność do realizacji pełnej
specyfikacji zamówionych produktów i terminowość
dostaw.
Określa wielkość przychodów, jakie generuje proces.

Jakość procesu

Koszt procesu
Elastyczność procesu

Odbiorca
Dostawca
Odbiorca

Terminowość
realizacji procesu
(punktualność)
Dostępność produktu
z zapasu
Częstotliwość dostaw

Odbiorca

Niezawodność dostaw

Odbiorca

Odbiorca
Odbiorca

Znaczenie dla
Dostawca
organizacji
Źródło: Szydełko M. (2012), Logistyczna obsługa klienta jako element kształtowania przewagi konkurencyjnej
przedsiębiorstwa, „Logistyka”, Poznań, no 5.

2. ELEMENTY OBSŁUGI KLIENTA
Cechy obsługi klienta są zależne od segmentu rynku, w którym działa
dane przedsiębiorstwo. Czynniki obsługi klienta zależą także od rodzaju dostarczanych
dóbr lub usług, skali i systemu organizacji dostaw, sektora gospodarki oraz od konkurencji
na danym rynku. Przyjęte standardy elementów obsługi klienta są odzwierciedleniem
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wymagań i oczekiwań klientów i w dużej mierze definiują poziom obsługi na danym obszarze
rynkowym. Elementy obsługi klienta możemy podzielić na trzy fazy:
 elementy przedtransakcyjne,
 elementy transakcyjne,
 elementy potransakcyjne.
Elementy przedtransakcyjne nie dotyczą logistyki sensu stricto, jednak w znaczącym
stopniu wpływają na poziom obsługi klienta i na wielkość sprzedaży. Zalicza
się do nich [Kempny, 2001] politykę obsługi, która jest sformułowana na piśmie i zawiera
rzeczywiste potrzeby klientów i standardy obsługi oraz klarowne deklaracje obsługi
prezentowane klientowi, które stanowią ochronę przed nierealnymi oczekiwaniami- działanie
na rzecz podwyższenia poziomu obsługi klienta. Wśród czynników przedtransakcyjnych
wymienić można także strukturę organizacyjną dostawcy, elastyczność systemu, która
zapewnia niezawodną obsługę nawet w nieprzewidzianych warunkach oraz szkolenia
praktyczne i seminaria oferowane klientom w celu przekazania rzetelnej informacji
i doskonalenia zarządzania zapasami.
Najobszerniejszą grupę stanowią elementy transakcyjne, które bezpośrednio mają wpływ
na sposób przeprowadzenia transakcji i realizacji zamówienia. Od momentu złożenia
zamówienia przez klienta do momentu otrzymania produktu finalnego elementy transakcyjne
kreują zadowolenie klienta i jego satysfakcję z wykonywanej obsługi. Do elementów
transakcyjnych zaliczamy [Kempny, 2001]:
 Czas dostawy - czas od momentu wpłynięcia zamówienia od klienta do momentu
odebrania produktu przez odbiorcę. Na czas dostawy wpływ ma między innymi
czas składania zamówienia (zależny od oferowanego przez firmę sposobu kontaktu
dla klienta: fax, telefon, Internet, działania bezpośrednie), czas opracowywania
i przetwarzania informacji zawartej w złożonym zamówieniu (zależny od systemu
obiegu dokumentacji w firmie), czas przygotowywania produktów do wysyłki
(czynności manipulacyjne - selekcjonowanie, kompletowanie, pakowanie, załadunek)
oraz czas przewozu/transportu (zależny od środka transportu, trasy dostawy,
odległości).
 Dostępność produktów z zapasu - wielkość popytu, który może zostać w danej chwili
zaspokojony z zapasów znajdujących się na stanie u dostawcy. Przedsiębiorstwo,
które ma na celu przede wszystkim obsługę klienta i chce być konkurencyjne na rynku
powinno utrzymywać dostępność zapasu na poziomie, co najmniej 98%.
 Elastyczność dostaw - umiejętność dostosowania czasu dostawy, asortymentu,
sposobu dostawy do aktualnych wymagań klientów. Elastyczność ta obejmuje także
realizację zamówień zaległych, zamówień specjalnych, obsługę o skróconym czasie
dostawy oraz substytucję materiałową i produktową.
 Częstotliwość dostaw - liczba dostaw możliwych do zrealizowania w wyznaczonym
czasie.
 Niezawodność dostaw - dotyczy dokładności, punktualności dostawy, terminowości
oraz utrzymania na stosunkowo niskim poziomie odsetka pomyłek i strat.
 Kompletność dostaw - zdolność do zapewnienia dostawy pełnej według ściśle
określonej przez klienta specyfikacji.
 Dokładność dostaw - zgodność dostawy z zamówieniem, asortyment zamówiony
musi być zgodny z dostarczonym do miejsca odbioru.
 Dogodność składania zamówień - w logistyce dotyczy przed wszystkim sprawnego
zamawiania i jak najkrótszego oczekiwania na potwierdzenie przyjęcia zamówienia
do realizacji oraz wszelkich odpowiedzi na pytania klienta dotyczące zlecenia
w trakcie realizacji.
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Dogodność dokumentacji - odpowiednie dostosowanie dokumentacji obowiązującej
w firmie do przepisów prawnych oraz prostota sporządzania dokumentacji
przy składaniu zamówienia.
Elementy posprzedażne do niedawna kojarzone były tylko z marketingiem, jednak
dziś, mając na uwadze szersze podejście do logistyki utożsamiane są także w aspekcie
logistycznej obsługi klienta. Czynności oferowane po sprzedaży produktu lub usługi
są bardzo ważnym czynnikiem, jak i czynności transakcyjne. Potransakcyjne czynności
są w stanie zapewnić konsumentom ochronę ich interesów na przykład dzięki dostępności
szerokiej gamy części zamiennych. Do elementów potransakcyjnych obsługi klienta
zaliczamy [Kempny, 2001] instalację, gwarancje, wymiany, naprawę i dostawę części,
obserwację produktu podczas użytkowania i konsumpcji oraz postępowanie reklamacyjne.
Reklamacje, skargi i zwroty to standardy i zasady reklamacyjne, które powinny zostać spisane
już w fazie przed sprzedażą, bo obsługa zwrotów i produktów płynących „pod prąd” stanowi
dla przedsiębiorstwa duże obciążenie finansowe i zakłóca system logistyczny producenta.
3. POLITYKI LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA
Dynamika zmian rynkowych, rewolucja technologiczna, chęć ciągłego doskonalenia
wymuszają na przedsiębiorstwach w każdej branży konieczność zmian. Usługi i produkty
muszą być dostępne dla odbiorców, do czego w dużym stopniu przyczynia się logistyczna
obsługa klienta. Należy zwrócić uwagę na rolę obsługi zarówno dla sprzedawcy,
jak i nabywcy. W obecnych czasach logistyczna obsługa klienta staję się filozofią działania
i misją firmy. Obsługa logistyczna staje się sensem wszystkich działań i procesów
logistycznych, by właściwy towar, we właściwej ilości i jakości, we właściwym czasie znalazł
się we właściwym miejscu. Stanowi sumę netto poszczególnych działań logistycznych
w przedsiębiorstwie i wypadkową funkcjonowania całego systemu logistycznego,
aby osiągnąć zadowolenie klienta przy możliwie najniższych kosztach [Kadłubek, 2012].
Z punktu widzenia logistyki, obsługa konsumentów skupia się przede wszystkim
na rzeczywistej dystrybucji dóbr z uwzględnieniem właściwego: stanu, miejsca, ilości i czasu
przy jednoczesnym uzyskaniu profitu [Witkowski, 2002]. W literaturze podmiotu można
spotkać także definicję zaproponowaną przez R. H. Ballou, określającą obsługę klienta
jako „wiele wzajemnie sprzężonych czynności logistycznych decydujących o satysfakcji
klienta przy zakupie produktu lub usługi” [Baraniecka, 2005]. Najczęściej obsługę klienta
w logistyce kojarzy się z czynnościami związanymi z dostawą towaru, jednak jakość obsługi
zależy od działań podjętych w całym łańcuchu dostaw [Długosz, 2010]. Jeszcze inaczej
logistyczną obsługę klienta rozumie E. Gołembska, która twierdzi, że obsługa
ta ma umożliwić klientowi nabycie danego dobra w odpowiednim miejscu i czasie, a miarą
tego procesu obsługi jest możliwość wykonania zamówienia z bieżących rezerw
[Gołembska, 2009].
Najważniejszym aspektem działalności przedsiębiorstwa jest jakość, jednak już na drugim
miejscu znajduje się obsługa logistyczna. Dla dostawców jednak logistyczna obsługa klienta
jest najważniejszą funkcją całego systemu logistycznego w firmie. To właśnie klient
i dostarczenie mu satysfakcji powoduje sukces przedsiębiorstwa na rynku i zdobycie przez
niego przewagi nad konkurencją. Nie ma znaczenia segment działalności, profil produkcji,
wielkość firmy, gdyż bez klienta nawet wielkiej firmie nie uda się utrzymać na rynku.
Współczesne firmy powinny przyjąć orientację na konsumentów i w swojej misji deklarować
dążenie do jak najlepszego zaspokojenia ich potrzeb i wymagań. Nie należy jednak
zapomnieć, że nie samo ukierunkowanie się na klienta jest istotne. Po wdrożeniu w firmie
polityki obsługi klienta logistycznego należy cały proces monitorować i kontrolować,
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aby zapobiec zakłóceniom. Ważne są wszystkie omówione w tym opracowaniu czynniki przedtransakcyjne, transakcyjne i potransakcyjne. Konsument musi zostać obsłużony
na jak najwyższym poziomie, ponieważ postrzega wartość produktu przez pryzmat całości
obsługi, zarówno jakości produktu, jak i właściwego standardu obsługi.
Prawidłowe zdefiniowanie wszystkich czynników mogących mieć wpływ na logistyczną
obsługę klienta pozwoli na opracowanie i wdrożenie właściwej polityki przedsiębiorstw
w tym zakresie. Należy wziąć pod uwagę czynniki wewnętrzne firmy, jak i zewnętrzne
dotyczące sensu stricto samego konsumenta, jego wymagania, potrzeby i oczekiwania.
Właściwy proces zarządzania logistycznego musi spełnić szereg wymagań, wśród których
możemy wymienić [Kadłubek, 2012]:
 określenie ogólnej filozofii logistycznej obsługi klienta przez przedsiębiorstwo
w kategoriach postawy, organizacji i odpowiedzialności,
 opracowanie indywidualnych standardów obsługi klienta, opartych na badaniach
nad zależnością pomiędzy różnymi poziomami obsługi klienta oraz kosztami,
 osiągnięcie i utrzymanie tych poziomów, w celu przyjęcia najkorzystniejszej polityki
dla każdego segmentu rynku,
 informowanie odbiorców, czego mogą oczekiwać w ramach serwisu klienta
w zakresie danego poziomu obsługi.
Przedsiębiorstwo, które jest w trakcie wdrażania lub rozwoju polityki obsługi klienta,
może osiągnąć także najefektywniejsze wykorzystanie zasobów posiadanych w firmie
poprzez spełnienie następujących warunków [Kadłubek, 2012]:
 identyfikację czynników obsługi klienta kształtujących proces podejmowania decyzji
zakupu,
 ocenę wzajemnych relacji pomiędzy różnymi elementami obsługi klienta (customer
service-mix),
 zróżnicowanie poziomów obsługi klienta w zależności od segmentu rynku, kanału
dystrybucji, dobra.
Wśród czynności leżących u podstaw rozwoju polityki logistycznej obsługi klienta można
wymienić także prawidłowe rozpoznanie i identyfikację istniejących segmentów rynku,
właściwe rozpoznanie potrzeb klientów, właściwą ocenę popytu w danym segmencie rynku,
determinację jasno sprecyzowanych i mierzalnych standardów obsługi klienta dla różnych
segmentów rynku, trade-off między kosztami i różnymi poziomami obsługi klienta, pomiar
zrealizowanych usług oraz komunikację z klientami w sprawie właściwego wykonania
i pomiaru już zrealizowanych procesów.
Polityka logistycznej obsługi klienta będzie efektywna kosztowo i skuteczna, jeśli dotrzymane
zostaną ściśle ustalone i uporządkowane etapy jej wdrożenia, które zostały przedstawione
na schemacie poniżej.
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Rysunek 1. Schemat rozwoju polityki obsługi klienta
określenie kluczowych czynników składających
się na obsługę klienta

ustalenie relatywnej ważności poszczególnych
czynników obsługi klienta

określenie pozycji przedsiębiorstwa w zakresie
kluczowych czynników obsługi w porównaniu
z konkurencją

segmentacja rynku zgodnie z wymogami
dotyczącycmi serwisu

projektowanie pakietu obsługi klienta

wprowadzenie zarządzania obsługą klienta
i procedur kontroli
Źródło: Rushton A., Oxley J., Croucher P. (2000), The handbook of logistics and distribution management,
The Institute of Logistics and Transport, Kogan Page Limited, London.

PODSUMOWANIE
W przedstawionym opracowaniu omówiona została dość szczegółowo logistyczna
obsługa klienta oraz jej znaczenie na obecnym rynku. Coraz bardziej istotny na rynku staje
się klient - beneficjent ostateczny danej usługi. Jest to istotny aspekt dla przedsiębiorstw,
które chcąc konkurować o silne pozycje rynkowe. Konsument stanowi centrum zainteresowań
już wielu dziedzin nauki, jednak jego obsługa jest kluczowym czynnikiem dla prowadzenia
działalności. W czasach, gdy Internet jest jednym z najbardziej popularnych źródeł
informacji, każda z firm i osób fizycznych ma do niego dostęp, to nawet małe firmy
mogą zajmować silne pozycje rynkowe - mając dostęp do wielu darmowych już programów
służących doskonaleniu obsługi klienta. Nie ponosząc wielkich kosztów są w stanie
konkurować z innymi. „Rozwój technologii spowodował, że nawet mała firma
może być wielka w Internecie i może stosować zaawansowane rozwiązania informatyczne
do pozyskania, obsługi i utrzymywania kontaktu z klientami” [Nawrat, 2013]. Istnieje także
konieczność tworzenia standardów obsługi klienta w punktach stacjonarnych sprzedaży usługi
lub produktu, ponieważ klient musi spotkać się z tak samo wysokim poziomem obsługi
w punkcie stacjonarnym, jak podczas korzystania z witryny internetowej. Należy
w tym celu integrować działania online i offline. Również nasycony już rynek, rozwój
wszelkich technologii telekomunikacyjnych i internetowych, zjawiska recesyjne w Europie,
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wejście na rynek konsumentów wymagającego pokolenia Y1 - te czynniki powodują,
że najbliższe lata będą czasem, gdy doskonała obsługa klienta będzie decydować
o „być albo nie być” firm. My także, jako klienci, konsumenci chcemy otrzymywać
informacje dopasowane do naszych indywidualnych potrzeb (np. w newsletterach),
a kontaktując się z infolinią oczekujemy, by konsultant w czasie rzeczywistym miał dostęp
do naszego konta i widział nasze ostatnie zamówienie. Zmiana oczekiwań klientów wymusza
na firmach stosowanie coraz bardziej zaawansowanych narzędzi IT, także w logistycznej
obsłudze klienta. Na przełomie ostatniej dekady pozyskiwanie klientów wiązało się wyłącznie
z prowadzeniem licznych akcji marketingowych (telemarketing, e-maile, kampanie
reklamowe w telewizji). Efekt takich akcji był różny. W najbliższych latach należy oczekiwać
wzrostu znaczenia długoterminowego utrzymywania kontaktu z klientem przed zakupem,
w trakcie procesu decyzyjnego i po zakupie w ramach działań serwisowych [Nawrat, 2013].
Logistyczna obsługa klienta ma na to ogromny wpływ pod warunkiem, że przedsiębiorstwo
weźmie pod uwagę wszystkie jej elementy (czynniki przedtransakcyjne, transakcyjne
i potransakcyjne). Prognozy i badania przeprowadzone przez firmę HILLWAY
Training & Consulting wskazują, iż lata 2013-2018 będą przełomowe dla obsługi klienta
i będą czasem, gdy o sukcesie firmy będzie decydować doskonała logistyczna obsługa klienta.
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inż. Aleksandra Zachariasz
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

BADANIE ZAPOTRZEBOWANIA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW NA
WPROWADZENIA NOCNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA TERENIE
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ
WPROWADZENIE
Pojęcie logistyki miejskiej od pewnego czasu nabiera coraz większego znaczenia. Stała
się ono pomocnym narzędziem w rozwiązywaniu problemów związanych z prawidłowym
funkcjonowaniem miast oraz aglomeracji miejskich. Realizując cele logistyki miejskiej dąży
się do nieustannego zwiększenia komfortu życia mieszkańców na danym terenie. Na jakość
życia w mieście bez wątpienia ma wpływ dobrze organizowany, czyli dopasowany do potrzeb
mieszkańców zbiorowy transport publiczny. Miasta oraz aglomeracje nieustannie się
rozwijają. Zjawisko to kreuje wśród ludności potrzebę a nawet przymus pokonywania
znacznych dystansów w celu spełnienia podstawowych warunków egzystencjalnych, a także
swoich potrzeb towarzyskich czy rekreacyjno – kulturalnych.
Celem artykułu jest pokazanie zainteresowania nocną komunikację miejską na terenie
Aglomeracji Wałbrzyskiej. W wyniku przeprowadzonych badań wykazane zostało w jakich
dniach, godzinach oraz na jakich trasach powinna funkcjonować nocna linia autobusowa oraz
jakie korzyści dla miasta ujawniły by się przez jej wprowadzenie. W badaniach ankietowych
wzięli udział mieszkańcy miasta Wałbrzych oraz dwóch gmin ościennych wchodzących
w skład Aglomeracji Wałbrzyskiej.

1. KONCEPCJA I METODYKA BADAWCZA
W celu zweryfikowania zapotrzebowania mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej
na wprowadzenie nocnej komunikacji miejskiej przeprowadzono badania ankietowe.
Kwestionariusze ankietowe były wypełniane przez okres dwóch tygodni (od 30.11.2015 r.
do 13.12.2015r.) drogą internetową poprzez stronę www.drive.google.com. Respondentami
byli mieszkańcy miasta Wałbrzycha oraz dwóch gmin ościennych (Boguszów-Gorce,
Szczawno-Zdrój) wchodzących w skład Aglomeracji Wałbrzyskiej, łącznie wypełnionych
zostało 101 kwestionariuszy. W badaniu wzięło udział 53 kobiety oraz 48 mężczyzn.
W przewadze były to osoby w wieku od 21 do 26 lat (75%). Studenci stanowili większość,
bo aż 53,5%, osoby pracujące 40,6%, bezrobotni 4%, a emerytów/rencistów 2%. Na 101
ankietowanych aż 77 osób posiada prawo jazdy, ale tylko niespełna 50% posiada własny
samochód. Kwestionariusz ankietowy składał się z sześciu pytań z czego cztery były
zamknięte, a dwa otwarte. Pytania zamknięte, zaprezentowane w kwestionariuszu
ankietowym miały następującą treść:
● Czy Twoim zdaniem jest potrzebna nocna komunikacja miejska?
● W jakie dni powinna kursować nocna linia autobusowa?
● W jakich godzinach powinna kursować taka linia?
● Czy uważa Pan/ Pani, że nocna komunikacja miejska mogłaby przyczynić się
do ożywienia miasta Wałbrzycha?
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Pytania otwarte dotyczyły wskazania dzielnic miasta Wałbrzycha po jakich powinny
kursować nocne linie autobusowe, co pozwoliło na przygotowanie przykładowych tras oraz
mogli swobodnie wyrazić swoją opinię na temat braku nocnej komunikacji miejskiej.

2. LOGISTYKA MIEJSKA
Definicja logistyki miejskiej wciąż nie doczekała się jednoznacznej definicji.
W literaturze możemy odnaleźć różnorodne interpretacje tego procesu optymalizacyjnego.
Według Blanki Tundys możemy go definiować jako ,,(...)powiązania systemu transportowego
wewnątrz określonego obszaru, obejmującego zarówno przepływy ładunków, jak i osób, które
mają na celu efektywnie, optymalnie i ekologicznie koordynować przepływ wszelkich
strumieni logistycznych w mieście, ale również z regionu ciążącego do danego miasta”
[Tundys, 2012]. Przedmiotem zainteresowania logistyki miejskiej jest rozwiązywanie
problemów pojawiających się wraz z rozwojem miast oraz z powstawianiem aglomeracji
miejskich. Dotyczą one wszystkich części składowych miasta.
Tabela 1.Główne cele i zadania logistyki miejskiej
Użytkownicy
logistyki
miejskiej

Funkcja

Mieszkańcy

- Dogodna lokalizacja
- Redukcja zanieczyszczeń
środowiska naturalnego
- Wysoka przepustowość i
jakość dróg
- Odpowiedni poziom
infrastruktury

- Wygoda,
niezawodność
- Terminowość
- Bezpieczeństwo
- Estetyka

- Skrócenie czasu
- Eliminacja zbędnych
przepływów
- Kompleksowość
- Wiarygodna i szybka
informacja

Sektor
publiczny

- Odpowiednie inwestycje
- Odpowiednia lokalizacja
i jakość infrastruktury
- Czynniki ekologiczności

- Nowoczesność
- Ekologiczność
- Dostosowanie do
wymogów aglomeracji
- Dostępność

- Konkurencyjność
- Przyciąganie kapitału
- Racjonalizacja

Sektor
prywatny

- Odpowiednia lokalizacja
zapewniająca sprawność
procesów
- Jakość i przepustowość
dróg
- Niskie koszty

- Niskie koszty
Eksploatacji
- Niezawodność
środków
transportowych
- Niskie koszty
Zakupów

- Eliminacja zbędnych
przewozów
- Specjalizacja

Cele

Zadania i efekty

Źródło: Tundys B. (2008), Logistyka miejska. Koncepcje, systemy, rozwiązania, Difin, Warszawa.

Realizując cele i zadania tego procesu dążymy do połączenie w jedną, całość działalności
wszystkich podmiotów gospodarczych działających na terenie konkretnej metropolii, co
prowadzi do zwiększenia komfortu życia mieszkańców poprzez m.in. skracanie czasu
przemieszczania, zwiększenie dostępności instytucji użytku publicznego czy ograniczenia
hałasu i emisji zanieczyszczeń.
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3. AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA
Aglomeracja to obszar o rozbudowanej zabudowie w którym poszczególne elementy
składowe nawzajem wykorzystują swój potencjał, tworząc wartość dodaną. Charakteryzuje
się dużym nagromadzeniem ludności będącej na danym terenie w konkretnym czasie lub
przebywającym na nim na stałe oraz zmożonym przepływem towarów, czy wymianą usług.
Przykładem takiej jednostki jest Aglomeracja Wałbrzyska zwana również Aglomeracją
Sudecką zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części Polski, w województwie
dolnośląskim. Swoim działaniem obejmuje ośrodek ponadregionalny Wałbrzych oraz
okoliczne zurbanizowane gminy. Aglomeracja skupia obecnie 23 jednostki samorządu
terytorialnego i obejmuje obszar 1887km i liczy ponad 427,3 tys. mieszkańców.
3.1. WAŁBRZYCH
Wałbrzych jest miastem położonym w południowo-zachodniej części Polski i jest drugi
pod względem liczby mieszkańców w województwie dolnośląskim. Miasto funkcjonuje
na prawach powiatu czyli jest gminą o statusie miasta, wykonującą zadania powiatu. Liczba
ludności wynosi 1166911 a powierzchnia zajmowanego obszaru to 85km2. Wałbrzych
zlokalizowany jest w obrębie skrzyżowań tras i dróg komunikacyjnych. Długość ulic i dróg
wynosi 214,41 km.
3.2. BOGUSZÓW-GORCE
Zespół miejski, który powstał w wyniku połączenia kilku, niegdyś samodzielnych osad:
Boguszowa, Gorc, Starego Lesieńca i Kuźnic Świdnickich. Miasto położone jest w Sudetach
w powiecie Wałbrzyskim, którego od 2013r. jest największym miastem. Miasto
zlokalizowane jest 17 km od przejścia granicznego Golińsk - Mezimesti. Liczba mieszkańców
wynosi 16144 osób, miasto zajmuje obszar około 27 km2 2.

3.3. SZCZAWNO-ZDRÓJ
Miasto wchodzące w skład Aglomeracji Wałbrzyskiej. Posiada status miasta
o charakterze uzdrowiskowym. Powierzchnia miasta wynosi 15m2, co stanowi 4,1%
powierzchni powiatu Wałbrzyskiego i mieszka tu 5776 osób3. Długość dróg na terenie
Szczawna-Zdrój wynosi 23,22 km, z tego 6 km stanowią drogi wojewódzkie, podlegające
Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu.

1

Stan na dzień 31 grudzień 2014 r.
Dane na rok 2014.
3
Dane na rok 2014.
2
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Rysunek 1. Plan miasta Wałbrzycha z podziałem na dzielnice

Źródło: http://dolny-slask.org.pl/5184746,foto.html (dostęp: 11.12.2015)

4. ANALIZA OBECNEGO STANU TRANSORTU MIEJSKIEGO
Podmiotem organizującym transport zbiorowy jest wyspecjalizowana jednostka
(ZDKiUM4), powoływana przez Urząd Miasta, zaś wykonawcą usługi jest wyłaniany
w drodze przetargu zewnętrzny podmiot wybierany na dziesięć lat i ma wyłączność
na obsługę wszystkich linii komunikacyjnych. Od 29 grudnia 2012 r. w Wałbrzychu usługi
przewozowe świadczy Śląskie Konsorcjum Autobusowe, które zostało wybrane spośród
6 podmiotów w drodze przetargu. Przewoźnik wykonuje usługi przewozu osób po mieście
Wałbrzych oraz po ościennych gminach wchodzące w skład Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Poniżej w tabeli znajduje się wykaz linii autobusowych obsługujących gminy ościenne:

4

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta.
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Tabela 2. Linie obsługujące gminy ościenne
Gmina/miasto/wieś

Linia obsługująca połączenie

Boguszów-Gorce
Linia nr 2
Kuźnice
Dziećmiorowice
Głuszyca
Linia nr 5

Jedlina - Zdrój
Rzeczka
Walim
Szczawno-Zdrój

Linia nr 5, 8, 18

Rybnica Leśna

Linia nr 12

Golińsk
Mieroszów
Linia nr 15
Sokołowsko
Źródło: opracowanie własne na podstawie rozkładu jazdy komunikacji miejskiej w Wałbrzychu [online:]
http://zdkium.walbrzych.pl (dostęp: 15.12.2015).

Po Wałbrzychu, oprócz autobusów miejskich kursują również mali przewoźnicy
prywatnymi busami oraz taksówki.
Do obsługi publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych,
przewoźnik dysponuje 56 autobusami polskiej firmy Solaris Bus & Coach S.A5. Większości
autobusów należy do ŚKA6, reszta należy do gminy Wałbrzych. Pojazdy należące
do operatora świadczącego usługi są na Krakowskich lub Katowickich tablicach
rejestracyjnych i te napędzane są silnikami wysokoprężnymi diesla. Autobusy należące
do miasta wyposażone są w napęd zasilany gazem CNG7 i posiadają Wałbrzyskie tablice
rejestracyjne. Wałbrzych dysponuje trzema modelami autobusów z serii Solaris Urbino
o zróżnicowanej długości podwozia. Numer modelu określa jego przybliżoną długość
w metrach [Stiasny, 2008].

5

Stan na dzień 20.07.2015 r.
Śląskie Konsorcjum Autobusowe.
7
CNG (Compressed Natural Gas) gaz ziemny sprężony wykorzystywany jako paliwo.
6
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Tabela 3. Struktura taboru, którym dysponuje ŚKA
Klasa

Model

Pojemność

Ilość sztuk

Rok produkcji

MIDI

Solaris Urbino 8,9

63 osoby

3 szt.

2013

MAXI

Solaris Urbino 10

91 osób

44 szt.

2012, 2013, 2014

MEGA

Solaris Urbino 12

155 osób

8 szt.

2012, 2013

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji udzielonej przez ZDKiUM.

ŚKA świadczy usługi na dwunastu liniach autobusowych z czego siedem linii obsługuje
kursy do gmin wchodzących w skład Aglomeracji Wałbrzyskiej. Operator korzysta
z przystanków rozmieszczonych w gminie Wałbrzych oraz w gminach ościennych w liczbie
przedstawionych w Tabeli 4.
Tabela 4. Liczba przystanków w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej, z których korzysta przewoźnik
Liczba przystanków

Gmina
Wałbrzych

286

Mieroszów

26

Walim

18

Jedlina-Zdrój

16

Boguszów-Gorce

11

Głuszyca

11

Szczawno-Zdrój

8

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.zdkium.walbrzych.pl/images/schemat.pdf
(dostęp:18.12.2015).

Z analizy rozkładu jazdy linii autobusowych można zauważyć, że większość linii zaczyna
kursować w dni robocze oraz weekendy około godziny piątej. Choć na przykładzie linii
autobusowej C możemy zauważyć, że pierwszy kurs w niedziele odbywa się dopiero o godz.
7:36. Natomiast ostatnie kursy na większości linii zaplanowane są we wszystkie dni tygodnia
około godz. 22:30. Najpóźniejszy kurs w Wałbrzychu obsługiwany jest przez linię nr 18 o
godz. 23:22. Autobus wyrusza z przystanku autobusowego Urząd Skarbowy - Uczniowska,
obejmuje dzielnice: Szczawienko - Podzamcze - Szczawno-Zdrój - Biały Kamień - Sobięcin,
gdzie kończy kurs o godz. 23:59 na ulicy Barbusse’a. Dany kurs obejmuje tylko dni robocze.
5. GŁÓWNE ŹRÓDŁA RUCHU
Administracja publiczna, służby użytku publicznego, ośrodki opieki zdrowotnej czy
szkoły generują stały ruch w mieście w dni robocze do godziny 16. Wynika to z charakteru
świadczonych usług przez te instytucje. Stałym źródłem ruchu w mieście, ale i etapowym
(występuje przed rozpoczęciem i po zakończeniu cyklu pracy) są również firmy
zlokalizowane w Wałbrzyskiej podstrefie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej,
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które są największymi pracodawcami na tym terenie. Praca w tych przedsiębiorstwach
odbywała się w cyklu trzyzmianowym po osiem godzin. Pierwsza zmiana trwa od 6:00 do
14:00, druga między godzinami 14:00 a 22:00, a natomiast trzecia od 22:00 do 6:00. Takie
miejsce jak ośrodki kulturalne, pub, restauracje tworzą ruch głównie w weekendy
w godzinach późno popołudniowych i ich nasilenie wynika z organizowanych przez te
instytucje czy miejsca różnorodnych imprez kulturalno-rozrywkowych. Również największe
centrum handlowe w Wałbrzychu jakim jest Galeria Victoria w dzielnicy Sobięcin, gdzie
oprócz sklepów czy punktów gastronomicznych mieści się też kino największej sieci
w Polsce Cinema City oraz na początek roku 2016, planowane jest otworzenie sieci fitness
CityFit, która ma być czynna 24/7, generuje duży ruch w mieście, który jest minimalizowany
dzięki linii autobusowej nr 2, która kursuje do Galerii oraz specjalnej uruchomionej linii GV,
której trasa prowadzi od Placu Grunwaldzkiego (dzielnica Śródmieście) właśnie do centrum
handlowego. Główna stacja PKP w Wałbrzychu to Wałbrzych Miasto zlokalizowana
na Starym Zdroju. Niestety zbiorowy transport publiczny w godzinach późno
popołudniowych jest bardzo słabo zintegrowany z rozkładem jazdy pociągów.

6. WYNIKI I WNIOSKI BADANIA ANKIETOWEGO
Analizując wyniki badania można stwierdzić, że zdecydowana większość
ankietowanych (79,2%) wykazała potrzebę wprowadzenia nocnych linii autobusowych
(Wykres 1).
Wykres 1. Struktura respondentów ze względu na zapotrzebowanie na nocną komunikację miejską

Źródło: opracowanie własne.

Przeprowadzone badania ankietowe potwierdziły, zapotrzebowanie na nocny publiczny
transport zbiorowy na terenie badanych gmin. Według respondentów najbardziej linie nocne
spełniły by swoją rolę w weekend, czyli od piątku do niedzieli włącznie. Stwierdziło tak
prawie ¾ respondentów wskazało ten wariant odpowiedzi (wykres 2).
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Wykres 2. Struktura respondentów ze względu na dni w jakie powinna kursować nocna linia autobusowa

Źródło: opracowanie własne.

Wywnioskować można, że zainteresowanie linami nocnymi w te dni wynika z różnych
imprez kulturalno-rozrywkowych organizowanych przez ośrodki kultury czy gminę
Wałbrzych. A także z racji dni wolnych od pracy, mieszkańcy chcą korzystać
z organizowanych na terenie miasta oraz gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej wydarzeń w
restauracjach, pubach czy klubach muzycznych. Społeczeństwo wskazują, że często nie mogą
uczestniczyć w wydarzeniach z powodu utrudnionego powrotu do domu w większości miejsc
imprezy trwają do godziny 2 w nocy. Dużo młodych ludzi spędza również weekendy poza
Wałbrzychem. Ostatni pociąg z Wrocławia w Wałbrzychu jest po północy co również rodzi
problem powrotu z dworca do miejsca zamieszkania.
Z przeprowadzonego badania wynika, że około 64% respondentów (wykres 3) wybrało
wariant godzin kursowania nocnej linii autobusowej od 00:00 do 04:00 swój wybór
uzasadniając, że kursowanie linii od 00:00 do 02:00 albo od 02:00 do 04:00 mija się z celem,
bo nie spełniło by to oczekiwań mieszkańców. Analizując rozkład jazdy możemy zauważyć,
że wskazane godziny, jest to przedział między ostatnim a pierwszych autobusem następnego
dnia. Ankietowani w wariancie innym podpowiadali, aby nocna komunikacja miejska była
zaplanowana z częstotliwością raz na godzinę
Wykres 3. Struktura respondentów ze względu na godziny kursowania nocnej komunikacji miejskiej

Źródło: opracowanie własne.
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Ankietowani w większości wskazywali, że autobus powinien mieć tak ustaloną trasę
aby obejmować w mieście Wałbrzych dzielnice Piaskową Górę, Podzamcze, Szczawienko,
Śródmieście oraz Sobięcin. W gminie Boguszów-Gorce żaden z respondentów nie wskazywał
dzielnicy Kuźnice oraz Stary Lesieniec, gmina Szczawno-Zdrój nie posiada podziału
na dzielnice. Wykres 4 pokazuje, że nocne linie ożywiłyby Wałbrzych, które jest głównym
miastem Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Wykres 4. Struktura respondentów ze względu na wpływ nocnej linii autobusowej na ożywienie miasta
Wałbrzycha

Źródło: opracowanie własne.

Po analizie wyników badań oraz głównych źródeł ruchu można wywnioskować,
że ze względu na to przedsięwzięcie, które miałoby na początku charakter pilotażowy
najrozsądniej było by prowadzenie dwóch linii autobusowych. Kursowały by one tylko
w weekend od piątku do niedzieli włącznie, między godzinami 00:00 – 04:00. Przebieg
pierwszej linii (N1) autobusowej obejmował by dwie gminy ościenne Boguszów-Gorce oraz
Szczawno-Zdrój oraz dzielnice miasta Wałbrzych: Biały Kamień, Sobięcin, Śródmieście,
Piaskowa Góra, Podzamcze, Szczawienko, Poniatów, Stary Zdrój. Druga linia (N2)
obejmowałaby Szczawno-Zdrój oraz następujące dzielnice: Podzamcze, Piaskowa Góra, Stary
Zdrój, Biały Kamień, Sobięcin, Śródmieście. Kurs linii N1 wynosiłby 76,2 km, a czas
przejazdu całej trasy wynosiłby 3h 41 min. z przerwami 15 minutowych na pętlach
autobusowych. Linia N2 wynosiła by 46,4km czas przejazdu całej trasy: 2h 40 min. z
przerwami. Trasy obsługiwały by dwa autobusy typu MIDI.

PODSMUMOWANIE
Przeprowadzone badania pokazują duże zapotrzebowanie wśród respondentów,
którymi byli mieszkańcy gmin Wałbrzycha, Boguszowa-Gorc oraz Szczawna-Zdrój
na wprowadzenie nocnej komunikacji miejskiej na terenie tych gmin. Według ankietowanych
linia ta spełniała by swoją rolę w weekendy między godzinami 00:00 – 04:00. Powinna
obejmować dzielnice, w których zlokalizowane, są główne źródła ruchu a przede wszystkim
ośrodki kultury, restauracje, czy pub. Najrozsądniejszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest
sprostanie wymaganiom mieszkańców, co na pewno zwiększyło by jakość ich życia
w mieście. Z zadowoleniem społeczeństwa również ujawniłyby się korzyści dla miasta, które
byłyby coraz bardziej zauważalne. Przez większą dostępność do imprez kulturalno84

rozrywkowym
zainteresowanie
takimi
wydarzeniami
by
się
zwiększało
co pomogło by w ożywieniu miasta, które z czasem stało by się atrakcyjniejsze dla młodych
ludzi. Takie zjawisko mogłoby spowodować otwieranie się nowych lokali i napływy ludności
do Wałbrzycha w weekendy
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SPOSOBY WYPROWADZANIA TRANZYTU Z MIAST NA PRZYKŁADZIE
LUBLINA
WPROWADZENIE
W dzisiejszych czasach znacznie zwiększa się znaczenie miast. Wraz z ich rozwojem
powiększają się także potrzeby na transport ładunków. Pojawia się coraz większy ruch
pojazdów tranzytowych, co może prowadzić do wzrastającego natężenia ruchu miejskiego i
co za tym idzie – kongestii transportowej. Miasta również stają się naturalnymi punktami
łączenia tras transportowych. Implikuje to wzmożony ruch tranzytowy, gdyż przewoźnicy
jadąc wiele kilometrów napotykają na swojej drodze liczne ośrodki miejskie, które muszą
pokonać z braku alternatywnych możliwości.

1. TRANZYT W MIASTACH
Ruchem tranzytowym nazywamy rodzaj ruchu łączący odległe punkty, który w relacji do
obszaru ma charakter zewnętrzny. Wyznacznikami niezwykle ważnymi dla tranzytu jest jego
natężenie oraz stopień w jakim rozdziela obszar, przez który przechodzi [Kantarek, 2010].
Transport towarów na terenach miast łączy się z przedsiębiorstwami znajdującymi na ich
terenach. Zaopatrzenie różnego rodzaju przedsiębiorstw stanowi największą część tych
właśnie przewozów. Dochodzi do tego zaopatrzenie różnego rodzaju instytucji w żywność
oraz materiały biurowe czy też promocyjne. Następnie należy wymienić wywóz towarów
z miast do instytucji czy przedsiębiorstw znajdujących się poza jego granicami – są to np.
produkty wytworzone przez przedsiębiorstwa znajdujące się na terenie miast. Ostatnim
rodzajem transportu towarów na terenach miejskich jest tranzyt, który w sposób szczególny
został przez nas poruszony w publikacji.
Biorąc pod uwagę funkcje, miasta możemy nazwać węzłami transportowymi. Na ich
terenach splatają się drogi różnych rodzajów transportu. Drogi wychodzące z miasta splatają
się na terenach innych miast tworząc w ten sposób sieci drogowe. W ten sposób miasto może
realizować przepływy towarów z punktami znajdującymi się w bliskiej, ale również dalekiej
odległości. Mogą być to połączenia krajowe jak również międzynarodowe. Miasto jako węzeł
transportowy musi wpuszczać ruch przechodzący, wypuszczać ruch wychodzący oraz
przekierowywać ruch przechodzący. Bardzo ważnym jest by ruchu tranzytowego nie
prowadzić przez tereny centralne czy też śródmiejskie miast. Najlepiej jest wyprowadzić
tranzyt na obwodnice – poza teren miejski [Szołtysek, 2009]. Zapotrzebowanie
na wyprowadzanie tranzytu poza obszary miejskie znakomicie pokazuje ilość planowanych
obwodnic miejskich w programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Na te lata
zaplanowano budowę 57 tego typu dróg.
Współczesne miasta dążą do dekoncentracji w celach prewencyjnych aby nie dochodziło
do zbyt dużej gęstości zaludnienia. Cel ten realizują głównie według trzech koncepcji układu
drogowego: promienisto-pierścieniowym, wykluczającym pierścienie poza centrum,
heksagonalnym oraz liniowym [Mayer, 1999]. Jednym ze sposobów na planowaną rozbudowę
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miast jest budowa obwodnic drogowych. Pomaga to w planowaniu gospodarki przestrzennej,
gdyż zapewnia ona dobre skomunikowanie z każdym miejscem w mieście, a rozbudowa miast
odbywa się zazwyczaj w kierunku wyznaczanym przez wybrane osie komunikacyjne.
Pozwala to na planowane kształtowanie kierunków rozwoju miast oraz przyszłości sieci
komunikacji transportowej całej aglomeracji. Planując obwodnice niezbędne jest branie pod
uwagę całego układu komunikacyjnego oraz planu zagospodarowania terytorialnego, gdyż
wytyczane drogi często po latach zmieniają swoje znaczenie. Pierścienie drogowe, które
przed laty mogły być realizowane jako obwodnice zewnętrzne miast, poprzez proces ciągłej
urbanizacji, mogą stać się obwodnicami wewnętrznymi, zmieniając swoje zastosowanie i
obsługując w większej części transport w kierunkach stycznych do śródmieścia, kosztem
tranzytu. Rozrastające się tereny miejskie wymagają większej ilości środków transportu, co
powoduje większe potrzeby infrastrukturalne. Szacuje się, że obwodnice miast, których liczba
mieszkańców nie przekracza miliona, powinny być budowane w standardzie dróg
ekspresowych, a w ośrodkach przekraczających milion mieszkańców wymagania
odpowiadają standardom autostrady [Tundys, 2008].

2. OBWODNICE KOLEJOWE
Rzadziej poruszanym aspektem w temacie obwodnic oraz ruchu tranzytowego
w miastach są sieci kolejowe tworzące linie obwodowe miast. Koncepcja obwodowych linii
kolejowych sięga XIX wieku. Służą one do obsługi połączeń towarowych omijających
metropolie, transportów wojskowych oraz do obsługi ruchu podmiejskiego. Tranzyt kolejowy
nie jest równie uciążliwy dla mieszkańców jak tranzyt drogowy, jednak zaniedbywany
sprawia, iż wolumen przewozów przenosi się na inne gałęzie transportu [BAiDKS, 2009].
Koncepcja linii obwodowych została wdrożona także w polskich miastach. Za przykład
linii obwodowej może posłużyć Towarowa Obwodnica Wrocławia.
Rysunek 1. Układ sieci kolejowej Wrocławia

Źródło: Railmap – mapa kolejowa, [online] www.bazakolejowa.pl (dostęp: 15.01.2016).
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Na rysunku 1 przedstawiony został układ torowisk we Wrocławiu i okolicach. Widać na
nim przykład omawianego rozwiązania. Na czerwono zaznaczone są linie, które mogą
obsługiwać wyłącznie ruch towarowy, a linie czarne służą również do obsługi pociągów
pasażerskich. Dzięki liniom obwodowym możliwy jest ruch towarowy bez zakłócania ruchu
na linii przebiegającej przez stację Wrocław Główny i zwiększenie jej przepustowości.
Rysunek 2. Układ sieci kolejowej Krakowa

Źródło: Railmap – mapa kolejowa, [online] www.bazakolejowa.pl (dostęp: 15.01.2016).

Kolejnym przykładem układu torowego miast uwzględniającego koleje obwodowe jest
sieć kolejowa Krakowa. Wyróżnić można w nim tzw. dużą i małą obwodnicę. Dzięki
torowiskom do wyłącznego użytku towarowego, możliwe jest odciążenie linii na której
mieści się największa stacja pasażerska w mieście Kraków Główny Osobowy.
Innymi polskimi przykładami kolei obwodowych mogą być: Kolej obwodowa w Łodzi,
Kolej obwodowa w Poznaniu czy Kolej obwodowa w Warszawie, natomiast za granicą
za przykład kolejowej obwodnicy może posłużyć Ringbahn w Berlinie.
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Rysunek 3. Układ sieci kolejowej Lublina

Źródło: Railmap – mapa kolejowa, [online] www.bazakolejowa.pl (dostęp: 15.01.2016).

Na tle przedstawionych przykładów kolei obwodowych w innych miastach widać, że
infrastruktura w Lublinie odbiega od standardów. Zwraca uwagę brak łącznicy kolejowej
Lublin Wrotków – Rury oraz brak alternatywy dla linii pasażerskiej przebiegającej przez
stację Lublin.

3. SKUTKI TRANZYTU W MIASTACH
Jednym z powodów dla którego samorządy dokonują próby wyprowadzenia tranzytu
z miast jest jego niszczący wpływ na infrastrukturę oraz na życie mieszkańców. Wpływ
tranzytu na drogi lokalne jest tak duży, iż postanowiło zająć się tym problemem Biuro Analiz
i Dokumentacji Kancelarii Senatu. W wydanym w 2009r. opracowaniu wskazuje ono
na przyczyny obecnej sytuacji na polskich drogach. Wymienia wśród nich przestarzałą
infrastrukturę drogową budowaną w latach 70., szybko rosnącą liczbę pojazdów związaną
z rozwojem gospodarczym kraju, zwiększone limity nacisku na oś poprzez dostosowanie
prawa krajowego do europejskiego, sieć drogową odbiegającą standardami od sieci
europejskich, a także złe zarządzanie ruchem oraz szkodliwe zmiany konstrukcji pojazdów.
Jednak jako powód, który w zdecydowanej mierze przyczynia się do wzrostu natężenia ruchu
drogowego został wymieniony regres w polskim transporcie kolejowym, ze szczególnym
naciskiem na transport towarowy [BAiDKS, 2009].
Kolejnym negatywnym skutkiem tranzytu drogowego podnoszonym szczególnie przez
mieszkańców okolicznych budynków jest poziom hałasu. Według badań Jana Filipczyka,
Aleksandry Kutrzyk-Nykiel oraz Roberta Wieszała wpływ alternatywy dla ruchu
tranzytowego na poziom hałasu jest możliwy do odnotowania jednak liczby nie są znaczące.
Zostały one przeprowadzone na drodze lokalnej jednej z dzielnic Rudy Śląskiej, niedaleko
której otworzono nowy odcinek autostrady A4, będącej realną alternatywą dla ruchu
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tranzytowego, co przełożyło się na natężenie ruchu. W wyniku obserwacji stwierdzono,
iż liczba pojazdów przejeżdżających tą drogą znacząco spadła (w jednym z punktów
obserwacyjnych natężenie ruchu spadło aż trzykrotnie). Jednak jeśli spojrzy się na pomiary
hałasu różnica jest mniejsza niż w przypadku natężenia ruchu. Przykładowo w punkcie
znajdującym się najbliżej jezdni poziom hałasu spadł z 68,1 dB do 65,5 dB. Najmniejszy
spadek hałasu zaobserwowano w miejscu oddzielonym od jezdni budynkiem (56,5 dB
w stosunku do 56,3 dB).
W debacie publicznej na temat zagrożeń powodowanych przez samochody ciężarowe
najczęściej pojawiającym się zagadnieniem jest niebezpieczeństwo które powodują. Jednak
ze statystyk Policji wynika iż kierowcy samochodów ciężarowych z naczepą i bez naczepy
w 2014 roku spowodowali odpowiednio 2,3% i 4,1% wypadków. Dane te mogą wskazywać,
że opinia publiczna na ten temat kieruje się własnymi osądami niepodpartymi danymi. Mając
to na uwadze, dane te można zestawić z kierowcami innych gałęzi transportu, którzy w opinii
publicznej uchodzą za mniej inwazyjnych. Za podobną liczbę wypadków w ruchu drogowym
odpowiadają rowerzyści (ponad 1,7 tys.), w których zginęła podobna liczba osób (146 osób).
Trzeba jednak pamiętać, iż z ruchem tranzytowym wiąże się także zwiększona liczba
samochodów osobowych, których kierowcy w tym samym roku odpowiadali za ponad 22 tys.
wypadków w których zginęło ponad 1,5 tys. osób, a prawie 30 tys. zostało rannych
[WRDBPRD KGP, 2015].

4. METODY WYPROWADZANIA TRANZYTU DROGOWEGO Z MIAST
Jednym ze sposobów wyprowadzania tranzytu z miast są praktykowane w miastach
zachodniej Europy tzw. „Zielone strefy”. Określają one obszary w których prawo
do poruszania się mają wyłącznie pojazdy oznaczone dedykowanymi naklejkami z numerem
rejestracyjnym. Określają one normę czystości spalin samochodu, dzięki czemu można
określić grupę emisji substancji szkodliwych i powstrzymać jego wjazd na teren stref jeżeli
emituje ich zbyt wiele.
Rysunek 4. Przykłady naklejek określających normy emicji spalin

Źródło: http://berlin.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ruch_drogowy_i_transport_1610/zielone_strefy?print
Mode=true (dostęp: 12.01.2016).

Niezastosowanie się do nakazu posiadania naklejki skutkuje mandatem karnym. Dzięki
temu rozwiązaniu można znacząco ograniczyć tranzyt w centrach miast, zwłaszcza jeśli
chodzi o pojazdy najbardziej zanieczyszczające środowisko, co w konsekwencji prowadzi
do poprawy warunków życia mieszkańców. Rozwiązanie to wprowadzono oprócz Berlina
w innych miastach Niemiec, np. w Bonn, czy Hannoverze [ARPwB, 2016].
Na tą chwilę w Lublinie nie pojawił się podobny pomysł wprowadzenia ograniczeń
ze względu na emisję spalin. Wynikać może to z dobrego na tle Polskich miast wyniku badań
jakości powietrza, przez co skuteczność takich działań dla środowiska może być ograniczona.
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Rysunek 5. Raport o stanie środowiska województwa Lubelskiego w 2014r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Lublinie

Źródło:http://www.wios.lublin.pl/wp-content/uploads/srodowisko/raporty-o-staniesrodowiska/raport/03_WIOS_Raport2014_powietrze-2.pdf (dostęp: 15.01.2016).

Przekroczone normy dla „PM10” emitowane są w głównej mierze w wyniku spalania
węgla w starych kotłach grzewczych, w wyniku działalności przemysłu oraz w dużych
miastach przez komunikację [WIOŚ, 2016] Problem zatem wymaga wielotorowego działania,
a wprowadzenie „zielonych stref” może tylko częściowo ograniczyć jego oddziaływanie.
Natomiast wskaźnik „B a P” dotyczy wyłącznie paliw stałych tj. drewno, torf czy węgiel.
Kolejnym sposobem mającym skutecznie zniechęcać do wjazdu do centrów miast,
stosowanym w wielu europejskich aglomeracjach jest opłata za wjazd do centrum.
Najbardziej znaną strefą tego typu jest londyńska CongestionCharge Zone. Polega ona
na wyznaczeniu strefy płatnego wjazdu do centrum miasta. Opłata w wypadku Londynu
to £11.50 dziennie, jest wymagana od poniedziałku do piątku pomiędzy 7:00, a 18:00 [TfL,
2016].
Rysunek 6. Zasięg CongestionCharge Zone w Londynie

Źródło: https://tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-charge/congestion-charge-zone (dostęp: 15.01.2016).
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Jest to sposób skutecznie ograniczający wjazd do centrum miasta dla pojazdów, gdyż na
przykładzie strefy londyńskiej, ogólny obraz liczby samochodów w centrum nie ulega
zmianie, co jest pozytywnym efektem na tle zwiększającej się liczby samochodów w centrach
miast bez płatnych stref wjazdu [TfL, 2016]. Trzeba również podkreślić, że sposób ten
charakteryzuje brak całkowitego zakazu wjazdu lub przymusowego ograniczania liczby
samochodów. Jednak we współdziałaniu z coraz popularniejszą Strefą 30 (ograniczenie
maksymalnej prędkości do 30km/h w strefie śródmiejskiej), może skutecznie zniechęcać
do takiego obierania trasy.
Bardzo często na terenach miejskich możemy spotkać się z zakazem ruchu pojazdów
o masie przekraczającej 12, 16 czy 18 ton. Jest to kolejny sposób odciążenia ruchu miejskiego
z ruchu towarowego. W mniejszych miastach powodowane jest to brakiem konieczności
wjazdu takich pojazdów do centrów miast z powodu istnienia obwodnicy. Przykładem
takiego miasta jest Lubartów znajdujący się około 40 km od Lublina. Często rozwiązanie
stosowane jest również w większych miastach. Wtedy najczęściej spotykamy się z zakazami
wjazdu w określonych godzinach. Również występują zakazy wjazdu pojazdów ciężarowych
z odwołaniem dla pojazdów posiadających zezwolenia na wjazd czy innych pojazdów
ciężarowych, które z jakiegoś powodu muszą wjechać na objęty zakazem teren.
Przykładem miasta, w którym drogi administrowane przez władze miasta są objęte
takim zakazem jest stołeczna Warszawa, w której obowiązuje ograniczenie tonażu w godz.
7.00-10.00 i 16.00-20.00. Są to godziny największego natężenia ruchu miejskiego. Jeżeli
pojazd chce poruszać się w tych godzinach po terenie stolicy pewien posiadać odpowiednią
przepustkę C-16, wystawioną przez Prezydenta Stołecznego Miasta Warszawa. Drogi
dozwolone i niedozwolone dla ruchu tranzytowego przedstawia rysunek 7.
Rysunek 7. Strefy ruchu pojazdów ciężarowych w Warszawie

Źródło:http://40ton.net/zakazy-ruchu-dla-ciezarowek-w-warszawie-od-19-pazdziernika-mamy-nowe-zasadyglownie-na-trasie-s8/ (dostęp: 15.01.2016).
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Kolejnym przykładem miasta, w którym zostały wdrożone zasady wjazdu na jego teren
jest Wrocław. Bez zezwolenia na teren miasta mogą wjeżdżać pojazdy o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 18 ton jedynie w godzinach 4:00-6:00; 9:00-11:00; 20:00-22:00. Należy
dodać, że według przepisów tranzyty bez wskazania punktu docelowego na terenie miasta
należy wykonywać poprzez wykorzystanie Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.
W przypadku docelowego miejsca podróży zlokalizowanego na terenie miasta, podobnie jak
w Warszawie można uzyskać specjalne zezwoleniami na wjazd [BiP UMW, 2016]. Innymi
miastami, w których istnieją podobne zakazy są m.in. Gliwice, Sopot, Płock, Łomża, Poznań
czy Toruń [ZMPDwP, 2016].
Rysunek 8. Ograniczenia wjazdu do Wrocławia dla pojazdów ciężarowych

Źródło:http://bip.um.wroc.pl/artykul/376/17263/nowe-zasady-wjazdu-do-wroclawia-dla-pojazdow-ciezarowychpowyzej-18-ton (dostęp: 15.01.2016).
Rysunek 9. Strefy ruchu pojazdów ciężarowych na terenie Wrocławia

Źródło:http://bip.um.wroc.pl/artykul/376/17263/nowe-zasady-wjazdu-do-wroclawia-dla-pojazdow-ciezarowychpowyzej-18-ton (dostęp: 15.01.2016).
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4. TRANZYT DROGOWY NA TERENIE LUBLINA
W celu odpowiedniego przeanalizowania wyprowadzenia drogowego ruchu
tranzytowego z miasta Lublin należy przedstawić jak wygląda główna sieć dróg i powiązań
drogowych miasta. Przedstawia to poniższa mapka.
Rysunek 10. Najważniejsze drogi wylotowe z miasta Lublin

Źródło: www.lubelskie.pl (dostęp: 16.01.2016).

Najważniejszym zadaniem jakie zostało założone przy koncepcji wyprowadzenia ruchu
pojazdów ciężarowych na zasadzie tranzytu z miasta Lublin było wybudowanie obwodnicy
miasta, która byłaby integralną częścią planowanych a po części istniejących dróg
ekspresowych:
 S 19 – Kuźnica – Białystok – Lublin – Rzeszów – Barwinek (kierunek północ –
południe)
 S 17 – Warszawa – Lublin – Zamość - Hrebenne – Lwów (kierunek północ – zachód)
 S 12 – Piotrków Trybunalski – Radom – Lublin – Chełm – Dorohusk (kierunek
zachód – wschód) [GDDKiA, 2016]
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Rysunek 11. Drogi Ekspresowe w województwie lubelskim

Źródło: www.GDDKiA.gov.pl (dostęp: 17.01.2016).

Drogi te są uznawane za najważniejsze drogi tranzytowe przechodzące przez miasto
Lublin. Są one w większej części drogami krajowymi, lecz jak przedstawia Rysunek 11 są one
w planach GDDKiA jako przyszłe drogi ekspresowe.
Do tej pory powstał odcinek drogi S17 łączący Piaski z Kurowem jednocześnie
stanowiący obwodnice miasta Lublin od strony północno – wschodniej. W realizacji oraz
z terminem planowanego ukończenia na przełom lat 2016/2017 jest zachodni odcinek
obwodnicy – część drogi ekspresowej S17, który wyprowadził, by tranzyt w kierunku
Rzeszowa. Jednakże można stwierdzić, że ruch tranzytowy na terenie miasta Lublin
po wybudowanie jedynie części obwodnicy już terazznacznie zmalał. W szczególności
spowodowane jest to pojazdami poruszającymi się:
• Od kierunku Lwów w stronę Białegostoku oraz Warszawy
• Od kierunku Warszawa w stronę Lwowa oraz Białegostoku
Przed wybudowaniem obwodnicy ruch tranzytowy odbywał się od strony Lwowa – aleją
Wincentego Witosa przez aleję Tysiąclecia oraz aleję Solidarności następnie aleją
Warszawską w kierunku Warszawy, bądź aleją Władysława Sikorskiego i następnie aleją
Kraśnicką w kierunku Rzeszowa. Stanowiło to znaczny problem komunikacyjny miasta,
ponieważ są to ulice stanowiące bardzo ważny element miejskiej infrastruktury. Łączą
one poszczególne dzielnice z centrum. Również stanowią infrastrukturę komunikacyjną
miasta w kierunkach wschód – zachód tj. aleja Solidarności oraz jej przedłużenia aleja
Tysiąclecia oraz aleja Wincentego Witosa, a także stanowią część infrastruktury
komunikacyjną miasta w kierunkach północ – południe tj. aleja Kraśnicka oraz aleja
Władysława Sikorskiego oraz również część alei Solidarności
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Rysunek 1. Drogi tranzytowe w mieście Lublin

Źródło: http://maps.google.pl (dostęp: 17.01.2016).

Dzięki otworzeniu zachodniej części obwodnicy Lublina ruch tranzytu na ternie
miasta zmaleje jeszcze w większym stopniu. Wynika to z tego, że duże natężenie tego ruchu
występuje głównie na alei Kraśnickiej oraz alei Władysława Sikorskiego, które stanowią
w tym momencie jedyną drogę tranzytu w kierunku oraz z kierunku Rzeszowa. Odciąży
to również ruch tranzytu na alei Solidarności, alei Tysiąclecia oraz alei Wincentego Witosa,
którą to porusza się tranzyt jadący z kierunku Lwowa (czyli np. Zamościa lub Chełma)
w kierunku Rzeszowa (np. Kraśnika, Sandomierza, Stalowej Woli), a dla którego często
nieopłacalnym jest przejazd przez część istniejącą obwodnicy i wjazd do miasta na aleję
Władysława Sikorskiego. W miejscu gdzie łączą się aleja Solidarności z wlotem z obwodnicy
oraz aleja Sikorskiego bardzo często można napotkać efekt wąskiego gardła. Spowodowane
jest to wyżej omawianym tranzytem oraz również ruchem pojazdów osobowych, ponieważ
skrzyżowanie to stanowi zasadniczą część komunikacji miasta w relacji północ – południe.
Zakończenie budowy zachodniej części obwodnicy oraz następnie stworzenie planowanych
obwodnic miejskiej oraz śródmiejskiej znacznie usprawni ruch pojazdów zmotoryzowanych
w mieście, a tranzyt jak zakładają cele logistyki miejskiej w znacznej części zostanie
wyprowadzony na obwodnice.
W Lublinie omawiano także wprowadzenie zakazów wjazdu pojazdów ciężarowych
na teren miasta w określonych godzinach bądź bez odpowiednich przepustek. Spowodowane
było to wprowadzeniem opłat dla pojazdów ciężarowych na obwodnicy – viaTOLL. Jednak
nie zaobserwowano zmian i pomysłu zaniechano. Stwierdzono, że pojazdy ciężarowe mimo
koniecznych opłat poruszają się drogą ekspresową.

PODSUMOWANIE
Podsumowując, aby wpływać na ruch tranzytowy w miastach potrzeba działań
wielotorowych. Z problemem zwiększającego się ruchu styka się prawie każde miasto na
świecie, niebagatelny wpływ na ten stan rzeczy ma ruch tranzytowy. Dotyczy to zarówno
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tranzytu drogowego jak i kolejowego. Tranzyt kolejowy z racji mniejszego wpływu na
środowisko często jest bagatelizowany, a należy pamiętać, że regres w inwestycjach
kolejowych przykłada się na wzrost przewożonych ładunków transportem drogowym. Władze
miast w Polsce częściej skupiają się na wyprowadzeniu tranzytu drogowego z miast niż
tranzytu kolejowego. Przytoczone w artykule przykłady pokazują dobitnie iż na tle miast
Polski i Europy działania ograniczające tranzyt w Lublinie polegają głownie na budowie
obwodnicy.. W obecnych czasach po wybudowaniu części zachodniej obwodnicy ruch
tranzytowy w Lublinie znacznie się zmniejszy i przestanie być uciążliwością
dla mieszkańców miasta. Niestety jak pokazuje doświadczenie innych miast działania te mogą
być w dłuższej perspektywie niewystarczające i należy o tym pamiętać w przyszłych
dekadach.
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CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH RODZAJÓW ODPADÓW ZE
SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODPADÓW AZBESTOWYCH
ORAZ METODA MTT JAKO SPOSÓB NA NIEBEZPIECZNE WŁÓKNA
WPROWADZENIE
Celem pracy jest pogłębienie świadomości odbiorcy w tematyce ekologistyki. Ponadto
przedstawienie różnorodności oraz struktury generowanych w XXI wieku odpadów oraz
krótkie omówienie ich wpływu na ekosystem. Więcej uwagi poświęcono opakowaniom
ze względu na ich powszechność oraz różnorodność wykorzystania przez wszystkie
funkcjonujące podmioty gospodarcze. W celu przybliżenia problemu jakim są nieustannie
generowane odpady w różnej postaci, dokonano krótkiej klasyfikacji odpadów. Szczególnie
zwrócono uwagę na te odpady które stanowią największe zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi
oraz środowiska naturalnego. Na przykładzie materiałów zawierających włókna azbestowe
przedstawiono problem z jakim ekologistyka borykała się przez wiele lat w skali globalnej.
Odpowiedzią na problem stała się nowatorska metoda MTT opracowana przez polskich
naukowców w celu unieszkodliwienia wpływu odpadów azbestowych na otoczenie.

1. ISTOTA EKOLOGISTYKI
Przechodząc do sedna zagadnienia ekologistyki niezbędnym jest dobre zrozumienie pojęć
takich jak odpady oraz recykling bez których tematyka ekologistyki nie mogła by istnieć.
Odpady „są to zużyte dobra fizyczne oraz substancje stałe, ciekłe i gazowe powstające w
związku z bytowaniem człowieka lub jego działalnością gospodarcza, nieprzydatne w miejscu
lub czasie, w którym powstały oraz uciążliwe dla środowiska naturalnego” [Żakowska, 2008].
Natomiast recykling „jest procesem polegającym na odzyskiwaniu surowców wtórnych i/lub
energii z odpadów oraz zużytych dóbr fizycznych.” [Żakowska, 2008].
Ze względu na dużą intensywność działań zachodzących w gospodarce niekiedy
następuje trwałe naruszenie równowagi w ekosystemie. Ze zjawiskiem nadmiernej degradacji
środowiska naturalnego możemy się spotkać na obszarach zurbanizowanych, gdzie rozwój
różnych gałęzi przemysłu skoncentrowany jest na ograniczonej powierzchni. Brak kontroli
nad rozwojem np. przemysłu który generuje duże ilości różnorodnych odpadów
niejednokrotnie powoduje efekt domina wywierając ujemny wpływ rozwoju gospodarki
na ekosystem całego regionu a nawet kraju. W krajach wysoko rozwiniętych już dawno
zauważono wpływ logistyki transportowej, produkcyjnej oraz przemysłu na środowisko.
Obecnie za jedna z ważniejszych funkcji logistyki w relacji do ekosystemu jest recyrkulacja
określana również mianem recyklingu bądź odzysku. [Żakowska, 2008].
Nawiązując do powyższych definicji ekologistykę zdefiniować możemy jako system
który [Żakowska, 2008]:
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Opiera się na elementach zarządzania procesami odzysku, przepływem strumieni
odpadów oraz przepływem informacji w nich niezbędnych,
 Zapewnia odpowiednie przygotowanie oraz możliwości do efektywnej zbiórki,
gromadzenia, segregacji, przetwarzania oraz przygotowania do ponownego
wykorzystania odpadów wg specjalnie tworzonych zasad procesowo-technicznych
spełniających wymogi oraz normy prawne ochrony środowiska naturalnego,
 Pozwala na podjecie decyzji organizacyjnych i technicznych w kierunku zmniejszenia
ujemnych skutków oddziaływania na środowisko procesów: produkcyjnych,
dystrybucyjnych, zaopatrzeniowych, przetwórczych, konsumpcyjnych oraz
serwisowych.
Procesowi recyklingu w Unii Europejskiej średnio zostaje poddane 25% odpadów.
W Polsce jest jednak znacznie gorzej ponieważ odzyskujemy zaledwie 11% produkowanych
odpadów z czego 71% z nich jest składowanych [Eurostat, 2015]. Oczywiście trzeba
zaznaczyć że wiele z obecnie wytwarzanych produktów po wykorzystaniu nie podlega stricte
recyklingowi. Są to m.in. odpady medyczne czy elementy dawnych konstrukcji zawierające
groźny dla zdrowia azbest czy eternit. Odpady takie poddawane są pierwszej kolejności
unieszkodliwieniu które ma na celu „wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie zagrożenia
higieniczno sanitarnego z ich strony, które może być osiągnięte tylko poprzez procesy
połączone z odzyskaniem surowców wtórnych lub energii lecz także poprzez procesy
uporządkowanego składania na zorganizowanych składowiskach, spełniających normowe
wymogi ochrony środowiska” [Żakowska, 2008].
2. KLASYFIKACJA WYBRANYCH RODZAJÓW ODPADÓW
Zróżnicowana działalność człowieka wynikająca ze wzrostu możliwości
technologicznych poza korzyściami ekonomicznymi w postaci min. większych zdolności
produkcyjnych generuje bogate złoża odpadów które w zależności od źródła powstawania
podlegają klasyfikacji. Podstawowa klasyfikacja obejmuje podział na odpady komunalne,
przemysłowe, niebezpieczne oraz medyczne. Odpowiednia kategoryzacja odpadów nakreśla
cechy odpadu takie jak: stopień toksycznego wpływu na środowisko naturalne oraz życie
i zdrowie ludzi, zakres ponownego wykorzystania lub jego brak [Szołtysek,2009].
Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27.04.2001 odpady komunalne to odpady
„powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów
niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój
charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych”
[Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628, 2001]. Stanowią one pozostałość po intensywnej działalności
człowieka. Ich wielkość zależy od liczby ludności w aglomeracjach miejskich oraz wielkości
potrzeb których zaspokojenie jest nieodłącznym elementem tworzenia nowych, coraz to
większych ilości odpadów. Źródłem ich powstawania są gospodarstwa domowe oraz
podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie miasta w zakresie przemysłu,
handlu itp.
Ze względu na stopień oddziaływania na zdrowie i życie ludzi odpady komunalne dzielą
się na odpady bezpieczne oraz niebezpieczne które ze względu na duży stopień szkodliwości
wymagają specjalnej zbiórki oraz wiedzy dotyczącej eliminacji negatywnych skutków
wynikających z ich obecności. Ze względu na duże zróżnicowanie odpadów komunalnych
oraz konieczność odpowiedniej ich redukcji oraz zbiórki wszelkie pozostałości będące
wynikiem działalności człowieka w gospodarstwach domowych oraz aglomeracjach
miejskich wymagają prawidłowego sprecyzowania rodzaju odpadu. Odpady komunalne
tworzą więc: odpady z gospodarstw domowych, odpady wielkogabarytowe, odpady uliczne,
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odpady wynikające z renowacji oraz rozbudowy obiektów budowlanych oraz infrastruktury
miejskiej jak również elementy przyrody w postaci skoszonej trawy, gałęzie lub zeschłe
liście. [Szołtysek, 2009].
Analizując ogólną sytuację Polski według danych zebranych przez Główny Urząd
Statystyczny w latach 2000- 2014 ilość wytworzonych odpadów komunalnych się
zmniejszyła. W roku 2014 wytworzone odpady komunalne wyniosły 10330 tysięcy ton co
w porównaniu z rokiem 2000 stanowi spadek ich wielkości o ok. 16% [GUS, 2015]. Wielkość
odpadów komunalnych z podziałem na województwa polski w latach 2005, 2010, 2014
przedstawia poniższa tabela.
Rys. 1. Ilość odpadów komunalnych zebranych w poszczególnych województwach Polski.

2005
na jednego
Województwa

w tys.
ton

2010

mieszkańca
w kg.

w tys.
ton

2014

na jednego
mieszkańca

na jednego
w tys. ton

w kg.

mieszkańca
w kg.

Dolnośląskie

893

309

994

346

943

324

Kujawsko-pomorskie

448

217

515

249

546

261

Lubelskie

338

155

338

157

382

177

Lubuskie

280

277

297

294

328

321

Łódzkie

639

248

669

264

642

256

Małopolskie

630

193

766

232

764

227

Mazowieckie

1500

291

1573

301

1399

263

Opolskie

255

243

260

253

268

268

Podkarpackie

346

165

360

171

381

179

Podlaskie

268

223

243

204

275

230

Pomorskie

587

267

683

306

695

302

Śląskie

1307

278

1380

298

1552

338

Świętokrzyskie

185

144

200

157

199

157

Warmińsko-mazurskie

313

219

328

230

363

251

Wielkopolskie

862

256

915

268

1045

301

502
297
523
309
549
Zachodniopomorskie
Źródło: Opracowanie własne na podstawie : http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowiskoenergia/srodowisko/ochrona-srodowiska-2015,1,16.html (dostęp: 23. 01.2016).
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Kolejny rodzaj odpadów stanowią odpady przemysłowe które powstają w procesach
produkcyjnych. Ich wielkość zależy od postępu oraz możliwości technologicznych. Ważnym
czynnikiem kształtującym wielkość wytwarzanych odpadów na danym terenie jest rodzaj
prowadzonej działalności przemysłowej. Przykładowo w województwach dolnośląskim oraz
śląskim ilość odpadów przemysłowych jest większa niż w pozostałych województwach
ze względu na obecność surowców mineralnych takich jak np. węgiel. [Szołtysek, 2009].
Do odpadów przemysłowych należą min.: odpady mineralne, oleje, żużle z elektrowni
i elektrociepłowni, pozostałości po przemyśle lekkim np. tekstylia, niewykorzystane bądź
zniszczone materiały budowlane oraz tworzywa sztuczne będące nieodłącznym elegantem
przemysłu chemicznego. [Szołtysek, 2009]. Dokładną procentową ilość powstałych odpadów
co do ilości wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych w poszczególnych
województwach Polski przedstawia rysunek 2.
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Rys.2. Procentowa ilość występujących odpadów przemysłowych w poszczególnych województwach
Polski , względem ogólnej masy odpadów generowanych przez przemysł.

Źródło: Szołtysek J. (2009), Logistyka zwrotna, ILiM, Poznań.

Po głębszej analizie do odpadów przemysłowych zaliczyć możemy również różnego typu
opakowania traktowane jako pozostałość po wykorzystanym przez konsumenta w celach
przemysłowych bądź konsumpcyjnych produkcie. Są powszechnie wykorzystywane w każdej
dziedzinie gospodarki. Ze względu na wszechstronne zastosowanie, w dziedzinie logistyki
możemy określić ich funkcje które są definiowane przez unijne oraz krajowe akta prawne jak
również normatywne. Do funkcji tych należy zaliczyć:
 Funkcja marketingowa – dotyczy przede wszystkim opakowań jednostkowych
i zbiorczych, których nowoczesność konstrukcji, estetyka i atrakcyjność formy oraz
z zgodność z gustami nabywców zwiększają popyt konsumentów na określone grupy
wyrobów a jednocześnie opakowania te mogą być narzędziem walki konkurencyjnej
producentów.
 Logistyczna – opakowania umożliwiają transport, magazynowanie i dystrybucje,
w tym konfekcjonowanie wyrobu w celu sprzedaży detalicznej
 Informacyjna – opakowania są nośnikami informacji o wyrobie, opakowaniu,
warunkach transportu itp. Oraz poprzez kody kreskowe są nośnikami danych
związanych z dystrybucja w nowoczesnych systemach logistycznych, zarządzaniem
zasobami oraz gospodarka magazynowa
 Ekologiczna- opakowania substancji i preparatów niebezpiecznych chronią
środowisko naturalne przed działaniem tych substancji a opakowania wielokrotnego
użycia w znacznym stopniu ograniczają ich ilość i masę powstałych odpadów
opakowaniowych
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W tym miejscu należy podkreślić, że prawie każdy produkt wymaga ochrony
opakowania. Są one nieodzownym elementem gospodarki rynkowej a ich brak, bądź
niewłaściwy dobór często doprowadza do strat w wyniku zniszczenia towaru. W przypadku
opakowań dla wyrobów niebezpiecznych dla środowiska ograniczają one w miarę możliwości
zagrożenie ekologiczne. Różnorodne role opakowań w wielu przypadkach trudno pogodzić
z normami oraz wymogami ochrony środowiska oraz racjonalnymi zasadami gospodarki
odpadami opakowaniowymi. Duży wpływ maja na to również szczególnie surowe wymagania
dotyczące opakowań żywności (MAP CAP, MIP, CAP, EMA). Funkcja marketingowa
produktów na rynku dużej konkurencji często sprzeciwia się przydatności opakowania
do recyklingu co powoduje składowanie opakowań na wysypiskach odpadów. Problem ten
zazwyczaj dotyczy opakowań jednostkowych mających na celu zachęcenie klientów do kupna
towaru często niskiej jakości. Opakowania te kusza swoja atrakcyjnością oraz kolorami.
Konsumenci jednak często nie są świadomi że produkty oraz opakowania te nie spełniają
wymagań dotyczących ochrony środowiska [Żakowska, 2008].
Ważne znaczenie ze względu na dużą szkodliwość zarówno dla ludzi jak i środowiska
naturalnego stanowią odpady niebezpieczne. Ścisła Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych
zawarta jest w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku. w sprawie
katalogu odpadów [Rozporządzenie, 2001].
Każdy odpad będący zagrożeniem dla ludzi i całego ekosystemu wymaga stosowania
rygorystycznych przepisów, zachowania szczególnej ostrożności podczas ich
unieszkodliwiania oraz składowania. Dodatkowo ten typ odpadów generuje wysokie koszty
oraz ryzyko związane z transportem jak również wymaga stosowania nowoczesnych
technologii . Do odpadów niebezpiecznych zaliczamy min. baterie i akumulatory, odpady
promieniotwórcze oraz odpady medyczne i weterynaryjne. Poza wymienionymi przykładami ,
do odpadów niebezpiecznych które wymagają innowacyjnego podejścia oraz zastosowania
najnowszych osiągnięć technologicznych należą również odpady zawierające włókna
azbestowe [Ekolia.pl, 2012].

3. AZBEST A EKOLOGISTYKA
Azbest to nie do końca jak większość z nas sądzi materiał budowlany lecz grupa
nieorganicznych, metamorficznych minerałów o strukturze włókien. Zagłębiając się
w chemiczną definicje są to uwodnione krzemiany metali takich jak magnez, wapń, sód
i żelazo. Charakterystycznymi cechami azbestu są wysoka wytrzymałość mechaniczna,
elastyczność, miękkość, sprężystość, możliwość przędzenia, lekkość, odporność na działanie
czynników chemicznych i biologicznych, niskie przewodnictwo cieplne i elektryczne, wysoka
odporność na wysokie i niskie temperatury oraz jedna z najważniejszych niepalność [Renovo.
S.C., 2016]. Zatem azbest obecnie powinien być jednym z częściej wykorzystywanych
minerałów w każdym z sektorów gospodarki. Powodem przez który, tworzywo to jednak nie
jest wykorzystywane jest jego wysoka szkodliwość dla zdrowia jest wręcz niebezpieczny dla
życia. Pierwsze wzmianki o podejrzeniach o szkodliwości azbestu dla zdrowia pochodzą z
roku 1906. Współczesne metody badawcze pozwoliły jasno ustalić że azbest jest czynnikiem
chorobo- i rakotwórczym. Niebezpieczeństwo pojawia się dopiero wskutek rozpylenia
włókien mineralnych w powietrzu zazwyczaj w procesie produkcji, obróbki i eksploatacji
wyrobów zawierających włókna. Trafiają one do organizmu głównie za pomocą dróg
oddechowych, w niewielkim stopniu przez skórę. Obecnie źródłem narażenia może być
również woda a mianowicie woda gruntowa do której azbest trafia poprzez czynności podjęte
przez ludzi w celu samodzielnego jego unieszkodliwienia (w znacznym stopniu poprzez
zakopywanie płyt azbestowo-cementowych pokrywających dachy) [Renovo, 2016].
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Dzięki ustawie z dnia 19 czerwca 1997r o zakazie stosowania wyrobów zawierających
azbest zawartej w Dz.U. 1997 Nr 101 poz. 628 zgodnie z art. 1 „zakazuje się produkcji
wyrobów zawierających azbest. Ilekroć mowa jest o azbeście należy rozumieć następujące
włókniste krzemiany: chryzotylowy, krokidolitowy, amozytowy, antofilitowy, tremolitowy,
aktynolitowy”.” W zakresie dotyczącym wprowadzania do obrotu i stosowania włókien
azbestu i wyrobów zawierających włókna azbestu dopuszcza się wprowadzenie do obrotu
i stosowanie diafragm do istniejących instalacji elektrolitycznych zawierających azbest
chryzotylowy oraz stosowanie wałów z azbestu chryzotylowego stosowanych do ciągnienia
szkła zainstalowanych lub znajdujących się w użytku przed dniem 1 stycznia 2005r. Do czasu
ich zużycia lub do czasu kiedy będą dostępne substytuty azbestowe, w zależności od która
okoliczności wystąpi wcześniej.” [Dz.U. 1997 nr 101 poz. 628, 1997]. Na dzień dzisiejszy
zgodnie z ustawa produkty zawierające niebezpieczny składnik powinny w zdecydowanej
większości wyjść z użytku jednak nadal w użyciu jest ok 3000 technologii zawierających
azbest. Są to m.in. płyty dekarskie, kurtyny teatralne oraz koce gaśnicze, tkaniny
wygłuszające [Renovo. S.C., 2016]. Wymogi prawne i Polska troska o środowisko
doprowadziły w 2008 roku do wynalezienia metody MTT której zadaniem jest
unieszkodliwianie groźnych dla zdrowia włókien mineralnych przez wrocławska firmę.
Metoda MTT (Microwave Thermal Treatment) „polega na termicznej destrukcji
niebezpiecznych włókien azbestowych poprzez ich nagrzewanie energią mikrofalową, (...)
eternit lub inne odpady zawierające azbest, po wstępnym skruszeniu (w kruszarce o specjalnej
hermetyzowanej konstrukcji) mieszane są z niewielkimi ilościami substancji wspomagającej
i wprowadzane do komory reaktora mikrofalowego. W wyniku nagrzewania mieszaniny
do wysokiej temperatury struktura krystaliczna włókien azbestowych ulega przemianie
w formę bezpostaciową” [ATON-HT S.A., 2016]. Schemat instalacji wykorzystywanej
w metodzie MTT z podziałem na etapy oraz poszczególne strefy przedstawia rysunek 3.
Rys.3. Schemat instalacji do utylizacji odpadów zawierających włókna azbestu.

Źródło: Linert S., (2008), Utylizacja azbestu w technologii MTT-w aspekcie badań i analiz laboratoryjnych,
[online] http://www.ekoprojedu.pl/pliki/Inzynieria/Utylizacja%20azbestu%20w%20technologii%20MTT%20%
E2%80%93%20w%20oparciu%20o%20przeprowadzone%20badania.pdf (dostęp 25.01.2016).
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Rys. 4. Przekrój pionowy reaktora ATON 200 wykorzystywanego do unieszkodliwiania azbestu poprzez metodę
MTT

Źródło: http://cbr.aton.com.pl/ (dostęp 25.01.2016).

Specjalnie wytwarzana substancja wspomagająca odpowiada za usprawnienie procesu
absorpcji mikrofal przez skruszone odpady niezależnie od ich podstawowego składu. Wpływa
obniżająco również na temperaturę w której zachodzi proces całkowitego unieszkodliwienia
groźnych włókien. Substancja pozwala również poprawić całkowitą efektywność
energetyczną procesu [ATON-HT S.A., 2016].
Cały proces jest bezodpadowy natomiast w jego wyniku powstaje użyteczny produkt
wykorzystywany w budownictwie. Materiał o strukturze podobnej do pumeksu, o dużej
powierzchni cząstek, porowaty i kruchy. Jest nietoksyczny nie posiada niebezpiecznych
włókien i jest wykorzystywany jako dodatek do betonów oraz w technologiach budowy dróg.
Atonit bo tak nazwano produkt jest dopuszczony do obrotu handlowego oraz posiada
wymagane aprobaty Instytutu Techniki Budowlanej, Instytutu Higieny Pracy oraz
Państwowego Zakładu Higieny [ATON-HT S.A.,2016].
Mając na uwadze specyfikę rozmieszczenia odpadów azbestowych w gospodarce oraz
dla eliminacji uciążliwego i niebezpiecznego dla zdrowia transportu odpadów azbestowych
opracowana została konstrukcja linii technologicznej zamontowanej na dwóch przewoźnych
kontenerach. W jednym zamontowane są elementy kruszące płyty eternitowe, mieszalnik oraz
system transportujący niebezpieczny ładunek do komory reaktora, który wraz z niezbędnymi
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instalacjami znajduje się w drugim kontenerze. Aby zminimalizować zagrożenia związane
z przemieszczaniem niebezpiecznych odpadów kontenery powinny zostać ustawione
w pobliżu miejsca demontażu płyt eternitowych.
Na rys. 5 i 6 przedstawiono zdjęcia mikroskopowe materiału zawierającego azbest przed
obróbką metodą MTT (rys. 5) oraz eternit (mieszanka azbestu i cementu) po obróbce metodą
MTT (rys. 6).
Rys. 5. Zdjęcie mikroskopowe materiału zawierającego azbest przed obróbką MTT

Źródło: Linert S., (2008), Utylizacja azbestu w technologii MTT-w aspekcie badań i analiz
laboratoryjnych,[online] http://www.ekoprojedu.pl/pliki/Inzynieria/Utylizacja%20azbestu%20w%20technologii
%20MTT%20%E2%80%93%20w%20oparciu%20o%20przeprowadzone%20badania.pdf/ (dostęp 25.01.2016).
Rys. 6. Eternit po obróbce termiczno-mikrofalowej, widziany pod elektronowym mikroskopem skaningowym

Źródło: Linert S., (2008), Utylizacja azbestu w technologii MTT-w aspekcie badań i analiz laboratoryjnych,
[online] http://www.ekoprojedu.pl/pliki/Inzynieria/Utylizacja%20azbestu%20w%20technologii%20MTT%20%
E2%80%93%20w%20oparciu%20o%20przeprowadzone%20badania.pdf/ (dostęp 25.01.2016).
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PODSUMOWANIE
Obserwując funkcjonowanie gospodarki pod względem odpadów na przestrzeni ostatnich
dekad jesteśmy świadkami gruntownej zmiany podejścia społeczeństwa oraz przedsiębiorstw
do tematyki ekologii. Wiemy obecnie o negatywnych skutkach naszego funkcjonowanie
i staramy się je eliminować bądź ograniczać w miarę możliwości nim jeszcze powstaną.
Wyższa świadomość oraz obowiązek wdrożenia procesów ekologistki przyczyniły się
do powstania trendu ekologicznego, do rozwoju gospodarki oraz do powstania nowych nauk
i technologii. W oparciu o te technologie oraz najnowsze osiągnięcia naukowe opracowano
w Polsce nowatorską technologie skutecznego i stosunkowo ekonomicznego
unieszkodliwiania niebezpiecznych odpadów zawierających azbest. Technologia MTT
(Microwave Thermal Treatment) może w krótkim czasie wyprzeć stosowaną do tej pory nie
ekologiczna procedurę zakopywania odpadów azbestowych. Metoda pozwala na zachowanie
pełni bezpieczeństwa dla otoczenia, możliwości prowadzenia unieszkodliwiania azbestu na
miejscu występowania bądź jego pobliżu przy jednoczesnej eliminacji kosztownego
i niebezpiecznego transportu odpadów oraz przeprowadzenie procesu całkowicie
bezodpadowo lecz uzyskując przydatny dla budownictwa materiał. Stosowanie tej technologii
może pozwolić na rezygnację z budowy nowych składowisk odpadów azbestowych
co ograniczy koszty środowiskowe, finansowe oraz społeczne wynikające z protestów
prowadzonych przeciwko powstaniu kolejnych składowisk w okolicy zamieszkanych
terenów.
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WYBRANE PRZYKŁADY POZYSKIWANIA ENERGII Z
ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ JAKO SPOSÓB OGRANICZANIA
SZKODLIWOŚCI WSPÓŁCZESNEJ DZIAŁALNOŚCI
WPROWADZENIE
Transport oraz logistyka chociaż niosą ze sobą wiele korzyści dla ludzkości
to odpowiadają również za pewne zagracenia związane z wpływem na środowisko naturalne.
Przyczyniają się one do zwiększenia emisji zanieczyszczenia powietrza, co następnie
oddziałuje negatywnie na: środowisko przyrodnicze i zdrowie człowieka. Istotne jest, zatem
tworzenie alternatywnych rozwiązań. Odnawialne źródła energii mają za zadanie zastąpić
substancje, których wydobywanie może się wkrótce zakończyć i dodatkowo, które niszczą
środowisko przyrodnicze. Celem niniejszej pracy jest analiza alternatywnych rozwiązań
w logistyce i transporcie jako sposoby ograniczania szkodliwości współczesnej.
1. KWESTIA DEGRADACJI ŚRODOWISKA I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ
ENERGII
Do środowiska trafiają duże ilości metali ciężkich i pewne ilości pierwiastków
promieniotwórczych. W wyniku stosowania suchych metod odsiarczania powstają duże ilości
odpadów w postaci nieprzereagowanych sorbentów (CaO) oraz popiołów z siarczanami.
W przypadku spalania w kotłach fluidalnych udział produktów odsiarczania w popiele
stanowi do 50%, powodując znaczne zmiany chemiczne podczas składowania. Natomiast
zastosowanie technik niskoemisyjnych spalania powoduje wzrost zawartości części palnych
w odpadach paleniskowych.
Największym jednak problemem w wyniku paliw nieodnawialnych jest zwiększanie się
efektu cieplarnianego, jak i powiększanie sfer występowania smogu. Efekt cieplarniany
polega na konwersji promieniowania słonecznego krótkofalowego o długości 0,1 ÷ 4 mm,
które przenika przez atmosferę ziemską, na promieniowanie podczerwone, długofalowe
o długości fali 4 ÷ 80 mm. Promieniowanie to zostaje częściowo uwięzione (zaabsorbowane)
przez gazy cieplarniane w atmosferze ziemskiej, podnosząc jej średnią temperaturę o 33
stopnie Celsjusza i zapewniając tym samym warunki do życia na Ziemi [Lewandowski,
2007].
Istnieją także pozostałe negatywne skutki energetyki konwencjonalnej, jej wpływ
na otoczenie jest następujący [Dobrzańska, 2008]:
 zakwaszenie atmosfery tlenkami siarki i azotu, wskutek czego giną lasy oraz zamiera
życie w rzekach i jeziorach,
 brak tlenu w środowisku morskim, co jest następstwem emisji tlenków azotu, zaburza
równowagę pokarmową w morzu ze szkodą dla żyjących w nim organizmów
roślinnych i zwierzęcych,
 zanieczyszczenie wód zaskórnych metalami ciężkimi wymywanymi z nieprawidłowo
składowanych popiołów i żużli, a także produktami ubocznymi powstającymi podczas
oczyszczania spalin metodami mokrymi i suchymi,
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szkody górnicze, zasolenie rzek wodami z kopalń, skutki transport paliw (na przykład
węgla do elektrociepłowni, gazu i ropy rurociągami).
Współcześnie mając na względzie problemy degradacji środowiska, zwiększa się
zainteresowanie alternatywnymi źródłami energii. Jeszcze do połowy XX wieku nie
uznawano degradacji środowiska za istotną. Dopiero zwiększająca się integracja w nie, a tym
samym liczne zauważalne konsekwencje wymusiły wprowadzenie odpowiednich relacji
pomiędzy człowiekiem, a jego środowiskiem. Tym samym pojawiły się poszukiwania
racjonalizacji ingerencji [Dobrzańska, 2007].
Energetyczne zasoby przyrody tworzą energię pierwotną. Rozdzielamy je na odnawialne
i nieodnawialne. Do naturalnych paliw, stanowiących nieodnawialne źródła energii zaliczyć
można paliwa organiczne i paliwa jądrowe. Paliwa organiczne to węgiel kamienny i brunatny,
torf, łupki bitumiczne, ropa i gaz ziemny, zaś paliwa jądrowe podzielić można na
rozszczepialne – głównie uran i tor, które występują w naturze w postaci związków, na
przykład U3O3 i ThO2 oraz paliwa jądrowe energii syntezy czyli fuzji jądrowej, takie jak
deuter, lit i hel [Chmielniak, 2008].
Ocena zasobów paliw przeprowadzana jest w wielu kategoriach. Dwie podstawowe
z nich dotyczą zasobów geologicznych, czyli możliwych do wydobycia w dalszej przyszłości
oraz rezerw paliw, czyli zasobów nadających się do ekonomicznej eksploatacji.
Rezerwy paliw mogą być klasyfikowane znacznie bardziej szczegółowo. W polskim
górnictwie węgla kamiennego wyróżnia się na przykład rezerwy bilansowe, przemysłowe
i operatywne. Przez zasoby bilansowe rozumie się tę część zasobów geologicznych, których
eksploatacja jest technicznie i ekonomicznie, jeśli chodzi o daną sytuację na rynku paliw
uzasadniona. Zasoby przemysłowe są tymi, które pozyskuje się w odpowiednich warunkach
zagospodarowania złoża. Składają się one z zasobów operatywnych i nieuniknionych
w procesie wydobywczym strat [Chmielniak, 2008].
Według W. M. Lewandowskiego energetyka konwencjonalna posługuje się energią
chemiczną, znajdującą się w paliwach naturalnych do produkcji energii cieplnej
w kotłowaninach i ciepłowniach, energetycznej w elektrowniach lub energii elektrycznej
i cieplnej w elektrociepłowniach. Sposób ten, wykorzystujący gospodarkę skojarzoną jest
ekonomiczny. Paliwa dzieli się na paliwa stałe, takie jak węgiel kamienny, węgiel brunatny
i torf, paliwa płynne, takie jak ropa naftowa, lekki olej opałowy, ciężki olej opałowy, olej
Diesla, benzyna i inne, paliwa gazowe, na przykład gaz ziemny oraz paliwa nuklearne, takie
jak uran [Lewandowski, 2007].
Paliwa naturalne, które jeszcze służą ludziom dostępne będą po ich odkryciu na około
150-200 lat. Szacunki te przeprowadzone były przy uwzględnieniu, iż wydobycie kopalin
naturalnych nie wzrośnie. Ze względu jednak na zwiększające się zużycie paliw zasoby
zostaną szybciej zużyte. Zgodnie z raportem Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetyki,
zaprezentowanym na obradach tego organu w Krakowie we wrześniu 1999 roku zasoby
węgla w Polsce wynoszą 117 milionów ton, co przy obecnym zużyciu na poziomie 117
milionów ton rocznie zapewnia Polsce pokrycie potrzeb na ten rodzaj nośnika energetycznego
na 470 lat. Jest to dwukrotnie dłużej, niż podaje uśredniony wskaźnik w skali światowej
[Lewandowski, 2007].
Nie należy zapominać, że około 90% światowej energii pochodzi z zasobów paliw
kopalnych. Jest to element służący ludzkości do prowadzenia podstawowej formy życia, tym
samym prowadzenia działalności gospodarczej. Pomimo świadomości w jaki sposób wpływa
się na środowisko zniszczenia spowodowane wydobyciem, transportem, przeróbką
i stosowaniem paliw kopalnych są ogromne. W czasie spalania uwalniają się do środowiska
gazy toksyczne, metale ciężkie, toksyczne związki organiczne, substancje radioaktywne
i dwutlenek węgla. Energię jądrową należy postrzegać zatem jako rozwiązanie alternatywne
dla paliw kopalnych [Górzyński, 2007].
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Oddziaływanie energetyki na środowisko dotyczy w szczególności elektrowni cieplnych,
hydroelektrowni i elektrowni niekonwencjonalnych. Pozyskiwanie, spalanie zasobów
kopalnych w sposób negatywny oddziałuje na środowisko, atmosferę. W czasie spalania
węgla kamiennego oraz brunatnego powstają substancje zanieczyszczające środowisko,
zalicza się do nich min. ditlenek węgla i siarki, tlenek węgla, odpady paleniskowe
[Górzyński, 2007].
Pojawiło się pojęcie zrównoważonego rozwoju, którego celem jest dobre życie, przy
zachowaniu bioróżnorodności, równości społecznej i dostatku zasobów naturalnych [Berdo,
2006]. Jest to określenie szerokie, oznacza, iż konieczne jest integracja na różnym poziomie
wielu dziedzin. Duże znaczenie odgrywa edukacja społeczne, koncepcja ta poruszana była na
Szczycie Ziemi w 1992 roku w Rio de Janeiro. Zachowanie to służy tworzeniu
odpowiedniego podejścia do naprawy ekosystemu, zwiększenia świadomości ludzi [Białek,
2007]. W 1992 roku w Rio de Janeiro na Międzynarodowej Konferencji ONZ Dotyczącej
Środowiska i Rozwoju (UNCED) została podpisana Ramowa Konwencja ONZ w sprawie
Zmian Klimatu (UNFCCC), zwana także „Konwencją Klimatyczną” [Kenig, 2009]. Tam też
wskazano, że współczesne problemy i zagrożenie dla środowiska to wspólny problem
ludzkości, z którym trzeba sobie poradzić. Zmiany środowiska posiadają charakter globalny,
oddziałują negatywnie na wszystkie państwa. Wyższe wskaźniki emisji gazów cieplarnianych
występują w krajach bardziej rozwiniętych.
Odnawialne źródła energii coraz częściej omawiane są w literaturze. Według ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 roku „Prawo energetyczne” odnawialne źródło energii to źródło
wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego,
geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną
z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania
lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych
[Dz. U. 2006 Nr 89 poz. 625, 2006].
W. M. Lewandowski wskazuje, że odnawialne źródła energii to takie, których zasoby
utrzymują się na stałym poziomie i tak długo, jak długo będzie trwał Układ Słoneczny wraz
z Ziemią, nie ulegną wyczerpaniu w przeciwieństwie do nieodnawialnych źródeł energii,
których naturalne zasoby systematycznie się kurczą. Ich proekologiczność wynika z faktu,
że są one nierozerwalnie związane z naturalnymi procesami przyrodniczymi wywołanymi
aktywnością Słońca, Księżyca i Ziemi [Lewandowski, 2007].

1.1. ENERGETYKA WODNA
Elektrownie wodne podzielić można na elektrownie zawodowe oraz elektrownie lokalne
czyli tak zwane małe elektrownie wodne. Koszt produkcji energii w pierwszym typie
znacznie przekracza koszt wytwarzania energii w elektrociepłowniach, natomiast koszt
produkcji energii w elektrowniach lokalnych jest podobny jak w elektrociepłowniach. W skali
światowej hydroelektrownie są źródłami około 25% wytwarzanej energii elektrycznej.
W Polsce energetyka wodna wykorzystywana jest w niewielkim stopniu, głownie przez
drobnych inwestorów, budujących na stopniach wodnych małe elektrownie. Mimo
niewielkich energetycznych zasobów wodnych, istnieje jeszcze potencjał rozwoju tego
sposobu wytwarzania energii elektrycznej w naszym kraju. Można też zwiększyć moc
istniejących już elektrowni poprzez modernizację agregatów prądotwórczych
[Borycka, 2005].
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1.2. ENERGIA GEOTERMALNA
Stanowi ją naturalna energia pochodząca z wnętrza ziemi, która kumuluje się w gruntach,
skałach oraz płynach, jakie wypełniają szczeliny skalne skorupy ziemskiej. Przenoszona jest
z wnętrza ziemi na jej powierzchnię na zasadzie przewodzenia i konwekcję i jest w zasadzie
niewyczerpywana. Energię geotermalną wykorzystuje się na dwa sposoby – poprzez
stosowanie płynów niskotemperaturowych i średniotemperaturowych w ciepłownictwie,
do celów rekreacyjnych i w rolnictwie oraz poprzez wykorzystanie płynów o wysokiej
temperaturze do napędzania turbin generujących energię elektryczną.
Wody geotermalne mające temperaturę wyższą ni 1500C występują w strefach
przybrzeżnych Oceanu Spokojnego, w łańcuchu alpejsko - himalajskim i na obrzeżach Afryki
oraz kilku grup wysp na środkowym i południowym Pacyfiku. W Polsce od dawna wody
geotermalne wykorzystuje się w medycynie, jednak dopiero niedawno podjęto badania
dotyczące możliwości wykorzystania ich do celów grzewczych. Ich zasoby na terenie naszego
kraju skoncentrowane są przede wszystkim na obszarze niżowym, zwłaszcza w pasie
od Szczecina do Łodzi, w rejonie grudziądzko - warszawskim oraz w rejonie przedkarpackim,
gdzie w subbasenie podhalańskim woda geotermalna występuje w warunkach artezyjskich
(ok. 25 atm. na wpływie) temp. 35 - 1200C i całkowitym zasoleniu nie przekraczającym 3g/l
[Borycka, 2005].

1.3. ENERGETYKA WIATROWA
Ten typ energetyki wykorzystywany jest już od dawna, dlatego też oferowane w tym
zakresie rozwiązania i zastosowania cechuje duża różnorodność. Dawniej energia wiatru
wykorzystywana była do napędu młynów, tartaków, pomp wodnych i czerpaków. Obecnie
stosowane są konstrukcje, które służą do wytwarzania energii elektrycznej. Energię
elektryczną charakteryzuje bowiem wysoka jakość oraz łatwość przesyłania przez istniejące
sieci energetyczne. Przy rocznej średniej prędkości wiatru (4-5 m/s) można uzyskać średnią
moc 250-750 kW z 1 km2 obszaru. Warto też dodać, technologie wytwarzania energii
elektrycznej w siłowniach wiatrowych są znacznie bardziej przyjazne dla środowiska niż
konwencjonalne technologie uzyskiwania energii. Ponadto światowy roczny potencjał energii
wiatru jest około pięć tysięcy razy większy niż energia uzyskiwana ze spalonego węgla.
Najwięcej energii wiatrowej wytwarzają Dania oraz Niemcy. W Polsce wykorzystanie
energii wiatrowej zaczęło się rozwijać na początku lat dziewięćdziesiątych, przede wszystkim
na wybrzeżu. Rejonami o doskonałych warunkach wiatrowych są obszar Morza Bałtyckiego
i Suwalszczyzna, a rejonami o średnich warunkach wiatrowych Równina Mazowiecka,
Beskid Śląski i Żywiecki oraz wschodnia część Kotliny Sandomierskiej [Borycka, 2005].
1.4. ENERGIA PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO
Z ekologicznego punktu widzenia energia promieniowania słonecznego jest najbardziej
atrakcyjną z wszystkich odnawialnych źródeł energii, gdyż jej wykorzystanie nie powoduje
żadnych skutków ubocznych, szkodliwych emisji i zubożenia zasobów naturalnych tej
energii, nie zakłóca stanu naturalnego środowiska, nie wpływa na krajobraz, ani życie
zwierząt czy roślin. Ilość energii słonecznej, jaka dociera do powierzchni Ziemi w ciągu roku
o tysiąc razy przekracza zapotrzebowanie energetyczne na całym świecie.
Najlepszymi miejscami na kuli ziemskiej do wykorzystania energii słonecznej są kraje
położone na mniejszych szerokościach geograficznych, gdzie procent bezchmurnych dni
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w roku jest bardzo wysoki. W Polsce warunki poboru energii promieniowania słonecznego
są zdecydowanie gorsze niż na przykład na południu Europy [Borycka, 2005].
Z racji fizykochemicznej natury przemian energetycznych promieniowania słonecznego
wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje konwersji [Borycka, 2005]:
 konwersja fotoelektryczna, zwana też konwersją fotowoltaiczną, prowadzi do
przetworzenia energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną, największe
zastosowanie ma w Stanach Zjednoczonych, Japonii i Europie Zachodniej,
 konwersja fototermiczna, zwana konwersją cieplną, polega na przemianie energii
promieniowania słonecznego w energię cieplną, stanowi ona metodę heliotermiczną,
w elektrowniach słonecznych stosuje się zwierciadła, tak zwane heliostaty, które
skupiają promieniowanie słoneczne na absorbencie pochłaniającym ciepło. Przez
absorbent przepływa substancja robocza przenosząca ciepło do wytwornicy pary,
której strumień może napędzać generator elektryczny,
 konwersja fotochemiczna energii promieniowania słonecznego polega na wiązaniu
energii w związkach chemicznych budowanych przez rośliny w procesach asymilacji
dzięki fotosyntezie, produktem tej przemiany jest biomasa wykorzystywana w postaci
żywności do zaopatrzenia ludzi i zwierząt w energię potrzebną do życia, a jej
bezpośrednie spalanie wytwarza energię.

1.5. BIOMASA
Jest to substancja organiczna pochodzenia roślinnego albo zwierzęcego, która
produkowana jest z energii słonecznej, dwutlenku węgla z atmosfery i wody pobieranej
z gleby. Można jej używać do bezpośredniego spalania w formie słomy, drewna, osadów
ściekowych podobnych do torfu, czy też odpadów: komunalnych zawierających makulaturę
i odpadów rolno - spożywczych. Jest to surowiec odnawialny, a uzyskana z niego energia nie
zanieczyszcza środowiska naturalnego, wręcz przeciwnie, w atmosferze następuje redukcja
CO2, który powoduje między innymi zjawisko efektu cieplarnianego. Powstaje przy
przetwarzaniu produktów roślinnych oraz występuje w postaci materiału roślinnego, który
hodowany jest wyłącznie w celach energetycznych na plantacjach topoli i wierzby.
Do biomasy pochodzenia zwierzęcego zalicza się biogaz pozyskiwany z fermentacji
gnojowicy zwierzęcej, z fermentacji osadów w oczyszczalniach ścieków i z fermentacji
odpadów organicznych na wysypiskach śmieci czyli gaz wysypiskowy [Borycka, 2005].

2. INNOWACJE W TRANSPORCIE I LOGISTYCE W CELU OGRANICZANIA
SZKODLIWOŚCI DZIAŁAŃ
Współcześnie w Unii Europejskiej zwraca się uwagę na ilość spalin, zastosowanie się do
norm czystości spalin, ograniczania emisji substancji toksycznych przez silniki spalinowe
wymusza na konstruktorach wprowadzanie nowych rozwiązań. Ukierunkowane są one
na zmniejszanie przyczyn występowania związków toksycznych, jak i neutralizacji
istniejących już, prowadząc do obniżenia ilości emitowanych zanieczyszczeń.
Współcześnie rozwiązania konstrukcyjne zależą od rodzaju silnika, istniejącej
pojemności skokowej. Coraz częściej dostrzega się tzw. amerykanizacje silnikowe, która
związana jest z: obniżeniem prędkości obrotowej wału korbowego silnika, wzrostem
pojemności skokowej, obniżeniem mocy uzyskiwanej z jednostki pojemności silnika,
wydłużeniem skoku tłoka.
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Za jedno ze skuteczniejszych sposobów zmniejszenia toksyczności spalin i hałasu uznaje
się ograniczenie wysilenia silnika. W zakres przedsięwzięć stosowanych w silnikach
wyróżnia się min. ograniczenie zużycia oleju, rozwiązania skracające czas silnika, stosowanie
paliw o zmniejszonej zawartości siarki, chłodzenie powietrza doładowującego, jak i inne.
W silnikach o zapłonie iskrowym (ZI) rozpowszechnianie się płomienia po zaistnieniu
zapłonu następuje w sposób niekontrolowany w ramach wąskiego frontu płomienia,
w konsekwencji czego czas palącej się cząsteczki jest zbyt krótki, aby właściwie doszło
do spalenia. Próba zapewnienia spalania ubogich mieszanek w silnikach ZI spowodowana jest
chęcią zmniejszenia zużycia paliwa, jak i ograniczenia zawartości składników toksycznych
w spalinach. W ramach spalania ubogich mieszanek udało się zaobserwować obniżenie
temperatury spalin o 100-150°C. To zaś wpływa na zwiększenie sprawności pracy
silnika [Swolkień, 2005].
Współcześnie wykorzystuje się rozwiązania konstrukcyjne systemów spalania o ładunku
uwarstwionym. Stosuje się do tego różne metody uwarstwienia mieszanki, realizuje się
poprzez: właściwe ukierunkowanie wtrysku paliwa, zaprowadzenie uzupełnionej mieszanki
z zewnątrz cylindra, doprowadzenie mieszanki do środowiska świecy. Do systemów spalania
dwustopniowego wykorzystuje się PCI firmy Volkswagen, realizowane na silnikach
o zapłonie samoczynnym. Zastosowanie tej metody pozwala na dużą redukcję NO oraz CO,
dostrzegalna jest jednak nadal znaczna emisja węglowodorów.

PODSUMOWANIE
W dobie społeczeństwa informacyjnego rośnie świadomość dotycząca ekologii
w transporcie i logistyce. Należy przypuszczać, że coraz więcej przedsiębiorstw jest i będzie
zainteresowanych wdrożeniami z obszaru zrównoważonego rozwoju. Przedsiębiorstwa
realizujące procesy logistyczne, coraz częściej stają się otwarte na nowatorskie rozwiązania
w szczególności w procesach transportowych, z których korzyści czerpie wiele podmiotów
bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych w łańcuch dostaw. Bardzo pomocna jest Komisja
Europejska, która wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa. Decyzje w tym zakresie muszą
być podejmowane przede wszystkim w sposób spójny z działaniami unijnymi, zwłaszcza
w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju transportu w całej Europie.
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ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z PRZEWOZEM MATERIAŁÓW
NIEBEZPIECZNYCH ZA POŚREDNICWTEM ŚRODKÓW TRANSPORTU
SAMOCHODOWEGO
WPROWADZENIE
W świetle ustawy przez przewóz drogowy towarów niebezpiecznych rozumie się każdy
transport towarów niebezpiecznych pojazdem po drogach publicznych lub innych drogach
ogólnodostępnych, z uwzględnieniem postojów wymaganych podczas przewozu oraz
czynności związanych z tym przewozem [Dz. U.2011.244.1454, 2011].
Lekceważenie zasad bezpieczeństwa w ramach przewozu oraz kontaktu z materiałami
niebezpiecznymi może skutkować konsekwencjami w postaci wybuchów, pożarów czy też
skażeń środowiska naturalnego. W celu zminimalizowania wystąpienia zdarzeń zagrażających
bezpieczeństwu, ustawodawca dość szczegółowo uregulował kwestie przewozu materiałów
niebezpiecznych.
Niebezpieczeństwo związane z przewozem materiałów niebezpiecznych nasila się, gdy
transportowane są one na obszarze miast. Nieustannie rejestruje się miejsca, które
kwalifikowane są jako obszary zagrożenia chemiczno – ekologicznego. Powstają one na
skutek nie zastosowania się do zasad obowiązujących w drogowym transporcie towarów
niebezpiecznych.
Celem pracy jest analiza wybranych aspektów związanych z zagrożeniami oraz
bezpieczeństwem przy przewozie materiałów i towarów niebezpiecznych środkami
transportu. Podejmowanie tego tematu jest uzasadnione faktem, iż towary niebezpieczne
obecne są w życiu codziennym każdego człowieka, ważne jest informowanie o tym w jaki
sposób z nich korzystać oraz w jaki sposób powinny być zabezpieczane i przechowywane aby
nie zagrażały życiu człowieka oraz miały jak najmniejszy negatywny wpływ na środowisko.
1. MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przewóz ładunków niebezpiecznych.
Podejmując rozważania w przedmiotowym temacie w pierwszej kolejności należy wskazać
czym są materiały niebezpieczne. Przymiotnik niebezpieczne opisuje materiały oraz
przedmioty, które ze względu na właściwe im cechy, w przypadku niewłaściwego
obchodzenia się z nimi w czasie transportu lub operacji przeładunkowych, mogą wywołać
zagrożenie bezpieczeństwa [Rydzkowski, 2008]. Z punktu widzenia prawnego, towary
niebezpieczne to takie materiały i przedmioty, których przewóz, na podstawie stosownych
przepisów, jest albo zabroniony, albo dopuszczony jedynie w warunkach określonych w tych
przepisach [Marcinak – Nejder, 2006].
Bezpieczeństwo stanowi istotną potrzebę egzystencjonalna, każdy człowiek dąży bowiem
do stabilizacji swojego życia, w tym kontekście stabilizacji nierozłącznie towarzyszy
bezpieczeństwo [Sulowski, 2009]. Brak bezpieczeństwa rozumiany jest jako zagrożenie.
Identyfikacja zagrożeń oraz wiedza o nich staje się podstawowym warunkiem do wszczęcia
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działań zapobiegawczych. Uszkodzenie ciała ludzkiego, rozstrój zdrowia, śmierć,
uszkodzenie lub zniszczenie dóbr materialnych, a także skażenie środowiska naturalnego –
właśnie takie zagrożenia niesie za sobą niewłaściwe zachowanie względem materiałów
niebezpiecznych.
Przepisy regulaminu RID określają, sposób w jaki materiał niebezpieczny należy
zabezpieczyć, oznakować i przygotować do przewozu, aby w zwyczajnych warunkach nie
stwarzały zagrożenia. Sporą wagę przyłożono do przepisów określonych warunkami
technicznymi opakowań i środków transportu, tzn. elementów wpływających
na bezpieczeństwo przewozu bez uwzględnienia miejsca realizacji. W świetle regulaminu
RID materiały i przedmioty niebezpieczne zostały przypisane do niżej wymienionych klas 1, w
zależności od ich właściwości i zagrożenia jakie mogą ze sobą nieść [Dragacz, 1994]. Ogólnie
przyjętą klasyfikację towarów i materiałów opisywanych jako niebezpieczne wraz z ich
oznaczeniami przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych
NR KLASY

1

NAZWA KLASY

1.

Materiały i przedmioty wybuchowe (amunicja,
bezpieczniki, fajerwerki)

2.

Gazy (neon, propan, butan, acetylen)

3.

Materiały ciekłe zapalne (farby, alkohole, kleje,
aceton, paliwo)

4.1.

Materiały stałe zapalne, substancje samo
reaktywne ora materiały stałe odczulone
(zapałki, siarka)

4.2.

Materiały samozapalne (biały lub żółty fosfor,
magnez)

4.3.

Materiały wydzielające w zetknięciu z wodą
gazy palne (sód, karbit)

5.1.

Materiały utleniające (wybielacze, wapno,
nawozy)

OZNACZENIE

Towary niebezpieczne dzielą się na 13 klas na podstawie zagrożenia dominującego.
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NR KLASY

NAZWA KLASY

OZNACZENIE

Materiały zakaźne (wirusy, bakterie,
szczepionki)

6.2.

7.

Materiały promieniotwórcze (radioaktywne)

8.

Materiały żrące (kwas siarkowy, rtęć)

9.

Różne niebezpieczne materiały i przedmioty
(azbest)

Źródło: opracowanie własne.

Transport samochodowy jest najczęściej stosowany, ze względu na szybkość przewozu
towarów i materiałów. Udział transportu samochodowego w okresie od roku 2005 do roku
2014 w ogólnym transporcie przedstawia tabela 2.
Tabela 2. Transport drogowy w transporcie ogółem
Rok

Transport ogółem

Transport
samochodowy
W tys. ton
1 422 576
1 079 761
2005
1 426 223
1 113 880
2006
1 531 876
1 213246
2007
1 655 714
1 339 473
2008
1 690 253
1 424 883
2009
1 795 573
1 596 209
2010
1 912 178
1 594 509
2011
1 844 070
1 548 111
2012
1 848 348
1 553 050
2013
1 839 961
1 547 883
2014
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Udział procentowy

77,9
78,1
79,2
80,9
84,3
83,5
83,4
83,95
84,02
84,13

Decydujący udział transportu drogowego niesie zagrożenia dla środowiska
i bezpieczeństwa użytkowników dróg, szczególnie jeśli przewożonym ładunkiem są materiały
niebezpieczne.
Ogóle szacunki związane z liczbą transportowanych towarów na terenie Polski,
wskazują, że około 10-15% wszystkich przewozów stanowią materiały niebezpieczne,
wskaźniki wskazują tendencję rosnącą. Specjaliści oceniają, iż w ciągu najbliższych lat
w Polsce nastąpi podwojenie tych przewozów jako nieuniknione następstwo rozwoju
gospodarczego [Janczak, 2011].
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W przewozach drogowych dominują paliwa płynne, do transportu których używa się
cystern. Stanowią one około 70% wszystkich materiałów niebezpiecznych. Dalsze miejsca
zajmują: kwasy i wodorotlenki (10%) oraz gazy skroplone, takie jak: propan butan, chlor,
amoniak (9%) [CIOP, 2015].

2.

NIEPORZĄDANE ZDARZENIA W ZWIĄZKU Z PRZEWOZEM
MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

Przewóz materiałów niebezpiecznych w sposób niewłaściwy może stanowić szczególne
zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego. Nawet niewielkie awarie pojazdów
przewożących ładunki niebezpieczne mogą się okazać niezwykle niebezpieczne dla
otoczenia. W następstwie tych zdarzeń pojawiają się zagrożenia toksyczne, wybuchowe oraz
pożary, których efektem mogą być [Sadowski, 2011]:
 utrata zdrowia, lub życia dużej liczby osób znajdujących się w strefie zagrożenia,
 bezwzględna ewakuacja ludzi z terenów zagrożonych,
 skażenie powietrza, wody, gleby,
 straty materialne,
 zanieczyszczenie środowiska naturalnego.
Jeżeli w trakcie przewozu materiałów niebezpiecznych dojdzie do takiej sytuacji, jest ona,
w świetle ustawy Prawo Ochrony Środowiska określana mianem poważnej awarii. Organ
zajmujący się akcją ratowniczą zobowiązany jest do powiadomienia o zdarzeniu poprzez
właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska. Co roku GIOŚ sporządza raport informujący
o występowaniu w Polsce przypadków poważnych awarii w przewozie ładunków
niebezpiecznych [GIOŚ, 2015]. Tabela 3 prezentuje liczbowe ujęcie zdarzeń
zakwalifikowanych jako zdarzenia niebezpieczne w transporcie samochodowym.
Tabela 3. Liczba zdarzeń kwalifikowanych jako niebezpieczne w transporcie ogółem transporcie
samochodowym
Rok

Liczba
zdarzeń w
transporcie
ogółem

Transport drogowy
Liczba zdarzeń

2005
60
37
2006
51
38
2007
36
20
2008
32
18
2009
45
27
2010
31
14
2012
26
14
2013
21
9
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportów GIOŚ.

Udział liczby
zdarzeń w
transporcie ogółem
(%)
62
75
56
56
60
45
54
43

Wśród przyczyny powstania zagrożeń związanych z przewozem ładunków
niebezpiecznych wymienia się [Bęczkowska, 2013]:
 niezgodne z wymogami RID, ADR i IMDG rodzaje oraz typy opakowań, jednostek
ładunkowych, niedostosowanie środków transportu,
 nie adekwatnych do pożądanego, wymaganego poziomu stan techniczny opakowań
towarów niebezpiecznych,
118



zły stan dróg, co skutkować może uszkodzeniem opakowań, w których znajdują się
materiały niebezpieczne, lub naczynia transportowego, a przez to uwolnienia
przewożonego ładunku do atmosfery,
 zły stan infrastruktury oraz punktów przeładunkowych,
 zawinione działania człowieka, tj. kolizje, katastrofy drogowe,
 brak przygotowania teoretycznego oraz praktycznego do wykonywania czynności
transportowych oraz pracy z materiałami niebezpiecznymi,
 brak właściwych zabezpieczeń.
Tabela 3 prezentuje, że powyższy wskaźnik posiada tendencję spadkową, co związane jest
z bardzo rygorystycznymi przepisami nałożonymi na uczestników obrotu materiałami
niebezpiecznymi oraz częstymi kontrolami w sferze tego rodzaju przewozów.
Rozpatrując raporty Głównego Inspektora Ochrony Środowiska można stwierdzić,
że poważne awarie nie są zjawiskiem częstym. Do najczęstszych awarii dochodzi wskutek
wycieku oleju, mas asfaltowych, gazu, paliwa [Dobrzyńska, 2013].
3. BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE DROGOWYM TOWARÓW
NIEBEZPIECZNYCH
Szacuje się, że około 30% szkód powstałych podczas transportu jest wynikiem uszkodzeń
i zniszczeń ładunku. Są to skutki niewłaściwego zabezpieczenia.
W celu stworzenia właściwych warunków dla przewozu towarów niebezpiecznych
niezwykle istotna jest współpraca przewoźników, nadawców i odbiorców, zarówno między
sobą, jak również z odpowiednimi władzami w zakresie wymiany informacji o zagrożeniach,
stosowania odpowiednich środków ochrony, oraz sposobu postępowania w przypadku
powstania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu.
Przewoźnicy podejmujący się pracy z materiałami niebezpiecznymi winni przystosować
pojazdy zgodnie z warunkami, które zawiera [Dz. U. 2015 poz. 591, 2015]:
 umowa ADR - część 9,
 ustawa o przewozie materiałów niebezpiecznych,
 ustawa Prawo o ruchu drogowym.
W przypadku pojazdów przewożących materiały o podwyższonym ryzyku szczególna
uwagę zwrócić na urządzenia, układy, lub działania pozwalające zapobiegać kradzieżom
zarówno samych pojazdów jak i załadunków, biorąc przy tym pod uwagę fakt,
iż wykorzystanie tych środków nie może utrudniać ewentualnego prowadzenia akcji
ratowniczo - gaśniczej [Kotowski, 2015].
Każdy z pojazdów transportujących ładunki niebezpieczne musi być wyposażony
w przepisowy sprzęt awaryjny oraz gaśnicę. Część wyposażenia - sprzęt podstawowy nie
zmienia się niezależnie od tego jaki towar jest przewożony. Pozostałe wyposażenie
uzależnione jest od właściwości fizykochemicznych materiałów [CIOP, 2015].
Bezpieczeństwo towaru w dużej mierze zależy od jego opakowania. Szkody generowane
są m. in. przez niewłaściwe ułożenie palet przygotowanych do transportu. Bardzo często
zdarza się, że pojazdy transportujące są przeładowywane co skutkuje zniszczeniami
materiałów podczas rozładunku, bądź w magazynie z powodu nieprawidłowego operowania
wózkiem widłowym, co często jest powodowane pośpiechem, czy niedbalstwem [Dz. U. Nr
49, poz. 238, 1962].
Rola opakowań w procesie produkcji, obrotu towarowego i konsumpcji jest niezwykle
istotna. Obecnie 99% spośród wszystkich towarów wymaga opakowania. Zwiększa się ich
znaczenie w sprawnym i tanim przemieszczeniu towarów od odbiorcy do nadawcy. Znaczenie
pakunków jest niezwykle ważne w systemie przewozowym, w przyspieszaniu procesów
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przeładunkowych, przy zabezpieczaniu ilości i jakości towarów, jak również w identyfikacji
towarów. W czasie procesów produkcyjnych i logistycznych opakowanie ma niemałe
znaczenie.
Istnieje wiele klasyfikacji opakowań, jednak najczęściej spotykana, to klasyfikacja ze
względu na przeznaczenie. Na podstawie tego kryterium wyróżniono podział na opakowania
[Dz. U. Nr 49, poz. 238, 1962]:
 Jednostkowe, zwane też bezpośrednimi - opakowania zawierają zazwyczaj taką ilość
produktu, jaki sprzedawany jest w handlu detalicznym. Chronią wyroby przed stratami
ilościowymi i jakościowymi, nie zapewniając jednak dostatecznej ochrony podczas
transportowania, czy magazynowania,
 Zbiorcze - są to opakowania pośrednie, pomiędzy jednostkowymi a transportowymi
(np. owinięte czekolady pakuje się w pudełka tekturowe, a te w większe pudła
tekturowe,
 Transportowe - chroniące przed uszkodzeniami mechanicznymi, biologicznymi
i klimatycznymi podczas transportu i magazynowania. W takich opakowaniach towary
mogą być przewożone jednostkowo, zbiorczo, lub luzem [Uniwersytet Szczeciński,
2015].
W zależności od materiału jaki zastosowano do produkcji opakowań można je podzielić
na: papierowe, kartonowe, szklane, metalowe, z tworzyw sztucznych, drewniane, ceramiczne,
tkaninowe, z materiałów kompleksowych (uzyskanych przez laminowanie, powlekanie).
Materiały te mogą być wytworzone zarówno z odnawialnych jak i z nieodnawialnych
zasobów naturalnych. Ich podział jest szczególnie istotny z ekologicznego i ekonomicznego
punktu widzenia [Cichoń, 1996].
Najczęściej opakowania zawierają informacje takie jak:
 nazwa produktu,
 nazwa firmy, kraj pochodzenia, logo,
 charakterystyka produktu (data produkcji/przydatności, składniki),
 wielkość opakowania,
 instrukcja użytkowania,
 kod kreskowy,
 znaki bezpieczeństwa.
Przewóz materiałów niebezpiecznych musi zostać zgłoszony komendantowi Policji
wojewódzkiej oraz komendantowi wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Za zgłoszenie
odpowiedzialny jest przewoźnik, w przypadku rozpoczęcia przewozu na terenie kraju, lub
nadawca, jeśli przewozu dokonuje przewoźnik zagraniczny. Termin takiego zgłoszenia
powinien być nie krótszy niż 5 dni od daty rozpoczęcia przewozu. Przewóz ten
w ostateczności może zostać zgłoszony przez odpowiednią placówkę Straży Granicznej,
jednak przed wydaniem pozwolenia na wjazd pojazdu na teren Polski [Poliński, 2003].
Do kierowania pojazdem przewożącym materiały niebezpieczne, według przepisów
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. ,,Prawo o ruchu drogowym”, aktualnymi do 31 grudnia
2001 r., upoważniona była osoba posiadająca prawo jazdy odpowiedniej kategorii przez
minimum trzy lata, która ukończyła kurs dokształcający kierowców pojazdów przewożących
towary niebezpieczne. Spełnienie powyższych warunków miało potwierdzać świadectwo
kwalifikacji. Z dniem 1 stycznia 2003 r. w życie weszła nowa ustawa z dnia 28 października
2002 r. „O przewozie drogowym towarów niebezpiecznych”.
Aby móc kierować pojazdem przewożącym ładunku niebezpieczne, wobec których
umowa ADR wymaga ukończenia kursów dokształcających, należy posiadać m.in.
zaświadczenie ADR. Kursy te prowadzone są przez podmioty posiadające zezwolenia wydane
przez marszałka województwa. Podobnie jak w przypadku zwykłych środków transportu,
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również i w tym przypadku badania techniczne prowadzone są przez stacje kontroli
pojazdów, która posiada zezwolenie starosty.
Schemat 1 przedstawia zestawienie czynników, które wzajemnie powiązane są ze sobą w
ramach procesu transportu towarów niebezpiecznych. Od właściwego zastosowania
do poniższych czynników zależne jest minimalizowanie zagrożeń w transporcie
o specyficznym charakterze.
Rysunek 1. Czynniki wpływające na bezpieczeństwo w transporcie

Źródło: Opracowanie własne.

Nawet niewielkie awarie pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne mogą się
okazać niezwykle niebezpieczne dla otoczenia. Do groźnych sytuacji może dość zarówno
podczas załadunku, przewozu, wyładunku, jak i postoju.
Jeżeli w trakcie przewozu materiałów niebezpiecznych dojdzie do takiej sytuacji, jest
ona, w świetle ustawy Prawo Ochrony Środowiska określana mianem poważnej awarii. Organ
zajmujący się akcją ratowniczą zobowiązany jest do powiadomienia o zdarzeniu poprzez
właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska. Co roku GIOŚ sporządza raport informujący
o występowaniu w Polsce przypadków poważnych awarii w przewozie ładunków
niebezpiecznych.

PODSUMOWANIE
W czasie transportu materiałów niebezpiecznych, mogących stwarzać zagrożenie
zarówno dla środków transportu, ludzi, jak i środowiska należy zachować szczególną
ostrożność. Przeważająca część ładunków przewożona jest wagonami, cysternami, rzadziej
kontenerami zbiornikowymi. Zazwyczaj są to ciecze skłonne do wydzielania lotnych
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substancji chemicznych, o właściwościach wybuchowych, trujących, samozapalnych, żrących
i trujących.
Mając na względzie zminimalizowanie ryzyka w drogowym transporcie towarów
niebezpiecznych istotne jest stosowanie zasad bezpieczeństwa na podstawie obowiązujących
przepisów m.in. prawidłowego oznakowania pojazdów transportowych, odpowiadającego
rodzajowi przewożonego towaru.
Od kilku lat obserwuje się wzrost drogowego przewozu towarów niebezpiecznych.
Uwarunkowane jest to m.in. zwiększającą się z roku na rok liczbą stacji paliw. Jak podaje
Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN), pod koniec I półrocza 2011 r.
w Polsce było 6 759 stacji, wobec 6 755 na koniec 2010r. i 6 715 stacji w 2009 r. Firmy
przewozowe za pośrednictwem dróg naszego kraju transportują głównie: paliwa płynne,
gazowe w postaci ciekłej, a także chlor, amoniak, cyjanowodór i wiele innych substancji
o działaniu toksycznym i wybuchowym. Transport towarów niebezpiecznych stanowi
w Polsce około 10-15% wszystkich przewozów.
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Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

OBSŁUGA KLIENTA JAKO ELEMENT BUDOWANIA PRZEWAGI
KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
WPROWADZENIE
W XXI wieku dążenie do zdobycia i utrwalenia przewagi konkurencyjnej stanowi misję
przewodnią każdej organizacji działającej na światowym rynku. W odpowiedzi na zmiany,
jakie zachodzą we współczesnej rzeczywistości rynkowej, tj. globalizację, postęp
technologiczny, nasilającą się konkurencję oraz rosnącą świadomość konsumentów
i indywidualizację ich oczekiwań, zrodziła się koncepcja marketingowa określana mianem
marketingu partnerskiego, marketingu relacji czy też marketingu relacyjnego [Kurowski,
2002]. W wyniku ewolucji podejścia marketingowego za konieczną uznaje się rezygnację
z jedynie ekonomicznego spojrzenia na rezultaty firmy na rzecz podejścia uwzględniającego
przede wszystkim aspekt relacji i współpracy. Kluczowym elementem sukcesu organizacji
opartej na stosunkach partnerskich uznaje się jej odpowiedni kontakt zarówno
z pracownikami, jak i z otoczeniem zewnętrznym. Wynikiem tego, staje się coraz silniejszy
nacisk przedsiębiorstw na poszukiwanie odpowiednich metod pozwalających w jak
największym stopniu zaspokoić potrzeby klientów.
Współcześnie bardzo istotny wpływ na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw ma
zarówno produkt, jaki i towarzyszącą mu obsługa klienta. Efektem takiego podejścia do
kształtowania przewagi konkurencyjnej staje się więc konieczność stosowania nowych
koncepcji oraz technologii logistycznych przez małe, średnie, jak i duże przedsiębiorstwa
działające na globalnym rynku. Niezwykle istotnym z perspektywy tworzenia, utrzymywania
i wzmacniania relacji organizacji z otoczeniem, jest filozofia zarządzania relacjami z klientem
na zasadach wynikających ze strategii CRM (ang. Customer Relationship Managament).
Celem artykułu jest ukazanie roli logistycznej obsługi klienta w budowaniu przewagi
konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Dążąc do realizacji przyjętego celu zaprezentowano
teoretyczne oraz aplikacyjne elementy logistycznej obsługi klienta na przykładzie grupy
Inditex.
1. OBSŁUGA KLIENTA W UJĘCIU LOGISTYCZNYM
Obsługa klienta występuje w większości funkcjonujących w przedsiębiorstwach działach,
do których zaliczyć należy dział logistyki, marketingu, dystrybucji oraz dział finansowy.
W ramach obsługi logistycznej realizowane są m.in. działania związane z dystrybucją
produktów, która odbywa się według zasady 7W. Zasada ta mówi o dostarczeniu właściwego
produktu, we właściwej ilości, właściwej cenie, właściwej jakości, do właściwego odbiorcy,
we właściwym miejscu i właściwym czasie [Bendkowski, 2010]. Poziom obsługi klienta
determinowany jest nie tylko przez wyszkolony personel, ale także odpowiedni system
logistyczny. Zrozumienie potrzeb klientów oraz ich zaspokojenie jest więc celem nadrzędnym
przedsiębiorstw w dążeniu do wzrostu konkurencyjności.
Jak pokazuje współczesna praktyka gospodarcza sposoby budowania przewagi
konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa, w oparciu o właściwy model obsługi klienta,
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są efektem wielu działań. Składają się na nie czynności związane z projektowaniem,
wytwarzaniem, marketingiem i sprzedażą produktu. Jednorodność towarów i usług, przejście
od rynku sprzedawcy do rynku nabywcy powoduje, iż stosowanie konwencjonalnych metod
oraz strategii w zakresie obsługi klienta często okazuje się niewystarczające, by odnieść
rynkowy sukces. Pomocnymi narzędziami w osiągnięciu wysokiego poziomu świadczonych
usług i sprzedawanych produktów w przedsiębiorstwach, są najczęściej funkcjonujące
systemy zarządzania obsługą klienta. Systemy te stanowią połączenie kilku lub kilkunastu
podsystemów, które nadzorują przebieg wszystkich występujących w firmie procesów,
składających się na logistyczną obsługę klienta.
1.1. ISTOTA LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA
Termin obsługi klienta uważany jest za trudny do jednoznacznego wyjaśnienia.
Odmienność w definiowaniu obsługi klienta wynika przede wszystkim z jej złożoności.
Z obsługą klienta związane są bowiem wszystkie działania ze sfery kontaktu z klientem, które
występują w wielu obszarach. W opinii autorów „The Management of Business Logistics”
działania te stanowią „paliwo, które napędza silnik łańcucha logistycznego” [Coyle, 1996].
Natomiast w nowoczesnym ujęciu obsługa klienta nazywana jest logistyką klienta (ang.
costumer logistics), dlatego iż nadaje ona sens wszelkim działaniom oraz procesom
logistycznym [Kempy, 2001].
Do chwili obecnej powstało wiele różnych podejść do definiowania obsługi klienta.
W podejściu zaproponowanym przez Rutkowskiego, obsługę klienta można analizować
w trzech ujęciach, tj.: z punktu widzenia czynności logistycznych, obowiązujących
standardów oraz w odniesieniu do teorii filozofii [Rutkowski, 2001]. Aspekt czynności
logistycznych pozwala rozumieć obsługę klienta jako system rozwiązań, zapewniających
klientowi satysfakcjonujące relacje między czasem złożenia zamówienia, a czasem
otrzymania produktu. Kluczową rolę w tym podejściu odgrywają takie działania jak:
opracowywanie zamówień, fakturowanie, realizowanie reklamacji oraz obsługa zwrotów
produktów [Coyle, 2010]. Działania te przypisane są najczęściej do działu obsługi klienta.
Definiowanie obsługi klienta przez pryzmat standardów odnosi się do jej pomiaru i oceny,
z wykorzystaniem określonych mierników. Aspekt filozoficzny natomiast tłumaczy obsługę
klienta jako zadanie, za które odpowiedzialna jest cała firma. Współcześnie tak pojmowana
obsługa klienta sprzyja budowaniu trwałych relacji z klientem. Przedsiębiorstwo, które
dokonuje obsługi klienta w aspekcie filozoficznym, stawia klienta w centrum swoich
zainteresowań, bowiem oprócz zaoferowania jak najlepszej oferty, chce, aby klient powrócił
w przyszłości po kolejne usługi czy towary.
Wraz z rozwojem teorii i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem w ujęciu logistycznym
zmianom uległo także postrzeganie obsługi klienta. Do niedawna obsługę tę traktowano jako
powszechnie akceptowaną część działalności gospodarczej i handlowej, stanowiącą
obligatoryjny cel funkcjonowania przedsiębiorstwa. Z czasem obsługę klienta definiowano
przez pryzmat działań ukierunkowanych na zdobywanie nowych klientów oraz utrzymywanie
relacji z klientami stałymi. Ze względu na fakt braku jednoznaczności przy sprostaniu różnym
oczekiwaniom klientów, które ciągle ulegają przeobrażeniom, nastąpiło wyraźne
zainteresowanie czterema głównymi elementami obsługi klienta (rys. 1). Dla dostrzeżenia
zmian w sposobie postrzegania potrzeb klientów, a przez to ich lepszego zrozumienia obsługę
tę analizuje się przez pryzmat czasu, niezawodności, wygody i komunikacji. Definicje
wieloaspektowe, prezentowane m.in. przez Kempny, Christophera i Pecka są przejawem
umiejętności zaspokajania oczekiwań klienta i dopasowania do zmieniających się warunków
otoczenia [Christopher, Peck, 2005].
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Rysunek 1. Główne elementy logistycznej obsługi klienta
Główne elementy logistycznej
obsługi klienta
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Niezawodność
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Komunikacja

- opracowanie i
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- pewność
- kompletność
- terminowość

- dostępność
- elastyczność
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- minimalne
zamówienie

- bieżąca
dostępność inf.
- doradztwo
- usługi
posprzedażowe

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Coyle, Bardi, Langley (2010), Zarządzanie logistyczne, Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Ranga przypisywana każdemu z wyszczególnionych na rysunku 1 głównych elementów
logistycznej obsługi klienta zmienia się w zależności od segmentu rynku. Elementem, do
którego odbiorcy przywiązują dużą wagę jest czas.
1.2. STRATEGIE I PROCESY LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA
W ostatnich latach tworzenie więzi z klientem nabiera coraz większego znaczenia. Wraz
z rozwojem i zmianami zachodzącymi na rynku podejście do marketingu ewaluowało.
Skutkowało to zmianą pozycji i postrzegania klientów, którzy stali się najważniejszym
obszarem działań marketingowych. W konsekwencji działania te doprowadziły do kreowania
wartości przedsiębiorstwa w oparciu o trwałe relacje z klientami.
Współczesne podejście do marketingu skupia się na długotrwałych stosunkach
wymiennych ze znanymi przedsiębiorstwu klientami. Ich celem powinno być tworzenie
trwałych kontaktów, a nie opieranie się na jednorazowej sprzedaży. W konsekwencji
doprowadziło to do ukształtowania się dwóch modeli marketingowych opisujących
logistyczną obsługę klienta (tabela 1). Pierwszy z nich to marketing transakcji (tradycyjny).
Koncentruje się on na jednorazowej sprzedaży, nie przywiązując zbyt dużej uwagi do istoty
obsługi klienta. Większa uwaga skupiona jest natomiast na cechach produktu. W modelu
tradycyjnym występuje więc ograniczenie trwałej więzi przedsiębiorstwa z klientem, która
zazwyczaj jest umiarkowana i przeważnie krótkotrwała.
Tabela 1. Cechy obsługi klienta w modelu tradycyjnym i partnerskim
Cecha
Model tradycyjny
Model partnerski
Koncentracja
na jednorazowej transakcji
na utrwaleniu kontaktów z klientami
Priorytet
cechy produktu
zadowolenie z zakupu produktu
relacje z klientem
Krótkotrwałe
Długotrwałe
istota obsługi klienta
Niewielka
Kluczowa
stopień więzi z firmą
Ograniczony
Silny
Źródło: Fonfara K. (2014), Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa.
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Drugi model ukazujący podejście do logistycznej obsługi klienta to marketing partnerski
(tzw. relationship marketing), zwany też marketingiem skoordynowanym lub relacyjnym.
Priorytetem funkcjonowania tego modelu jest obsługa klienta i związane z nią korzyści.
Działania ukierunkowane są na utrzymanie stałego kontaktu z klientem, przez co okres opieki
i obsługi klienta jest długi, czego efektem jest większe przywiązanie do przedsiębiorstwa.
Tworzenie stałego partnerstwa w klientami jest jednym z zasadniczych elementów
strategii CRM [Pokusa, 2001]. Budowanie trwałego związku z klientami wymaga
respektowania dwóch podstawowych zasad. Pierwsza z nich dotyczy postrzegania produktu,
bądź usługi w kategoriach procesu. Czynność zakupu jest więc traktowana jako wymiana
strumieni kreowania wartości, zarówno po stronie przedsiębiorstwa, jak i klienta [Otto, 2004].
Różnorodność oferowanych produktów, bądź usług daje możliwości nawiązywania różnego
rodzaju relacji z klientem. Druga zasada strategii CRM związana jest z odpowiedzialnością
przedsiębiorstwa, która wynika ze sprzedaży produktu. Budowanie więzi z konsumentami
wymaga doskonalenia tego związku.
W ramach strategii CRM ważną kwestią dla przedsiębiorstwa jest rentowność związku
z klientem. Identyfikacja klientów i personalizacja działań marketingowych w kierunku tych
najbardziej zyskownych grup klientów stanowi podstawowy warunek funkcjonowania
każdego przedsiębiorstwa. Zawsze bowiem kosztowniejsze jest pozyskiwanie nowych
klientów niż utrzymanie trwałych relacji ze stałymi klientami. Kierunkiem zarządzania
relacjami powinno być koncentrowanie zasobów przedsiębiorstwa na klientach, których
obecna bądź potencjalna rentowność jest największa. U podstaw tej koncepcji leżą założenia
reguły Pareto, tj. zasada 80/20. Wynika z niej, iż 80% całej sprzedaży przedsiębiorstwa
wytwarzana jest przez 20% klientów. Istnieje też prawdopodobieństwo, że 80% kosztu
obsługi klientów również będzie wytworzone przez 20% klientów. Istotna jest wiec
wieloaspektowa analiza klientów pozwalająca zdiagnozować m.in. ich oczekiwania, stopień
zadowolenia czy przynależność do określonej grupy klientów.

2. MODEL BIZNESOWY GRUPY INDITEX
Hiszpańska grupa Inditex to jedna z największych i najlepiej prosperujących firm
odzieżowych na świecie. Pomimo, że sama nazwa Inditex kojarzona jest tylko przez nieliczną
grupę społeczeństwa, jej marki należą do jednych z najlepiej rozpoznawalnych (rys. 2). Na
koniec 2015 roku grupa skupiała osiem marek i obecna była w ponad 60 krajach. Na świecie
funkcjonowało łącznie ponad 6 600 sklepów stacjonarnych.
Rysunek 2. Grupa Inditex

Źródło: https://prezi.com/ibb0g9td4do_/Inditex, (dostęp: 15.11.2015).

127

Sukces grupy Inditex wynika przede wszystkim z jej unikalnego modelu biznesowego.
Opiera się on na wysokiej innowacyjności i elastyczności oraz szybkiej logistyce, bazującej
na łańcuchu dostaw i łańcuchu tworzenia wartości. Zastosowany model biznesowy umożliwia
natychmiastowe dostosowanie się firmy do potrzeb oraz wychodzenie naprzeciw
oczekiwaniom klientów.

2.1. HISTORIA GRUPY INDITEX
Grupa Inditex została założona w 1985 roku w Hiszpanii. Twórcą i właścicielem grupy
Inditex był Amancio Ortega. W 1963 roku wraz z bratem założył on rodzinną firmę Goa,
specjalizującą się w szyciu pikowanych szlafroków. Firma powstała w okręgu o dużym
bezrobociu. W jej rozwoju w całości wykorzystano miejscowy potencjał.
Flagową marką grupy Inditex jest Zara. W 1975 roku nastąpiło otwarcie pierwszego
salonu tej marki. Pierwszym kreatorem marki Zara był Amancio Ortega. Bardzo aktywne
zaangażowanie w działalność firmy oraz bliska współpraca z pracownikami przyczyniły się
do szybkiego rozwoju firmy. W 1982 roku firma zatrudniała już ponad 500 osób. Dalszy
rozwój firmy następował w oparciu o dwa podstawowe filary koncepcji marketingowej:
 koncept modnych ubrań przystępnych cenowo dla każdego,
 jedna marka nie jest w stanie zaspokoić wszystkich klientów.
Konsekwentna realizacja powyższych założeń skutkowała powstawaniem
kolejnych marek:
 1991 Pull&Bear
 1991 Massimo Dutti
 1998 Bershka
 1999 Stradivarius
 2001 Oysho
 2003 Zara Home
 2008 Uterque
Wśród najważniejszych decyzji strategicznych, które przyczyniły się do utrwalenia
pozycji grupy Inditex na światowym rynku warto zwrócić uwagę na dwie z nich. Pierwsza
kluczowa decyzja dotyczyła wejściu firmy na hiszpańską giełdę w 2001 roku. Druga
natomiast związana była z przekazaniem w 2011 roku kierownictwu grupy Inditex ok. 40%
udziałów spółki.

2.2. STRATEGIA LOGISTYCZNA I MARKETINGOWA GRUPY INDITEX
Grupa Inditex swoją strategię opiera na penetracji poszczególnych segmentów rynku
odzieżowego i tworzeniu dostosowanych do nich marek oraz koncepcji sprzedaży. Dlatego
dla analizowanej grupy bardzo ważne jest skupianie uwagi na wszystkich ważnych kanałach
dystrybucji odzieży i stwarzanie marek zróżnicowanych ze względu na charakter klienta
końcowego. Dostosowanie marki do danego kręgu odbiorców odbywa się w dwóch
wymiarach:
 aktualnych trendów, wzornictwa i podejścia do mody,
 stosunku jakości do ceny produktu.
Grupa Inditex jest operatorem wszystkich faz łańcuchów logistycznych potrzebnych do
sprzedaży odzieży (rys. 3). W ich skład wchodzą takie fazy jak: projektowanie, produkcja,
dystrybucja odzieży, a także marketing. W swojej działalności grupa zatrudnia ponad 200
projektantów. Efektem ich pracy jest ponad 12 tys. nowych wzorów ubrań rocznie, co
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skutkuje powstawaniem od 5 do 8 nowych wzorów każdego dnia. O potencjale grupy
świadczy również fakt, że ponad 60% produktów szytych jest samodzielnie, jednocześnie ok.
40% materiałów produkowanych jest we własnym zakresie.
Rysunek 3. Wybrane elementy strategii grupy Inditex

Źródło: Opracowanie własne.

Dla grupy Inditex bardzo ważny jest dalszy globalny rozwój sieci sprzedaży detalicznej
pod logami własnych marek. W 2014 roku salony, w których oferowane były produkty
wszystkich marek należących do grupy Inditex zwiększyły swoją powierzchnię handlową na
świecie o ponad 344 tys. m2. Efektem tego był wzrost o ponad 8,7 tys. liczby zatrudnionych,
która w 2014 roku osiągnęła poziom ok. 142 tys. pracowników w wymiarze globalnym.
Sprzedaż produktów grupy Inditex realizowana jest w oparciu o własną dystrybucję.
Istotnymi elementami strategii marketingowej marek należących do grypy Inditex jest
ponadto brak: reklam w mediach, obniżek (poza dwoma sezonowymi) a także strojów
sygnowanych nazwiskami znanych projektantów. Ponadto grupa stawia na bardzo korzystną
lokalizację, przemyślane wystawy sklepowe i bliskie relacje z klientem. Obecnie dla firmy
priorytetem jest rozwój sieci sprzedaży online zgodnie z nowoczesnymi trendami
e-commerce.
Sukces grupy Inditex uwarunkowany jest nieustannym doskonaleniem strategii
logistycznych. Ciągły rozwój technologiczny wykorzystywany do przepływu informacji
i towarów spowodowany jest rosnącymi wymaganiami rynku, a także coraz większą
konkurencyjnością. Konieczność ciągłego ulepszania działalności gospodarczej, głównie
zmniejszenia kosztów magazynowania oraz minimalizacja procesów utrzymania zapasów
produktów, wymaga zastosowania nowoczesnych technologii, zarówno składowania, jak
i transportu. Ściśle powiązane z nimi są również technologie automatyzacji
i teleinformatyzacji, które tworzą bazę postępowych i zoptymalizowanych kosztowo central
magazynowania i dystrybucji [Michalski, 2002].
Strategie logistyczne i marketingowe oraz właściwe zarządzanie podażą stanowiły
główne źródło uzyskania, a także utrzymania przewagi konkurencyjnej grupy Inditex (wykres
1). W latach 2007-2014 przychody netto analizowanej grupy zwiększyły się z 9,4 mld EUR
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do 18,1 mld EUR, przy czym 2/3 wielkości sprzedaży generowała marka Zara. W 2014 roku
dochód netto wyniósł ponad 2,5 mld EUR, co stanowiło 14% wartości przychodu netto.
Wykres 1. Przychody netto grupy Inditex w latach 2007-2014

Źródło: Opracowanie własne.

Globalny rozwój i ekspansja grupy Inditex miały jednocześnie przełożenie na osobisty
sukces jej założyciela (wykres 2).
Wykres 2. Majątek netto założyciela grupy Inditex w latach 2009-2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie
(http://ktojestkim.forbes.pl/amancioortega,sylwetka,143173,1,1.html, dostęp: 12.04.2015).

Od 2009 roku, zgodnie z rankingami Forbes, Amancio Ortega, należał do grupy
dziesięciu najbogatszych ludzi na świecie. W 2009 roku założyciel grupy Inditex zajmował 10
miejsce, natomiast w 2015 roku notowany był na 4 pozycji w rankingu światowym
i pierwszym miejscu w Europie.
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PODSUMOWANIE
W dzisiejszych czasach, polityka ukierunkowana na pozyskanie i utrzymanie klienta jest
bardzo zdecydowana. Staje się ona powodem poszukiwania przez firmy sposobów na
osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku. Dążąc do zaistnienia na rynku i utrzymania na
nim mocnej pozycji przedsiębiorstwa opracowują odpowiednie strategie marketingowe
i logistyczne. Celem wiodącym tych strategii jest uzyskanie zaufania klientów i utrzymania
z nimi trwałych relacji. Dlatego też poziom obsługi klienta stał się wiodącym atutem
współczesnych przedsiębiorstw.
Na obsługę klienta składa się nie tylko wyszkolony personel, ale także odpowiedni
system logistyczny, który sprawia, że cały proces zamawiania staje się dla kupującego
przyjemnością. Zrozumienie potrzeb klientów oraz ich zaspokojenie jest celem nadrzędnym
przedsiębiorstw. Klienci stają się coraz bardziej wymagający, a przedsiębiorstwa chcąc
podołać ich potrzebom muszą stawać się coraz bardziej konkurencyjne. Bazując
na przeprowadzonej analizie rozwoju i kształtowania modelu biznesowego grupy Indetix
można stwierdzić, że jest on przykładem potwierdzającym, iż logistyczna obsługa
dopasowana do potrzeb i oczekiwań klientów może stanowić istotny czynnik decydujący
o umocnieniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na światowym rynku.
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LOGISTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNYCH
KONCEPCJI ZARZĄDZANIA
WPROWADZENIE
Proces globalizacji światowej gospodarki wymusza konieczność standaryzacji działań
prowadzonych przez jednostki gospodarcze w różnych krajach. Z jednej strony proces ten
spowodował wiele problemów, przed którymi stanęły przedsiębiorstwa w tym również
polskie, z drugiej zaś stanowi on szanse wyjścia z peryferii cywilizacyjnych [Lewandowska,
2001].
Współcześnie w wielu dziedzinach naszego życia dochodzi do permanentnych zmian
wynikających z dynamiki rozwoju gospodarczego. Dotyczy to szczególnie logistyki.
Logistyki, która nie tylko w sferze gospodarki, ale przede wszystkim w podnoszeniu jakości
życia, funkcjonowania całych społeczeństw, odgrywa coraz większą rolę. Taki stan rzeczy
powoduje potrzebę ciągłego doskonalenia i wprowadzania zmian w logistyce adekwatnych
do tych nowych potrzeb i wyzwań.
Tradycyjna logistyka przedsiębiorstw utożsamiana jest przede wszystkim z działalnością
operacyjną w zakresie produkcji, transportu wewnętrznego oraz zewnętrznego
i magazynowania, jak również zwiększaniem wydajności produkcyjnej w przedsiębiorstwie.
Wyzwania współczesnych rynków stawiają zadania przed przedsiębiorstwami, wyznaczają
także inne niż było dotychczas podejście do logistyki. Zmiany są konieczne i trzeba się
do nich dostosować ponieważ dzięki temu można uzyskać przewagę konkurencyjną
na globalnych rynkach.
Jako dyscyplina naukowa logistyka, osiągnęła z jednej strony silną i stabilną pozycję
w zakresie nauk o zarządzaniu oraz nauk technicznych, rozpatrywana drugiej z strony, jest
jednym z głównych obszarów praktyki gospodarczej, który skutecznie integruje procesy
biznesowe. Procesy logistyczne obejmujące swym zakresem obszar zaopatrzenia, produkcji
oraz dystrybucji. Procesy te mają bardzo istotny, wręcz kluczowy wpływ na skuteczność
i efektywność działania całych przedsiębiorstw. Współczesna logistyka postrzegana jest
w ujęciu globalnym i stale rozszerza swoje granice, aby móc skutecznie dostosować się
do globalnych wymogów, trendów i strategii.
Nowe spojrzenie na gospodarkę pozwala stwierdzić, iż przejście od rynku producenta
do rynku konsumenta wywołało zmianę warunków w jakich przedsiębiorstwa są zmuszone
prowadzić działalność. Wykorzystywany czynnik racjonalnego wyboru wymusza na nich
w warunkach konkurencyjności dokonywanie badań i szczegółowe poznawanie potrzeb
wszystkich podmiotów uczestniczących w rynku, w odniesieniu do zasobów materiałowo technicznych i świadczonych usług oraz sposobu ich organizacji i dostaw.
Przesłanką napisania artykułu była chęć zgłębienia rozwiązań logistycznych
w przedsiębiorstwie w świetle współczesnych koncepcji zarządzania.
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1. ZAŁOŻENIA, CELE I FUNKCJE ZARZĄDZANIA LOGISTYCZNEGO W
PRZEDSIĘBIORSTWIE
Istota zarządzania logistycznego narodziła się z dążenia do integracji i koordynacji
procesów powiązanych z przepływem materiałów, półproduktów wyrobów finalnych,
z miejsc ich wytworzenia do miejsc spożywania. Zróżnicowane czynniki i ograniczenia
wywodzące się m.in. z rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, rodzaju wytwarzanych
produktów przez dane przedsiębiorstwo, dynamiki rynków zbytu oraz wymagań ze strony
klientów wpływają na natężenie i zakres realizacji zarządzania logistycznego
w przedsiębiorstwie.
Podstawowy cel logistyki w przedsiębiorstwie to koordynacja przepływu surowców,
materiałów i wyrobów gotowych do konsumentów i minimalizacja kosztów tego przepływu
przez usprawnianie zarządzania procesami. Wkomponowanie logistyki w strukturę
zarządzania przedsiębiorstwem, musi więc określić główne linie władzy i odpowiedzialności
w celu zapewnienia planowanego przebiegu procesów logistycznych i dokonywania
odpowiednich zmian, wtedy gdy są one rzeczywiście konieczne. Zakres zarządzania
logistycznego i jego miejsce w strukturze organizacyjnej skupiają się wokół trzech
zasadniczych strategii logistycznych: procesowej, rynkowej oraz informacyjnej
[Kochański, 2003].
Istotą logistyki w przedsiębiorstwie jest usprawnienie zarządzania procesami przepływu
wszelkich zasobów (materiałów, wyrobów, środków finansowych, informacji, maszyn,
pracowników itp.) w celu zaspokojenia potrzeb wszystkich uczestników procesu wymiany
dóbr W obszarze współczesnej logistyki następuje przesunięcie z zadań operacyjnych
i cząstkowych do pojmowania logistyki jako koncepcji zarządzania systemami logistycznymi
w skali całego łańcucha dostaw. Logistyka w przedsiębiorstwie powinna się koncentrować na
całkowitej integracji procesów gospodarczych zarówno w układzie fazowym (zaopatrzenie,
produkcja, dystrybucja), jak i w układzie między przedsiębiorstwami, w skali krajowej,
międzynarodowej i globalnej. Wymaga to strukturalnego i dynamicznego podejścia
do samych zadań i procesów oraz wyjścia poza klasyczne już podziały oraz systematykę
zadań działów.
Na gruncie teoretycznym nie wypracowano dotąd jednej, powszechnie przyjętej
i jednoznacznie akceptowanej definicji logistyki, jednak prawie we wszystkich jej odmianach
można się spotkać z pojęciem przepływów. W związku z tym mówi się o zarządzaniu
przepływami, kontroli przepływów, zintegrowanym systemie kształtowania procesów
fizycznego przepływu, sterowaniu przepływami, koordynacji przepływów, ich integracji,
sprawności przepływu, kosztach przepływu, przepływie dóbr, przepływie informacji itd. Jak
wskazuje wielu autorów, elementem łączącym różne podejścia do logistyki są przepływy
rzeczowe, o których trzeba mieć wiedzę i umiejętnie nimi zarządzać [Ciesielski, 2006].
Zainteresowanie problematyką zarządzania logistycznego przyczyniło się do powstania wielu
różnych definicji. Co prawda autorzy zgadzają się w zakresie podstawowych założeń
koncepcji zarządzania logistycznego, ale każdy interpretuje je inaczej. Tabela 1 przedstawia
definicje zarzadzania logistycznego według różnych badaczy tego zagadnienia.
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Tabela 4. Definicje zarzadzania logistycznego w świetle badań literaturowych
Autor
S. Krawczyk

Definicja
Zarządzanie logistyczne jest działalnością kreującą całościową koncepcję przedsięwzięć
logistycznych, uwzględniającą ich przebieg zarówno w przedsiębiorstwie, jak również u
partnerów oraz koordynację realizacji (w szerokim znaczeniu) tej koncepcji przez
odpowiednie jednostki organizacyjne z wykorzystaniem właściwych instrumentów
kierowania i kontroli
S. Abt
Zarządzanie logistyczne składa się z następujących komponentów: formułowania
strategii, planowania, sterowania i kontroli (odbywającego się w sposób efektywny i
minimalizujący globalne koszty) procesów przepływu i magazynowania surowców,
zapasów produkcji w toku, wyrobów gotowych i odpowiednich informacji, od punktu
pozyskania do miejsc konsumpcji, w celu jak najlepszego dostosowania się do potrzeb
klienta i ich zaspokojenia
Z. Pastuszak
Zarządzanie logistyczne polega na zarządzaniu wszystkimi powiązanymi działaniami
przepływu materiałów i dóbr od źródeł zaopatrzenia do użytkownika wyrobów gotowych
w celu poprawy działania systemu. Innymi słowy polega ono na takim planowaniu,
integrowaniu, koordynowaniu i kontroli działań z zakresu logistyki – mix, aby rynki
zbytu były zaopatrywane najbardziej efektywnie z punktu widzenia kosztów.
R. Pietroń
Pojęcie zarządzania logistycznego odnosi się do poziomu strategicznego funkcjonowania
logistyki i oznacza zwiększenie jej znaczenia w procesie zarządzania w
przedsiębiorstwie.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Abt (1998), Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, PWE,
Warszawa, Ciesielski M. (2006), Instrumenty zarządzania logistycznego. PWE, Warszawa.

2. LOGISTYKA JAKO SKŁADOWA ZARZĄDZANIA
Zarządzanie odgrywa istotną rolę w każdej organizacji, niezależnie czy się ona zajmuje
i jaki jest jej charakter. Jak pisze P. Drucker: „zarząd to specyficznie ekonomiczny organ
społeczeństwa przemysłowego. Funkcja zarządzania polega na tym, żeby zasoby ludzie
i materialne przetworzyć w produktywne przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo może
decydować, działać i zachowywać się tylko tak, jak to robią jego menedżerowie – samo przez
się nie ma skutecznej egzystencji” Stąd wynika, że przedsiębiorstwo nie jest i nie może być
mechanicznym zbiorem zasobów: ludzi i maszyn. żeby zasoby te przetworzyć
w przedsiębiorstwo, nie wystarczy ustawić je w logicznym porządku, a później dołączyć tylko
właściwą pulę pieniędzy. Musi być coś dostarczone do tego przedsiębiorstwa – jakieś
materiały do przerobu i coś odebrane – jakieś wyroby. Ktoś musi nad tym wszystkim
panować i do tego potrzebna jest logistyka. W każdym procesie działalności gospodarczej
występują procesy technologiczne w trakcie których poprzez odpowiednie transformacje
przedmiotu pracy powstaje użyteczność postaci. Drugą grupę stanowią procesy logistyczne,
w trakcie których powstaje użyteczność czasu i miejsca. Logistyka stwarza więc warunki, aby
powstała ta użyteczność (zostały zaspokojone realne potrzeby nabywców).
Na poziomie taktycznym logistyka staje się składową zarządzania, mającą zadanie
wprowadzania mechanizmów koordynacji umożliwiających realizację procesów, w których
uczestniczy przedsiębiorstwo. Na zarządzanie logistyczne składa się: formułowanie strategii,
planowanie, sterowanie i kontrola procesów przepływu i magazynowania surowców, zapasów
produkcji w toku, wyrobów gotowych i odpowiednich informacji, od punktu pozyskania
do miejsc konsumpcji.
Na poziomie operacyjnym logistyka jest rozumiana przede wszystkim jako narzędzie
sterowania realizacją procesów zaopatrzenia (jako wejścia do procesu) i dystrybucji wyników
(wyjścia z procesu) przy wykorzystaniu technicznych systemów logistycznych. Zakres zadań
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na tym poziomie ma charakter wykonawczy i dotyczą one: transportu, przyjmowania dostaw
i ich kontroli.
Logistyka w przedsiębiorstwie przyczynia się do zdobycia przewagi konkurencyjnej,
poprzez podnoszenie standardu produktów i oferowanie klientom niższych cen niż
konkurencja. Dobre zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa jest jednym z kluczowych
aspektów walki o klienta. Konieczność odpowiedniej koordynacji procesów logistycznych
powinna zależeć od centralnej jednostki. Jej rolą jest takie przydzielanie zadań, aby jak
najefektywniej wykorzystać zasoby przedsiębiorstwa. Postawienie na szczycie jednostki
koordynującej, oraz zbudowanie odpowiedniej struktury organizacyjnej, pozwala
na likwidację barier i nieporozumień, jakie mogą wystąpić pomiędzy poszczególnymi
działami. Ze względu na dostrzeżony wpływ na konkurencyjność rynkową, logistyka została
potraktowana jako jeden z podstawowych obszarów zarządzania w przedsiębiorstwie.
3. WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA
PRZEDSIĘBIORSTWEM
Trudno jest skutecznie zarządzać współczesnym przedsiębiorstwem, wykorzystując
wyłącznie tradycyjne metody i narzędzia. Od pewnego czasu obserwuje się duże
zainteresowanie firm, wdrożeniem nowych koncepcji i metod do praktyki. Wybór właściwej
i dostosowanej do specyfiki działalności firmy, koncepcji zarządzania, gwarantującej
sprawność całego systemu lub całościowego rozwiązywania określonych problemów, jej
zakresu i sposobu stosowania, stanowi dla kierującego przedsiębiorstwem duże wyzwanie.
Obserwowane współcześnie przemiany gospodarcze i społeczne, postępująca
globalizacja i unifikacja rynku wymuszają nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem.
Wdrażanie nowoczesnych koncepcji zarządzania umożliwia zapobieganie zagrożeniom lub
też wykorzystanie niespodziewanie pojawiających się szans. W działalności gospodarczej
obserwuje się wiele różnorodnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem. Powstanie
koncepcji czy metody naukowej jest wynikiem realizacji potrzeb stawianych przez praktykę
gospodarczą oraz efektem prowadzonych dociekań naukowych.
Postępujący wzrost konkurencji w zakresie rynków zbytu, jak i zasobów produkcji
zmusza świat nauki i gospodarki do poszukiwań nie spotykanych dotąd rozwiązań
technicznych, produkcyjnych, organizacyjnych, które składają się w nowe koncepcje
zarządzania. Główną przesłanką tych nowych rozwiązań jest podniesienie efektywności
gospodarowania organizacji i uzyskanie przez nią przewagi konkurencyjnej nad rywalami.
Jednocześnie współczesne koncepcje i rozwinięte na ich osnowie metody zarządzania
stwarzają możliwości rozwoju nie tylko organizacji, ale są także źródłem inspiracji dla ludzi
kreatywnych, ambitnych w zakresie wzbogacania metod i treści pracy, rozwoju jednostki.
Istotnym czynnikiem postępu w metodologii zarządzania jest dyfuzja, czyli
upowszechnienie nowych koncepcji zarządzania. Wycinkowe studia nad rozwojem
wybranych koncepcji, takich jak: benchmarking, system lean management [Zimniewicz,
2003] czy zrównoważona karta wyników [Ćwiklicki, 2006], wskazują jednak, że w procesie
tym występują prawidłowości właściwe dla dyfuzji metod organizatorskich [Ax, 2007].
Cechą charakterystyczną współczesnego zarządzania organizacją jest wielość
i różnorodność koncepcji (filozofii, podejść, orientacji) zarządzania i związanych z nimi
szczegółowych metod, technik i narzędzi zarządzania. Wśród nich są koncepcje zorientowane
na proces zarządzania przedsiębiorstwem (np. marketing, logistyka, Human Resources
Management, Total Quality Management czy controlling), takie, które są zorientowane
wyłącznie lub zdecydowanie na zarządzanie zmianami (np. BPR- business proces
reengineering, czy lean management) oraz zorientowane na formy organizacji
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(np. organizacja ucząca się, inteligentna, sieciowa, wirtualna). Koncepcje te prezentują różne
podejście do czynników gospodarowania i zawierają zróżnicowane rekomendacje co do
zarządzania przedsiębiorstwem, wprowadzania w nim zmian i organizowania się. I tak np.
w grupie koncepcji zorientowanych na proces zarządzania przedsiębiorstwem marketing
kładzie nacisk na ukierunkowanie zarządzania (celów i działań) przedsiębiorstwa na
zapewnienie możliwie wysokiego poziomu satysfakcji klienta. Logistyka z kolei dba o
ukierunkowanie zarządzania na racjonalizację przepływu materiałowego, by osiągnąć
skuteczność i możliwie niskie koszty. Koncepcja kompleksowego zarządzania zasobami
ludzkimi HRM (Human Resources Management) to zorientowanie zarządzania na właściwe
ukształtowanie i motywowanie do pożądanych działań zespołu pracowniczego. TQM (Total
Qualite Management) orientuje zarządzanie na wysoki poziom jakości: pracy, przebiegu
procesów i produktów. Controlling ukierunkowuje zarządzania na racjonalizację decyzji, dla
uzyskania możliwie korzystnego wyniku finansowego. Spośród koncepcji zorientowanych na
wprowadzanie zmian organizacyjnych do przedsiębiorstwa koncepcja BPR zakłada podejście
rewolucyjne: (radykalne i szybkie zmiany), gdy natomiast koncepcja lean – podejście
ewolucyjne (mniej radykalne, powolne i systematyczne wprowadzanie zmian).

4. ISTOTA I ZNACZENIE LOGISTYCZNYCH DETERMINANT
ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM
Stale wzrastająca rola logistyki we współczesnym zarządzaniu wynika m.in. z tego,
że może ona w znaczącym stopniu oddziaływać na zmiany zachodzące w systemach
zarządzania przedsiębiorstw, przekładające się na uzyskiwanie większych korzyści rynkowoekonomicznych przez przedsiębiorstwa, a także na korzyści osiągane przez klientów.
Logistyka w swoich najnowszych koncepcjach stanowi systemową determinantę zarządzania
przedsiębiorstwem [Balik 2009], warunkującą i stymulującą wiele istotnych zmian
w systemie i poszczególnych podsystemach zarządzania, prowadzących do osiągania
oczekiwanych efektów, zarówno rynkowych, jak i ekonomicznych.
Determinanty zarządzania mogą być postrzegane jako czynniki oddziałujące na zmiany
w systemie i poszczególnych podsystemach zarządzania, w tym na zmiany dotyczące
zarządczych aspektów wykonywanych funkcji, procesów i czynności, kształtujące te zmiany
czy też stymulujące lub ograniczające skalę, zakres i/lub wielkość zmian.
Determinanty zarządzania mogą być związane z różnymi sferami funkcjonalnymi
przedsiębiorstwa, w tym m.in. ze sferą logistyki. Postępujący rozwój logistyki, która coraz
częściej jest postrzegana jako koncepcja zarządzania przepływami materiałów, towarów
i informacji w skali przedsiębiorstwa, a nawet całego łańcucha dostaw, powoduje, że m.in.
właśnie w obszarze logistyki coraz częściej podejmuje się próby rozpoznania czynników,
które mogą przyczyniać się do osiągania oczekiwanych (zaplanowanych) zmian w systemie
zarządzania przedsiębiorstwem, a w konsekwencji do wzrostu szeroko rozumianej
efektywności przedsiębiorstwa.
Stale postępujące dowartościowywanie („wzmacnianie”) strategicznego znaczenia
koncepcji logistyki, stanowiącej wielowymiarowy potencjał zmian w systemie
i podsystemach zarządzania przedsiębiorstwem oraz umożliwiającej osiąganie oczekiwanych
efektów rynkowo-ekonomicznych przez przedsiębiorstwo przejawia się m.in. w rozwoju
i wzroście znaczenia tzw. potencjałów logistyki, a precyzyjniej rzecz biorąc,
tzw. logistycznych potencjałów sukcesu, obejmujących: zasoby logistyczne, zdolności
logistyczne oraz kompetencje logistyki. Potencjały te stanowią podstawę zdefiniowania
i rozwoju logistycznych determinant zarządzania przedsiębiorstwem.
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5. CELE I STRATEGIE LOGISTYCZNE JAKO WYZNACZNIKI KONCEPCJI
LOGISTYKI DETERMINUJĄCE ZMIANY W ZARZĄDZANIU
PRZEDSIĘBIORSTWEM
Znaczenie celów logistyki w kształtowaniu celów i rozwoju procesów decyzyjnych
w skali całego przedsiębiorstwa stale rośnie. Cele logistyki coraz częściej są uwzględniane
przy podejmowaniu decyzji dotyczących całokształtu działalności przedsiębiorstwa,
a częstokroć bezpośrednio wpływają na podejmowanie decyzji na poziomie całego
przedsiębiorstwa [Matwiejczuk, 2013]. Najważniejszym celem logistyki, zdaniem
przedsiębiorstw uczestniczących w badaniach, jest realizacja sprawnych przepływów
dostosowanych do oczekiwań klientów. Sprawność przepływów materiałów, towarów
i informacji zabezpiecza tworzenie wartości dodanej dla przedsiębiorstwa. Jednocześnie,
uwzględnianie potrzeb i oczekiwań klientów wiąże się z dążeniem do tworzenia
i dostarczania wartości (produktów i świadczeń) zgodnych z ich preferencjami
i wymaganiami.
Podobnie jak w przypadku celów logistyki, również w odniesieniu do strategii
logistycznych można mówić o ich wzrastającym znaczeniu w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
w tym w formułowaniu i rozwoju strategii przedsiębiorstwa oraz jego poszczególnych
biznesów [Witkowski, 2010]. Integracja celów logistyki i celów przedsiębiorstwa, a także
integracja strategii logistycznej i strategii przedsiębiorstwa świadczy – jak się wydaje –
o postępującym dowartościowywaniu potencjałów logistyki w zakresie koordynacji
przepływów materiałów, towarów i informacji, wpływającej nie tylko na sprawność tych
przepływów (tworzenie wartości dodanej dla przedsiębiorstwa), lecz również na zaspokajanie
potrzeb i oczekiwań klientów (tworzenie wartości dodanej dla klienta).

PODSUMOWANIE
Dyscyplina logistyki zmieniła się znacząco w ciągu ostatnich kilku dekad. Oznacza
to również zmiany w umiejętnościach, kompetencjach i wiedzy potrzebnej przy realizacji
różnych funkcji logistycznych. Sektor logistyczny odgrywa kluczową rolę w przekształceniu
gospodarki w gospodarkę opartą na wiedzy, gdyż jest ściśle powiązany z innymi kluczowymi
sektorami. W ostatnich latach wśród instrumentów zarządzania przedsiębiorstwem
zauważalny jest wzrost znaczenia instrumentów związanych ze sferą logistyki. Szczególną
rolę pełni przede wszystkim koncepcja logistyki, która może stanowić istotną determinantę
zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
W logistyce szczególną rolę odgrywa zarządzanie logistyczne będące zbiorem procesów
planowania, wdrażania i kontroli działalności związanej z przepływem dóbr, informacji
i środków finansowych, tak w obrębie przedsiębiorstwa, jak i pomiędzy firmami, ogniwami
łańcucha dostaw. Charakter zarządzania logistycznego polega na przeniesieniu logi‐ styki
w sferę zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, co sprawi, że stanie się podstawową
determinantą w podejmowaniu działań i tak właśnie zarządzanie logistyczne traktowane jest
w nowoczesnych przedsiębiorstwach XXI wieku.
Dramaturgia współczesnej gospodarki wyraża się w burzliwych interakcjach pomiędzy
uczestnikami rynku na tle turbulentnego otoczenia [Kolasińska - Morawska, 2014]. Dążenie
przedsiębiorstw do zbudowania własnej niepowtarzalnej pozycji rynkowej w dużej mierze
zależy od konsekwentnie realizowanej strategii w obszarze zarządzania logistycznego
w procesach dystrybucji na rzecz skutecznej i efektywnej obsługi klienta, co sprowadza się do
zdefiniowania realizowanej strategii dystrybucyjnego określenia złożoności strukturalno-
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podmiotowej kanału dystrybucyjnego, zasad współpracy z po- średnikami oraz określenia
sposobów realizacji procesów logistycznych w zakresie przekazywania dóbr.
Zarządzanie logistyczne związane jest z integracją tych działań, które podejmowane
są celem koordynacji czynności, jakie wiążą się z planowaniem, wdrażaniem oraz kontrolą
przepływów produktów, usług oraz informacji w przedsiębiorstwie. Całość procesów
zarządzania strategicznego i funkcjonalnego w przedsiębiorstwie jest podporządkowana
koncepcjom logistycznym (orientacja integracyjna, rynkowa, czasowa i przepływowa).
Na prawidłowość zarządzania logistycznego wpływają między innymi takie czynniki, jak:
kompleksowość i dynamika warunków otoczenia, zakres i stopień jednorodności programu
działania przedsiębiorstwa, struktura systemu i technologii produkcji, kultura
przedsiębiorstwa, rodzaj branży czy liczba decyzji logistycznych.
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WYZWANIA POLSKICH PORTÓW MORSKICH
WPROWADZENIE
Zakłada się, że na świecie istnieje około 1500 portów, które posiadają silnie rozwinięte
funkcje logistyczne i transportowe [Grzelakowski, 2012]. Sprawia to, że są one bardzo
znaczące dla transportu i handlu międzynarodowego, między innymi, iż przeładowywane jest
w nich rocznie ponad 20 mld ton masy towarowej. Zachodzące w świecie procesy globalizacji
mają bezpośredni wpływ na politykę morską Unii Europejskiej, a co za tym idzie również na
Polskę, która jest jej częścią, tym samym generując coraz to nowe wyzwania dla polskich
portów morskich. Nowym wyzwaniem międzynarodowym stało się globalne ocieplenie i jego
skutki dla mórz i oceanów, a także szybko rosnące zapotrzebowanie na energię. Porty morskie
obsługują ponad 90% handlu światowego, dlatego w obecnej sytuacji światowego kryzysu
gospodarczego, muszą poradzić sobie z problemem jakim jest tendencja odpływu armatorów
europejskich do tańszych, poza unijnych rejestrów, co skutkuje spadkiem konkurencyjności
europejskich portów. Polskie Porty morskie starają się radzić sobie z tymi wyzwaniami
oferując coraz szerszą i nowoczesną gamę usług.
Polska należy do grona 22 nadmorskich państw Unii Europejskiej, powoduje to, że w
dużej mierze polityka morska jest kształtowana w oparciu o decyzje podejmowane przez
Komisję Europejską. Dokumenty mające duży wpływ na wyzwania stojące przed polskimi
portami morskimi to m.in. "Zielona Księga - w kierunku przyszłej unijnej polityki morskiej:
europejska wizja oceanów i mórz COM (2006) 275" oraz tak zwana "Niebieska Księga, czyli
Zintegrowana polityka morska Unii Europejskiej COM (2007) 575 wraz z planem działania
SEC (2007) 1278". W dokumencie o nazwie Komunikat "Niebieski wzrost" - szanse
dla zrównoważonego wzrostu w sektorach morskich COM (2012) 494 zidentyfikowano pięć
obszarów, w kierunku których powinna się rozwijać gospodarka morska, są to: akwakultura,
niebieska biotechnologia, energia odnawialna mórz i oceanów, wydobywanie minerałów
z dna morza oraz turystyka przybrzeżna. Sprostanie tej inicjatywie daje szansę na wzrost
gospodarczy i poprawę konkurencyjności. Przyczyni się również do stworzenia potencjału
dla nowych miejsc pracy [MZdsGM RP, 2013].

1. PORTY MORSKIE
Porty morskie są integralnym składnikiem sieci infrastruktury transportu, a tym samym
elementem systemu transportowego kraju, tworząc ważny multimodalny węzeł infrastruktury
logistycznej. Są one przystosowane do obsługi morskich i lądowych środków transportu oraz
przeładunku towarów, przemieszczania osób w relacjach lądowo-morskich, składowania,
magazynowania i konsolidacji towarów oraz wykonywania wielu innych operacji na rzecz
transportu, spedycji oraz usług handlowo-manipulacyjnych. Transport morski sam w sobie
posiada charakter globalny, ponieważ w większości ładunki są przewożone z innych państw
i kontynentów. Ponadto należy dodać, iż porty morskie mają charakter kluczowych węzłów
głównych Transeuropejskich Sieci Transportowych.
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Polska posiada bezpośredni dostęp do morza w postaci 788 km linii brzegowej,
ma również cztery porty morskie o podstawowym znaczeniu dla narodowej gospodarki,
są to poty w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. Do morskiego potencjału naszego
kraju zaliczyć można wyłączną strefę ekonomiczną na Morzu Bałtyckim oraz udział w części
eksploatacyjnej na Oceanie Spokojnym, która wynosi około 75 tysięcy km². Do polskich
obszarów morskich zaliczają się morskie wody wewnętrzne oraz morza terytorialne, których
długość wynosi około 33 307 km [Dz.U. 2003 r. Nr 153 poz. 1502, 2003].
2. GŁÓWNE CELE ROZWOJU POLSKICH PORTÓW MORSKICH
Głównym celem rozwoju polskich portów morskich jest poprawa konkurencyjności
polskich portów morskich oraz wzrost ich udziału w rozwoju społeczno – gospodarczym
kraju i podniesienie rangi portów morskich w międzynarodowej sieci transportowej.
Powyższe założenie wiąże się z rozwojem infrastruktury portowej oraz polepszeniem dostępu
do portów zarówno od strony morskiej jak i lądowej. Jest to istotne wyzwanie, gdyż dotyczy
w równej mierze połączeń drogowych, kolejowych oraz wodnych śródlądowych. Osiągnięcie
trwałej konkurencyjności polskich portów morskich obliguje do nieustającej realizacji działań
prowadzących do poprawy dostępu od strony morza, takich jak: modernizacja torów
podejściowych i wodnych, falochronów zewnętrznych, przebudowa wejść do portów,
umocnienia brzegów torów wodnych. Wiąże się to z zintegrowanym zarządzaniem strefą
przybrzeżną oraz ze stosowaniem instrumentów planowania przestrzennego. W projekcie
Polityka morska Rzeczpospolitej Polskiej do roku 2020 zwraca się uwagę na konieczność
dążenie do skoordynowania rozwoju infrastruktury łączącej porty z bliższym i dalszym
otoczeniem gospodarczym z działaniami inwestycyjnymi zarządów portów. Szczególnie
ważna jest modernizacja oraz budowa nadbrzeży, dróg kołowych i kolejowych na terenie
portów morskich. We wspomnianym dokumencie mówi się również o nowych możliwościach
takich, jak : budowa nowych portów morskich lub terminalach położonych bezpośrednio
nad głębokowodnymi akwenami. Polska posiada już od kilku lat jeden Głębokowodny
Terminal Kontenerowy (DCT – Deepwater Container Terminal), który został wybudowany
przy głębokowodnym akwenie morskim. Obok tego nowoczesnego portu znajduje się również
duże Pomorskie Centrum Logistyczne. Takie obiekty są istotne, gdyż stwarza warunki
do uzyskania przez największy polski port morski statusu centra transportowo – logistycznego
w regionie Morza Bałtyckiego [MZdsGM RP, 2013].
W Komunikacie Komisji w sprawie europejskiej polityki portowej, COM (2007) 616,
ogłoszono, iż jednym z głównych celów polityki portowej jest przekształcenie portów
morskich w intermodalne węzły transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Dąży się do
zjednoczenia transportu morskiego z lądowym, przez co zwiększyłaby się och zdolność
usługowa. Skutkowałoby to poprawą wydajności oraz jakości świadczonych usług.
3. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PORTOWEJ ORAZ INFRASTRUKTURY
ZAPEWNIAJĄCEJ DOSTĘP DO PORTÓW OD STRONY MORZA
Największym wyzwaniem dla polskich portów jest przystosowanie infrastruktury
portowej do obsługi dużych oceanicznych statków. Jest to związane ze zmianami i obecnymi
trendami jakie można zauważyć na światowym rynku, ponieważ cały czas technologie
są ulepszane, dzięki temu można budować coraz większe statki handlowe, zarówno pod
względem pojemności jak i nośności. W poniższej tabeli została zestawiona nośność
poszczególnych typów statków z ich wiekiem. Wynika z niej, iż coraz nowsze, młodsze statki
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są większe i mają większą nośność. Wiąże się to z ich długością oraz zanurzeniem.
Nie wszystkie porty mają możliwość przyjąć największe oceaniczne statki, gdyż
nie zmieściłyby się, bądź byłyby za długie, aby wykonać manipulację taką jak obrót statku
o 180 stopni, ponieważ jednostka pływająca chcąc zacumować przy nabrzeżu, musi być
odwrócona przodem do wejścia portu od strony morza.
Tabela 1. Średnia nośność statków według wieku na świecie
Typ statków

Wiek statków w latach
0-4
5-9
10-14
15-19
78 098
73 344
63 300
66 520
Masowce
54 465
43 915
35 837
27 267
Kontenerowce
9 698
6 670
7 451
4 723
Drobnicowce
63 483
61 884
75 896
40 588
Ropowce
4 417
3 240
1 992
1 580
Pozostałe
34 827
26 518
21 378
16 431
Wszystkie statki
Źródło: Ministerstwo transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (2013).

20+
39 569
23 718
3 795
11 756
1 006
4 543

Morski port w Gdańsku już w 2007 roku sprostał wyzwaniu, jakim jest dostęp do portów
dla dużych oceanicznych jednostek pływających i korzystając z dogodnego położenia oraz
głębokiego akwenu wybudował Głębokowodny Terminal Kontenerowy DCT. Terminal
ten leży w Porcie Północnym i wygląda jak olbrzymie molo, gdyż jest wychodzi w głąb
morza, co widać na Rysunku 1. Na zdjęciu za terminalem widoczny jest las, a za nim obecnie
znajduje się Pomorskie Centrum Logistyczne, co jest kolejnym ważnym krokiem
ku zwiększeniu konkurencyjności polskich portów morskich.
Rysunek 1. Głębokowodny Terminal Kontenerowy DCT w Gdańsku.

Źródło: www.dctgdansk.pl, (dostęp : 17.02.2016r.).

Warto również wspomnieć, iż obecną ważną inwestycją DCT’u jest budowa drugiego
nabrzeża kontenerowego. Najprawdopodobniej obiekt zostanie oddany do użytku pod koniec
bieżącego roku. Możliwość obsługiwania dużych statków o zanurzeniu do 15 metrów oraz
posiadanie na zapleczu terminala dużego centrum logistycznego zachęciło największego
światowego armatora do zawijania do DCT. W 2010 roku Maersk Line otworzył
bezpośrednie połączenie oceaniczne z portów azjatyckich do Regionu Morza Bałtyckiego
141

poprzez wydłużenie go do Gdańska. Serwis ten nazywa się Asia-Erope Maersk AE-10.
Należy nadmienić, że port w Gdańsku jest jedynym portem na Bałtyku, który może
obsługiwać oceaniczne połączenia. Serwis AE-10 to stałe połączenie kontenerowe z
zawinięciami jeden raz w tygodniu na trasie: Gdańsk - Aarhus - Göteborg - Bremerhaven Rotterdam - Tangier - Kanał Sueski – Tanjung Pelepas - Yantian - Pusan - Kwangyang Ningbo - Szanghaj - Yantian – Tanjung Pelepas - Kanał Sueski - Algeciras - Rotterdam Wilhelmshaven - Bremerhaven – Gdańsk.
W przypadku portu Gdyńskiego niezbędne jest pogłębienie basenu do 15 m, przebudowa
obrotnicy wewnątrzportowej oraz infrastruktury nabrzeżnej. Dopiero po osiągnięciu tych
elementów port ten będzie w stanie przyjąć największe statki, jakie mogą wpłynąć na Morze
Bałtyckie. W Gdyni planuje się również dalszą rozbudowę portu, lecz będzie to wymagało
pozyskania nowych terenów od innych podmiotów lub w formie zalądowienia obszarów
morskich „poza istniejącym falochronem”. Do tej pory Gdyński port zrealizował już kilka
inwestycji, które zmierzają do zwiększenia konkurencyjności, między innymi wybudowano
magazyn wysokiego składowania oraz magazyn zbożowy. Kolejną inwestycją jest
pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych, jeszcze nie tak głębokich
jak w DCT, ale Gdynia planuje obsługiwać już większe jednostki o długości nawet do 380 m.
Warto również nadmienić, iż gdyński port przebudował intermodalny terminal kolejowy,
co umożliwia obsługę całych składów pociągów bez konieczności ich dzielenia.
4. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY ZAPEWNIAJĄCEJ DOSTĘP DO
PORTÓW OD STRONY LĄDU
Jednym z celów polityki transportowej UE jest ujednolicenie sieci transportowej państw
członkowskich, poprzez usunięcie tak zwanych „wąskich gardeł” oraz utworzenie
brakujących ogniw transgranicznych. Unia Europejska dąży do lepszej dostępności dróg oraz
zapewnienie mobilności międzynarodowej osób i towarów. Można to osiągnąć poprzez
przekształcenie mozaiki dróg, linii kolejowych, portów lotniczych i morskich, oraz kanałów
w jednolitą europejską sieć transportową, inaczej TEN-T. Polska jest państwem tranzytowym,
gdyż lokalizacja polskich portów morskich pozwala na dystrybucję dużej ilości ładunków,
m.in. kontenerów w głąb Polski i dalej w stronę Europy Środkowej, aż po państwa leżące nad
Morzem Adriatyckim. Wobec tego niezbędne jest, aby polskie porty morskie były dobrze
połączone z TEN-T. Należą one do sieci bazowej całej sieci transportowej Unii Europejskiej.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013, sieć
bazowa powinna być podstawą dla zrównoważonego rozwoju multimodalnej sieci
transportowej. Powinna się skupiać przede wszystkim na odcinkach transgranicznych,
brakujących ogniwach, połączeniach multimodalnych i najważniejszych wąskich gardłach.
Jest to konieczne dla realizacji celów zawartych w Białej Księdze, zakładającej obniżenie
emisji gazów cieplarnianych, do roku 2050, z transportu o 60% poniżej poziomów z 1990
roku [Rozporządzenie nr 1315, 2013].
Polska posiada cztery porte morskie, które mają podstawowe znaczenie dla gospodarki
narodowej. Są to Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście. Zostały one ujęte
w transeuropejskiej sieci TEN-T. Przez Polskę przechodzą dwa korytarze transportowe sieci
bazowej TEN-T: Bałtyk - Adriatyk oraz Morze Północne - Bałtyk. Według danych
statystycznych Unii Europejskiej jakość infrastruktury transportowej wszystkich rodzajów
w Polsce, w 2014 roku jest o wiele lepsza niż w poprzednim okresie sprawozdawczym.
Niestety w porównaniu do całej Unii Europejskiej, jest jeszcze wiele do poprawienia. Należy
nadmienić, iż dzięki temu, że sieć bazowa TEN-T uwzględnia porty morskie, dostęp do nich
od strony lądu będzie o wiele lepszy i z pewnością zwiększy to przepustowość infrastruktury
142

zarówno kolejowej jak i drogowej, co w konsekwencji przełoży się na poprawę płynności
ruchu i likwidację wąskich gardeł w morsko- lądowych procesach transportowych. Wyzwanie
jakim jest przystosowanie portowych terminali d obsługi transportu intermodalnego, powinno
dać
efekty
w
postaci
przeniesienia
ładunków
transportowanych
w relacjach z zapleczem gospodarczym na lepsze formy transportu, w stosunku
do przewozów drogowych, w ramach morsko-lądowych łańcuchów transportowych.
Do głównych celów, a zarazem wyzwań, które są stawiane polskim portom morskim,
pod względem dostępu do nich od strony lądu jest budowa, bądź przebudowa infrastruktury
kolejowej i drogowej, która jednocześnie jest składnikiem sieci TEN-T, wraz z parkingami
i budowlami zlokalizowanymi na ich przebiegu, np. mosty, wiadukty, które z kolei stanowią
bezpośredni dostęp do poszczególnych rejonów portowych. Ma to duży wpływ na dostęp
do portów morskich, gdyż w statki, które przypływają do portów, muszą zostać w terminie
obsłużone. Jednostki pływające, przywożą ogromną ilość ładunków, szczególnie kontenerów,
które muszą być sprawnie obsłużone. Niestety z powodu wąskich gardeł, nieprzystosowanych
terminali portowych do obsługi transportu intermodalnego dochodzi do opóźnień i kongestii,
które generują koszty dla wszystkich stron uczestniczących w wymianie towarowej.
W związku z powyższym, w przypadku wybranych portów morskich niezbędne jest
przystosowanie do obsługi ładunków intermodalnych, a co za tym idzie przebudowa
infrastruktury nabrzeży, drogowej, kolejowej oraz budowa parkingów, jak również uzbrojenie
w infrastrukturę techniczną, systemy informatyczne, itp. Wymagane jest wsparcie rozwoju
węzłów przeładunkowych, które integrują transport morski z żeglugą śródlądową,
jak to ma miejsce w przypadku Szczecińskiego portu, który łączy się z rzeką Odrą
[MTBiGM, 2013].
Stworzenie lepszych warunków do obsługi ładunków intermodalnych w portach
morskich ma za zadanie przekształcić je w intermodalne węzły transeuropejskich sieci
transportowych TEN-T. Pozwoli to na efektywniejsze połączenie transportu morskiego
z lądowym i zwiększy zdolności usługowe portów. Wpływ na zwiększenie ich
konkurencyjności mają również wszystkie usługi dodatkowe oferowane w portach, gdyż
tworzą one tak zwane wartości dodane, które wpływają na strony wymian handlowej.
Poprawa wydajności i jakości świadczonych usług z pewnością będzie działać zachęcająco
dla gestorów ładunków, a co za tym idzie zwiększy się ilość napływających przez nich dóbr
do polskich portów morskich.
Efektem wprowadzenia ułatwień, które będą służyły rozwojowi polskich portów
morskich, tak aby sprostać potrzebom przeładunkowym oraz poprawić dostępność portów
zarówno od strony morza jaki i lądu, porty te będą mogły w pełni spełniać rolę węzłów
transportowych dla handlu międzynarodowego. Wzrośnie ich ranga na arenie
międzynarodowej, dzięki czemu będą bardziej konkurencyjne w stosunku do innych
europejskich portów morskich. Bardzo ważnym efektem, jakie planuje się uzyskać jest
przyciągnięcie strumieni ładunkowych, które przechodziły przez polskie porty morskie.

5. WYZWANIA DLA POLSKIEJ BANDERY
Transport morski należy do najbardziej ekologicznych oraz ekonomicznych gałęzi
transportu. Pozwala on na przewiezienie dużej ilości ładunku na dużych odległościach.
W porównaniu z innymi formami transportu jest on stosunkowo tani.
W wymianie handlowej Unii Europejskiej transport morski obejmuje 90 % towarów
w handlu zagranicznym oraz ponad 40 % towarów w handlu wewnętrznym. W skutek tego
UE koncentruje swoje działania w obszarze pomocy w zwiększaniu konkurencyjności
europejskich przedsiębiorstw żeglugowych i zezwala państwom członkowskim na różne
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formy wsparcia dla ich armatorów morskich w celu powstrzymania odchodzenia armatorów
od bander unijnych [Komunikat Komisji C(2004) 43, 2004].
Przede wszystkim ze względów ekonomicznych, handlowe floty państw Unii
Europejskiej są przenoszone przez armatorów morskich do rejestrów tak zwanych
„wygodnych bander”. Takie sytuacje skutkują utratą potencjalnych wpływów do budżetów
państw, z których bandery zostały przeniesione. Oddziałuje to negatywnie na marynarski
rynek pracy w kraju.
Polska nie posiada prawie w ogóle floty morskiej pod pływającej własną banderą,
w związku z tym polscy marynarze pływają na statkach pod obcymi banderami.
Na 108 statków eksploatowanych przez polskich armatorów morskich w 2011 roku, polską
banderę miało jedynie 15 z nich [GUS, 2012]. Warunkiem dla powrotu statków pod polską
banderę
jest
poprawa
konkurencyjności
polskich
armatorów.
Może
to nastąpić poprzez stworzenie przyjaznego dla nich systemu prawnego, w taki sposób
aby był on tak samo dogodny jak warunki ich funkcjonowania na świecie, a przede wszystkim
w Europie. Wyzwanie to wymaga zmian legislacyjnych, które obejmują obszary prawa
podatkowego , prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.
Jednym z kluczowych czynników, wpływających na decyzję armatorów o rejestracji
statków pod polską banderą jest stworzenie nowoczesnego oraz przyjaznego dla pracownika
i pracodawcy prawa pracy na morzu [Konwencja, 2006]. Niezbędne jest wobec tego
stworzenie ułatwień dla żeglugi morskiej, poprzez podjęcie działań mających
na celu stworzenie przyjaznych warunków dla rejestrowania statków pod polską banderą.
Usługi związane z obsługą statków i ładunków w portach mają duży wpływ
na konkurencyjną pozycję żeglugi morskiej polski. Administracyjne procedury portowo –
morskie, które obecnie funkcjonują w polskich portach znacznie utrudniają świadczenie usług
portowych oraz obniżają atrakcyjność portów w stosunku do transportu drogowego bądź
kolejowego. Takie bariery mogą powodować odpływ ładunków z portów morskich. Aby temu
zapobiec prowadzi się działania zmierzające do minimalizacji lub usunięcia przeszkód w tym
zakresie. Niestety wdrażanie nowych programów i procedur jest czasochłonne i wymaga
dużych nakładów pieniężnych. Rezultatem podjętych działań do zachęcenia polskich,
jak również zagranicznych armatorów do przejścia pod polską banderę, byłoby zwiększenie
wpływów do budżetu państwa z tytułu wszelkich opłat związanych z działalnością
żeglugową, a w szczególności podatku tonażowego. Również podatek dochodowy od osób
fizycznych wpłacany przez marynarzy zatrudnionych na statkach polskiej floty handlowej
generowałby duże przychody dla budżety państwa.
Proponuje się działania na rzecz zwiększenia konkurencyjności transportu morskiego,
m.in. poprzez dostosowanie do standardów europejskich transportu morskiego bez barier,
np. systemy one-stop shop, single window. Skutkiem uruchomienia powyższych koncepcji
dojdzie do przyspieszenia operacji przeładunkowych oraz czynności manipulacyjnych
związanych z obsługą ładunków, zmniejszy się przez to koszt administracyjny. Dostosowanie
do europejskich standardów obszaru morskiego bez barier będzie potwierdzeniem
nowoczesnego charakteru sektora morskiego. Będzie on dysponował sprawnym systemem
informacyjnym oraz procedurami ułatwiającymi działalność transportu morskiego. Wdrożenie
pełnej swobody wymiany towarowej wewnątrz Unii Europejskiej, w obszarze morskim
przełoży się na ogromny rozwój gospodarczy państwa, a co za tym idzie, na wzrost poziomy
życia mieszkańców [MTBiGM, 2013].
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PODSUMOWANIE
Przed polskimi portami morskimi od lat stoi wiele trudnych wyzwań. Cześć z nich
zgodnie z polityką Unii Europejskiej została już zrealizowana, jak np. DCT w Gdańsku, który
jest jedynym hubem morskim w Regionie Morza Bałtyckiego, bądź terminal LNG
w Świnoujściu, który odpowiada na obecne trendy w zastosowaniu alternatywnego paliwa,
jakim jest skroplony gaz ziemny. Niestety nadal jest wiele trudności, z którymi muszą
się borykać polskie porty. Brak rozwiniętej infrastruktury, nie tylko portowej, ale również
bazowej części transeuropejskich sieci transportowych, jest nie lada wyzwaniem, gdyż
tak duży obrót ładunków, który zachodzi w portach musi być jakaś gałęzią transportu
odwieziony w głąb kraju, a w tym celu niezbędna jest sprawnie funkcjonująca infrastruktura.
W dokumentach unijnych, krajowych i regionalnych są szczegółowo opisane cele,
dla poszczególnych portów i regionów nadmorskich. Według dokumentów do 2030 roku
polskie porty morskiej powinny już w pełni dorównywać duży europejskim portom
i być dla nich konkurencyjnymi.
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OPTYMALIZACJA PROCESÓW PLANOWANIA I ZARZĄDZANIA
W RAMACH INTRALOGISTYKI – SYSTEM PSIilo
WPROWADZENIE
Intralogistyka to organizowanie, przeprowadzanie i optymalizowanie wewnętrznych
przepływów materiałów oraz strumieni logistycznych wewnątrz organizacji.
Obszary optymalizacji w intralogistyce obejmują skrócenie czasu załadunku, redukcję
kosztów przemieszczania towarów, eliminację błędów, kontrolę pracy. Działania
udoskonalające prowadzą do spadku kosztów logistycznych i wzrostu standardu obsługi
klienta, co nie byłoby możliwe do osiągnięcia bez odpowiedniego systemu informatycznego.
Przedsiębiorstwa ulepszają procesy logistyczne poprzez ciągłe poszukiwanie
innowacyjnych technologii. Innowacyjne technologie informatyczne perfekcyjnie dopasowują
wszystkie elementy procesu produkcji oraz integrują je w pojedynczą, sprawnie
funkcjonującą strukturę. Obecność systemów intralogistycznych w firmie przekłada się na
wzrost
jakości
stabilności,
wydajności
oraz
identyfikowalności
procesów
przepływu materiałów.
Celem artykułu jest przedstawienie teoretycznego aspektu intralogistyki oraz
zaprezentowanie systemu PSIilo, który jest kompleksowym narzędziem informatycznym
zajmującym się optymalizacją procesów planowania i zarządzania w ramach
logistyki wewnętrznej.

1. INTRALOGISTYKA
Ostatnie dziesięciolecia przyniosły dla logistyki wiele kluczowych zmian. W latach
osiemdziesiątych XX wieku przedmiotem zainteresowań logistyki były: produkcja, transport
oraz zbyt, współcześnie uważa się logistykę za proces, który ma na celu integrację każdego
ogniwa globalnego łańcucha dostaw w efektywnie funkcjonującą sieć, co zmieniło spojrzenie
na strukturę i organizację w przedsiębiorstwach [Günthner, 2004].
Intralogistyka, inaczej logistyka wewnętrzna związana jest z procesami odbywającymi
się wewnątrz przedsiębiorstwa. Pojęcie intralogistyki definiuje się jako organizowanie,
przeprowadzanie oraz optymalizowanie wewnętrznych przepływów materiałów i strumieni
logistycznych wewnątrz organizacji [Intralog].
Logistyka wewnętrzna zapewnia niezbędne metody oraz sposoby sterowania procesami
zachodzącymi pomiędzy dwoma odmiennymi punktami w łańcuchu logistycznym danej
firmy, jej oddziałów bądź filii [Kabus, 2015].
Klepacki w pracy Agrologistyka- nowe wyzwanie dla nauki i praktyki określił
intralogistykę jako ,,metodę organizowania, planowania, kontrolowania i realizacji
dystrybucji produktów, która udoskonala sposoby przepływy materiałowo – informacyjne
kształtując strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa” [Klepacki, 2011]. Jej rola ,,rozpoczyna
się na magazynie wejścia a kończy się w momencie wydania towaru z magazynu wyrobów
gotowych do dostawy. W zależności od stopnia skomplikowania produkcji i jej
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zorganizowania procesy logistyczne odbywające się wewnątrz zakładu mogą być bardzo
proste lub też wymagać specjalistycznych narzędzi i urządzeń w celu zapewnienia
odpowiedniego przepływu materiałów” [WAMECH Lean Intralogistics].
Intralogistyka to koncepcja pionierska, która dostosowuje wewnętrzne przepływy
materiałowe do specyfiki konkretnego przedsiębiorstwa przy zastosowaniu najnowszej
technologii. Ułatwia ona firmom dobranie autorskiego, optymalnego sposobu realizacji
procesów logistycznych dostosowując je miedzy innymi do: wielkości firmy, rodzaju
asortymentu czy świadczonych usług, specyfiki regionu w którym funkcjonuje, typu
przedsiębiorstwa (prywatne, państwowe) [Witkowski, Gołębska, Kempny, 2005].
Oferowane przez logistykę wewnętrzną rozwiązania przyczyniają się do osiągnięcia
sukcesu w biznesie. Jest ona całościową koncepcją zarządzania oraz narzędziem do
zarządzania. Ma wpływ na pozycje konkurencyjną i rozwój firmy, jest kluczem do
prawidłowej i skutecznej działalności przedsiębiorstwa. Intralogistykę można określić jako
podstawę nowoczesnej firmy [Kabus, 2015].
Logistyka wewnętrzna opiera organizację przepływu materiałów, informacji na podstawie
inteligentnych, zaawansowanych technologii. Firmy stają się coraz bardziej świadome
znaczenia techniki, dostrzegają one ogromny potencjał możliwości w dostępnych
technologiach. Szybko rozwijająca się automatyzacja skutkuje tworzeniem coraz bardziej
inteligentnych technik monitorowania, kontroli, które pozwalają organizacjom na wolne od
zakłóceń, bardziej wydajne procesy.
Przedsiębiorstwa koncentrują swoja uwagę na rozwoju inteligentnych, samoregulujących
się procedur i systemów produkcji. Inteligentne technologie to systemy komputerowe, które
w sposób automatyczny kontrolują wszystkie operacje. Są one w stanie samodzielnie
monitorować cały proces produkcyjny.
Jeden z najbardziej innowacyjnych dostawców rozwiązań kompleksowych w zakresie
ciągników, wózków widłowych oraz przyszłościowych usług i najnowocześniejszej techniki
magazynowej jakim jest przedsiębiorstwo STILL oferuje rozwiązania i usługi
intralogistyczne. ,,Każdy wewnątrzzakładowy przepływ materiału, który odbywa się
pomiędzy poszczególnymi węzłami logistycznymi jest optymalnie sterowany i włączony do
sieci. Przy tym w ruch wprawiane są w nie tylko produkty, lecz również przynależne im dane.
Dla kompleksowych zadań STILL opracowuje rozwiązania odpowiednie do wymogów danej
branży, które są dopasowywane indywidualnie do potrzeb klientów. W ten sposób powstaje
obszerna oferta usług z wieloma pojedynczymi komponentami, które razem są
ukierunkowane na maksymalną wydajność” [STILL]. Usługi intralogistyczne oferowane
przez firmę to między innymi: analiza użycia pojazdów i przepływu materiałów, planowanie,
koncepcja oraz realizacja kompletnych systemów logistycznych (złożonych z pojazdów,
automatyzacji, regałów, techniki obsługi), symulacja, zarządzanie projektami, serwis dla
sprzętu i oprogramowania, przygotowanie specyfikacji technicznej [STILL]. Poprzez
stosowane technologie firma STILL trwale zmniejsza koszty logistyczne a wydajność firmy
znacznie wzrasta.
Obecność systemów intralogistycznych w przedsiębiorstwie ma przełożenie na wzrost
jakości, wydajności, stabilności i identyfikowalności procesów przepływu materiałów przy
jednoczesnym
redukowaniu
buforów,
które
przewidziane
są
na
odpady
i magazynowanie. Nowoczesne organizacje nie byłyby w stanie funkcjonować bez takich
systemów [Conductix Wampfler].
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2. PROFIL FIRMY PSI POLSKA SP. Z.O.O.
Firma PSI Polska Sp. z.o.o. wchodzi w skład międzynarodowego koncernu PSI AG,
powstałego w 1969 roku. PSI AG to wiodący dostawca najwyższej klasy informatycznych
systemów tworzonych z myślą o logistyce, produkcji oraz energetyce. Koncern dostarcza
i integruje, opierając się o własne produkty, pełne rozwiązania informatyczne. PSI AG
obecnie zatrudnia ponad 1.700 osób, a jego obroty sięgają 180 milionów euro [PSI Software
for Utilities and Industry].
PSI AG od momentu powstawania ściśle współpracuje z klientem. Przedsiębiorstwo stara
się dogłębnie zrozumieć procesy, które zachodzą w organizacjach klientów, dzięki czemu jest
w stanie zaoferować inteligentne i zaawansowane technologicznie rozwiązania, które nazywa
„odpowiedzią na wyzwania jutra”. Koncern PSI funkcjonuje niezależnie od dominujących na
rynku producentów oprogramowania, co zapewnia klientom wysoki stopień technologicznej
elastyczność oraz autonomii. Działania PSI spełniają wszystkie zasady i standardy praktyk
obowiązujących w informatyce [PSI Software for Utilities and Industry].
W listopadzie 2004 roku stworzono Polski oddział PSI. Jego zadania to: sprzedaż
produktów PSI AG, usługi wdrożeniowe, konsultingowe i obsługa posprzedażowa klientów.
Do Polski przeniesiona została również część prac powiązanych z rozwojem produktów
koncernu. Tabela pierwsza prezentuje produkty przedsiębiorstwa, podzielone na branże.
Tabela 1. Oferta PSI Polska Sp. z.o.o.
LOGISTYKA
OFEROWANY PRODUKT
PSIwms
PSIilo
PSItms
PSIglobal

Zarządzanie magazynem (WMS),
Optymalizacja intralogistyki,
Zarządzanie transportem (TMS),
Optymalizacja sieci logistycznych.
TRANSPORT PUBLICZNY

OFEROWANY PRODUKT
PSItraffic/ITCS
PSItraffic/DMS
PSItraffic/Info
OFEROWANY PRODUKT
PSIpenta
PSIasm
PSImes
PSIpenta JIS
OFEROWANY PRODUKT
PSIcontrolOil
Moduł LDS w PSIcontrolOil

Zarządzanie ruchem pojazdów,
Zarządzanie zajezdnią (DMS),
Systemy informacji pasażerskiej.
PRODUKCJA
Planowanie i zarządzanie produkcją,
Harmonogramowanie (APS),
Śledzenie produkcji (MES),
Harmonogramowanie Just in Sequence (JIS).
NAFTA I GAZ
Zarządzanie rurociągami paliwowymi,
Wykrywanie i lokalizacja wycieków paliwowych,
Zarządzanie rurociągami i sieciami gazowymi,
Obrót gazem.

PSI Gas Management Suite (PSI GMS)
PSImarket
ENERGETYKA
OFEROWANY PRODUKT
Zarządzanie siecią elekrtoenergetyczną,
PSIcontrol
Zarządzanie zespołami utrzymania sieci,
PSIcommand
Obrót energią elektryczną
PSImarket
Źródło: PSI Software for Utilities and Industry, Produkty PSI Polska, [online] http://www.psi.pl/pl/naszaoferta/produkty-psi/ (dostęp: 19.08.2016).
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W PSI Polska Sp. z.o.o. pracuje obecnie około 200 wysokiej klasy specjalistów.
Polski oddział współpracuje między innymi z przedsiębiorstwami:
 RWE Amprion, E.ON AG, TNB Tenaga National Berhad, EnBW Regional AG –
energia elekrtyczna,
 AVACON AG Salzgitter, CEGEDEL NET, Gasunie Deutschland GmbH & Co. KG
Hannover, Gazprom – nafta i gaz,
 Audi, Volkswagen, SR Technics, ArcelorMittal – produkcja,
 HSE24/DHL, Alfred Kärcher GmbH, LPP S.A., Marks&Spencer/Itella – logistyka,
 MPK Poznań Sp. z o.o., Rheinbahn AG, Düsseldorf, Hamburger Hochbahn AG,
Rhätische Bahn AG – transport publiczny [PSI Software for Utilities and Industry].
PSI Polska to:
 Doświadczenie (okres działania ponad 45 lat, realizacja tysiąca wdrożeń na
całym świecie),
 Odpowiedzialność (tworzenie oprogramowania „mission critical“ obsługującego
kluczowe procesy klientów),
 Innowacyjność (nacisk na rozwijanie nowych innowacyjnych funkcjonalności,
 Rozwój (10% przychodów przeznaczone zostaje na R&D),
 Jakość (stosowanie najlepszych praktyk, potwierdzone certyfikatami) [PSI Software
for Utilities and Industry].
3. ROZWIĄZANIE OPTYMALIZUJĄCE PROCESY ZWIĄZANE
Z PLANOWANIEM I ZARZĄDZANIEM W RAMACH INTRALOGISTYKI – PSIilo
Poprawa efektywności procesów magazynowych pod względem skrócenia czasu
realizacji dostawy, obsługa zwiększonej liczby wydań czy obniżenie kosztów pracy należy do
inwestycji, które szybko się zwracają. Odpowiedni system informatyczny jest kluczem do
wydajnej logistyki magazynowej.
Usprawnienie intralogistyki pozwala podnieść efektywność pracy magazynów oraz
centrów dystrybucyjnych. Przedsiębiorstwo PSI Polska Sp. z.o.o. oferuje kompleksowe
rozwiązania informatyczne, które wspomagają gospodarowanie zasobami i służą poprawie
wydajności [Software for Utilities and Industry PSI].
Jednym z produktów PSI Polska jest system PSIilo – rozwiązanie, które optymalizuje
procesy związane z planowaniem oraz zarządzaniem w ramach intralogistyki. PSIilo to
kompleksowe narzędzie informatyczne, odpowiadające za realizację zadań związanych
z symulacją i analizą wydajności procesów oraz rozlokowywaniem towaru w centrum
dystrybucyjnym. Poprzez rozbudowane funkcje analityczne jest to narzędzie do planowania
jak i ulepszania procesów [Software for Utilities and Industry PSI].
PSIilo jest narzędziem optymalizującym procesy logistyczne, dostosowanym do
wymagań indywidualnych klienta. System ten składa się z kilku modułów, dzięki czemu
można go rozbudować według potrzeb użytkownika. Rozwiązanie to zapewnia wysoką jakość
wdrożenia, odpowiednią niezawodność systemu oraz korzystny ostateczny koszt projektu czy
koszty utrzymania systemu. Do modułów PSIilo zaliczamy: równoważenie, kartonowanie,
uzupełnianie, optymalizacja przepływów. Moduł równoważenia jest wykorzystywany do
alokacji produktów w centrum logistycznym. Pozwala on odpowiedzieć na pytanie, który
produkt pasuje najlepiej do wybranej ścieżki kompletacji czy stacji. Moduł ten posiada
specjalny optymalizacyjny algorytm analizujący warianty kosztowe oraz wpływ czynników
dodatkowych na sprawdzane rozwiązania. Narzędzie wykorzystuje dane o obciążeniu każdej
stacji roboczej, przewidywanych zmianach obciążenia, dodatkowych ograniczeniach
odnoszących się do rodzaju obsługiwanych produktów, stosowanych pojemników. Moduł
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równoważenia umożliwia analitykowi podejmowanie decyzji o kształcie ostatecznym
procesów w centrum dystrybucyjnym. Moduł kartonowania ma na celu osiągnięcie
równowagi między poziomem kosztów a personalizacją poszczególnych wysyłek. Narzędzie
to dokonuje wyboru opakowania, pozwala na minimalizację przemieszczeń kartonów
w strefach centrum dystrybucyjnego oraz na liniach kompletacji zamówień. Główny algorytm
oprogramowania pod uwagę bierze aktualną mapę produktów i dopasowuje odpowiednie
kartony, jednostki transportowe co pozwala na dobór opakowania do wymagań klientów.
Moduł uzupełnienia to rozwiązanie dla zadań związanych z zaopatrzeniem strefy kompletacji
i realizacją dostaw. Zadanie tego narzędzia to obliczanie ilości towary, która będzie konieczna
w celu uzupełnienia zapasów na stanowiskach roboczych, maksymalizacja dostępności
produktów przy jednoczesnym optymalizowaniu zadań realizowanych w strefie kompletacji.
Biorąc pod uwagę szacunki, moduł ten oblicza poziom oczekiwanych zamówień towarów
następnie przypisuje produkty do miejsc buforowych. Moduł optymalizacji przepływów
pozwala na: analizowanie wpływu zmian w strukturze centrum dystrybucyjnego na
realizowane operacje i prowadzenie symulacji biznesowej. Narzędzie to identyfikuje poziom
obciążeń wszystkich stanowisk roboczych i pojedynczych stacji kompletacji. Poprzez to
umożliwiona jest prosta identyfikacja wąskich gardeł, obszarów o niskiej aktywności.
Obszary zastosowania oraz zadania realizowane przez system PSIilo są kompleksowe. Tabela
druga przedstawia kluczowe obszary działania oraz zadania realizowane przez prezentowany
system [Software for Utilities and Industry PSI].
Tabela 2. Obszary działania oraz zadania realizowane przez PSIilo
OBSZAR DZIAŁANIA

PROCESY KOMPLEMENTACJI

WYPEŁNIENIE OPAKOWAŃ

ZAOPATRZENIE

SYMUJACJE BIZNESOWE

ZADANIE
Podniesienie wydajności procesów kompletacji
eliminacja wąskich gardeł
PSIilo zapewnia
optymalizację kolejki startu zamówień/zleceń,
obsługę asortymentu wielkogabarytowego, obsługę
wydań pełnokartonowych, pełnopaletowych i
zaawansowane funkcje sortujące.
Podniesienie efektywności wypełnienia opakowań
zbiorczych, wysyłkowych, które zapewniają na
przykład maksymalizację przepływu zużytych
kartonów i minimalizację ich ilości.
Analiza dostępności miejsc buforowych, które służą
do uzupełniania zasobów w strefie pobrań,
optymalizacja ścieżek.
PSIilo posiada moduł symulacyjny, jego zadaniami
jest
symulowanie
przetwarzania
zamówień,
kompletacji oraz przepływów zamówień przez
stanowiska kompletacyjne uwzględniając różne
warianty i warunki początkowe. Analiza i ewaluacja
scenariuszy w celu spełnienia potrzeb biznesowych
występujące w danej chwili.

150

ZARZĄDZANIE ASORTYMENTEM W
CENTRUM DYSTRYBUCYJNYM

WYKORZYSTANIE POWIERZCHNI
MAGAZYNOWEJ

Efektywne przyporządkowanie poszczególnych
artykułów do stref, rozdzielenie towarów na szybkiej
i wolnej rotacji, pod względem specyficznych
wymagań, minimalizuje ryzyko pomyłek. System
wykorzystuje przestrzenne odseparowanie produktów
o podobnych cechach na przykład waga produktu,
kolor opakowania, rozmiar, nazwa.
Możliwość symulowania przepływów, planowania
układu centrum dystrybucyjnego, efektywnego
zagospodarowania posiadanej powierzchni.

Źródło: PSI Software for Utilities and Industry, Zadania realizowane przez system PSIilo, [online]
http://www.psi.pl/pl/nasza-oferta/logistyka/optymalizacja-intralogistyki/funkcje-psiilo/ (dostęp: 19.08.2016).

PSIilo to rozwiązanie, które sprawdziło się w wielu krajach świata. Podnosi ono
efektywność pracy działających w globalnej sieci centrów dystrybucyjnych, a także
usprawniania realizację procesów magazynowych różnych branż. PSIilo posiada opcję
zarządzania przepływami. System ten dedykowany jest obsłudze dużych i średnich
magazynów o zróżnicowanym stopniu zautomatyzowania [Software for Utilities and
Industry PSI].

PODSUMOWANIE
Współczesna logistyka potrzebuje rozwiązań, które nie tylko zapewnią odpowiednią
jakość zarządzania. Obecnie kluczem do sukcesu jest podnoszenie produktywności, redukcja
kosztów dystrybucji, skuteczne wykorzystywanie zasobów oraz odpowiedni system
informatyczny.
PSIilo jest rozbudowanym narzędziem do obsługi intralogistyki. System realizuje zadania
związane z symulacją procesów i analizą ich wydajności, umieszczaniem towaru w centrum
logistycznym. Dzięki modułowej architekturze PSIilo można modyfikować w zależności od
potrzeb klienta. System zostaje ,,uszyty na miarę”, w oparciu o wiedzę oraz komponenty
rozwijane od wielu lat. Moduły narzędzia minimalizują błędy a jego standard obniża koszty
opieki serwisowej.
PSIilo to kompleksowe rozwiązanie informatyczne, polepszające efektywność pracy
centrów dystrybucyjnych oraz magazynów. Zostało ono sprawdzone w wielu krajach świata.
Według danych zamieszczonych na stronie internetowej firmy PSI Polska Sp. z.o.o.
wdrożenie systemu PSIilo przyczyniło się do podniesienia efektywności pracy centrów
dystrybucyjnych nawet o jedną czwartą.
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