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Wprowadzenie

Monografia Różne oblicza logistyki stanowi zbiór artykułów nadesłanych przez 
uczestników konferencji naukowych zorganizowanych w  latach 2016–2017 
przez Studenckie Koło Naukowe Logistyki i  Innowacji LOGIN, działające przy 
Katedrze Logistyki na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu 
Łódzkiego. Tematami przewodnimi tych konferencji były „Lean Management 
w logistyce” oraz „Logistyka wobec wyzwań współczesności”. Monografia za cel 
naukowo-badawczy stawia sobie przybliżenie czytelnikom zmian, jakie zaszły 
w  rozumieniu współczesnej logistyki w  procesie jej rozwoju. Wpisuje się ona 
w krąg analiz dotyczących rozwoju procesów logistycznych i ma stanowić zachętę 
do podejmowania dalszych badań naukowych w zakresie logistyki.

Monografia została podzielona na dwie części odpowiadające wyżej wymie-
nionym tematom przewodnim. Każda z  nich zawiera wybór prac uczestników 
konferencji.

W pierwszej części autorzy nawiązują do szeroko rozumianego pojęcia Lean 
Management w logistyce. Podejmują zagadnienia wyboru narzędzi, implementa-
cji czy skutków nieprawidłowego wdrożenia tej koncepcji w skali przedsiębiorstw 
oraz łańcuchów dostaw. Problematyka ta odnosi się do szerokiego horyzontu cza-
sowego. Autorzy prezentują praktyczne aspekty wykorzystania koncepcji Lean 
Management we współczesnym świecie.

W drugiej części monografii autorzy odnieśli się do współczesnych problemów, 
jakie pojawiają się w logistyce. Obszar tematyczny wyzwań logistycznych dotyczy 
przede wszystkim innowacji w logistyce. Dlatego też autorzy zwrócili uwagę na 
dylematy, przed którymi stają przedsiębiorstwa na drodze swojego rozwoju, wy-
nikające z konieczności sprostania przez nie konkurencji rynkowej.

Urszula Motowidlak*
Dominik Wronkowski**

Aleksandra Reńda***

*   Dr hab., opiekun Studenckiego Koła Naukowego Logistyki i Innowacji LOGIN w latach 2015–2018.
**   Wiceprezes Studenckiego Koła Naukowego Logistyki i Innowacji LOGIN w latach 2016–2017.
*** Prezes Studenckiego Koła Naukowego Logistyki i Innowacji LOGIN w latach 2017–2018.
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Abstract

The monograph presents works sent to the Nationwide Scientific Conference or-
ganized in the years 2016–2017 by the SKN LOGIN, operating at the Department 
of Logistics at the Faculty of Economics and Sociology. The presented works show 
how important and interesting are topics of modern logistics and the use of Lean 
Management in practice. This publication may be an inspiration for further explo-
ration of knowledge for readers.

Key words: logistics, innovation, Lean Management, digitalization, optimiza-
tion, sustainable supply chain, city logistics, distribution, logistics processes.



Narzędzia Lean Management 
w procesie produkcji napełniaczy 
do poduszek powietrznych na 
przykładzie firmy Daicel Safety 
Systems Europe Sp. z o.o.

Wstęp

Firma Daicel Safety Systems Europe Sp. z o.o., działająca głównie poza grani-
cami Polski (Japonia, USA, Chiny, Tajlandia, Korea Południowa), zainspirowa-
ła studentów swoją działalnością w  Polsce. Jedyny oddział tej firmy w  Polsce 
znajduje się w  Żarowie w  województwie dolnośląskim. Daicel Safety Systems 
zajmuje się produkcją napełniaczy do poduszek powietrznych – a zatem wią-
żących się z odpowiedzialnością za ludzkie życie. Narzędzia Lean Management 
stosowane w procesie produkcyjnym to idealny przykład tego, jak firmy współ-
cześnie działające na rynku rozwijają się i dbają o klienta. Zaczynając od sys-
temu Poka-Yoke, którego zadaniem jest wykrycie wszelkiego rodzaju niepra-
widłowości podczas operacji standardowej, czyli ustawienia maszyn i dobrania 
odpowiedniego komponentu, poprzez narzędzia Kaizen, stosowane w firmie od 
początku działalności, aż do cyklu Deminga, firma Daicel Safety Systems zasto-
sowała narzędzia Lean Management w każdym dziale. Na bieżąco wprowadza-
ne są usprawnienia w produkcji. Dla przykładu w roku 2010 firma miała tylko 
4452 propozycje usprawnienia procesów, a już w roku 2014 było ich aż 16 571. 
Na tym przykładzie widać, że firma cały czas się rozwija i doskonali. Okazało 
się również, że sposoby wykorzystywania narzędzi Lean Management w Daicel 
Safety Systems są zbieżne z pomysłami studentów na to, czego brakuje tej firmie, 
aby działała bardziej ekonomicznie. Praktyka pokazuje, że pomimo sprawnie 
funkcjonującego systemu zarządzania zawsze znajdą się nowe pomysły na to, 
jak efektywniej wykorzystywać zasoby. Przedsiębiorstwa stosujące własne kon-
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cepcje funkcjonowania, posiadające wypracowane metody i swoistą kulturę czę-
sto popełniają błędy przy wdrażaniu nowinek w zarządzaniu, dlatego studenci 
postanowili przedstawić najprostsze we wdrożeniu rozwiązania, które mogą być 
rozwinięciem tych obecnie już stosowanych.

1. Lean Management okiem studenta…

Wiele firm działających na rynku światowym stosuje koncepcje szczupłego za-
rządzania Lean Management. Liczne grono zarówno praktyków, jak i  teorety-
ków z branży logistycznej, produkcyjnej czy transportowej słyszało wielokrotnie 
w swojej karierze słowo Lean. Lecz czy wszyscy z nich rozumieli, o czym mowa? 
Czy wiedzieli, że chodzi o usprawnianie produkcji? W wieku XXI każde przed-
siębiorstwo w mniejszym lub większym stopniu stosuje narzędzia Lean, czasem 
nawet o tym nie wiedząc. Zatem wyjaśnijmy dokładniej, czym jest Lean? Skąd się 
wzięło to określenie? Jakie narzędzia używane są w ramach Lean Management?

Przedsiębiorstwa nowo powstające na polskim rynku oraz te, które działają już 
od kilku czy kilkunastu lat, coraz częściej stosują nowe metody pracy i nakazy 
postępowania o obco brzmiących nazwach. Kierownicy powtarzają, że „zastoso-
wany został Lean i jego narzędzia”. Czy rzeczywiście tak jest?

Wyrażenie Lean Management i wszystkie wyrażenia pochodne (Lean Manu-
facturing, Office, itp.) pojawiają się w każdej firmie – przedsiębiorstwach produk-
cyjnych, biurach czy szpitalach.  Odpowiedzmy  zatem  na  postawione wcześniej 
pytania.

2. Co to jest Lean Management?

Lean Management to koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, która zakłada do-
stosowywanie go do warunków gospodarowania panujących na rynku na drodze 
przekształceń organizacyjnych i funkcjonalnych. Jest to powolny i ciągły proces 
racjonalizacji całej organizacji oraz jej relacji z otoczeniem poprzez wprowadza-
nie licznych zmian w zakresie działalności, w strukturze majątku oraz sposobach 
zarządzania, ale także w dziedzinie przygotowania zawodowego oraz kształtowa-
nia postaw pracowników; wysmuklanie, wyszczuplanie, odchudzanie przedsię-
biorstwa (Lichtarski, 1997: 224).
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W literaturze wymieniane są następujące filary Lean:
• Określenie i tworzenie wartości dla klienta;
• Ciągłe doskonalenie procesu poprzez eliminowanie marnotrawstw (z defi-

nicji 7 marnotrawstw);
• Szacunek dla załogi, przejawiający się w postawie przywództwa kadry za-

rządzającej.
W  praktyce codziennej Lean jest obserwacją pracy, systemów istniejących 

w firmie, operacji i zadawaniem pytania, co można zrobić z oferowanymi przez 
firmę produktami czy usługami, by jak najlepiej zaspokoić potrzeby i  wymogi 
klienta oraz zapewnić dostatecznie szybką realizację przy zachowaniu odpowied-
niej jakości produktu.

Lean wymaga wspierania pracowników firmy, aby stawali się profesjonalistami 
w obszarze wykonywanej przez siebie pracy oraz załogą zdolną do rozwiązywania 
problemów i ciągłego doskonalenia przedsiębiorstwa1.

3. Profesjonaliści w stosowaniu Lean?

Z chwilą przeniesienia koncepcji Lean do USA uwaga została skupiona na narzę-
dziach, a  dokładniej metodach, którymi posługiwali się japońscy zarządzający. 
Metody te to między innymi: Just in Time, Kanban, Jidoka, Andon, 5S, praca stan-
daryzowana, zarządzanie wizualne, TPM, SMED. Obecnie dostrzeżono, że pomi-
jany był ważny aspekt, mianowicie potrzeba zmiany podejścia zarządzających do 
pracowników. Podejście to nazywane jest „przywództwem Lean”.

4. Lean źle rozumiany...

Błędne rozumienie Lean polega na tym, że określany jest on jako system eli-
minowania marnotrawstw lub zmniejszania kosztów. Takie pojmowanie nie 
wyczerpuje wszystkich zalet Lean i jest pewnym uproszczeniem, niepokazują-
cym całości systemu wypracowanego na przełomie wielu lat. Błędnie jest on 
też utożsamiany z audytami w firmach mającymi na celu kontrolę zachowania 
czystości w miejscu pracy czy sprawdzenie dostępności instrukcji lub wypełnia-
nia norm. Takie błędne rozumienie wynika w wielu przypadkach z niewłaściwej 
postawy zarządzających.

1 https:mfiles.pl/pl/index.pho/Lean_management [dostęp 8.05.2016].
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Szczupła Produkcja

ELIMINACJA MARNOTRAWSTW
Procedury

OPTYMALIZACJA

REDUKCJA ETATÓW
REDUKCJA KOSZTÓW

Porządek
Audyt

Czy to jest 
LEAN?

Rysunek 1 . Elementy koncepcji Lean Management

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.leancenter.pl/bazawiedzy/lean-
management [dostęp 09.05.2016].

5. Lean w procesie produkcji napełniaczy 
do poduszek powietrznych na przykładzie firmy 
Daicel Safety Systems Europe Sp. z o.o.

Firma Daicel Safety Systems Europe Sp. z o.o. (DSSE) należy do japońskiego kon-
cernu Daicel Corporation Ltd. (DC), który powstał w 1919 r. Aktualnie firma wy-
twarza szeroką gamę wyrobów: produkty celuloidowe, produkty na bazie chemicz-
nych substancji organicznych i plastiku, a także urządzenia pirotechniczne. Firma 
ta, wykorzystując swoją wiedzę i  doświadczenie, wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom rynku w zakresie ochrony osób podróżujących samochodami, stworzy-
ła lekkie, małe i przyjazne dla pasażera napełniacze do poduszek powietrznych. 
Specjalizacją zakładu jest produkcja napełniaczy do poduszek powietrznych dla 
kierowcy, pasażera, poduszek bocznych, kolanowych i kurtynowych. Podążając za 



Narzędzia Lean Management w procesie produkcji napełniaczy... 15

Po
w

ró
t d

o 
pu

nk
tu

 p
ie

rw
sz

eg
o Pow

rót do punktu pierw
szego

Dział sprzedaży i marketingu wspólnie 
z działem technicznym

Ustalenie wymagań klienta

lubIstniejący 
produkt

Nowy 
wyrób

Przedstawienie 
istniejących 

wyrobów

Procedura
wdrażania nowego 

wyrobu

– Produkcja sampli na testy walidacyj-
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twierdzania części produkcyjnych)

– Zaakceptowanie PPAP przez klienta
– Uruchomienie masowej produkcji (SOP),
– Wsparcie techniczne dla klienta w za-

kresie modyfikacji produktu, rozwiązy-
wania problemów jakościowych itp.

Koniec zaplanowanego cyklu życia 
produktu (EOP – End Of Production)

Koniec zaplanowanego cyklu życia 
produktu (EOP – End Of Production)

Rysunek 2. Cykl życia produktu w Daicel Safety Systems Europe Sp. z o.o.

Źródło: opracowanie własne na podstawie  http://www.daicelsse.com/technologia,c11  
[dostęp 10.05.2016].



Magda Ślebioda, Paweł Rakowski16

wymaganiami rynku, DSSE wykorzystuje najnowocześniejsze technologie istnie-
jące na rynku motoryzacyjnym w celu udoskonalenia i zmiany swoich produktów 
zgodnie z globalnymi trendami. Niebywałą zaletą Daicel Safety Systems jest rów-
nież dążenie do miniaturyzacji oraz chęć tworzenia produktów przyjaznych śro-
dowisku poprzez eliminację szkodliwych substancji wyzwalających się podczas 
otwarcia poduszki powietrznej.

Wszystkie maszyny w DSSE wyposażone są w system Poka-Yoke, którego zada-
niem jest wykrycie wszelkiego rodzaju błędów lub nieprawidłowości podczas wy-
konywania operacji. W przypadku np. umieszczenia w maszynie niewłaściwego 
komponentu maszyna nie rozpocznie pracy i zasygnalizuje dźwiękowo i świetlnie 
błąd. Zapobiega to powstawaniu defektów. Poka-Yoke jest elementem Jidoka (au-
tomatyka z czynnikiem ludzkim), jednego z głównych filarów TPS (Toyota Pro-
duction System).

6. KAIZEN, czyli zmiana na lepsze

Koncepcja Kaizen została oficjalnie wdrożona w  Daicel Safety Systems Europe 
Sp.  z  o.o. w  listopadzie 2007  r. Od tamtego momentu firma dokłada wszelkich 
starań, aby w sposób ciągły i systematyczny usprawniać każdy obszar funkcjono-
wania zgodnie z filozofią i założeniami Kaizen2.

zmiana dobry, lepszy

KAI ZEN

Rysunek 3. Metoda Kaizen, wizualizacja znaczenia

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.daicelsse.com/kaizen,c35 [dostęp 
10.05.2016].

2 http://www.daicelsse.com/ [dostęp 10.05.2016].
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7. Po pierwsze: 3S

• 1S. Seiri, selekcja/sortowanie – identyfikacja i usunięcie wszystkich przed-
miotów, które są zbędne w miejscu pracy. Bardzo często działaniom 1S to-
warzyszy tzw. akcja czerwonej etykiety (red tagging), która pozwala uczynić 
ten krok procesem ciągłym. Polega ona na oznaczaniu przez pracowników 
wszystkich przedmiotów uznanych za zbędne czerwonymi etykietami, 
a następnie przenoszeniu ich w jedno wyznaczone miejsce (red tag area), 
gdzie podejmowana jest decyzja o ich dalszym losie. Działania 1S powinny 
również objąć elektroniczne nośniki informacji. Praca w toku, której zakres 
przekraczałby potrzeby miejsca pracy, powinna zostać odesłana do proce-
sów odpowiedzialnych za nadwyżki.

• 2S. Seiton, systematyka – wyznaczenie miejsc przechowywania wszystkich 
przedmiotów, które pozostały po 1S zgodnie z zasadą „miejsce dla wszyst-
kiego i wszystko na swoim miejscu”. Wyznaczając je, należy wziąć pod uwa-
gę zasady ergonomii oraz częstotliwość korzystania z danych przedmiotów. 
Muszą być one również łatwe do znalezienia i odłożenia po skorzystaniu, 
stąd też dla oznaczenia ich lokalizacji stosuje się podpisy, etykiety, kolorowe 
linie, tablice cieni oraz różnego rodzaju wizualizacje.

• 3S. Seiso, sprzątanie – codzienne sprzątanie wzmacnia w pracownikach po-
czucie własności miejsca pracy; w firmach produkcyjnych jest ono często łą-
czone z inspekcją, dzięki czemu możliwe jest wczesne wykrycie uszkodzeń, 
usterek i  anomalii. Ważnym celem tego kroku jest także wyeliminowanie 
przyczyn źródłowych pojawiania się zanieczyszczeń w miejscu pracy3.

8. Po drugie: eliminacja strat

Zgodnie z  filozofią Kaizen wyróżnione zostało siedem rodzajów strat, marno-
trastw (z  jap. Muda), które mają negatywny wpływ na funkcjonowanie zakładu 
i w dużej mierze przyczyniają się do generowania niepotrzebnych kosztów.

Nadprodukcja – to produkowanie w ilości przekraczajacej zamówienia klien-
tów lub też przed zamówieniem. Rodzi to konieczność zwiększenia wydatków na 
powierzchnię magazynową oraz powoduje wcześniejsze zużycie surowców, jed-
nak to ryzyko ukrytych defektów jest największe, mogą się one pojawić podczas 
zbyt długiego przechowywania nagromadzonych zapasów, co powoduje powsta-
wanie dodatkowych kosztów.

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/5S [dostęp 9.05.2016].
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Rysunek 4. Muda (marnotrawstwa) – elementy składowe

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://centrum.jakosci.pl/lean,co-to-jest-muda.
html [dostęp 07.05.2016].

Defekty – to produkty, które nie spełniają określonych wymagań klienta. Są 
konsekwencją źle zaprojektowanego procesu produkcyjnego, nieodpowiednio 
przeszkolonych pracowników bądź wadliwie działającego sprzętu.

Niepotrzebny ruch – to czynności, które nie mają wartości dodanej, a dodat-
kowo wydłużają trwanie operacji standardowej. Może być to spowodowane złym 
zaprojektowaniem stanowiska pracy lub niewłaściwym przeszkoleniem personelu.

Zapasy  – są to zgromadzone zbyt duże ilości surowców (też: produktów, pół-
produktów, produktów gotowych), których nie jesteśmy w stanie zużyć. Prowadzi 
to do marnowania powierzchni magazynowej, powstawania dodatkowych kosztów 
oraz  może być przyczyną powstania wad ukrytych produktu lub surowca, które 
mogą pojawić się podczas magazynowania zgromadzonych elementów przed wyko-
rzystaniem ich w procesie produkcyjnym bądź oczekiwania na procesy sprzedażowe.

Zbędny transport – jest to niepotrzebne przenoszenie produktów i materiałów. 
Transport może spowodować wady i uszkodzenia elementów transportowanych.

Przetwarzanie  – jest to wykonywanie dodatkowych operacji wynikających 
z np. wykorzystania nieadekwatnych technologii, niewłaściwie zaprojektowanego 
procesu produkcyjnego lub potrzeby wyeliminowania wykrytych wad.
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Oczekiwanie – to czas, kiedy pracownik nie może wykonywać swojej pracy 
z powodu np. niewłaściwego przeszkolenia, awarii urządzenia, braku komponen-
tów do produkcji, problemów administracyjnych czy kwestii organizacyjnych.

9. Po trzecie: propozycja usprawnień

Każdy pracownik DSSE ma możliwość składania swoich propozycji usprawnień 
dowolnego obszaru funkcjonowania firmy w  ramach programu „Before-After”. 
Polega on na opisaniu stanu obecnego oraz stanu przyszłego, czyli  już uspraw-
nionego. Większość pomysłów od razu zostaje wdrożona w życie, a te, które wy-
magają nakładu finansowego lub aprobaty kierownictwa, rozpatrywane są przez 
Komisję Kaizen, która co kwartał przyznaje nagrody zarówno za największą liczbę 
zgłoszonych pomysłów, jak i za najlepszy jakościowo pomysł. Program „Before-
-After” cieszy się wielkim zainteresowaniem wśród pracowników, którzy z dużym 
zaangażowaniem składają swoje propozycje poprawy.

Wykres 1 przedstawia liczbę pomysłów Before-After złożonych przez pracow-
ników firmy w latach 2010–2014.
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Wykres 1. Liczba pomysłów złożonych przez pracowników w ramach programu  Before-After  
w DSSE w latach 2010–2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.daicelsse.com/kaizen,c35  
[dostęp 10.05.2016].

Dzięki propozycjom usprawnień firma DSSE zaoszczędziła w  roku 2013 
i pierwszym kwartale 2014 r. ponad 10 mln PLN.
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10. Po czwarte: klasyfikacja SQCD

 
Rysunek 5. Klasyfikacja SQCD

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.daicelsse.com/kaizen,c35 [dostęp 
10.05.2016].

11. Po piąte: rozwiązywanie problemów zgodnie 
z cyklem PDCA

Czym jest cykl PDCA? Koło Deminga jest koncepcją z zakresu zarządzania jako-
ścią, zwaną inaczej cyklem poprawy, cyklem Deminga, cyklem PDCA (z ang. Plan, 
Do, Check, Act), opracowaną przez W. Edwardsa Deminga, amerykańskiego spe-
cjalistę statystyka pracującego w Japonii.

Koło Deminga zawiera chronologicznie uporządkowane działania, które są ty-
powe dla układu sterowania ze sprzężeniem zwrotnym: 

• Planowanie – P. Identyfikacja i gromadzenie informacji o organizacji w naj-
ważniejszych obszarach, gdzie poprawa będzie miała największy wpływ na 
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wyniki tej organizacji. Przygotowanie szczegółowych prac podstawowych 
dla poprawy wszystkich działań organizacji, dezagregowanie polityki.

• Wykonanie – D. Upewnienie się, że kierownictwo rozumie cele i metodolo-
gię TQM i jest przygotowane do stosowania ich zawsze.

• Sprawdzenie – C. Przez włączenie kierownictwa i nadzoru do właściwego 
systemu szkolenia i komunikowania się, identyfikowanie problemów jako-
ści i wprowadzanie ich rozwiązań, dzięki prowadzonym przez kierownictwo 
działaniom doskonalącym.

• Działanie – A. Rozpoczęcie nowych inicjatyw względem nowych  ce-
lów  i  podjęcie procesu doskonalenia, pokazującego każdemu powiązania 
odbiorców i dostawców w łańcuchu jakości. Pozyskanie informacji o postę-
pie i umocnienie sukcesu.

Dzięki wykorzystaniu cyklu PDCA firma DSSE jest w stanie podejść do każde-
go problemu w sposób systemowy:

C (Check) – sprawdzenie sytuacji obecnej, identyfikacja problemu.
A (Act) – analiza zebranych danych, rozpoznanie źródłowej przyczyny powsta-

nia problemu.
P (Plan) – zaplanowanie działań usprawniających celem rozwiązania problemu.
D (Do) – wdrożenie zaplanowanych akcji.
Nieodzownym elementem każdego cyklu PDCA jest jego ciągłe stosowanie. Po 

wdrożeniu działań doskonalących zawsze należy sprawdzić (Check), jaki rezultat 
został osiągnięty i w jakim stopniu problem został wyeliminowany.

Rysunek 6. Cykl PDCA

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.mindtools.com/pages/article/
newPPM_89.htm [dostęp 04.05.2016].
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12. Po szóste: Globalny Konkurs Kaizen

Korporacja Daicel organizuje w  Japonii coroczny Globalny Konkurs Kaizen, 
w  którym oddziały Daicel Safety Systems prezentują swoje osiągnięcia z  roku 
poprzedniego. Rywalizacja toczy się o  tytuł zwycięzcy w  dwóch kategoriach: 
3S oraz TPS (Toyota Production System), dodatkowo podczas konkursu odby-
wają się również integracyjne warsztaty Kaizen, na których pracownicy uczą się 
wspólnie rozwiązywać problemy oraz mają okazję do wymieniania się doświad-
czeniami. Nie licząc części konkursowej i warsztatów Kaizen, ważnym elementem 
są również warsztaty jakościowe.

Globalny Konkurs Kaizen to jeden ze stopni na drodze Daicel Safety Systems 
do osiągnięcia pozycji światowego lidera wśród producentów napełniaczy do po-
duszek powietrznych.

W roku 2013 Daicel Safety Systems w Żarowie zajęło pierwsze miejsce wśród 
komórek korporacji Daicel w kategorii 3S i trzecie miejsce w kategorii TPS.

13. Ludzie

Daicel Safety Systems Europe zatrudnia w Żarowie ponad 350 pracowników. „Lu-
dzie” mają szczególne znaczenie, ponieważ zarządzający firmą są przekonani, że 
ludzie to niczym nieograniczony potencjał. Działanie zespołowe i wzajemne po-
głębianie swojej wiedzy oraz doświadczenia to sposób Daicel Safety Systems na 
osiągnięcie przewagi rynkowej. Działając wspólnie, personel rozwija silną wolę 
i odwagę w podejmowaniu decyzji, a także nieustannie ewoluuje dzięki interak-
cjom osób o różnorodnych osobowościach.

14. Lean a KAIZEN

Masaaki Imai, który współpracował z Taiichi Ohno, określił sposób zarządzania 
wywodzący się z TPS jako KAIZEN (jap. Kai – zmiana, Zen – dobry), co ozna-
cza zmianę na lepsze. Potrzeba ciągłego udoskonalania zakładu spowodowała 
wypracowanie metod, które pomagały w doskonaleniu procesów. Były to między 
innymi: 5S, PDCA, Andon, praca standaryzowana, zdefiniowanie głównych mar-
notrawstw w zakładzie, itp.  Są to metody określane często właśnie jako narzędzia 
Lean. Samo wyrażenie KAIZEN wskutek użycia przez wielu stosujących Lean ule-
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gło dewaluacji i  jest traktowane jako opis narzędzia polegającego na składaniu 
wniosków poprawy. Jednak KAIZEN, czyli ciągłe doskonalenie, należy traktować 
jako fundament Lean Management, bez którego zakład będzie stosował jedynie 
wybrane elementy „szczupłego zarządzania”.

15. Jak w zakładzie wprowadzić ścieżkę 
ciągłego doskonalenia?

Zaczynając od dogłębnego zrozumienia procesów w  swoim przedsiębiorstwie 
i  występujących w  nim problemów, poprzez aktywne słuchanie pracowników 
oraz stosowanie narzędzi Lean, wiele przedsiębiorstw wprowadza ciągłe doskona-
lenie w działach swoich zakładów.

Rysunek 7. Koncepcja Lean Management w praktyce

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.leancenter.pl/bazawiedzy/lean-
management [dostęp 09.05.2016].

Pomysły na udoskonalenie działania firmy DSSE to:
1. Zastosowanie kart Kanban.
2. Zastosowanie linii produkcyjnych zorganizowanych w U-gniazda.
3. Skrócenie czasów dostaw.
4. Zeszyt Kaizen.
5. Skrzynki poziomowania produkcji.



Magda Ślebioda, Paweł Rakowski24

Podsumowanie

Podsumowując, warto zadać sobie pytanie, czy firma DSSE posiada Lean? Od-
powiednim pytaniem w tym miejscu jest raczej pytanie o to, czy firma DSSE jest 
zarządzana w oparciu o ciągłe doskonalenie? Posiadanie wielu zawieszek z obraz-
kowymi instrukcjami i standardami pracy oraz czystość w zakładzie i organizacja 
stanowisk z  tablicami cieni wskazują, że zarządzający przedsiębiorstwem znają 
narzędzia Lean i starają się wdrażać je we wszystkich działach firmy. Pracowni-
cy produkcyjni świetnie znający 5S mogą błyszczeć przed zwiedzającym zakład, 
ponieważ obowiązkowo musieli się ich nauczyć. Tablice produkcyjne i codzienne 
krótkie spotkania z zarządzającymi, kolorowe wykresy – również mogą sprawić 
wrażenie, że zakład poważnie podchodzi do Lean. Ale czy tak jest na pewno?

Rysunek 8. Błędne pojmowanie koncepcji Lean Management

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.leancenter.pl/bazawiedzy/lean-
management [dostęp 09.05.2016].
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Aby odpowiedzieć na to pytanie, zastanówmy się nad tym, co robią pracownicy 
i jakie mają zadania. Czy każdy problem, zarówno ten mały, jak i duży, jest rozwią-
zywany? Czy pojawienie się wadliwego produktu na stanowisku pracy powoduje 
zatrzymanie całej linii produkcyjnej, tak jak to miało miejsce właśnie w Toyocie, 
której produkcja stała się wzorcem dla Lean Management? A może zarządzający 
twierdzą, że „w naszym zakładzie pozbyliśmy się już wszystkich problemów dzięki 
Lean”? Jeśli odpowiedź na te wszystkie pytania brzmi: tak, to warto dłużej poob-
serwować pracę zakładu oraz pracowników. W  większości przypadków można 
zauważyć, że nie zawsze Lean w pełni występuje w firmie, nie jest wypracowaną 
przez lata kulturą zarządzania, a tylko chwilowym trendem.
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Wstęp

Coraz więcej przedsiębiorstw chce być Lean, chce wprowadzać Lean w  swoich 
przedsiębiorstwach. Lean Management jest koncepcją „odchudzonego” funkcjo-
nowania firmy. Polega na znacznym ograniczeniu potrzebnych do produkcji zaso-
bów, skupia się na poszukiwaniu oraz eliminowaniu wszelkiego marnotrawstwa, 
osiąganiu racjonalności w obszarach działalności firmy, a także w gospodarowa-
niu jej zasobami. Zakłada podejście ewolucyjne: powolne i systematyczne wpro-
wadzanie zmian (Grzyl, 2012).

Lean Management kojarzony jest głównie z przedsiębiorstwami produkcyjny-
mi, w których najprościej jest go wprowadzić, a efekty są najszybciej widoczne. 
Należy jednak pamiętać, że filozofię tę można stosować także w usługach, czyli 
w działalności gospodarczej służącej zaspokajaniu potrzeb ludzi i tej sfery dotyczy 
niniejszy referat. Pomimo innej specyfiki realizowanych procesów, innych kluczo-
wych wskaźników czy nawet pierwotnych przyczyn problemów niż w przedsię-
biorstwach produkcyjnych, metody Lean są równie skuteczne w sektorze usług1.

1. Lean w usługach

Wbrew pozorom, korzyści z wprowadzenia Lean w usługach mogą być większe 
niż w sektorze produkcyjnym. Ma to związek z faktem, że większość firm produk-
cyjnych przez lata starała się zwiększać produktywność, nawet gdy o Lean jeszcze 
nikt nie mówił. W sektorze usług natomiast nigdy nie było presji na doskonalenie 

1 http://sjp.pwn.pl/sjp/uslugi;2533507.html [dostęp 18.04.2016].

http://dx.doi.org/10.18778/8142-085-3.03

http://sjp.pwn.pl/sjp/uslugi;2533507.html
http://dx.doi.org/10.18778/8142-085-3.03
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pracy tworzącej wartość, ponieważ odbywała się ona przy „biurkach” ludzi pra-
cujących w różnych budynkach, na różnych piętrach. Zdecydowanie łatwiej pójść 
na halę i  zaobserwować proces produkcyjny, niż chodzić po pokojach i  szukać 
procesów, które można by usprawnić. 

Zastosowanie Lean w przedsiębiorstwie usługowym również pomoże przyśpie-
szyć proces przy zachowaniu dobrej jakości. Poprzez zwiększenie tempa wykony-
wania usługi przedsiębiorstwo może bardziej elastycznie odpowiadać na potrzeby 
klienta i  reagować na warunki panujące na rynku. Przyśpieszenie takie można 
uzyskać na dwa sposoby. Pierwszy z nich to obserwowanie procesu i eliminowa-
nie czynności i zadań, które nie przynoszą wartości dodanej. Można również do-
konać przeorganizowania procesu. Drugim sposobem jest przydzielenie upraw-
nień do działania pracownikom posiadającym osobisty kontakt z klientem, którzy 
mogą działać bez proszenia o zgodę kierownika czy przełożonego. Wpływa to na 
wzrost zaangażowania pracownika i chęć poświęcenia większej uwagi klientowi. 
Wprowadzenie szybszej reakcji, jaka dzięki temu jest osiągana, wpływa z kolei na 
zwiększenie zysków przedsiębiorstwa. 

2. Lean w gastronomii

2.1. Wykorzystanie narzędzi Lean 

Nietypową usługą, w której znaleźć mogą zastosowanie narzędzia Lean Manage-
ment, jest gastronomia. Każdy z nas zetknął się z kolejką w restauracji czy kawiar-
ni lub długim czasem oczekiwania na realizację zamówienia. Co zatem mogłyby 
uczynić restauracje oraz punkty gastronomiczne, aby skrócić czas od przyjęcia 
zamówienia do jego realizacji?

Z pomocą przychodzą narzędzia Lean. Tabela 1 przedstawia najpopularniejsze 
narzędzia Lean, wraz z określeniem ich przydatności w gastronomii.

Tabela 1. Przydatność narzędzi Lean w restauracji

Lp. Narzędzie Przydatność

1 Poka-Yoke tak

2 Heijunka nie

3 TPM nie

4 VSM nie

5 Kanban tak
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Lp. Narzędzie Przydatność

6 SMED tak

7 5S tak

8 Zarządzanie wizualne tak

9 Diagram Ishikawy tak

10 5why tak

11 Hoshin Kanri nie

12 Arkusz A3 nie

13 Andon tak

14 System pull/ ssący tak

15 PDCA tak

Źródło: opracowanie własne.

Przykład zastosowania metody Kanban możemy znaleźć w  sieci restauracji 
McDonalds. Kanban jest sygnałem, który wywołuje uzupełnienie zasobów lub wy-
cofanie w systemie ciągnionym. Często przyjmuje postać formularza, deponowane-
go w specjalnym pojemniku na hali produkcyjnej. Sygnał reguluje przepływ pro-
dukcji w strumieniu wartości (Sayer, Williams, 2015: 348). Gdy zaczyna brakować 
jednej z najbardziej popularnych kanapek, kasjer wystawia informację, czyli kartę 
Kanban, która jest sygnałem dla kuchni, by zacząć produkcję. Dzięki temu utrzy-
many jest balans pomiędzy nadmiernymi zapasami a długim czasem oczekiwania.

Zastosowanie metody 5S widoczne jest w restauracjach, w których klient sam 
powinien posprzątać zajmowany przez siebie stolik i  odnieść zużyte naczynia. 
Wówczas podchodzi on z tacą do punktu oznaczonego napisem „zwrot naczyń” 
lub do pojemników na odpady, które w graficzny sposób sugerują, gdzie powinny 
trafić dane odpady. Innym zastosowaniem metody 5S jest utrzymywanie krótkiej 
karty dań, dzięki czemu metodą selekcji wybierane są tylko najczęściej zamawia-
ne dania. Przy mniejszym wyborze dań kuchnia w krótszym czasie jest w stanie 
zrealizować zamówienie, a  także nie musi przetrzymywać rzadko stosowanych 
składników. Poza tym 5S może być zastosowane również w kuchni, gdzie po zwe-
ryfikowaniu i pozostawieniu tylko potrzebnych naczyń i sprzętów, każde z nich 
ma swoje miejsce, w którym nieużywane powinno się znajdować. Oszczędza to 
cenny czas kucharzy, którzy nie muszą szukać potrzebnych składników, wiec 
mogą szybciej wykonać swoją pracę. 

Kolejnym narzędziem, jakie przyśpieszy proces, jest zarządzanie wizualne. Za-
rządzanie wizualne „Hala produkcyjna ma do Ciebie mówić” to system prostych 
narzędzi wizualizacji – wykresów, pól odkładczych, zdjęć, kolorów itp., które 
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sprawiają, że bez zaglądania do komputera czy dokumentacji można określić, co 
dzieje się na produkcji2. Dobrym pomysłem jest ułożenie naczyń i sztućców na 
stołach jeszcze przed przyjściem klienta. Kelner może tego dokonać dzięki tabli-
cy informacyjnej, która powie mu, gdzie powinien na przykład stać kieliszek do 
białego, a gdzie do czerwonego wina, tak by nawet najbardziej wymagający klient 
był zadowolony. 

Diagram Ishikawy oraz 5why w  przypadku restauracji to metody pomocni-
cze, niewpływające bezpośrednio na czas oczekiwania. Jeżeli chodzi o 5why, jest 
to metoda analizy pozwalająca dotrzeć do pierwotnej przyczyny poprzez powta-
rzanie pytania „dlaczego?” przynajmniej pięć razy lub do momentu dotarcia do 
pierwotnej przyczyny (Sayer, Williams, 2015: 347). W momencie pojawienia się 
problemu wpływającego na czas obsługi pytania te są w stanie pomóc go przeana-
lizować i wyeliminować. Przykładem mogą być problemy dotyczące np. kwestii, 
dlaczego zostaje tyle składników – może dlatego, że restauracja posiada za dużą 
kartę. 

Andon to urządzenie kontrolne, które za pomocą sygnałów świetlnych lub 
dźwiękowych informuje o problemach. Jest to element wyposażenia umożliwia-
jący funkcjonowanie automatyzmu. Alarm uruchamia pracownik lub inicjuje go 
urządzenie. Umożliwia on praktyczne zastosowanie zasady „nie przyjmuj wady, 
nie produkuj wady, nie wysyłaj wady”3. W niektórych galeriach handlowych do-
staje się przy złożeniu zamówienia małe urządzenie, które wibruje, gdy zamówie-
nie jest gotowe do odbioru. Podobny wynik uzyskiwany jest w McDonald’s, gdzie 
na monitorze wyświetla się numery zamówień wszystkich klientów, a gotowe za-
mówienia są powiększone oraz umieszczone po prawej stronie monitora. 

W systemie pull produkcja ciągniona jest od zamówienia klienta. Kupiony pro-
dukt to sygnał, że towar wyszedł z magazynu i musi być zastąpiony przez nowy, 
wyprodukowany. Przy pomocy kart Kanban podobna informacja przechodzi 
od stanowiska do stanowiska – przez całą produkcję. Pull system likwiduje czas 
oczekiwania, zapasy i nadprodukcję. Jest jedną z trzech podstaw JIT4. Przykładem 
systemu pull w usługach mogą być pulpity w McDonalds, gdzie klient składa za-
mówienie nie musząc stać w kolejce.

2.2. Lean restaurant metodą na zwiększenie zadowolenia klientów 

Pierwszą rzeczą, jaką się różni restauracja Lean od tradycyjnej restauracji, jest 
brak menu, a raczej nie ma menu w tradycyjnym rozumieniu. W Lean restau-
rant przy każdym stoliku zamontowany jest tablet z  przyjaznym dla klienta 

2 http://leanmanufacturing.pl/slownik/v/visual-management.html [dostęp 18.04.2016].
3 http://leanmanufacturing.pl/slownik/a/andon.html [dostęp 18.04.2016].
4 http://leanmanufacturing.pl/slownik/p/pull-system.html [dostęp 18.04.2016].

http://leanmanufacturing.pl/slownik/v/visual-management.html
http://leanmanufacturing.pl/slownik/a/andon.html
http://leanmanufacturing.pl/slownik/p/pull-system.html
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prostym oprogramowaniem zawierającym menu. W prosty sposób klient może 
złożyć zamówienie, zapłacić, poprosić obsługę o podejście czy o przyniesienie 
dodatkowej zastawy. Biorąc pod uwagę formy płatności, klient ma do wyboru 
bardzo szeroką gamę. Można wyróżnić PayU, PayPal czy PayByNet, a także zwy-
kły przelew czy płatność gotówką u kelnera. Po wyborze odpowiednich pozycji 
z menu i formy płatności, pozostaje klientowi zatwierdzenie zamówienia i ocze-
kiwanie na danie. W tym procesie rola kelnera jest bardzo uproszczona. Musi 
on zadbać jedynie o przyniesienie potrawy z kuchni i sprawdzenie, czy goście 
są zadowoleni.

Podczas wizyty w Lean restaurant skrócony jest lead time. Klienci nie ocze-
kują na podejście kelnera, by móc złożyć zamówienie, domówić jakąś pozycję 
czy zapłacić w  wybranym przez siebie momencie. Konsekwencją skrócenia 
lead time jest możliwość obsłużenia większej liczby gości. Rotacja stolików 
jest także większa. Taka sytuacja generuje większą sprzedaż, a co za tym idzie 
– większy zysk. Klienci ceniący czas są zadowoleni, ponieważ nie tracą go 
czekając na kelnera czy na wykonanie czynności związanych z płatnościami 
lub zamówieniami.

Nie tylko goście odczuwają zalety tego rozwiązania, ale także właściciel re-
stauracji. Przy wprowadzeniu zaproponowanego systemu zmniejsza się liczba 
potrzebnych pracowników. Generuje to spadek kosztów ponoszonych przez wła-
ściciela na wynagrodzenia pracowników.

Dzięki systemowi tabletowemu właściciel czy manager restauracji otrzymują 
szczegółowe raporty dotyczące np. zysku z danego stolika, czasu pobytu klientów, 
najczęściej zamawianych dań czy oceny pobytu w restauracji.

Zamówienia klientów kolejkowane są w systemie według FIFO, po czym prze-
syłane do kuchni. Kolejki FIFO dyktują kolejność wydawania zamówień. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu klienci są usatysfakcjonowani, ponieważ potrawy dostar-
czone są ciepłe i w odpowiednim czasie. 

Podsumowanie

Eksperci od wdrażania Lean w przedsiębiorstwach, skupieni głównie na produk-
cji, niejednokrotnie mają problem z narzucaniem koncepcji i języka, do którego 
przywykli w codziennej pracy. Jak się okazuje, jest to jedno z największych wy-
zwań dla ludzi, którzy wywodzą się z produkcji, a zaczynają wdrażać Lean Mana-
gement w usługach. Dobra wiadomość jest jednak taka, że środowisko usługowe 
potrzebuje, a wręcz domaga się zarządzania opartego na zasadach Lean Manage-
ment. Brak standaryzacji czy duży stopień zmienności w procesach usługowych 
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to kwestie, w których Lean może pomóc rozwiązać wiele problemów5. Pokazane 
narzędzia Lean pomagają w udoskonaleniu procesów w gastronomii i osiągnięciu 
wyższych zysków. Należy jednak pamiętać, że narzędzi tych nie można wdrożyć 
w  każdej restauracji. Ekskluzywne restauracje wymagają obecności kelnerów, 
posiadania własnego menu czy też przyniesienia zamówionego dania do stolika 
przez kelnera. Dlatego należy zastanowić się, jakiego typu jest dana restauracja 
oraz jakie narzędzia Lean sprawdzą się w niej najlepiej. 
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1. Lean Healthcare jako innowacyjne podejście 
do logistyki ośrodków ochrony zdrowia

1.1. Dlaczego Lean Management w ośrodkach ochrony zdrowia?

Twórca koncepcji Lean Management, japoński inżynier Taiichi Ohno, powie-
dział, że wszelkie zmiany w przedsiębiorstwach zaczynają się od zaistnienia po-
trzeby1. W obecnych czasach potrzeba zastosowania koncepcji Lean Management 
w ośrodkach ochrony zdrowia podyktowana jest licznymi problemami, z który-
mi boryka się dzisiejsza ochrona zdrowia na całym świecie. Długie kolejki ocze-
kujących na leczenie pacjentów, wysokie ryzyko podczas leczenia, niemożność 
pomieszczenia wszystkich pacjentów przez istniejące placówki to jedne z wielu 
przykładów problemów, którym należy stawić czoła, aby efektywnie zarządzać 
służbą ochrony zdrowia. Efektywna ochrona zdrowia to nie tylko światowej klasy 
lekarze, najbardziej innowacyjne rozwiązania technologiczne, ale przede wszyst-
kim odpowiednie wykorzystywanie posiadanych zasobów poprzez optymalne za-
rządzanie organizacją procesów.

1 https://books.google.pl/books?id=m_vRBQAAQBAJ&pg=PA1&dq=lean+hospitals+mark+gr
aban&hl=pl&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q=lean%20hospitals%20mark%20
graban&f=false/ [dostęp 26.04. 2016], s. 4. 

http://dx.doi.org/10.18778/8142-085-3.04

http://dx.doi.org/10.18778/8142-085-3.04
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Lean Healthcare to filozofia, w której najważniejsi są ludzie, narzędzia zaś są jej 
dopełnieniem. Innymi słowy „jest to sposób zarządzania jednostkami służby zdro-
wia oparty na zasadach Lean Management. Kluczowymi celami zarządzania według 
zasad Lean Healthcare jest zadowolenie pacjentów (klientów), które ma bezpośred-
nio przekładać się na zadowolenie udziałowców (poprawę wyników finansowych) 
i ciągły rozwój jednostki”2. Lean Healthcare pozwala zwiększyć efektywność pro-
cesów poprzez zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta oraz zmniejszenie liczby bądź 
całkowite wyeliminowanie błędów i skrócenie długiego czasu oczekiwania na usłu-
gi zdrowotne. Co więcej, Lean Healthcare pozwala także usprawnić pracę lekarzy 
poprzez redukcję wąskich gardeł w  procesach związanych z  leczeniem pacjenta. 
Współpraca pracowników, zastosowanie odpowiednich narzędzi oraz integracja 
procesów w placówkach ochrony zdrowia umożliwiają pełne zastosowanie koncep-
cji Lean Management w tak rozległych organizacjach.

1.2. Początki Lean Healthcare na świecie

Pierwsze próby wykorzystania idei Lean Manufacturing i  Lean Management 
w ośrodkach ochrony zdrowia miały miejsce w Stanach Zjednoczonych w latach 
90. XX w. W 1996 r. Szpital Seattle Children’s zlokalizowany w Waszyngtonie po-
stanowił spróbować zarządzania swoimi procesami poprzez wykorzystanie narzę-
dzi Lean. Wdrożenie koncepcji pozwoliło placówce zaoszczędzić 180 tys. dolarów 
na opłaty związane z utrzymaniem szpitala. Jedna z najsłynniejszych publikacji 
książkowych dotyczących wykorzystania narzędzi Lean Management, zatytuło-
wana Lean Hospitals, napisana przez amerykańskiego naukowca Marka Graba-
na, przedstawia liczne przykłady pozytywnych efektów płynących z zastosowania 
Lean Management w ośrodkach ochrony zdrowia. W placówce Avera Mc Kennan 
nastąpiło zredukowanie czasu pobytu pacjentów o 29%, z kolei w szpitalu Theda-
Care doszło do zmniejszenia czasu oczekiwania na zabieg ortopedyczny z 14 ty-
godni do 31 godzin. Wyniki te są niezwykle zaskakujące, ale jednocześnie oddają 
prawdziwe możliwości i potencjał, jaki wnosi Lean Healthcare.

1.3. Lean Healthcare w Polsce. Potrzeba rewolucji  w ośrodkach 
zdrowia

W roku 2007 polski Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie o nieograniczonej 
egzekucji komorniczej szpitalnych zadłużeń, co doprowadziło do bankructwa wie-
le placówek w Polsce3. W 2014 r. szpitale w naszym kraju odnotowały aż 10  mld 

2 http://www.staworzynski.com/artykuly/lean-healthcare/ [dostęp 26.04. 2016].
3 http://lean.org.pl/lean-healthcare/ [dostęp 26.04. 2016].

http://www.staworzynski.com/artykuly/lean-healthcare
http://lean.org.pl/lean-healthcare/
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złotych zadłużenia4. Wśród pracowników różnych ośrodków zdrowia wystąpiła pa-
nika, ponieważ zarządy często decydowały się na cięcie kosztów poprzez zwalnia-
nie pracowników bądź ograniczanie zakupu niezbędnych nowych rozwiązań tech-
nologicznych potrzebnych do leczenia pacjentów. „Cięcie kosztów” przez ośrodki 
ochrony zdrowia to jedna z najpowszechniej stosowanych metod na poradzenie 
sobie z problemami. Niestety, powoduje ogromne niedogodności dla pacjentów, 
którzy w rezultacie muszą dłużej oczekiwać na leczenie, a to z kolei przyczynia się 
do zwiększenia współczynnika zachorowań, a także śmiertelności w kraju.

Potrzeba zmiany w sposobie zarządzania ochroną zdrowia w Polsce jest ogromna. 
Lean Healthcare pozwala na rewolucyjne spojrzenie na ochronę zdrowia poprzez 
odpowiednią analizę procesów zachodzących wokół pacjenta. Amerykański nauko-
wiec, Ian Glenday stwierdził, iż „50% wszystkich pacjentów zgłasza się ze schorze-
niami, które wymagają przeprowadzenia zaledwie kilku typów procedur medycz-
nych (dokładnie 5% ze wszystkich przeprowadzanych w danej placówce)”5. Oznacza 
to, że w służbie zdrowia na całym świecie, a także w Polsce, brak odpowiedniej or-
ganizacji placówek. Odpowiednia organizacja może przynieść dużo pozytywnych 
efektów w odniesieniu do będącego w dyspozycji budżetu. Bardzo ważne jest, aby 
polska ochrona zdrowia zauważyła potencjał, jaki tkwi w zastosowaniu japońskiej 
metody zarządzania procesami. Jest to jednak niezwykle trudne, ponieważ metoda 
ta stanowi nową, nieznaną dotąd powszechnie w naszym kraju koncepcję.

2. Case study: wdrożenie metod  
Lean Management w Centrum Usług 
Medycznych DIALIZA Sp. z o.o.6

2.1. Centrum Usług Medycznych DIALIZA Sp. z o.o.

Centrum Usług Medycznych DIALIZA to jedna z pierwszych w Polsce niepublicz-
nych stacji dializ. Pierwsza placówka powstała w Kostrzynie nad Odrą. Z kolei oma-
wiana jednostka – Regionalne Centrum Nefrologii – to mały szpital specjalizujący się 
w leczeniu chorób nerek i cukrzycy. W placówce tej znajduje się stacja dializ, poradnia 

4 http://www.forbes.pl/dlaczego-polska-sluzba-zdrowia-nie- dziala,artykuly,192871,1,1.html# 
[dostęp 26.04. 2016]. 

5 http://lean.org.pl/lean-healthcare/ [dostęp 26.04. 2016]. 
6 Dane do studium zostały pozyskane od inżyniera optymalizacji procesów w ochronie zdrowia 

Katarzyny Złotowskiej, pracownika CUM DIALIZA Sp. z o.o. 

http://www.forbes.pl/dlaczego-polska-sluzba-zdrowia-nie-
http://lean.org.pl/lean-healthcare/
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nefrologiczna, poradnia diabetologiczna, oddział nefrologiczno-internistyczny. Cen-
trum zajmuje się pacjentami z przewlekłą chorobą nerek7. W 2015 r. Centrum Usług 
Medycznych DIALIZA zajęło drugie miejsce w konkursie na najlepsze wdrożenie na-
rzędzi Lean Management w firmach usługowych w Polsce. Projekt wdrożenia został 
zatytułowany ,,Wdrożenie zarządzania wizualnego w Centrum Usług Medycznych 
DIALIZA dla zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta, poprawy procesów i organizacji 
materiałów i urządzeń medycznych”. Warto zaznaczyć, że jest to jedno z pierwszych 
w Polsce wdrożeń metod Lean Management w sektorze usług medycznych. Autorka-
mi projektu są Katarzyna Złotowska oraz Anna Wruk-Złotowska.

Regionalne Centrum Nefrologii, jako jednostka innowacyjna, z wykwalifiko-
wanym personelem medycznym, kilka lat temu zdecydowało się na zwiększenie 
poziomu bezpieczeństwa procesów klinicznych. Tym samym wdrożyło jako jedno 
z pierwszych w Polsce nieznany w kraju system zarządzania jakością Usługi sekto-
ra ochrony zdrowia EN 15224: 2013 (europejski standard wspierający zarządzanie 
jakością w usługach medycznych, procesach klinicznych i zarządzaniu ryzykiem). 
Wiedza na temat narzędzi i metod szczupłego zarządzania w sektorze usług zdro-
wotnych w Polsce jest znikoma. Być może dlatego mamy tak wiele problemów 
w obszarach, które aż proszą się o proste i znane rozwiązania. Niestety, specyfi-
ka branży medycznej tworzy mentalną barierę. Zasłanianie się profesjonalizmem 
i  indywidualizmem oraz podmiotowością pacjenta jest standardem. Trudności 
i ograniczenia oczywiście istnieją, jednak nie tam, gdzie sugerują „przeciwnicy” 
tej metody. Oczywiście, nie są to świadomi przeciwnicy, oni nie sprzeciwiają się 
samej metodzie, tylko wdrażaniu metod stosowanych w  systemach produkcyj-
nych. Niekiedy takie porównanie niweluje próby wykorzystania narzędzi Lean 
Management. Aby tego uniknąć, w  Regionalnym Centrum Nefrologii wdraża-
no pierwsze narzędzia w obszarach, które wymagały działań korygujących, na-
prawczych, w których pojawiały się błędy medyczne lub zdarzenia niepożądane 
w opiece szpitalnej, biorąc pod uwagę pokontrolne uwagi NFZ.

2.2. Cele wdrożenia metod Lean Management

Placówka na początku realizacji procesu wdrażania metod Lean Management wy-
znaczyła sobie szereg celów, które pragnęła osiągnąć. Do głównych celów wdro-
żenia zaliczono: podwyższenie poziomu bezpieczeństwa procesów klinicznych, 
wdrożenie i  utrzymanie systemu zarządzania jakością Usługi sektora ochrony 
zdrowia EN 15224:  2013 (norma zapewniająca świadczenie usług medycznych 
na porównywalnym poziomie z innymi krajami europejskimi, skupiająca się na 
orientacji na pacjenta), prowadzenie działań mających na celu korygowanie i za-
pobieganie występowaniu błędów medycznych w procesach realizowanych w pla-

7 http://www.dializa.com.pl/pl/o-nas/kim- jestesmy.html [dostęp 25.04. 2016].

http://www.dializa.com.pl/pl/o-nas/kim-
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cówce oraz zdarzeniom niepożądanym w  funkcjonowaniu Centrum DIALIZA. 
Ponadto dążono do lepszego poznania zachodzących procesów i  ich mapowa-
nia oraz propagowania wiedzy z zakresu znajomości narzędzi Lean Management 
i możliwości ich zastosowania w placówkach ochrony zdrowia w Polsce. Jest to 
grupa celów, które zostały wyznaczone przez zespół projektowy. Po wdrożeniu 
metod Lean Management nastąpiła weryfikacja poziomu ich realizacji oraz pod-
sumowanie niezałożonych wcześniej efektów wdrożenia, które mogą wystąpić.

2.3. Etapy wdrożenia

Każde wdrożenie narzędzi Lean Management, nie tylko w placówkach ochrony zdro-
wia, ale także w innych przedsiębiorstwach usługowych oraz produkcyjnych, składa 
się z szeregu następujących kolejno po sobie etapów. Nie inaczej było w opisywanym 
przypadku. Cały projekt zainicjowało stworzenie mapy procesów realizowanych 
w jednostce i dokonanie wyboru tych (z procesów głównych), które będą usprawnia-
ne w kolejnych etapach. Kolejny krok obejmował dobranie zespołu ludzi – pracowni-
ków, którzy będą zaangażowani w projekt. Do grupy włączono osoby reprezentujące 
wszystkie szczeble organizacji. W zespole znalazły się pielęgniarki, lekarze, pracownik 
administracji, salowa, kierownictwo placówki oraz inżynier ds. optymalizacji proce-
sów i ciągłego doskonalenia. W kolejnym etapie osoby tworzące zespół zostały prze-
szkolone w zakresie podstaw metodologii Lean Management. Istotne było również 
przedstawienie celu wprowadzania narzędzi Lean Management, co miało wpływać 
na zaangażowanie i motywację pracowników. Następnie wybrano metody, które będą 
użyte do implementacji (zostaną one przedstawione w kolejnym rozdziale). Z kolei 
nastąpił etap wdrożenia wybranych metod. Wdrożenie to będzie w ostatnim etapie 
walidowane pod kątem realizacji założonych celów.

3. Narzędzia Lean Healthcare wdrożone 
w placówce Centrum Usług Medycznych  
DIALIZA Sp. z o.o.

3.1. Różnorodność narzędzi wykorzystanych do wdrożenia 
Lean Healthcare

Aby zrealizować cele związane z adaptacją założeń Lean Healthcare, podjęto decyzje 
dotyczące wyboru narzędzi i  technik, które mogą usprawnić procesy zachodzące 
w placówce. Dobór narzędzi i technik był różnorodny, zastosowano aż 9 rozwiązań:
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• 5S,
• Kanban,
• A3,
• 5why,
• PFD – flowchart,
• VSM,
• POKA YOKE,
• FMEA,
• JIDOKA.
W tym rozdziale zostanie opisanych kilka z wymienionych technik w celu do-

głębnego przeanalizowanie sposobu wykorzystania tych narzędzi i technik w pla-
cówce DIALIZA Sp. z o.o.

3.1.1. VSM
Narzędzie, które pozwoliło na dobre rozpoznanie sytuacji panującej w organizacji 
procesów w placówce DIALIZA, to mapowanie strumienia wartości (VSM). Mapo-
wanie pozwala na zilustrowanie wszystkich procesów w sposób dostępny dla osób 
zaangażowanych w ich realizację. Zawiera w sobie chronologiczny opis wszystkich 
zachodzących procesów, z uwzględnieniem czasów ich trwania i liczby osób zaan-
gażowanych, oraz sposób przepływu informacji czy też zasobów pomiędzy kolejny-
mi procesami. W celu użycia mapowania do zoptymalizowania procesów tworzy się 
dwie mapy: mapę stanu obecnego oraz mapę stanu przyszłego, gdzie nanoszone są 
zmiany, które powodują zwiększenie efektywności realizacji procesu.

Analizie poddano kilka różnorodnych procesów związanych z leczeniem pa-
cjenta z myślą o zoptymalizowaniu tych procesów, m.in:

• proces hemodializy,
• proces hospitalizacji w oddziale nefrologicznym,
• proces leczenia wtórnej nadczynności przytarczyc,
• proces leczenia niedokrwistości w dializie.
Mapowanie składało się z kilku etapów, w celu poprawnego stworzenia mapy 

strumieni wartości:
1. Określenie granic procesu (początek i koniec).
2. Określenie czynności zachodzących w  procesie, tj. dodających wartość, 

niedodających wartości procesowi oraz czynności niedodających wartości 
procesowi, aczkolwiek niezbędnych do zaistnienia.

3. Określenie wykonawców czynności i zasobów potrzebnych do ich realizacji.
4. Rozrysowanie procesu na flow diagram. Flow diagram jest to graficzne przed-

stawienie procesu poprzez użycie odpowiednich kształtów geometrycznych 
umożliwiających zdefiniowanie czynności pod kątem podejmowania decyzji 
w danej sytuacji, która może zaistnieć podczas realizowania procesu.

5. Pomiar czasu trwania poszczególnych czynności zachodzących w procesie.
6. Analiza czasu trwania poszczególnych czynności.



Rozwiązania Lean Management w placówkach ochrony zdrowia na świecie... 39

Ilu
st

ra
cj

a 
1.

 P
rz

yk
ła

d 
m

ap
y 

st
ru

m
ie

ni
a 

w
ar

to
śc

i s
ta

nu
 o

be
cn

eg
o 

na
 p

rz
yk

ła
dz

ie
 p

ro
ce

su
 p

rz
yj

ęc
ia

 p
ac

je
nt

a 
do

 p
la

có
w

ki
 D

IA
LI

ZA
 S

p.
 z 

o.
o.

Źr
ód

ło
: w

w
w

.le
an

ho
sp

ita
ls

.p
l [

do
st

ęp
 2

5.
04

. 2
01

6]
.



Izabela Preś, Maciej Dudek40

7. Wysunięcie wniosków i stworzenie mapy stanu przyszłego umożliwiają-
cego reorganizację procesu w celu jego uszczuplenia.

8. Ciągłe doskonalenie procesów (eliminowanie marnotrawstwa).

3.1.2. Metoda 5S
Ze względu na bezpieczeństwo pacjenta i  konieczność uporządkowania miejsca 
pracy bardzo ważne jest w szpitalach dbanie o czystość i higienę. Lean Healthcare 
posiada rozwiązania, które odgrywają ogromną rolę w takiej organizacji stanowi-
ska pracy, dzięki której łatwiej będzie nam zauważyć miejsca, w których występuje 
problem. Metoda 5S wywodzi się z Japonii i jest narzędziem ciągłego doskonalenia. 
Wykorzystywana jest w wielu branżach, w tym w ochronie zdrowia. 5S to metoda 
organizacji pracy, a jej nazwa to skrót pięciu japońskich słów, które można przetłu-
maczyć jako: selekcja, systematyka, sprzątanie, standaryzacja oraz samodyscyplina.

Pierwszy etap, selekcja, polega na usunięciu z miejsca pracy zbędnych materia-
łów, przedmiotów, sprzętów, innymi słowy wszystkiego, co nie jest niezbędne do 
świadczenia opieki medycznej lub innych zadań wykonywanych w  tym miejscu. 
Dzięki selekcji można utrzymać stanowisko pracy w ładzie i ułatwić sprawne wy-
konanie pracy. Kolejny etap, czyli systematyka, ma na celu odpowiednie zorgani-
zowanie przestrzeni roboczej i wszystkich przedmiotów, które się w niej znajdują. 
Cel ten jest realizowany przez odpowiednie oznaczenie przedmiotów oraz miejsc, 
w których są one przechowywane. Dobrym przykładem jest wizualne oznaczenie 
tego miejsca poprzez tzw. tablicę cieni. Jest to metoda polegająca na umieszczeniu 
w miejscu składowania przedmiotu naklejki z nazwą przedmiotu, która dodatkowo 
często ma kształt samego przedmiotu. Pozwala to na szybką identyfikację miejsca 
składowania i zachowanie porządku. W trzecim etapie, sprzątaniu, niezbędne jest 
określenie częstotliwości sprzątania stanowisk. Najlepiej jeśli jest to element co-
dziennych obowiązków pracowników. Nie chodzi tu jednak o samo fizyczne sprzą-
tanie, ale również o porządkowanie przestrzeni pod względem wizualnym. Ma to 
na celu uporządkowanie stanowiska oraz umożliwienie identyfikacji ewentualnych 
braków w wyposażeniu. Następnie, w etapie standaryzacji tworzy się pewne stan-
dardy organizacji i zachowań. Następuje to m.in. poprzez tworzenie schematów, in-
strukcji, list kontrolnych czy standardów wizualnych. Finalnym etapem metody 5S 
jest samodyscyplina, która polega na wypracowaniu wśród pracowników nawyków, 
które pomogą utrzymać zaimplementowane rozwiązania.

Sposób zarządzania 5S został uznany za potencjalne rozwiązanie dla poprawy 
jakości rządowych usług medycznych w krajach o niskich i średnich dochodach8. 
Celem wdrożenia 5S jest ciągłe usprawnianie procesów poprzez porządkowanie 
stanowisk pracy. Skuteczne wdrożenie metody 5S musi się jednak wiązać z głę-
boką przemianą świadomości, zarówno pracowników, jak i kadry zarządzającej 
wszystkich szczebli.

8 http://www.globalhealthaction.net/index.php/gha/article/view/27256 [dostęp 25.04. 2016].

http://www.globalhealthaction.net/index.php/gha/article/view/27256
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Ilustracja 2. Schemat przedstawiający istotę metody 5S

Źródło: www.leanhospitals.pl [dostęp 26.04.2016].

W placówce DIALIZA zaimplementowano 5S poprzez zastosowanie tzw. tablic 
cieni. W miejscach przeznaczonych do przetrzymywania danych narzędzi bądź 
przedmiotów na terenie placówki umieszczono odpowiednie naklejki ilustrujące 
dany przedmiot, który tam powinien zostać ulokowany. Ilustracje 3 i  4 przed-
stawiają niektóre z przykładów zastosowania 5S w omawianej placówce ochrony 
zdrowia.

Ilustracja 3. Przykład zastosowania 5S w przypadku umiejscowienia wózków inwalidzkich

Źródło: www.leanhospitals.pl [dostęp 26.04.2016].

http://www.leanhospitals.pl/
http://www.Leanhospitals.pl/
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Ilustracja 4. Przykład zastosowania 5S w przypadku półki na dokumenty

Źródło: www.leanhospitals.pl [dostęp 26.04. 2016].

Ilustracje ukazują, jak duże znaczenie ma wdrożenie 5S dla możliwości lepsze-
go zarządzania stanowiskami pracy, a zatem lepszego wykonywania obowiązków 
przez pracowników. Wspomniane wcześniej bezpieczeństwo pacjentów jest bar-
dzo ważne w szpitalach, a technika uporządkowania stanowisk pracy ma w tym 
ogromny wkład.

3.1.3. System kart Kanban
System kart Kanban stanowi sposób na zarządzanie logistyką na terenie placówek 
ochrony zdrowia. Utrzymywanie odpowiedniej ilości zapasów narzędzi i przed-
miotów niezbędnych do realizacji procesów leczenia pacjentów jest bardzo istot-
ne. Wobec tego koncepcja Lean Healthcare posiada rozwiązanie umożliwiające 
utrzymanie optymalnych ilości zapasów przy stanowiskach pracy bądź na terenie 
magazynu placówki ochrony zdrowia.

Na terenie Centrum DIALIZA zaprojektowano karty Kanban, które zgodnie 
z teorią mają uruchamiać zapotrzebowanie na dany przedmiot w momencie za-
istnienia popytu. Ideą zastosowania kart Kanban jest „ssanie” popytu ze strony 
klienta, a w przypadku sfery ochrony zdrowia – pacjenta zgłaszającego zapotrze-
bowanie na daną usługę zdrowotną.

Ilustracja 5 przedstawia przykładową kartę Kanban, która służy do zarządzania 
strzykawkami. Karta posiada krótkie, aczkolwiek konkretne hasło, przekazujące 
wiadomość osobie zaangażowanej w zarządzanie danym zapasem: „Jak mnie wi-
dzisz, zamów mnie”. Tak prosty komunikat umożliwia łatwe rozumienie sensu 
posługiwania się tą kartą. Ponadto karta Kanban zawiera informacje na temat ma-
gazynu, na terenie którego znajduje się dany przedmiot. Czy będzie to magazyn 
materiałów jednorazowych czy np. magazyn leków. Co więcej, informuje o nazwie

http://www.Leanhospitals.pl/
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Ilustracja 5. Przykład karty Kanban stosowanej na terenie placówki DIALIZA Sp. z o.o.

Źródło: www.Leanhospitals.pl [dostęp 26.04. 2016].

danego przedmiotu oraz ilości niezbędnej do uzupełnienia. W celu zachowania 
optymalnego poziomu zapasu bezpieczeństwa obliczono odpowiedni czas reali-
zacji zamówienia. Utrzymanie optymalnych zapasów materiałów na terenie każ-
dej placówki ochrony zdrowia jest kwestią kluczową w odniesieniu do leczenia 
pacjenta i jego bezpieczeństwa, ale także służy optymalizacji kosztów utrzymania 
zapasów przez szpital. Dzięki temu ilość zapasów zmniejszyła się.

3.1.4. Metoda 5 why (5 x dlaczego)
Kolejnym narzędziem, które zostało wykorzystane w trakcie realizacji projektu, 
jest metoda 5 why. Ma ona podobny cel jak diagram Ishikawy, który w sposób 
wizualny przedstawia przyczyny problemów i wskazuje na przyczynę źródłową. 
W  metodzie 5 why do źródła problemu dochodzi się poprzez wielokrotne za-
dawanie pytania ,,dlaczego?’’. Zadaje się je tak długo, aż dotrze się do głównego 
problemu. Dotarcie pozwala podjąć odpowiednie kroki w celu wyeliminowania 
problemu i uniknięcia jego ponownego wystąpienia9. 

Narzędzie to wykorzystuje się do analizy problemów, które występują w  co-
dziennych sytuacjach bezpośrednio na sali dializ oraz w poradniach na oddziale.

9 http://www.toyota-global.com/company/toyota_traditions/quality/mar_apr_2006.htm

http://www.Leanhospitals.pl/
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3.2. Efekty wdrożenia

Dzięki wprowadzeniu szeregu rozwiązań zaczerpniętych z narzędzi Lean Mana-
gement w Centrum Usług Medycznych DIALIZA udało się osiągnąć bardzo dobre 
rezultaty. Zarówno pod względem organizacji pracy i efektywności procesów, jak 
i satysfakcji pacjentów. Imponującym wynikiem jest zredukowanie występowania 
ryzyka klinicznego niemal o 90% w porównaniu ze stanem początkowym. Z ko-
lei poziom zapasów w jednostce zredukowano o 30%. O połowę zmniejszyła się 
liczba uszkodzeń sprzętu. Patrząc na zawiłe procesy zachodzące w Centrum, im-
ponującym wynikiem jest także ograniczenie nadprocesowości o 50%. Zostało to 
osiągnięte poprzez zmniejszenie liczby kroków niezbędnych do wykonania okre-
ślonych procesów. Wymienione rezultaty pozwoliły na zaoszczędzenie nie tylko 
czasu. Dodatkowym efektem było również uzyskanie oszczędności finansowych. 
Jest to szczególnie dobrze widoczne na przykładzie nakładów finansowych pono-
szonych na środki czyszczące. Po wprowadzeniu szczupłych procesów i szczupłe-
go zarządzania wydatki te zmniejszyły się aż o 40%. W wyniku wprowadzonych 
usprawnień uzyskano oszczędności rzędu 78,44% w  porównaniu do wydatków 
poniesionych rok wcześniej w  procesie magazynowania, utrzymania porządku 
i w realizacji procesów głównych. Głównym celem zastosowania Lean Healthcare 
w Regionalnym Centrum Nefrologii było zwiększenie bezpieczeństwa procesów 
klinicznych, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta. Dzięki filozo-
fii Lean Healthcare personel medyczny może więcej czasu przeznaczyć na bezpo-
średni kontakt i opiekę nad pacjentem.

Wykres 1. Efekty wdrożenia Lean Healthcare

Źródło: opracowanie własne na podstawie leanhospitals.pl [dostęp 26.04.2016].

Podstawowym celem wprowadzania filozofii Lean Management w szpitalach, 
przychodniach i innych podmiotach medycznych jest zapewnienie sprawniejszej, 
bezpieczniejszej i stojącej na wyższym poziomie opieki nad pacjentami. Jednak 
spoglądając na doświadczenia szpitali amerykańskich, należy zauważyć także 
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niebagatelne korzyści finansowe. Mimo że za wprowadzaniem narzędzi Lean 
Management nie stoi bezpośrednio chęć uzyskania korzyści finansowych, należy 
spojrzeć na to i z tej perspektywy. Uzyskane oszczędności finansowe można prze-
znaczyć na rozwój placówek, a w rezultacie na zwiększenie jakości świadczonych 
w nich usług. Takie właśnie korzyści osiągnęło Centrum w Szczecinku.

Podsumowanie

Odpowiadając na pytanie, dlaczego menedżerowie ochrony zdrowia zaintereso-
wali się technikami Lean Management, warto zwrócić uwagę, że stosując dość 
proste i zazwyczaj stosunkowo tanie narzędzia, można wyeliminować straty cza-
sowe i finansowe (eliminując marnotrawstwo – jap. Muda). Do głównych zalet 
tej metody należy zaliczyć zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników, 
uproszczenie procesów klinicznych, skrócenie czasu pobytu pacjentów w placów-
ce medycznej, ułatwienie pracy personelowi medycznemu, zmniejszenie kosztów 
świadczenia usług medycznych i funkcjonowania placówek ochrony zdrowia. Sto-
sowanie narzędzi szczupłego zarządzania pozwala na lepszą współpracę zespołu 
medycznego. Poszczególne narzędzia można stosować do wybranych procesów, 
niekoniecznie kompleksowo.

Stosowanie metod szczupłego zarządzania przynosi zatem korzyści dwustron-
ne, bezpośrednio usprawnia działanie placówek, jak i umożliwia ich dalsze do-
skonalenie poprzez zapewnienie dodatkowych środków finansowych. To sprawia, 
że bezpieczeństwo procesów klinicznych ujmujemy od aspektu zatrudnienia pro-
fesjonalnego zespołu, wypracowania dobrych standardów dla ich realizacji, po-
przez racjonalne gospodarowanie zasobami i niwelowanie zagrożeń, do poprawy 
efektywności ekonomicznej i braku błędów medycznych, co pozwala funkcjono-
wać na rynku przez wiele lat.
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Wstęp

Szybkość zmian zachodzących w obszarze logistyki wymusza na wielu przedsię-
biorstwach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, ciągłość dostosowywania się 
do potrzeb klienta oraz konkurencyjnego rynku. Globalizacja i nieustanne zmia-
ny rynkowe wywołały potrzebę wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w celu 
poprawy funkcjonowania przedsiębiorstw. Nowoczesne rozwiązania i koncepcje, 
a  przede wszystkim innowacyjne podejście, są niezbędne do zwiększania efek-
tywności systemów logistycznych. Usprawnieniom systemów logistycznych służą 
różnego rodzaju narzędzia i metody (Koza, Łapuńka, 2014). Jednym z nich jest 
koncepcja Lean – polegająca na polepszaniu jakości, rozwoju nowych wyrobów, 
spłaszczaniu struktur oraz utrzymywaniu dobrych stosunków firmy z  otocze-
niem, wzmacnianiu konkurencyjności. Koncepcja zarządzania Lean Management 
porównywana jest do krwioobiegu człowieka, tak jak układ krwionośny napędza-
ny skurczami serca, dostarcza krew do żył, tak samo zadaniem systemów logi-
stycznych jest perfekcyjna organizacja oraz ciągła redukcja marnotrawstwa. 

1. Lean Management

Lean Management to koncepcja, która nie oferuje standardowych wzorców po-
stępowania. Jej głównym założeniem jest zarządzanie bez tworzenia strat. Straty 
najczęściej generowane są poprzez defekty, zbędne powtarzanie czynności, nad-
produkcję, transport, nieuzasadnione procesy, angażowanie zbędnych urządzeń 
i rozdzielanie zadań na niewłaściwe szczeble lub kierowanie ich do niekompetent-

http://dx.doi.org/10.18778/8142-085-3.05
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nych osób. Niestety, musimy mieć świadomość, że rozwiązanie wszystkich tych 
problemów jest praktycznie niemożliwe. Do każdego z problemów należy podejść 
indywidualnie, w sposób systemowy, zgodnie z ustaloną strategią firmy/organiza-
cji (Mateuszek, 2012).

Podchodząc do „odchudzania” zarządzania od strony logistycznej, szczególną 
uwagę należy zwrócić na:

• sposób wykonywania czynności związanych z realizacją zamówienia,
• potrzebę skracania czasu realizacji zamówienia,
• konieczność zaangażowania pracowników,
• niezbędność ciągłego doskonalenia systemów,
• nakaz eliminowania wszelkiego marnotrawstwa.
Składniki „odchudzonego” zarządzania, które przyczynią się do osiągnięcia 

sukcesu w przedsiębiorstwach, to (Mateuszek, 2012):

1. Praca grupowa
Czynnik ten ma decydujący wpływ na tempo rozwoju przedsiębiorstwa. Praca 

w grupie przynosi bardziej owocne efekty niż praca pojedynczej osoby. W przy-
padku błędu popełnionego przez jedną osobę ktoś z grupy może go „wyłapać”. 
Aby praca grupy była efektywna, kierownictwo powinno rozliczać ją z jakości 
świadczonych przez nią usług, harmonogramu czasu realizowanego procesu, 
a także wytworzonego produktu.

2. Decentralizacja decyzji
Koncepcja Lean Management zastrzega sobie przekazywanie kompetencji de-

cyzyjnych na niższe szczeble struktury organizacyjnej. Wpływa to na autonomię, 
wyzwala odpowiedzialność za grupę oraz samokontrolę. Przyczynia się do likwi-
dacji średnich szczebli zarządzania. Aby móc wprowadzić taki rodzaj zarządza-
nia, należy podnieść kwalifikacje wykonawców do poziomu pozwalającego na 
podejmowanie przez nich skutecznych i efektywnych decyzji. Jeżeli osoby z niż-
szego szczebla są wysoko wykwalifikowane, przedsiębiorstwo może generować 
oszczędności – nie ma potrzeby rotacji pracowników wyższego szczebla, mniejsze 
są koszty transportu, nadzoru, rozbudowanej administracji.

3. Orientacja na klienta
Należy rozpocząć od analizy potrzeb klienta w odniesieniu do produktów, któ-

re mają mu być zaoferowane w przyszłości. Orientacja na wybór klienta jest obec-
na w procesie przygotowywania produktu. Usytuowanie przedsiębiorstwa musi 
być łatwo dostępne zarówno dla klientów zewnętrznych, jak i wewnętrznych. 

4. Ciągłe ulepszanie – Kaizen (Kwiatkowska, 2010)
Praktyka ciągłego udoskonalania stanowi ważny filar długofalowej strategii 

konkurencyjnej. Jest to hasło przewodnie w dążeniu do bycia bezkonkurencyj-
nym, wywodzi się z Japonii. Podstawą osiągnięcia sukcesu jest przekonanie, że nie 
ma niczego, co nie mogłoby być udoskonalone oraz dążenie do stanu, w którym 
wszystkie osoby realizujące dany proces będą dążyć do jego doskonalenia.



Model funkcjonowania centrum logistycznego w oparciu... 49

5. Spłaszczona hierarchia
Jeżeli struktura organizacji jest rozbudowana tylko do koniecznego minimum, 

to łatwiej i sprawniej można prowadzić działalność – ułatwiona jest komunikacja 
pomiędzy pracownikami, a co za tym idzie wzrasta zainteresowanie klientem. 

6. Odrzucenie błędów u źródła
Jak powszechnie wiadomo, błędów nie popełnia tylko ten, który nie dąży do sa-

modoskonalenia. Więc musimy być świadomi, że napotkamy je na każdym etapie 
rozwoju swojego przedsiębiorstwa. Zgodnie z poglądem mówiącym o tym, że wy-
krycie i eliminacja błędu najmniej kosztuje w miejscu jego powstania, a najwięcej 
u klienta, należy do jego wykrycia zaangażować każdego pracownika. Ogromną 
uwagę należy poświęcić badaniom jakości, które pomagają w ulepszeniu źle funk-
cjonującego systemu lub procesu. 

7. Unikanie rozrzutności i marnotrawstwa
Tworzenie wartości produktu opiera się na eliminacji wszelkiego marnotraw-

stwa. Marnotrawstwem można określić działania, które nie przyczyniają się do 
powiększania wartości danego dobra. Zaliczyć do nich można wszelkiego rodzaju 
zapasy, czasy oczekiwania czy naprawy gwarancyjne.

8. Ciągły przepływ materiałów
Materiał przez cały czas powinien być w ruchu. Tworzenie zapasów to mro-

żenie kapitału, przez co nie dąży się do dalszego rozwoju. Należy optymalizować 
procesy produkcyjne, aby wyeliminowane zostały zapasy bezpieczeństwa. 

2. Centra logistyczne – definicja

Poszukiwanie sposobów ograniczania kosztów pomocniczych dla przedsię-
biorstw, a także wzrost znaczenia logistyki w osiąganiu przewagi konkurencyjnej 
spowodowały, że wśród firm produkcyjnych zwiększyło się zainteresowanie po-
wierzaniem działań logistycznych wyspecjalizowanym usługodawcom. Wpisuje 
się to idealnie w składowe idei Lean Management. Chcemy ukazać, w jaki sposób 
zarządzanie centrum logistycznym przyczynia się do „odchudzenia” zarządzania 
przedsiębiorstwem.

Zaczniemy od klasycznej definicji: „Centrum logistyczne to terytorialnie po-
łączona aktywność organizacji świadczącej usługi logistyczne w punkcie korzyst-
nie usytuowanym w stosunku do odbiorcy, organizująca oraz stymulująca prze-
pływ towarów na obszarze swojej działalności geograficznej lub w danej branży” 
(Bendkowski, Kramarz, 2011).

Taka kompleksowość świadczonych usług usprawniających działanie przedsię-
biorstwa podwyższa ocenę jakości pracy. Usługi logistyczne składają się głównie 
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z  transportu, spedycji i  magazynowania. Centrum logistyczne daje możliwość 
synchronizacji wszystkich tych procesów w jednym miejscu. Wielkość i struktura 
centrum logistycznego powinny zostać dostosowane do konkretnych zadań logi-
stycznych, będących funkcją obsługiwanego obszaru, a w szczególności – liczno-
ści i charakteru klientów działających na tym obszarze – największy sukces odnosi 
się w miejscach, gdzie tereny inwestycyjne zasiedlają również firmy produkcyjne 
skupiające wokół siebie swoich dostawców lub wcześniej obok centrum logistycz-
nego powstał park przemysłowy z odpowiednio dużą liczbą przedsiębiorstw pro-
dukcyjnych (Fechner, 2008).

Usługi świadczone przez centra logistyczne posiadają funkcje przede wszyst-
kim przeładunkowe, magazynowe, ale także obejmują szereg innych funkcji lo-
gistycznych, takich jak: obsługa środków transportu, wynajem, czynsz, naprawa 
opakowań transportowych, usługi informatyczne, finansowe i inne. Jak widzimy, 
tego typu centra to obiekty o bardzo wysokim stopniu złożoności. Co za tym idzie, 
tworzenie tego typu obiektów niesie ze sobą szereg problemów natury funkcjonal-
nej. Wybory lokalizacji oraz wyposażenia bardzo często dokonywane są w sposób 
chaotyczny i pozbawiony poprzedzających obserwacji. Bez wyspecjalizowanych 
badań trudno dobrać parametry i funkcje lokalizacji i wyposażenia, aby prowa-
dziły one do optymalizacji późniejszych procesów zachodzących w centrach. 

Chcąc stworzyć model centrum logistycznego opierającego się na koncepcji Lean 
Management, należy postawić następujące wymagania (Cisowski, 2012):

• dążenie do optymalizacji procesów,
• synergia wszystkich procesów w działalności centrum w celu zaspokojenia 

potrzeb uczestników łańcucha dostaw,
• minimalizacja kosztów,
• adaptacja do warunków zewnętrznych,
• możliwość rozbudowy modelu,
• zapewnienie optymalnej współpracy pomiędzy sąsiednimi ogniwami łań-

cucha dostaw.
Przedsiębiorstwa zmuszone są do obniżania kosztów działalności ze zwiększo-

ną efektywnością, co wymaga od nich obserwacji każdego procesu logistycznego. 
Operacje logistyczne, takie jak magazynowanie, transport wewnętrzny, kompleta-
cja i paletyzacja zamówień, wymagają dużych nakładów pracy, zatrudnienia wielu 
pracowników lub zachowania niezrównanej precyzji załadunków. Koszty obsługi 
procesów logistycznych rosną niewspółmiernie wraz ze zwiększaniem się liczby 
obsługiwanych jednostek, asortymentu, dostawców i  klientów. Wszystkie tego 
typu operacje mogą być przeprowadzone w jednym miejscu w celu ich usprawnie-
nia – w centrum logistycznym. W tym przypadku konieczne jest zoptymalizowa-
nie kosztów operacyjnych działalności i usprawnienie procesów. Niezbędne jest 
wdrożenie czynnika automatyzacji. Automatyczne układnice magazynowe i urzą-
dzenia transportu wewnętrznego zapewniają szybką i bezpieczną obsługę ładun-
ków. Połączenie przenośnikami stref magazynowania, kompletacji, pakowania 
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i ekspedycji umożliwia równoczesną realizację wielu zamówień z zachowaniem 
małej liczby błędów wydań. Systemy automatycznego sortowania dbają o szybkie 
i bezbłędne kierowanie jednostek ładunkowych czy pojedynczych produktów do 
właściwych punktów docelowych. Systemy informatyczne we współpracy z sys-
temami automatyki przejmują rolę synchronizowania fizycznych przepływów to-
warów ze stowarzyszonymi z nimi przepływami i przetwarzaniem informacji oraz 
precyzyjnej obsługi rozbudowanych baz danych (Michalski, 2008).

3. Centra logistyczne w Europie

Europejskie centra logistyczne na przestrzeni lat kształtowały się w rozmaity spo-
sób, a ich geneza sięga odległych lat. Znaczenie logistyki i działalności transpor-
towej, a także globalizacja gospodarcza, spowodowały przyjęcie polityki rozwoju 
centrów logistycznych przez państwa europejskie. W Europie nie ma ujednolico-
nego nazewnictwa obszarów takich jak centra logistyczne. Wyróżniamy ich cztery 
typy (Fechner, 2008):

• francuskie Plateforme Logistique, Centres Routiers lub Gares Routieres 
Od 1979 r. SNCF (Société nationale des chemins de fer français) (z franc. Na-

rodowe Towarzystwo Kolei Francuskich)  podjęło się pewnego rodzaju ekspe-
rymentu, założenie opierało się na przekształceniu pięciu zdekoncentrowanych 
stref przewozów w rejony usług logistycznych. Do realizacji wykorzystano stacje 
wielofunkcyjne (gare multifunctions), wokół których rozwinięto sieć usług dys-
trybucyjnych. Tego typu rozwiązanie umożliwiło zachowanie i eksploatację linii 
o małej intensywności przewozów towarowych. Funkcjonujące ośrodki usług są 
otwarte bezustannie, a ich zadaniem jest organizacja, zbiórka i ekspedycja poje-
dynczych wagonów, dostępnych także dla przewoźników samochodowych. Usłu-
gi te mają charakter nieregularny i  zależny od częstości oraz godzin ich wyko-
nywania, a wszelkiego rodzaju warunki są omawiane z klientami indywidualnie. 
Przewozy według schematycznego „rozkładu jazdy” zostają wyparte przez prze-
wozy regulowane według popytu.

• brytyjskie Freight Village 
Tunel pod kanałem La Manche zmienił diametralnie sytuację pomiędzy trans-

portem drogowym a kolejowym. Jak podaje Fechner, „Według prognoz, stałe po-
łączenia z  dużymi ośrodkami przemysłowymi na kontynencie skróciły średnio 
o ponad 24 godziny czas dostawy ładunku. Przeprowadzone obserwacje przewo-
zu ładunków transportem kolejowym i  samochodowym w  systemie dom–dom 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_francuski
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między Manchesterem a Mediolanem wykazały, że czas przewozu koleją wynosi 
37 godzin, natomiast wyłącznie transportem samochodowym – 60 godzin” (Fech-
ner, 2008). Brytyjska koncepcja centrum logistycznego zakłada oferowanie usług 
przeładunkowych, magazynowych, dystrybucyjnych i  przewozowych na obsza-
rach prowadzących do centrum. Rozwój każdego centrum logistycznego winien 
dokonywać się dzięki udziałowi spółek prywatnych. Do realizacji przedsięwzięć 
takich jak centra brytyjskim inwestorom potrzebny jest kapitał krajowy, jak i za-
graniczny. Dotychczasowe centra logistyczne i ich realizacja odbywała się dzięki 
prywatnym spółkom, które były w stanie finansować projekty techniczne i brać 
udział w  rozwoju obiektów infrastruktury kolejowej. Przeprowadzone badania 
i analizy rynku przewidują, że całkowite zagospodarowanie terenów na centra lo-
gistyczne nastąpi w ciągu 15–20 lat. 

• niemieckie Guterverkehrszentrun (GVZ) 
Niemieckie centra logistyczne opierają się na założeniach usprawnień układu 

przestrzennego i funkcjonalnego aglomeracji miejskich. Model budowy centrów 
logistycznych posiada poparcie sektora publicznego, a  zatem protekcję w  usta-
wach i prawie. Niemiecki rządowy plan projektów centrów logistycznych zakłada 
finansowanie i pomoc dzięki budżetowi federalnemu, który pokrywa koszty ter-
minali kontenerowych. To właśnie dzięki Deutsche Bahn AG, który także wspiera 
budowę centrów logistycznych w ramach dotacji i pożyczek zwrotnych dla kon-
kretnych inwestycji, ten obszar logistyki jest prężnie rozwijany w  Niemczech. 
Wsparcia finansowego inwestycjom w  centra udzielają także kraje związkowe 
i  samorządy lokalne, natomiast mocną stroną w  niemieckich inwestycjach jest 
sektor publiczny. Efektem wsparcia przez sektor publiczny w Niemczech i nacisku 
na rozwój są licznie powstające centra logistyczne.

• włoskie Interporto
Włoskie centra logistyczne odznaczają się pewnego rodzaju podobieństwami, 

charakteryzuje je określony sposób, w  jaki były i  nadal są realizowane. Pierwszą 
i najważniejszą kwestią jest to, że budowa centrów logistycznych posiada wsparcie 
rządu włoskiego i odbywa się zgodnie z planami rządowymi, wspieranymi działa-
niami legislacyjnymi i publicznymi środkami finansowymi, podobnie jak to dzieje 
się w Niemczech. Inicjatorem tego typu inwestycji jest sektor publiczny, jednakże 
w przedsięwzięcia angażują się wspólnie samorządy lokalne i  regionalne, a  także 
izby gospodarcze i handlowe. W budowie centrów logistycznych uczestniczy sek-
tor prywatny, który na mocy specjalnej ustawy został dopuszczony do środków pu-
blicznych, natomiast obok instytucji sektora publicznego akcjonariuszami spółek 
budujących centra są włoskie koleje i inni operatorzy logistyczni, jak przewoźnicy 
i spedytorzy, banki, firmy ubezpieczeniowe oraz firmy transportowe. Do tej pory 
włoskie centra logistyczne nie miały problemów z  pozyskaniem użytkowników, 
a obecnie kolejne inwestycje w tym obszarze kierują się na południe Włoch.
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4. Rozwój centrów logistycznych w Polsce

Jak dowodzi raport „Rozwój Sieci Nieruchomości Logistycznych w  Europie”, 
opracowany przez Prologis we współpracy z Eyefortransport (EFT), centralna 
Polska jest najbardziej pożądaną lokalizacją tworzenia centrów logistycznych 
w Europie Środkowo-Wschodniej. Kolejne miejsca w rankingu zajmują Stam-
buł w Turcji, Praga w Czechach, Bukareszt w Rumunii i Budapeszt na Węgrzech. 
Paweł Sapek, vice president senior i country manager Prologis na Polskę1, do-
wodzi, że wyniki ostatnich badań przeprowadzonych w Europie ewidentnie po-
kazują  trend zmiany kierunków dostaw w rejon Europy Centralnej. Ma na to 
wpływ kilka  czynników: dostępność siły roboczej, dostępność gruntów inwe-
stycyjnych, jak również koszt zarówno nieruchomości, jak i koszt pracowników. 
Polska uważana jest za obszar spełniający kryteria bardzo dobrej lokalizacji 
w  odniesieniu do sieci dróg ekspresowych i  autostrad. Centrum kraju cieszy 
się szczególnym zainteresowaniem ze strony potencjalnych akcjonariuszy, jest 
to rejon (tzw. złoty trójkąt logistyczny): Łódź, Stryków i  Piotrków Trybunal-
ski. Podstawą decyzji o budowie centrów logistycznych jest ich odpowiednia 
lokalizacja. Przy ostatecznym wyborze lokalizacji centrum logistycznego in-
westorzy kierują się rozmaitymi wskaźnikami, do których zaliczamy wielkość 
produktu krajowego brutto, siłę nabywczą ludności, wskaźnik bezrobocia, cenę 
za m2 gruntów, średnią cenę usług transportowych, koszt dostępu do infrastruk-
tury, ulgi podatkowe, długoterminowe prognozy demograficzne2. 

5. Automatyzacja zgodna z filozofią Lean 
Management

FM Logistic jest dostawcą usług logistycznych dla przemysłu i firm dystrybucyj-
nych. Firma ta nieprzerwanie szuka innowacyjnych rozwiązań, aby móc spro-
stać wyzwaniom w zarządzaniu łańcuchem dostaw i potrzebom swoich klientów. 
W tym celu, w ramach Grupy FM Logistic utworzono Dział Automatyzacji, który 
wspólnie z klientami i firmami partnerskimi opracował innowacyjne rozwiązania 
wspierające proces logistyczny. Wśród nowatorskich metod zaprojektowanych 
przez firmę warto wyróżnić (Pologne, 2016):

1 http://newsrm.tv/polska-wyprzedzila-czechy-i-wegry-raport-o-rozwoju-centrow-logistycznych/ 
[dostęp 05.05.2016].

2 http://logistyczna.blogspot.com/ [dostęp 29.05.2016].

http://logistyczna.blogspot.com/


Katarzyna Bonin, Adrianna Karaś54

1. „Moduł rozcinania opakowań zbiorczych"
Otwieranie opakowań zbiorczych podczas operacji copackingu jest czynno-

ścią, która może stanowić źródło dolegliwości mięśniowo-szkieletowych (MSD) 
i skaleczeń. W centrum logistycznym FM Logistic w Fauverney tego typu działa-
niom poddawanych jest 1,2 miliona opakowań rocznie. Dział Automatyzacji FM 
Logistic zaprojektował urządzenie pomocne w zadaniach takich, jak:

• możliwość rozcinania opakowań na różnych wysokościach, bez uszkodze-
nia ich zawartości; 

• usuwanie pyłu powstającego podczas rozcinania opakowań;
• kompaktowe urządzenie, łatwe w transporcie na terenie całego magazynu;
• możliwość równoczesnej obsługi kilku linii pakujących;
• stworzenie intuicyjnego dla użytkownika interfejsu.
Axys Robotique to ekspert w zakresie integracji zrobotyzowanych linii paku-

jących. W efekcie współpracy FM Logistic i Axys Robotique powstał moduł za-
wierający narzędzie tnące dostosowujące się do grubości i jakości rozcinanego 
kartonu, o prostym programowaniu i intuicyjnej obsłudze, zapewniające bez-
pieczeństwo użytkowania. Zastosowanie urządzenia pozwoliło na zwiększenie 
produktywności copackingu, a  także wyeliminowało konieczność otwierania 
opakowań przez pracowników, co doprowadziło do polepszenia warunków 
pracy.

2. „Zrobotyzowane ramię” 
W celu zbadania możliwości zrobotyzowanego ramienia i adaptacji go do po-

trzeb operacji pakowania w każdym z centrów FM Logistic, Dział Automatyzacji 
zaprojektował moduł wyposażony w zestaw opcji i narzędzi chwytających, o nie-
wielkich rozmiarach i wadze, tak aby można było go samodzielnie załadować na 
pojazd magazynowy. Pierwsze zastosowanie nowatorskiego urządzenia miało 
miejsce w  centrum logistycznym w  Neuville-aux-Bois. Urządzenie wyposażo-
ne zostało w dwa zrobotyzowane ramiona i zespolone przenośniki wykonujące 
permanentne czynności: pierwsze ramię zdejmuje osłonę z opakowania „gotowe-
go do sprzedaży” i odkłada ją na przenośnik odpadów. Natomiast drugie ramię 
chwyta równocześnie 6 produktów i odkłada je na przenośnik partiami po 2 lub 3, 
w celu podania do etykieciarki. 

3. „Robot kartezjański”
Przygotowanie produktu do sprzedaży detalicznej wiąże się z  pakowaniem 

mniejszych bądź większych kartonów, co również może prowadzić do powstania 
dolegliwości mięśniowo-szkieletowych u pracowników. Jeśli gabaryty produktów 
są duże, to załadunek paletowy jest również duży. W związku z tym platforma FM 
Logistic we współpracy z integratorem systemowym Automat System zaprojek-
towała dostosowany do swoich potrzeb przemysłowy robot kartezjański, scalo-
ny z układem obsługiwanych przez sterownik przenośników. Robot kartezjański 
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zapewnia automatyzację rozładunku palet przy dowolnym rozkładzie jej warstw, 
dodatkowo przy równoczesnym zasilaniu jednej lub kilku linii pakowania. Auto-
matyzacja procesu powoduje zmniejszenie wielkości zapasów na początku i na 
końcu linii oraz skrócenie czasu oczekiwania na pierwszym stanowisku pakowa-
nia, wyeliminowano również czynność depaletyzacji, a także ręcznego przenosze-
nia ładunków.

4. „Scentralizowane gniazdo owijania palet”
W centrum logistycznym FM Logistic w Fauverney każdego roku zużywa się 

4,5 miliona metrów bieżących folii do owijania palet. W celu dopełniania owijarek 
ręcznych oraz ułatwienia fizycznej czynności związanej z foliowaniem ładunków, 
Dział Automatyzacji opracował w pełni zautomatyzowane urządzenie dostosowa-
ne do owijania palet dowolnego kształtu i wielkości. Gniazdo owijania stanowią 
przede wszystkim dwie automatyczne owijarki z igłową perforacją folii, umiesz-
czone na przenośniku wyposażonym w obrotowe stoły. Rozmieszczone czujniki 
instynktownie rozpoznają wymiary podstaw palet. 

Moduł rozcinania opakowań zbiorczych, depaletyzator kartezjański, scentrali-
zowane gniazdo owijania palet, zrobotyzowane ramię – wszystkie te innowacyjne 
rozwiązania pozwalają FM Logistic oferować swoim klientom najwyższą jakość 
usług. Firma dzięki elastyczności swojego działania łączy mobilność urządzeń 
z  łatwością adaptacji swoich innowacyjnych rozwiązań, dzięki czemu zapewnia 
klientom „zaopiekowanie się” ich ładunkami od fazy koncepcyjnej po wstawianie 
towarów na regały sklepowe. 

Podsumowanie

Poniżej stworzyłyśmy zestawienie podstawowych wymagań dotyczących zadań 
logistycznych, które musi spełnić centrum logistyczne, aby działało efektywnie, 
w zgodzie z podstawowymi hasłami koncepcji Lean Management odnoszącymi 
się do poszczególnych procesów (zob. tab. 1).

Jak widzimy na przykładzie zestawienia zaprezentowanego w tabeli 1, fun-
damentalne hasła Lean Management znajdują odzwierciedlenie w podstawo-
wych wymaganiach, które musi spełnić centrum logistyczne. Może być ono 
jednostką autonomiczną, której obsługa procesów logistycznych stanowi pod-
stawę działalności, jak i jednostką wewnętrzną dużego przedsiębiorstwa pro-
dukcyjnego.

Centra logistyczne w konsekwencji realizowania swoich zadań stają się obiek-
tami wprowadzania nowoczesnych koncepcji i  metod zarządzania. Spraw-
na realizacja zadań obejmuje całościowy, skomplikowany system logistyczny. 
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Tabela 1. Zestawienie podstawowych wymagań dotyczących zadań logistycznych

Zadania logistyczne Podstawowe wymagania Zasady Lean Management
Składowanie ‒ optymalne wykorzystanie 

dostępnej przestrzeni 
magazynowej

‒ szybki dostęp do dowolnej 
jednostki ładunkowej

‒ bezpieczeństwo danych, 
ładunku i personelu

‒ odrzucenie błędów u źródła
‒ unikanie rozrzutności 

i marnotrawstwa
‒ decentralizacja decyzji

Przyjęcia zewnętrzne 
(surowce, półprodukty, 
opakowania)

‒ minimalizacja błędów 
obsługi

‒ minimalizacja czasu realizacji 
zleceń

‒ spłaszczona hierarchia
‒ decentralizacja decyzji
‒ ciągły przepływ materiałów

Kompletacja zamówień 
i pakowanie

‒ bezpieczeństwo danych, 
ładunku i personelu

‒ orientacja na klienta

Ekspedycja ‒ elastyczność operacyjna 
(dynamiczna kompletacja)

‒ praca grupowa

Źródło: opracowanie własne na podstawie Matuszek, 2012; Michalski, 2008. 

Centra jako ważne elementy infrastruktury logistycznej stanowią fundamental-
ny element kształtowania efektów końcowych procesów logistycznych. Potrzeba 
inwestowania w zakresie logistyki oraz poszukiwanie najbardziej innowacyjnych 
rozwiązań i koncepcji są niezbędne w tworzeniu ciągu przepływu materiałowego. 
Jest to zadanie złożone z wielu etapów, a jednocześnie trudne zwłaszcza w obec-
nych nieustannie zmieniających się uwarunkowaniach rynkowych.
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MTM – podstawa do optymalizacji 
procesów logistycznych
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Wstęp

Dzisiejszy sektor usług jest przepełniony konkurencją i to ona zmusza przedsiębior-
stwa do walki o poprawę swoich wyników ostatecznych, czyli ceny czy jakości pro-
duktu skierowanego do odbiorcy. Pokazuje to doskonale, że myśląc długookresowo, 
firma musi wykorzystywać CPU i optymalizować poszczególne procesy do osiągnię-
cia pożądanego przez klienta wyniku. Koncepcja Lean Manufacturing wykorzystuje 
ideę tak zwanego odchudzonego myślenia, gdzie dąży się do eliminacji wszelkiego 
rodzaju marnotrawstwa (jap. – muda). Zaoszczędzone w konkretnych procesach 
zasoby możemy wykorzystać w innych segmentach działalności przedsiębiorstwa. 
Pozwala to na zwiększenie produktywności i  poprawę jakości pracy. Istotą Lean 
Management jest uzyskanie jak największej produktywności przy sprawnej orga-
nizacji i wysokiej jakości. Dla uzyskania wyżej wymienionych założeń konieczne 
jest stałe doskonalenie organizacji pracy i odpowiednie wyszkolenie pracowników. 
Wyróżniamy siedem podstawowych rodzajów muda w działalności produkcyjnej:

• nadprodukcję,
• zbędne zapasy,
• zbędne przetwarzanie,
• przestoje produkcyjne,
• braki produkcyjne,
• nadmierny transport,
• zbędny ruch na stanowisku pracy.
Odwołując się do ostatniego punktu, należy wskazać duże znaczenie identy-

fikacji strumienia wartości dla każdego produktu. Składowe czynności procesu 
należy podzielić na:

• mające wartość dodaną dla klienta w sposób bezpośredni,
• mające wartość dodaną dla klienta w sposób pośredni,
• zbędne.

http://dx.doi.org/10.18778/8142-085-3.06

http://dx.doi.org/10.18778/8142-085-3.06
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Value stream (pol. strumień wartości) w terminologii Lean zakłada elimina-
cję ostatniego z  wyżej wymienionych punktów i  maksymalne wyeliminowanie 
marnotrawstwa z  dwóch pierwszych, aby proces i  związana z  nim informacja 
nie były niczym zakłócone. Jednym z narzędzi, które mogą zostać wykorzystane 
w  usprawnianiu strumienia wartości, jest MTM (Methods Time Measurement 
– Metody pomiaru czasu), która w połączeniu z takimi elementami, jak: mapo-
wanie procesów, Poka Yoke, Kaizen czy nowoczesnymi symulacjami komputero-
wymi, pozwala na minimalizowanie kosztów procesu.

1. Standaryzacja procesów logistycznych

Proces logistyczny jest zorganizowanym ciągiem następujących po sobie działań, 
w  wyniku którego możliwa jest realizacja przepływu nabytych przez produkcję 
i  dystrybucję surowców, tak by końcowy odbiorca otrzymał ostateczny produkt, 
wyrób lub usługę. Efektywność procesu logistycznego w znacznym stopniu zależna 
jest od struktury techniczno-organizacyjnej przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia 
produktywności procesów logistycznych bardzo ważna jest architektura czasowo-
-przestrzenna procesów technologicznych, ich układ i wzajemne połączenia, a ich 
sprawność jest miarą efektywności przedsiębiorstwa. Standard oznacza przeciętną 
normę, przeciętny typ, model, wyrób odpowiadający określonym wymogom, wzo-
rzec. Standaryzacja procesów logistycznych jest elementem pozwalającym na ciągłe 
podnoszenie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez stałe doskonale-
nie jakości wyrobów i usług dzięki wykorzystywaniu uznanych reguł technicznych. 
Stosowanie sprawdzonych rozwiązań gwarantuje poprawę bezpieczeństwa persone-
lu i otoczenia przedsiębiorstwa. Prosty opis procesu pozwala na jego odpowiednie 
poznanie oraz interpretację przez organy o niskiej kompetencji. Standaryzacja jest 
fundamentem zasad Lean Management. Skupia się ona na poszukiwaniu optymalnej 
metody wykonania czynności na danym stanowisku pracy. Umożliwia redukcję błę-
dów powodowanych przez wysoki stopień dowolności w procesie. Wprowadzenie 
standardu pracy w procesie logistycznym redukuje zmienność związaną z brakiem 
powtarzalności oraz daje możliwość wykorzystania zdobytego doświadczenia, po-
zwalającego wystrzegać się błędów. Pomocny w minimalizacji błędów w projekto-
waniu procesu jest diagram Ishikawy, przedstawiający pięć kategorii przyczyn, przy 
wykorzystaniu których możemy wypracować optymalne rozwiązanie problemu.

Kategoriami wymienionymi w diagramie Ishikawy są:
• maszyny i  urządzenia – czyli standardy mające na celu ograniczenie ne-

gatywnych oddziaływań czynników na przebieg procesów związanych na 
przykład z awariami lub błędną obsługą maszyny,



MTM – podstawa do optymalizacji procesów logistycznych 61

• materiały – czyli standardy mające na celu ograniczenie niekorzystnej 
zmienności właściwości materiału wskutek nieprawidłowego przechowy-
wania lub transportu,

• otoczenie – czyli standardy postępowania, które ograniczają negatywne od-
działywanie środowiska naturalnego na funkcjonowanie ludzi i  maszyn, 
oraz przechowywania lub transportowania materiałów czy produktów go-
towych,

• człowiek – czyli wzorce postępowania mające na celu ograniczenie chaosu 
wprowadzanego przez człowieka,

• metoda – jest to celowo i logicznie stosowany model postępowania dążący 
do osiągnięcia określonego celu. Metoda jest integratorem wyżej wymienio-
nych kategorii przyczyn, a jej błędny dobór, jak i jej nieprecyzyjna parame-
tryzacja, prowadzą do wystąpienia zakłóceń w procesie.

Rysunek 1. Diagram Ishikawy

Źródło: opracowanie własne.

2. Kwantyfikacja procesu, czyli MTM

Methods Time Measurement (w  skrócie MTM) należy rozumieć jako metodę 
rozkładającą analizowany proces na ruchy podstawowe zwane elementarnymi. 
Każdy z elementów jest odpowiednio zmierzony, aby mógł posłużyć do analizy. 
W celu wyodrębnienia poszczególnych ruchów podstawowych i ustalenia czasu 
niezbędnego do wykonania konkretnej czynności w  zakładach produkcyjnych 
sfilmowano liczne przebiegi pracy. Na podstawie materiału wideo wyliczono licz-
bę klatek na jeden ruch (prędkość filmu 16 zdjęć na sekundę) i tym samym usta-
lono czas rzeczywisty czynności.
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Methods Time Measurement jest jednym ze sposobów normalizacji i standa-
ryzacji procesów. Poziom konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku zależy od 
kilku wielkości:

• kosztów,
• personelu,
• jakości,
• rynku,
• czasu.
Można powiedzieć, że czas zajmuje najważniejszą pozycję, gdyż ma bezpośredni 

wpływ na wartości pozostałych wielkości. W umiejętnym gospodarowaniu czasem 
wymaga się uzyskania wysokiego współczynnika zwymiarowania ważnych proce-
sów przedsiębiorstwa. Samo pozyskanie pomiarów powinno służyć do analizy i od-
powiedniej interpretacji, musimy jednak pamiętać, że w centrum zainteresowania 
winien się znaleźć sam kształt procesu, a nie jedynie znormowanie jego czasu. Za-
rządzanie czasem samo w sobie nie wiąże się z rozwojem procesu. Pamiętajmy, że 
mając wpływ na czas, mamy realny wpływ na jakość naszego produktu, a co za tym 
idzie, wpływamy na konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Metoda korzysta z  własnej jednostki czasu, która została określona jako 
1 TMU1 = 1/100 000 godziny.

Tabela 1. Przeliczenie podstawowych jednostek czasu na jednostkę stosowaną w metodzie MTM

TMU
Jednostki czasu

Sekundy Minuty Godziny

1 0,036 0,0006 0,00001

27,8 1 – –

1 666,7 – 1 –

100 000 – – 1

Źródło: opracowanie własne.

Stosowanie metody MTM może spełniać różne funkcje, jak:
• kształtowanie metod pracy – wypracowywanie metod pracy lub ich dosko-

nalenie,
• pomiar czasu – ustalenia czasu „założonego” do wynagrodzenia,
• instruktaż – tworzenie podstawy opisu metody pracy.
MTM może stać się pomocny przy optymalizowaniu systemu pracy. Na etapie 

planowania należy określić podstawowe cele usprawnienia, jak na przykład re-
dukcja przebiegów nieprzynoszących wartości dodanej. Elementami, które moż-
na poddać analizie, są:

1 TMU jest skrótem od Time Measurement Unit i oznacza „jednostka – miara czasu”.
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• przebieg ruchu,
• struktura pracy,
• przepływ materiału.
Dzięki przeprowadzonej analizie przed rozpoczęciem pracy można dokładnie 

ustalić sposób pracy oraz czas jej wykonania. Wykonanie analizy jest możliwe 
wyłącznie w oparciu o przyjęte standardy, co pozwoli na wyeliminowanie dużej 
części błędów w procesie. Standardy powinny być tak opracowane, aby nie były 
zbyt obszerne i jednocześnie pozwalały na dokładne odtworzenie procesu, czyli 
powinny być przejrzyste, łatwe do nauczenia się i stosowania.

Składową wpływającą na jakość procesu jest metoda pracy, która z kolei uwarun-
kowana jest sprawnością wykonującego. Przez sprawność rozumiemy zdolność do 
wykonywania ruchów nabytą podczas realizowania zadań roboczych, zależną od 
umiejętności, a także doświadczenia i wprawy. Czas wykonywania zadania będzie 
zmniejszał się wraz ze wzrostem liczby powtórzeń. Jeśli weźmiemy pod uwagę ru-
chy, które wymagają dużej wprawy wykonującego, a także takie, które takiej wprawy 
nie wymagają, wówczas możemy zauważyć, że poziom wprawy nie zależy od pręd-
kości ruchu, lecz przede wszystkim od stosowanej metody pracy. Nowo poznana 
operacja wymaga na początku większej liczby ruchów niż operacja znana.

Rysunek 2. Wykres liczby ruchów zestawiony z liczbą możliwych do uzyskania powtórzeń 

Źródło: opracowanie własne.

Nowo wprowadzona operacja bez dostatecznej ilości ćwiczeń składa się z sze-
regu nieporadnych ruchów, ruchów pomocniczych i funkcji wzrokowych, które 
to przekładają się na wydłużenie czasu obsługi danej czynności. Ćwiczenia „sta-
nowiskowe” przyczyniają się do poprawienia koordynacji ruchów, zmniejszają 
nakład kontroli niezbędnej do wykonania ruchu. Konsekwencją wykonywanych 
ćwiczeń jest wypracowanie metody pracy.
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Punktem wyjścia do analizy dowolnego przebiegu ruchu jest rozgraniczenie 
dwóch pojęć: metody pracy i sposobu pracy. Aby zrozumieć te dwa pojęcia, na-
leży zadać sobie pytanie „Co?” – otrzymamy w  ten sposób opis metody pracy, 
zawierający zasady wykonywania przebiegów roboczych człowieka. Drugim py-
taniem, które należy zadać, jest pytanie „Jak dobrze?” – w odpowiedzi na nie uzy-
skamy opis sposobu pracy, tym samym opisany zostanie indywidualny sposób 
wykonania przebiegu podanego w metodzie pracy.

3. Przegląd ruchów elementarnych MTM

System analityczny MTM ma na celu opis i kwantyfikację ruchów wykonywanych 
przez człowieka. Regułą kształtowania optymalnej metody pracy jest wykonanie 
zadania z jak najmniejszą liczbą ruchów przy możliwie najmniejszej czasochłon-
ności procesu.

Na potrzeby metody zwartościowano czasy normatywne 17 ruchów podsta-
wowych, z  których wykorzystuje się głównie 5 ruchów. MTM zapożycza swoje 
metody do innych analiz, takich jak UAS (Uniwersalny System Analityczny). Roz-
budowanie systemu daje szanse na bardziej kompleksową ocenę przebiegu pracy, 
wiąże się to natomiast ze spadkiem precyzji systemu.

Rysunek 3. Cykl ruchów elementarnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.staworzynski.com/sites/default/files/
ctools/ekonomika_ruchow_elementarnych.jpg [dostęp 1.03.2016].

http://www.staworzynski.com/sites/default/files/ctools/ekonomika_ruchow_elementarnych.jpg
http://www.staworzynski.com/sites/default/files/ctools/ekonomika_ruchow_elementarnych.jpg
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Istotą systemu MTM jest rozłożenie elementów procesu na szczegółowe 
jednostki ruchu. Najczęściej wykorzystywane ruchy w trakcie przebiegu pro-
cesu to:

a) reach (pol. sięgać) – należy rozumieć jako ruch elementarny palców lub 
ręki do określonego lub nieokreślonego miejsca.
Wielkościami wpływającymi na efektywność tego ruchu są:

 – długość ruchu – jest to rzeczywiście pokonana droga między punktem 
początkowym i końcowym, mierzona w centymetrach. Wartość czasu 
dla długości powyżej 80 cm uzyskuje się przez ekstrapolację. Ekstrapo-
luje się w przedziałach odległości co 5 cm. Jeśli długość ruchów rąk zo-
stanie skrócona dzięki pomocy innych części ciała, to skrócenie trzeba 
odjąć od całej długości ruchu.

 – przypadek ruchu – jest to wielkość pokazująca stopień koniecznej kon-
troli operatora procesu. Im wyższy stopień kontroli, tym więcej uwagi 
wymaga się od pracownika dla uzyskania tego samego efektu, przez co 
wydłuża się jednostkowy czas procesu.

 – typ przebiegu ruchu – różnicuje poszczególne „podprocesy” na te, któ-
re posiadają chwilowe przyspieszenie lub opóźnienie.

b) grasp (pol. chwytać) – należy rozumieć jako ruch ręki lub palców w celu 
uzyskania kontroli nad przedmiotem lub przedmiotami, w takim stopniu, 
aby możliwe było wykonanie kolejnego ruchu elementarnego (ma zapew-
nić stabilny uchwyt).
Wielkościami wpływającymi na efektywność chwytania są:

 – sposób chwytania – jest uzależniony od metody przejęcia kontroli nad 
przedmiotem. Wyróżniamy sposoby chwytania o  niskim, średnim 
i  wysokim nakładzie kontroli, którym przyporządkowuje się różne 
wartości czasu.

Np. chwyt wybiórczy wymieszanych przedmiotów zajmuje czte-
rokrotnie więcej czasu niż chwycenie oddzielnie leżących przed-
miotów.

 – położenie przedmiotu – dla sposobu wykonywania pracy bardzo 
ważna jest ergonomiczna odległość, jak i ułożenie. Po wykrocze-
niu poza założoną normę dla danej czynności spada efektywność 
wykonywania procesu (może dziać się to także przy zbyt bliskiej 
odległości, która będzie wymagała dodatkowego ruchu, jak np. co-
fanie się).

 – właściwości przedmiotu – gabaryty oraz inne właściwości fizyczne ma-
teriału obsługiwanego w  czasie procesu wpływają na dobór metody 
chwytania.

c) move (pol. przenieść) – należy rozumieć jako ruch elementarny jednego 
lub więcej elementów przy użyciu palców lub ręki do miejsca jego prze-
znaczenia.
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Wielkości wpływające na efektywność przeniesienia:
 – długość ruchu – jest to rzeczywiście pokonana droga między punktem 

początkowym i końcowym, która mierzona jest w centymetrach.
 – przypadek ruchu – jest to wielkość pokazująca stopień koniecznej kon-

troli operatora procesu. Im wyższy stopień kontroli, tym więcej uwagi 
wymaga się od pracownika dla uzyskania tego samego efektu, przez co 
wydłuża się jednostkowy czas procesu.

 – typ przebiegu ruchu – różnicuje poszczególne „podprocesy” na te, któ-
re posiadają chwilowe przyspieszenie lub opóźnienie.

 – nakład siły – jest uzależniony od ciężaru przedmiotu, który opóźnia 
ruch przeniesienia (obojętne czy przedmiot jest niesiony, suwany, cią-
gniony).

d) position (pol. umieszczać) – należy rozumieć jako ruch palców lub ręki, 
aby dwa przedmioty wsunąć jeden w drugi lub razem zetknąć.
Wyróżniamy dwa sposoby ruchu łączenia:

 – włożenie – jeden przedmiot wkłada się do drugiego (wsuwamy lub 
wstawiamy) – które z  kolei dzieli się na trzy następujące po sobie 
fazy:
i. centrowanie, czyli przygotowanie do włożenia, mające na celu znale-

zienie wspólnej osi połączeń,
ii. wyrównanie, czyli obracanie przedmiotów wokół osi łączenia w celu 

uzyskania pokrycia przekrojów,
iii. wciśnięcie, czyli przedmioty wkładane są jeden w drugi.

Wielkościami wpływającymi na efektywność włożenia jest klasa pasowa-
nia (luźne, suwliwe, ciasne).

 – Przyłożenie – jeden przedmiot przykłada się do drugiego (zetknięcie, 
przystawienie lub dołożenie).
Przyłożenie dzieli się na trzy następujące po sobie fazy:
i. Centrowanie – czyli przygotowanie do przyłożenia, mające na celu 

znalezienie wspólnej osi połączeń.
ii. Wyrównanie – czyli obracanie przedmiotów wokół osi łączenia 

w celu uzyskania pokrycia przekrojów.
iii. Dołączenie – czyli jeden przedmiot jest styczny z drugim zgodnie 

z założeniami projektowymi.
e) release (pol. puszczać) – należy rozumieć jako ruch podstawowy, wykony-

wany, gdy palce lub ręka tracą kontrolę nad przedmiotem.
Wielkością wpływającą na efektywność puszczania jest:

 – Przypadek ruchu:
i. Puszczenie przedmiotu poprzez rozwarcie palców.
ii. Puszczanie przez utratę kontaktu bez ruchów palca.



MTM – podstawa do optymalizacji procesów logistycznych 67

4. Największe korzyści z wdrożenia i korzystania 
z MTM w przedsiębiorstwie

Dzięki zastosowaniu metody MTM zyskujemy możliwość szczegółowego ustale-
nia metody pracy i czasu jej trwania, jest to możliwe także przed rozpoczęciem 
pracy, nawet czynności wykonywanej po raz pierwszy.

Rysunek 4. Odwrócone trójkąty pokazujące korzyści z dobrego planowania 

Źródło: opracowanie własne.

Zgodnie z  zasadami dobrego planowania możemy zredukować koszty jed-
nostkowe produkcji poprzez wcześniejsze optymalne projektowanie przebiegu 
procesu, zamiast optymalizacji działającego już organizmu. Przy wykorzystaniu 
metody MTM zyskujemy bardziej miarodajną ocenę tempa pracy, co przekłada 
się na lepsze możliwości zarządzania i  gratyfikowania pracy kadry robotniczej. 
Poziom standaryzacji pracy w systemie korzystającym z MTM zakłada możliwość 
szkolenia stanowiskowego jeszcze przed rozpoczęciem właściwej obsługi proce-
su, co pozwala na zmniejszenie czasu przyuczania do minimum. Wykorzystanie 
metody pomiaru czasu jest uniwersalne z punktu widzenia używania wspólnego 
języka, który jest standardem systemu. Na sukces metody składa się konieczność 
optymalizacji kosztów i produktywności już w fazie tworzenia czy projektowania 
procesu. MTM doskonale wpisuje się w ten trend, gdyż pozwala kwantyfikować 
i porównywać wartości normatywne w łatwy sposób.
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Podsumowanie

Każde przedsiębiorstwo dla sprawnego i zrozumiałego zarządzania danymi i cza-
sem potrzebuje odpowiedniego modelu planowania i metod pracy. Istniejące oto-
czenie i stawiane przez nie wymagania sprawiają, że sposoby zarządzania muszą 
być zróżnicowane. Opracowane przez Toyotę zasady zarządzania to 5S:

• 1S – seiri (pol. selekcja) – rozumiana jako eliminacja zbędnych materiałów 
na stanowisku pracy.

• 2S – seiton (pol. systematyka) – rozumiana jako organizacja miejsca pracy.
• 3S – seiso (pol. sprzątanie) – rozumiane jako porządkowanie miejsca pracy, 

a także organizacja środków czystości.
• 4S – seiketsu (pol. standaryzacja) – rozumiana jako zapewnienie stałego 

miejsca do przechowywania rzeczy na stanowisku pracy.
• 5S – shitsuke (pol. samodyscyplina) – rozumiana jako wyrobienie nawyku 

do przestrzegania i realizacji czterech powyższych zasad.
MTM opiera się na przedstawionych wyżej zasadach, przekazuje praktycz-

ne zastosowanie technik pomiaru czasu w  takich obszarach, jak: kształtowa-
nie produktów i środków pracy, ergonomiczne kształtowanie systemów pracy 
oraz ciągły proces ulepszania procesów w różnych obszarach przedsiębiorstwa. 
Pomiary czasu pracy są bardzo istotnym elementem z  uwagi na nowoczesne 
systemy symulacji komputerowych, dające możliwości odwzorowania sposobu 
pracy i jego wizualizacji. MTM może być pomocny przy planowaniu liczby li-
nii produkcyjnych, a  konkretnie do zdefiniowania jej przepustowości. Często 
niewydolnie zaplanowany proces będzie wąskim gardłem dla całego systemu, 
wszelkiego rodzaju kwantyfikowalne wartości są istotne z poziomu wykonywa-
nej symulacji i projektu przepływu materiału. Metodę MTM możemy zastoso-
wać we wszystkich sektorach przemysłu. Zaletą jej standaryzacji jest łatwość 
w  przyswojeniu i  interpretacji. Czas wykonywania operacji zależy od wybra-
nej metody. Metoda winna być stosowana na całym świecie według jednolitych 
standardów.

Dodatkowym atutem metody jest miarodajność, gdyż do analizy tempa pracy 
brana jest pod uwagę wydajność wzorcowa, czyli tempo średnio wprawionego 
człowieka, które potrafi on utrzymać bez zmęczenia.
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Wstęp

Lean Management to metoda zarządzania przedsiębiorstwem zmierzająca do 
ciągłego doskonalenia procesów w  nim zachodzących. Wyszczupleniu może 
podlegać cała struktura zrównoważonego łańcucha dostaw. Zastosowanie narzę-
dzi Lean Management ma miejsce w fazie zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, 
a  także realizacji zwrotów. Skupiając się na eliminacji przejawów marnotraw-
stwa w przedsiębiorstwach, które odpowiadają za realizację procesów zaopatrze-
nia i produkcji, można dostrzec, jak wymierne korzyści przynosi wprowadzenie 
szczupłego zarządzania dla każdego z uczestników przepływów materiałowych.

1. Istota Lean Management i zrównoważonych 
łańcuchów dostaw

1.1. Lean Management

Lean Management to filozofia opierająca się na zbiorze technik i zasad zarządza-
nia, które mają doprowadzić do podniesienia jakości oferowanych dóbr i usług 
oraz zwiększania zysków przedsiębiorstwa, przy jednoczesnej redukcji czasu 
i kosztów poniesionych podczas realizacji procesów. Istotnym elementem filozofii 
Lean jest eliminacja wszystkich typów marnotrawstwa, a co za tym idzie popra-
wienie efektywności firm współpracujących ze sobą w łańcuchu dostaw.

Narzędzi Lean po raz pierwszy użyto w fabryce Toyoty. Zwiększono możliwo-
ści produkcyjne w taki sposób, aby otrzymać większą ilość produktów przy zaan-

http://dx.doi.org/10.18778/8142-085-3.07

http://dx.doi.org/10.18778/8142-085-3.07
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gażowaniu minimum nakładów. W efekcie nauczono się gospodarować zasobami 
w sposób bardziej efektywny. 

Fundamentalną zasadą szczupłego zarządzania jest przedstawienie finalnemu 
odbiorcy dokładnie takiego produktu, jakiego oczekuje. Oferowane dobro powin-
no być pozbawione jakichkolwiek uszkodzeń i defektów oraz dostarczone w od-
powiednim czasie i po jak najniższych kosztach. 

1.2. Zrównoważony łańcuch dostaw

Zrównoważony łańcuch dostaw to taki, w  którym przedmiotem zainteresowa-
nia nie jest jedynie przepływ dóbr i usług oraz informacji i pieniędzy pomiędzy 
jego kolejnymi ogniwani. Należy też uwzględnić cały cykl życia produktu, a także 
oddziaływanie systemu na społeczeństwo, gospodarkę i środowisko (zob. rys. 1). 
Wszystkie podjęte w myśl zasad Lean Management działania mają na celu oszczę-
dzanie zasobów i zwiększenie dochodu przedsiębiorstw. Nadrzędnym celem tej fi-
lozofii jest jednak budowanie dobrych relacji pomiędzy dostawcami i odbiorcami 
oraz podnoszenie satysfakcji klientów.

Środowisko

Producent Dystrybutor

Dostawca

Recykling

Hurtownik 

Sprzedawca

Odbiorca 
odpadów Klient

Społeczeństwo Gospodarka

Rysunek 1. Zrównoważony łańcuch dostaw

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/analiza-
tematyczna-zrownowazony-lancuch-dostaw-trendy-i-innowacje/ [dostęp 11.03.2016].

http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/analiza-tematyczna-zrownowazony-lancuch-dostaw-trendy-i-innowacje/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/analiza-tematyczna-zrownowazony-lancuch-dostaw-trendy-i-innowacje/
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Firmy tworzące łańcuch dostaw powinny przyczyniać się do poprawy dobro-
bytu społecznego i stanu środowiska. Biorąc pod uwagę kryteria społeczne, po-
winno się zarządzać siecią dostaw w taki sposób, aby nie łamać praw człowieka, 
zaprzestawać wszelkich przejawów dyskryminacji i  respektować wymogi sani-
tarne. Opierając się na kryteriach ekonomicznych, należy zapobiegać korupcji, 
przestrzegać kontraktów i terminowo regulować wszystkie należności. Kryterium 
środowiskowe odnosi się do minimalizowania i  likwidacji wszystkich negatyw-
nych oddziaływań na środowisko naturalne.

2. Lean Management w zrównoważonym  
łańcuchu dostaw

2.1.  Zastosowanie Lean Management w zrównoważonym  
łańcuchu dostaw

Wykorzystanie Lean Management jako filozofii zarządzania przedsiębior-
stwami wchodzącymi w  skład zrównoważonego łańcucha dostaw pozwala 
na zawiązanie długofalowej współpracy między nimi i kreowanie wspólnego 
sukcesu, jakim jest budzenie zadowolenia wśród finalnych odbiorców dóbr 
i usług świadczonych przez te firmy. Istotnym elementem w procesie budo-
wania współpracy jest prawidłowy przepływ informacji pomiędzy ogniwa-
mi sieci dostaw, niwelacja ponoszonych kosztów i  czasu, a  także nieustan-
ne harmonizowanie działań. Organizacja, jaką jest zrównoważony łańcuch 
dostaw, powinna nieustannie rozwijać się pod względem technologicznym, 
aby systematycznie budować swoją przewagę konkurencyjną na rynku. Poza 
współpracą, fundamentalną kwestią zarządzania zrównoważonym łańcuchem 
dostaw jest eliminacja marnotrawstwa (jap. muda). Wyróżniamy osiem ty-
pów marnotrawstwa, są to: nadprodukcja, zbędny ruch, oczekiwanie, zbędny 
transport, wady i  usterki, nadmierne zapasy, nadmierne przetwarzanie oraz 
niewykorzystanie potencjału pracowników.

2.2.  Funkcjonowanie zrównoważonego łańcucha dostaw  
w oparciu o zasady Lean Management

Proces wdrażania koncepcji Lean w zrównoważonym łańcuchu dostaw składa się 
z czterech powiązanych ze sobą procesów (zob. rys. 2), które podlegają ciągłym 
pomiarom efektywności.
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Rysunek 2. Etapy wdrażania koncepcji Lean w zrównoważonym łańcuchu dostaw

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-
naukowe/send/-/67 [dostęp 28.03.2015].

Funkcjonowanie zgodnie z zasadami Lean Management opiera się na pięciu 
głównych zasadach tej filozofii:

 – System ssący (rys.  3) – polega na projektowaniu łańcucha dostaw w  taki 
sposób, że system logistyczny tworzony jest w momencie pojawienia się na 
rynku popytu na dane towary lub usługi. Podstawą prawidłowego działania 
tego systemu jest perfekcyjny przepływ informacji pomiędzy ogniwami łań-
cucha dostaw.

 – Zdefiniowanie wartości – wraz z przechodzeniem produktu przez kolejne 
fazy łańcucha dostaw zwiększana jest jego wartość. Produkt poddawany jest 
obróbce, następnie pakuje się go oraz zabezpiecza. Czynności te pochłaniają 
koszty, przyczyniając się równocześnie do zwiększenia wartości produktu, 
która jest określana przez klientów.

http://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/-/67
http://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/-/67
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 – Określenie strumienia wartości – polega na zaplanowaniu szeregu proce-
sów, które następują po sobie w celu nadania produktowi wartości oczeki-
wanej na rynku zbytu.

 – Organizacja przepływu – czyli wprawienie w ruch planowanych procesów 
i dążenie do ich harmonizacji.

 – Doskonalenie – rozumiane jako systematyczne eliminowanie przejawów 
marnotrawstwa.

Dostawca
Popyt

Producent
Popyt

Dystrybutor
Popyt

Klient

Rysunek 3. System ssący w łańcuchu dostaw

Źródło: opracowanie własne na podstawie Harrison, van Hoek, 2010: 261.

Przedsiębiorstwa wchodzące w  skład zrównoważonego łańcucha dostaw po-
winny również zwracać uwagę na relacje z  otoczeniem społecznym, gospodar-
czym i przyrodniczym, tak by eliminować przejawy szkodliwego oddziaływania 
na środowisko, w którym funkcjonują.

3.  Eliminacja przejawów marnotrawstwa 
w zrównoważonym łańcuchu dostaw

3.1. Logistyka zaopatrzenia 

Logistyka zaopatrzenia, jako jedna z głównych gałęzi logistyki, jest kluczowym 
elementem łańcucha dostaw. Do jej zadań należą sterowanie zapasami, planowa-
nie potrzeb materiałowych, wybór źródeł zakupu i  organizacja dostaw. Zaopa-
trzenie musi odpowiedzieć na zapotrzebowania na dane materiały. Pytania, które 
stawia sobie ten dział logistyki, to gdzie i kiedy należy dostarczyć oferowane przez 
daną sieć dostaw dobro? Należy też dokonać wyboru źródła transportu i zapo-
znać się z warunkami zamówienia i reklamacji. W zarządzaniu procesem zaopa-
trzenia istotne jest zapoznanie się z kosztami (zob. rys. 4), które mu towarzyszą. 
W celu obniżenia kosztów zakupów można prowadzić negocjacje dotyczące ceny, 
pozwala to na zaoszczędzenie funduszy przez przedsiębiorstwo, przy jednocze-
snym utrzymaniu jakości kupowanego produktu.
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Koszty

Rysunek 4. Podstawowe kategorie kosztów zaopatrzenia

Źródło: opracowanie własne na podstawie Golińska, 2012: 251.

W celu optymalizacji procesu zaopatrzenia należy utrzymywać jak najmniej-
szy możliwy poziom zapasów, wiąże się to z eliminacją jednego z głównych ty-
pów marnotrawstwa (nadmiernych zapasów). Zbyt wysoki poziom surowców, 
półproduktów czy materiałów w magazynie generuje niepotrzebne koszty. Kolej-
nym ważnym elementem zaopatrzenia jest dokonywanie racjonalnych zakupów 
i precyzyjny czas ich dostawy. Elementy te są istotne z punktu widzenia czasu, 
jaki generują wszelkie opóźnienia w procesie zakupów. Warto wspomnieć, że nie 
zawsze najniższy koszt zakupów przekłada się na minimalizację kosztów w całym 
łańcuchu dostaw. Materiały o niższym koszcie zazwyczaj charakteryzują się niższą 
jakością, co może powodować usterki w kolejnych etapach przepływu. Wady to 
kolejny typ marnotrawstwa, więc należy eliminować wszelkie usterki i ich przy-
czyny. Wadliwy produkt trzeba poddać naprawie, to z kolei tworzy koszty, których 
należy unikać.

Komunikacja i współpraca decydują o tym, czy łańcuch dostaw jest w stanie 
działać sprawnie i efektywnie. Ogniwa odpowiedzialne za proces zakupów muszą 
współdziałać z działami marketingu i sprzedaży. Od nich otrzymują informacje 
o zgłaszanym przez rynek popycie. Komunikacja jest w tym przypadku bardzo 
istotna, przekazanie błędnej lub niepełnej informacji może przyczynić się do 
wygenerowania zbyt dużego poziomu zapasów lub zakupienia niewystarczającej 
ilości surowców potrzebnych do produkcji. Komunikacja z  działem produkcji 

Koszty tworzenia 
zapasów

Koszty wyczerpania 
zapasów

Koszty utrzymania 
zapasów

Koszty magazynowania Koszty obsługi zapasów

Koszty kapitałowe Koszty ryzyka
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wynika z bezpośredniej współpracy tych ogniw w realizacji celu logistyki. Bez od-
powiedniego poziomu dostarczonych materiałów, surowców, modułów i półpro-
duktów, proces produkcji nie może odbyć się w sposób w pełni efektywny. Dobry 
przepływ informacji między wspomnianymi działami jest ważny ze względu na 
fakt, iż dostawy planowane, po uwzględnieniu potrzeb produkcji, są zharmonizo-
wane z procesami zachodzącymi w sieci dostaw. Wprowadzając metodę Lean do 
zarządzania łańcuchem dostaw, należy starannie dobierać dostawców i poddawać 
świadczone przez nich usługi okresowej kontroli. Szczupłe zarządzanie w zamyśle 
ma za zadanie stworzyć i podtrzymywać dobre relacje pomiędzy współpracujący-
mi firmami.

3.2.  Logistyka produkcji

Decyzja Make Or Buy jest jednym z filarów efektywnego działania łańcucha do-
staw. Ta strategiczna decyzja musi być podjęta już w trakcie planowania sieci do-
staw. Można ją interpretować na dwa sposoby, pewien produkt można wytworzyć 
lub kupić, należy więc zastanowić się, która z decyzji będzie bardziej opłacalna 
dla przedsiębiorstwa. Decyzja ta znajduje również odzwierciedlenie w przypadku, 
gdy należy się zastanowić, czy daną firmę wykupić czy nawiązać z nią współpra-
cę. Podjęcie właściwej decyzji przynosi korzyści dla wszystkich przedsiębiorstw 
współpracujących przy przepływie dóbr i usług do finalnego odbiorcy. 

Wymagania klientów stają się coraz bardziej złożone i  sprecyzowane, na-
tomiast proces produkcji jest bardzo skomplikowany i  często złożony z wielu 
etapów. Jeśli proces ten nie zachodzi w sposób harmonijny i jest źle skoordyno-
wany z pozostałymi ogniwami łańcucha dostaw, powoduje opóźnienia i koszty, 
które przekładają się na zmniejszenie jakości oferowanej finalnemu odbiorcy. 
W celu optymalizacji procesu produkcji i całej sieci przepływów dóbr i usług, 
kierownictwo przedsiębiorstwa powinno korzystać ze „szczupłego zarządza-
nia” i wprowadzić zmiany w jego strukturze i zasadach działania, co w efekcie 
pozwoli na zwiększenie efektywności zachodzących w nim procesów. Kluczem 
do podnoszenia jakości i sprawności działania zakładu produkcyjnego jest eli-
minowanie marnotrawstwa. Zmiany w funkcjonowaniu należy zacząć od kon-
struktywnej i obiektywnej oceny i analizy działania firmy, a potem przystąpić do 
usprawnienia i dokonania korekt. 

Udoskonaleniu należy poddać cały proces produkcji, korygując wszystkie jego 
elementy. Aby osiągnąć zamierzone efekty, należy między innymi ustalić opty-
malną wielkość produkcji. Nadprodukcja, będąca jednym z  typów marnotraw-
stwa, generuje zapasy. Zbyt wysoki poziom produktów w magazynie jest również 
marnotrawstwem. Kolejnym przykładem marnotrawstwa są wady, które pojawia-
ją się w procesie produkcji. Wytworzenie produktu niespełniającego norm jakości 
generuje koszty, ponieważ taki produkt trzeba zutylizować lub przetworzyć. Nad-
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mierne przetwarzanie również jest niepożądane w procesie produkcji i funkcjo-
nowaniu łańcucha dostaw, jest więc także zaliczane do głównych typów marno-
trawstwa. Dokonując zmian w przedsiębiorstwie, aby dostosować je do wymogów 
szczupłego zarządzania, należy w taki sposób magazynować materiały potrzebne 
w procesie produkcji, żeby minimalizować zbędny transport i oczekiwanie. Filo-
zofia Lean Management odnosi się też do efektywnego wykorzystania ich poten-
cjału i redukcji zbędnych ruchów.

Narzędzia Lean Management wykorzystywane do usprawnienia procesu pro-
dukcji to:

 – Mapowanie procesów – stworzenie wizualnego schematu procesów, które 
należy wykonać.

 – TPM (Optymalne Utrzymanie Ruchu) – utworzenie działu, którego zada-
niem jest niezwłoczne usuwanie awarii i błędów systemowych. Do jego za-
dań należy także udoskonalanie wykorzystywanych maszyn.

 – SMED – redukcja czasu potrzebnego do przezbrojenia maszyn. Pozwala na 
tworzenie elastycznych procesów wytwarzania i zarządzania oraz modyfi-
kuje proces produkcji. SMED może być używany do zmniejszenia wielkości 
wytwarzanych serii.

 – 5S – system uporządkowania firmy, którego elementy składowe przedsta-
wiono w tabeli 1.

Tabela 1. System 5S

Nazwa procesu Opis procesu
Selekcja Eliminacja niepotrzebnych rzeczy ze stanowiska

Systematyka Zorganizowanie przestrzeni roboczej w celu ułatwienia korzystania z niej

Sprzątanie Dbałość o porządek na stanowisku, zwiększenie bezpieczeństwa podczas 
pracy

Standaryzacja Realizacja identycznego procesu na każdym ze stanowisk

Samodyscyplina Utrzymanie systemu przez realizację czterech poprzednich zasad

Źródło: opracowanie własne na podstawie Golińska, 2012: 248–249.

Wykorzystanie metody Lean Management pozwala podnosić zadowolenie 
klientów przez oferowanie im zróżnicowanego asortymentu o wysokiej jako-
ści. Sprostanie wymaganiom klientów buduje zaufanie do przedsiębiorstwa, co 
przekłada się na wzrost popytu na oferowane przez nie dobra przy ceteris pa-
ribus.

Metodę Lean można stosować również w pozostałych gałęziach logistyki (dys-
trybucji, obsłudze zwrotów), a także w procesie recyklingu, aby zminimalizować 
poziom odpadów i ponownie móc ich użyć w procesie produkcji.
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3.3.  Logistyka dystrybucji

Przedsiębiorstwa powinny starać się zarządzać transportem, dystrybucją oraz 
magazynowaniem w taki sposób, aby jak najefektowniej dostarczać wyroby goto-
we konsumentom. Proces dystrybucji wiąże się z czynnościami pokonywania od-
ległości przestrzennych, czasowych, ilościowych i asortymentowych. Ma za zada-
nie koordynować, czyli zrównoważyć popyt z podażą. Obejmuje czynności takie 
jak zbieranie i przekazywanie producentom informacji o potencjalnym kliencie. 
Proces dystrybucji zajmuje się organizacją transportu oraz magazynowania. Lean 
Management ma za zadanie ograniczyć błędy i poprawić zarządzanie zapasami 
oraz podnieść poziom i jakość obsługi klienta. Kluczem do podniesienia satysfak-
cji odbiorców końcowych jest usprawnienie przepływu wyrobów gotowych oraz 
bezzwłoczna reakcja na ich potrzeby. Przy użyciu narzędzi i metod Lean Manage-
ment przedsiębiorstwo minimalizuje koszty transportu oraz zapasów.

Narzędzia i metody wykorzystywane do usprawnienia procesu dystrybucji to:
 – Łańcuch dostaw zorientowany na klienta (ang. Efficient Consumer Respon-

se) – nowoczesna strategia dystrybucji zorientowana na integrację w jednym 
łańcuchu dostaw producentów, dystrybutorów oraz handlowców. Celem 
strategii jest skrócenie czasu wykonania zamówienia poprzez zmniejszenie 
czasu przepływu zapasów. Przy pomocy innowacyjnych metod zarządzania 
oraz technologii ma za zadanie podnieść poziom i  jakość obsługi klienta 
z jednoczesnym obniżeniem kosztów i zapasów.

 – Quick Response – koncepcja zarządzania skoncentrowana na zwiększeniu 
zadowolenia klienta oraz skróceniu czasu od otrzymania zamówienia do 
dostawy produktów. Ma za zadanie szybko i sprawnie reagować na sytuację 
rynkową. 

 – Klasyfikacja ABC – optymalizacja czasu kompletacji, poprzez klasyfikację 
zasobów według malejącej wartości bądź innego wskaźnika. Podział zaso-
bów na trzy klasy: A, B, C. Klasa A zawiera pozycje, które potrzebują naj-
więcej uwagi oraz są najdroższe. Klasa B – zasoby o mniejszej wartości. Kla-
sa C obejmuje pozostałe zasoby.

 – Wizualizacja stanu magazynu – wspomaga zarządzanie przestrzenią maga-
zynowania. Przy pomocy tego oprogramowania można zobaczyć aktualny 
stan zajętości magazynu, automatycznie podpowiada, gdzie może być skła-
dowany towar. Zmniejsza to czas oraz wysiłek w pracy. 

3.4. Logistyka odzysku

Logistyka zwrotna obejmuje przepływy uszkodzonych i zużytych produktów oraz 
towarzyszącej im informacji od miejsca, w którym uszkodzenia powstały, do za-
kładu, w którym te produkty zostaną przetworzone bądź zutylizowane. Istotnym 
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zadaniem tego ogniwa łańcucha dostaw jest minimalizowanie szkodliwego wpły-
wu odpadów na środowisko naturalne.

Już na etapie zbiórki odpadów można wprowadzić regulacje mające na celu 
usprawnienie działania całego łańcucha dostaw oraz zmniejszyć poziom nega-
tywnego oddziaływania na środowisko naturalne, gospodarkę i  społeczeństwo. 
Stosowanie selektywnego systemu zbiórki odpadów przynosi korzyści gospodar-
ce, ponieważ minimalizuje koszty przetwarzania zwrotów, w dodatku kształtuje 
pozytywne postawy społeczne.

Odpady mogą być poddane utylizacji, użyte ponownie lub składowane. Skła-
dowanie jest sprzeczne z zasadami Lean Management, dlatego dążyć się powin-
no do maksymalnego wykorzystania produktów, które są przedmiotem logistyki 
zwrotnej, jako surowców do produkcji nowych dóbr. Składowanie odpadów moż-
na przeprowadzić jedynie w przypadku dóbr, których nie da się w żaden sposób 
przetworzyć. 

Wyszczuplanie procesu odzysku powinno obejmować również zastosowanie 
zasad Lean Management w transporcie odpadów. Należy zoptymalizować trasy, 
aby zminimalizować liczbę niepotrzebnie przejechanych kilometrów, liczbę pu-
stych przejazdów, a także tych przejechanych z wolną przestrzenią ładunkową. 

W  zależności od potrzeb danego przedsiębiorstwa można dokonać wyboru 
wariantu wywozu odpadów. Najczęściej stosowany jest system jednostopniowy, 
polegający na transporcie odpadów bezpośrednio z miejsca ich wytworzenia do 
zakładu, w którym będą przetwarzane lub magazynowane. System dwustopniowy 
wykorzystuje dodatkową infrastrukturę w postaci stacji przeładunkowej, w której 
odpady są czasowo magazynowane.

Logistyka zwrotna obejmuje również zarządzanie zwrotnymi przepływami opa-
kowań. Zazwyczaj optymalne jest używanie opakowań zwrotnych, które po ich 
umyciu i ewentualnych naprawach mogą być ponownie użyte. Jeśli chodzi o opa-
kowania jednorazowe, to mogą one być magazynowane lub poddane utylizacji.

Podsumowanie

Reasumując, Lean Management jest koncepcją zarządzania przedsiębiorstwem, 
skłaniającą się do redukcji marnotrawstwa w poszczególnych procesach. Szczupłe 
zarządzanie jest wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu i usług. Stosu-
jąc Lean w zrównoważonym łańcuchu dostaw, przedsiębiorstwo buduje lojalność 
oraz zadowolenie wśród finalnych odbiorców poprzez natychmiastową reakcję na 
potrzeby klienta. Używając narzędzi Lean Management, przedsiębiorstwo redu-
kuje czas oraz koszty produkcji. Przepływ materiałów jest ciągły, co doprowadza 
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do tworzenia produktów i  usług bez wad i  zakłóceń, zwiększenia wydajności. 
Koncepcja ta ma jednak pewne minusy, które są widoczne u pracowników. Stres, 
brak motywacji to tylko niektóre przejawy widoczne wśród pracujących. Pomimo 
wad Lean Management przynosi wiele pozytywnych efektów w strukturze przed-
siębiorstwa.
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Wstęp – czyli czym jest omnichannel

Rozwijająca się technologia oraz szeroko pojęty przemysł prowadzą do szerszego 
rozumienia handlu, który jest nie tylko dystrybucją towarów, ale przede wszyst-
kim formą kontaktu z klientem. Z każdym kolejnym krokiem świat technologii 
powoduje ewolucję dotychczasowych metod sprzedaży. Przedsiębiorcy zmuszeni 
są do przyjęcia dynamicznej postawy, by sprostać stale zmieniającym się oczeki-
waniom klientów. W odpowiedzi na zapotrzebowanie powstał nowy trend mar-
ketingowy, jakim jest omnichannel (łac. omnis – wszystko). Mimo że trend ten 
nadal się kształtuje i ciężko go zdefiniować według określonych ram, zmienia on 
dotychczasowe podejście do zakupów jako redystrybucji dóbr, kierując je na na-
wiązywanie ciągłych relacji z klientem, który postrzegany jest zarówno jako osoba 
indywidualna, jak i jednostka biznesowa.

U  podstaw strategii omnichannel leży konieczność towarzyszenia kupujące-
mu na każdym etapie jego ścieżki zakupowej i w każdym kanale, tak aby proces 
ten był dla niego jak najbardziej satysfakcjonujący. Kluczowe jest zaprojektowanie 
rozwiązania w taki sposób, aby wspierać konsumenta już od pierwszej myśli o no-
wej potrzebie zakupowej, aż po finalne użytkowanie wyrobu (konsumpcję usługi).

Omnichannel marketing to spójna i przenikająca się komunikacja w wielu 
kanałach jednocześnie1. W praktyce oznacza to, że klient niezależnie od spo-
sobu komunikowania się ze sprzedającym otrzymuje spójny zestaw informacji 
na temat oferty handlowej. Należy jednak zwrócić uwagę, że praktyczny omni-
channel nie składa się wyłącznie z integracji kanałów sprzedaży, lecz z wszech-
stronnej formy dostępu do klienta, aby towarzyszyć mu ciągle w jego decyzjach 
zakupu. Dobro konsumenta i  dbałość o  zapewnienie mu jak najlepszych do-

1 http://nowymarketing.pl/a/10116,o-omnichannel-encyklopedia-marketingu [dostęp 
06.04.2017].

http://dx.doi.org/10.18778/8142-085-3.08

http://dx.doi.org/10.18778/8142-085-3.08
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świadczeń są najważniejsze w omnichannel. Strukturę sytemu tworzą między 
innymi: sklepy firmowe i partnerskie (placówki sprzedaży), magazyny wyrobów 
gotowych, platformy aukcyjne oraz systemy sieci komputerowych, zapewniają-
cych obsługę online.

1.  Czego oczekują klienci – czyli współczesny, 
świadomy klient

Omnichannel powstał jako odpowiedź przedsiębiorców na zmieniające się na-
wyki zakupowe klientów. Konsumenci coraz częściej wykorzystują smartfony 
w procesie zakupów, również wtedy, gdy zakupy te odbywają się w sklepie sta-
cjonarnym. Korzystają oni z możliwości przeglądania listy produktów, skanowa-
nia kodów kreskowych, by uzyskać informacje o towarze, jak i możliwości kiero-
wania uwag bezpośrednio do producentów. Zamawiający nie chcą być w żaden 
sposób ograniczani; w trakcie dokonywania zakupu chcą mieć możliwość zmiany 
urządzenia mobilnego oraz swobodnego przemieszczania się. Coraz bardziej po-
wszechne jest także tworzenie opinii o produktach i zamieszczanie ich w mediach 
społecznościowych oraz dokonywanie płatności za pomocą telefonu. Cały proces 
podjęcia decyzji o zakupie i jej realizacji został przedstawiony oraz omówiony na 
konkretnym przykładzie (zob. ilustr. 1). 

Na skutek tak prostego i powszechnego dostępu do informacji znacznie wzro-
sła świadomość klienta, który obecnie prezentuje szereg konkretnych postaw 
i oczekiwań, takich jak: potrzeba szybkiej obsługi, chęć uzyskania kompleksowej 
informacji, dostęp do ofert konkurencyjnych, wiedzy na temat słabych i mocnych 
stron danego produktu, możliwość szybkiej zapłaty.

Dzisiejszy konsument ma świadomość relacji pomiędzy ceną a jakością. Pod-
czas zakupów szuka możliwie najlepszej oferty za akceptowalną cenę, a dzięki 
dostępowi do Internetu może szybko porównać ceny konkurencyjnych sklepów 
oraz poznać opinie innych użytkowników na temat wybranego wyrobu. W tej 
sytuacji nieograniczony wybór produktów prowadzi do trudności w podjęciu 
właściwej decyzji zakupowej. Nabywca oczekuje szybkiej realizacji zamówienia 
oraz natychmiastowej reakcji na sygnalizowane przez niego potrzeby. Usytuo-
wanie na dominującej pozycji w strategii zakupowej daje poczucie kontroli, co 
skutkuje zwiększeniem oczekiwań względem sprzedawcy, jak i poziomu obsługi 
klienta2.

2 http://marketerplus.pl/teksty/artykuly/kilka-slow-o-strategii-omnichannel/ [dostęp 
06.04.2017].
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Ilustracja 1. Omnichannel w rzeczywistym procesie zakupowym współczesnego konsumenta

Źródło: http://www.dhl.com/content/dam/downloads/g0/about_us/logistics_insights/dhl_
trendreport_omnichannel.pdf/

Współczesny przedsiębiorca, który chce sprostać wymaganiom konsumenta, 
powinien prowadzić działania sprzedażowe w wielu kanałach jednocześnie, w po-
staci: salonów stacjonarnych, sklepów internetowych w wersji dostosowanej do 
wszystkich rodzajów urządzeń mobilnych, punktów contact center zarówno przez 
telefon, komunikatory, jak i  livechat, aplikacji mobilnej służącej między innymi 
do weryfikacji dostępności produktów i ekspozycji asortymentu. Niezależnie od 
liczby punktów styku służących do komunikacji najważniejsza pozostaje ich inte-
gracja oraz spójność przedstawianych informacji, co stanowi szereg wyzwań logi-
stycznych omówionych szerzej w następnych częściach pracy. 

Wszechkanałowość bazuje na zbieraniu wiedzy o konsumencie, zarówno twar-
dej (jak adresy e-mail, płeć, wiek), jak również miękkiej (analizy zachowań użyt-
kowników online i offline, np. czas spędzony na przeglądaniu ofert). Daje to moż-
liwość bliższego poznania klienta oraz trafnego i skutecznego komunikowania się 
z nim. Znając powód kupna konkretnego produktu, łatwiej będzie odpowiedzieć 
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na kolejno pojawiające się potrzeby. Pozwala to ograniczyć niepożądany przekaz 
na rzecz trafionych i spersonalizowanych komunikatów, kierowanych wyłącznie 
do  zainteresowanych osób. Możliwe jest wówczas bliższe poznanie klienta, jak 
również trafna i skuteczna komunikacja. To daje podstawy do odpowiedzi na py-
tanie, dlaczego klienci kupują produkty danej marki. Znajomość nowych potrzeb 
konsumentów umożliwia dynamiczną reakcję ze strony producentów.

2.  Jak sprostać omnichannel – wymagania 
stawiane przedsiębiorcom

Działania składające się na omnichannel to nie tylko te internetowe, ale również 
realizowane w  sklepach stacjonarnych, a  także szeroko pojętym zapleczu logi-
stycznym. Te ostatnie, choć często pomijane i niezauważane przez odbiorców, od-
grywają niezwykle istotną rolę, szczególnie w e-commerce. Logistyka jest branżą 
mającą kluczową rolę w procesie wdrażania modelu omnichannel. 

Aby uzyskać skuteczny i  długotrwały efekt, należy zacząć wprowadzanie in-
nowacji od fundamentów, czyli od inwestowania w  spójny system zarządzania 
łańcuchem dostaw, który umożliwi pełną przejrzystość zapasów we wszystkich 
kanałach. Integracja wszystkich elementów na drodze produktu czy usługi (do 
klienta) to pierwszy krok do wprowadzenia strategii omnichannel i wykorzysta-
nia w pełni jej potencjału. 

Jednym z  największych wyzwań logistycznych przy obsłudze firm prowa-
dzących sprzedaż w modelu omnichannel jest różna forma przepływu towarów 
– inna dla detalu i hurtu oraz dla sprzedaży internetowej i przez tradycyjne sieci 
handlowe. Magazyn realizuje zlecenia zarówno pełnopaletowe (hurt), jak i na po-
jedyncze sztuki (e-commerce)3. Symultanicznie, po przeciwnej stronie łańcucha 
konsumenci generują strumienie wejściowe niebędące zakupami, czyli zwroty, ze 
skomplikowaną procedurą obsługi. Traktując obsługę klienta całościowo, warto 
skupić uwagę na elementach najbardziej widocznych i istotnych z punktu widze-
nia kupującego. Te czynniki mogą okazać się kluczowe przy podjęciu ostatecznej 
decyzji zakupu. Są to:

 – niski koszt dostawy – to drugi po atrakcyjnej cenie produktu czynnik decy-
dujący o tym, czy klient skorzysta z oferty;

 – wygodne opcje przesyłki – czyli najbardziej dostosowane do chwilowych 
potrzeb klientów. Warto zwrócić uwagę, że ta sama osoba w różnych oko-

3 https://retailnet.pl/2015/12/22/15069-logisys-efektywna-logistyka-przy-sprzedazy-omni 
channel/ [dostęp 06.04.2017].



Krok ku rozwojowi wielokanałowej dystrybucji... 87

licznościach może mieć różne potrzeby. Szeroka gama możliwości (np. do-
stawa kurierska, przesyłka pocztowa, paczkomat czy odbiór osobisty w wy-
znaczonym miejscu) pozwala dotrzeć do większego grona odbiorców;

 – pełny zakres usług przed- i posprzedażowych, w tym zwrotów – prosta pro-
cedura zwrotu jest najbardziej pożądanym i brakującym ogniwem w obszarze 
działań logistycznych. Obawa większości konsumentów przed źle dokonanym 
wyborem, a w konsekwencji koniecznością przejścia kłopotliwej procedury, by 
zwrócić niechciany towar, odstrasza wielu potencjalnych klientów. Innowacyj-
nym rozwiązaniem, które warto wdrażać, jest organizacja darmowej wysyłki 
produktu w przypadku zwrotu bądź możliwość wymiany towaru w sklepie sta-
cjonarnym. Jest to obecnie rozwiązanie mało popularne, jednak warte wdra-
żania, z sukcesem realizowane przez firmy z branży odzieżowej i obuwniczej.

Istotne jest także globalne spojrzenie na jakość dostawy. Terminowość oraz to, 
jakie wrażenie pozostawi po sobie kurier, są kluczowymi elementami decydują-
cymi o tym, jaką opinię o e-sklepie będzie miał klient. Wyzwanie „ostatniej mili”, 
czyli komfort klienta przy odbiorze przesyłki oraz możliwość jej monitorowania 
przez cały okres dostawy, jest aspektem, na który coraz częściej zwraca się uwa-
gę. Odbiorca produktu musi mieć wrażenie, że ma bieżącą kontrolę nad swoim 
zamówieniem. Oczekuje wiedzy na temat przesyłki w czasie rzeczywistym (śle-
dzenie ścieżki realizacji zamówienia), a spełnienie jego wymagań zapewnia zinte-
growane wsparcie systemowe. 

Nowoczesną odpowiedzią na logistyczne potrzeby i trudności wynikające z uru-
chamiania kanału e-commerce jest tzw. filozofia Fulfilment Factory. Ten  kierunek 
działania wskazuje na przekształcenie systemu oraz rozbudowę dotychczasowej in-
frastruktury w celu efektywnej obsługi wszechkanałowej w taki sposób, by możliwa 
była obsługa rożnych dróg wysyłkowych jednocześnie. Zastosowana automatyka ma-
gazynowa daje pełną kontrolę nad procesami, umożliwia realizację wielu zleceń i sku-
tecznie eliminuje błędy wynikające z czynnika ludzkiego w przypadku, gdy wskutek 
e-commerce następuje rozdrobnienie zamówień oraz wzrost liczby asortymentu.

Właściwie zaprojektowany proces logistyczny (dopasowany do struktury), 
który  nie generuje błędów i  wytwarza optymalnie niski koszt jednego zlecenia 
czy zwrotu, stanowi podstawę operacyjnej wydajności biznesu. W  tych dużych 
i kosztownych inwestycjach nie ma miejsca na błędy na etapie planowania, ponie-
waż skutkują one brakiem zamierzonych efektów oraz koniecznością ponoszenia 
kolejnych kosztów, związanych z  działaniami naprawczymi. Kluczowe jest pre-
cyzyjne przygotowanie inwestycji w automatykę, gdzie punktem wyjścia będzie 
optymalny projekt procesów. 

Usługi logistyczne są siłą napędową, bez których trend omnichannel nie mógł-
by się rozwijać. W tej strategii innowacje powinny być wdrażane na każdym eta-
pie procesu sprzedażowego, począwszy od zmian w  magazynie, przez zmiany 
w łańcuchach dostaw, modyfikację wizji firmy, a w efekcie przemyślane podejście 
do klienta, które widoczne jest w końcowym etapie sprzedaży.
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3.  Co stoi na drodze omnichannel  
– bariery we wdrażaniu strategii

Skuteczne wdrożenie strategii omnichannel jest trudniejsze dla przedsiębiorców 
w porównaniu z innymi koncepcjami marketingowymi pojawiającymi się na rynku. 
Sama nazwa omnichannel jest zapowiedzią niekończących się wyzwań: wszystko, 
co  dziś jest dużym osiągnięciem, jutro będzie zaledwie standardem. Wielopłasz-
czyznowe podejście do pojawiających się problemów i szerokie postrzeganie rynku 
ułatwia skomplikowany proces wdrażania innowacji w przedsiębiorstwie.

Wprowadzanie kolejnych elementów wszechkanałowości wymaga różnych roz-
wiązań strategicznych, wdrażanych w zależności od rozmiaru i zasięgu działania 
firmy. To właśnie te cechy warunkują strukturę organizacyjną firmy, co pociąga 
za sobą sposób wdrażania rozwiązań. Wprowadzenie dobrze działającej strategii 
omnichannel wymaga pokonania barier, takich jak: 

 – zmiany w strukturze organizacyjnej firmy,
 – zastosowanie nowoczesnych technologii,
 – wdrożenie rozwiązań automatycznych.

W dużej organizacji poszczególne działy często rozwijają rozwiązania sprzeda-
żowe niezależnie od siebie. Oznacza to, że każda komórka organizacyjna ma inny 
zakres obowiązków niewymagających wewnętrznej współpracy. Przy dużej skali 
organizacji taki podział ról jest naturalny, jednak brak wspólnej strategii, ukierun-
kowanej na potrzeby konsumenta w  procesie zakupowym, osłabia skuteczność 
wszystkich działań przepływowych. Wdrażanie omnichannel wymaga koopera-
cji w obszarach logistycznym, sprzedażowym oraz marketingowym. W małych 
przedsiębiorstwach realizacja działań związanych z obsługą klienta skupiona jest 
w rękach mniejszej grupy pracowników. Ułatwia to współpracę oraz opracowanie 
przejrzystego planu marketingowego. 

Integracja kanałów komunikacji z klientem wymaga inwestowania w technolo-
gię, która pozwoli analizować historię zakupów, budować adekwatne komunikaty 
reklamowe i gromadzić wiedzę o działaniach klienta. Jest to pierwszy i najważ-
niejszy krok decydujący o sukcesie wdrożenia strategii wszechkanałowości. 

Wdrożenie nowoczesnych technologii nieodzownie łączy się z automatyzacją 
zarówno w obszarze analizy danych, jak i zmian infrastruktury logistycznej. Au-
tomatyzacja działającego systemu, który analizuje wiele kanałów, wymaga danych 
oraz przetworzenia ich w taki sposób, by uzyskać informacje o skuteczności za-
stosowanej strategii sprzedaży. Potrzebne dane klienci zostawiają nieświadomie 
poprzez: korzystanie z aplikacji mobilnych, logowanie się do różnych platform, 
przeglądanie Internetu, zapisanie się do newsletterów oraz programów lojalno-
ściowych. Wyselekcjonowanie ich, zebranie, zestawianie ze sobą oraz wniosko-
wanie w  modelu przenikania się kanałów nie jest proste. Podmioty związane 
z e-commerce sięgają po systemy statystycznego modelowania umożliwiające po-
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równanie obecnych i historycznych danych, by lepiej przygotować się do tego, co 
może się wydarzyć w przyszłości, budując wzorce zachowań i określając trendy 
ryzyka (poprzez analizę danych odnośnie do: stanów magazynowych, płatności, 
marketingu, zwrotów, zamówień oraz zapotrzebowania). Algorytmy statystyczne 
są częścią strategii działania. 

Automatyzacja to konieczność we wszechkanałowości, jednak niesie ze sobą 
ryzyko. Zagrożeniem, jakie wynika z zakupu zaawansowanej automatyki, jest nie-
prawidłowe skonfigurowanie wyposażenia, w wyniku którego traci się na efek-
tywności. Skutkuje to niewykorzystaniem pełnych możliwości technologii 
i  pojawieniem się błędów. Złe oszacowanie zapotrzebowania na wprowadzanie 
automatyzacji wiąże się ze wzrostem kosztów. Niewystarczająco rozbudowany 
system nie sprosta stawianym mu oczekiwaniom, a pracując w stanie przeciąże-
nia, będzie nieefektywny. Inne ryzyko wiąże się z kolei z przeszacowaniem potrzeb 
i  możliwości właściwego zagospodarowania sprzętu, co skutkuje zwiększeniem 
kosztów eksploatacyjnych. Rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług niezależne-
go eksperta, którego podejście skoncentruje się wyłącznie na procesach i warto-
ści, jakie logistyka powinna dostarczać biznesowi4. 

Wprowadzenie skutecznego funkcjonowania strategii jest procesem skompli-
kowanym i złożonym. Pomimo że około jednej trzeciej branży podjęło już dzia-
łania związane z obszarami omnichannel, to większość zatrzymała się w połowie 
drogi. Wprowadzone dotychczas zmiany nie są wystarczające w procesie ciągłego 
doskonalenia działania firmy. Nawet jeśli w chwili zakończenia projektu wydawa-
ło się, że wdrożona wizja jest kompletna, to świat zmieniający się każdego dnia już 
unieważnił tę hipotezę5. 

4. Gdzie wdrożono wszechkanałowość 
– omnichannel w praktyce

Obecność zarówno stacjonarnych, jak i internetowych sklepów już na stałe wpi-
sała się w  krajobraz polskiego handlu. Przedsiębiorca, chcąc dostosować swoją 
ofertę do  wymogów rynku, jest zobligowany do integracji kanałów, w  których 
prowadzi komunikację6.

4 https://retailnet.pl/2015/05/28/12660-trzy-przeszkody-na-drodze-do-omnichannel-czy-
warto-pokonywac-je-samemu/ [dostęp 06.04.2017].

5 Tamże.
6 http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/omnichannel-nadzieja-na-konkurencyjnosc-

handlu-detalicznego. html/ [dostęp 06.04.2017].
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Wszystkie firmy, które chcą zachować konkurencyjność na polskim rynku, zaczęły 
wprowadzać strategię omnichannel. Złożoność tego procesu wymaga etapowej reali-
zacji, co w zależności od stadium wdrożonych rozwiązań warunkuje pozycję firmy na 
rynku. Przykładami firm, które dobrze zapoczątkowały zmiany w swojej wizji i dzięki 
temu osiągają coraz większy sukces, są sieci sklepów Gino Rossi i EURO. Niestety, 
potrzeby konsumentów (szczególnie młodego pokolenia) są nadal wyraźnie większe 
niż oferta w zakresie wirtualnej, zintegrowanej obsługi ze strony przedsiębiorstw. Po-
wodem, dla którego trend nie jest wyraźnie widoczny w naszym kraju, jest struktura 
rynku, na którym 90% stanowią małe e-przedsiębiorstwa7.

Popularyzacja modelu omnichannel oznacza wejście w  sprzedaż online dla 
przedsiębiorstw świadczących standardowe usługi, jak również wyjście sklepów 
online z Internetu do klienta w punkcie stacjonarnym.

Przykłady firm, które w  kreatywny sposób podeszły do wszechkanałowości 
i wypracowały ciekawe rozwiązania, to: 

 – sieć Tesco w Korei Południowej, 
 – Google,
 – House of Fraser,
 – Zalando,
 – Starbucks. 

Sieć Tesco w Korei Południowej stworzyła wirtualne wystawy sklepowe w me-
trze, gdzie za pomocą kodów QR można zamówić towar z dostawą pod konkretny 
adres. Wirtualne półki połączyły świat zakupów online i offline (zob. ilustr. 2). 
Wygląd i  forma prezentacji produktów są niemal identyczne jak w sklepie sta-
cjonarnym, jednak oczekiwanie na  bezpośrednią dostawę do domu kojarzy się 
z zakupami w sieci8. 

Ilustracja 2. Wirtualna wystawa sklepowa sieci Tesco w Korei Południowej

Źródło: http://www.getmemedia.com/public/ideas/Opp/12940/homeplus-5.jpg

7 https://www.pb.pl/co-to-jest-omnichannel-770599/ [dostęp 06.04.2017].
8 http://di.com.pl/wirtualne-sklepy-tesco-w-korei-poludniowej-3999/ [dostęp 06.04.2017].
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Sklep stacjonarny firmy Google „Google shop” jest przeciwieństwem do-
tychczas pojmowanego dążenia do wszechkanałowości9. Podczas gdy wszystkie 
przedsiębiorstwa szukają rozwiązań w obszarze online, Google wkracza w nowy 
dla siebie obszar sklepów stacjonarnych, w  których daje możliwość testowania 
sprzętu oraz dąży do fizycznego kontaktu z klientem (zob. ilustr. 3).

Ilustracja 3. Sklep stacjonarny firmy Google w Londynie

Źródło: http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/02014/GD_Google0335_2014438c.jpg

Brytyjska marka House of Fraser wyposażyła manekiny w swoim stacjonarnym 
sklepie w małe nadajniki Bluetooth (beacony) wysyłające powiadomienia do osób, 
które zainstalowały dedykowaną aplikację i znajdują się w pobliżu sklepu10. Dzięki 
temu potencjalni klienci mogą dowiedzieć się o nowej ofercie bezpośrednio i w niein-
wazyjny sposób. Ponadto w sklepach znajdują się elektroniczne przymierzalnie, gdzie 
przy użyciu swojego zdjęcia można stworzyć swoją wirtualną stylizację (zob. ilustr. 4).

Ilustracja 4. Wirtualne lustra w sklepie House of Fraser

Źródło: http://www.forbes.pl/g/i.aspx/0/500/forbes/635563962490714109.png

9 http://www.spidersweb.pl/2015/04/sklep-google-londyn.html/ [dostęp 06.04.2017].
10 http://retailnet.pl/2014/08/13/8506-wielka-brytania-interaktywne-manekiny-w-sklepach-

czolowej-marki-odziezowej/ [dostęp 06.04.2017].
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Zalando jest firmą, która szeroko wykorzystuje ideę omnichannel w  wielu 
aspektach swojej działalności. Przyjęła ona postawę prokliencką, oferując serwis 
składający się z bezpłatnych przesyłek i zwrotów, bezpłatnej infolinii oraz możli-
wości zwrotu wszystkich produktów rozszerzonej na okres stu dni. Otwarty został 
również sklep stacjonarny (pop-up store), w którym organizowane są wydarzenia 
związane z branżą fashion & beauty11.

Starbucks, jako sieć międzynarodowa, wprowadził możliwość dokonywania 
zamówień oraz płatności przez dedykowaną aplikację, by docelowo przekształcić 
ją w mobilny program lojalnościowy (zob. ilustr. 5). W samej Wielkiej Brytanii 
z programu „My Starbucks Reward” korzystają 2 miliony konsumentów12.

 

 

Ilustracja 5. Dedykowana aplikacja firmy Starbucks

Źródło: http://businesstraveller.pl/wp-content/uploads/2015/12/Starbucks_App5_860x573.jpg

Oryginalne przykłady rozwiązań omnichannel są drogowskazem dla innych 
przedsiębiorstw. Z dużym powodzeniem strategię omnichannel zaczynają wpro-
wadzać inne znane marki, szczególnie z branży AGD i RTV, takie jak: Euronet 
i Media Saturn. Duży sukces osiągnęły także firmy działające na rynku fashion 
& beauty: Deichmann, Douglas, Sizeer czy Zara. Sieci sklepów z branży DIY, ta-
kie jak Jula czy Leroy Merlin, konsekwentnie stawiają na technologie wspierające 
spójne doświadczenia zakupowe. 

Wszystkie wyżej wymienione firmy zyskały przewagę nad konkurencją dzięki 
oferowanym ułatwieniom. Czynnik mający wpływ na lojalność klientów to mini-
malizacja wysiłku wymaganego w zetknięciu się z organizacją podczas kupna, re-
klamacji, odbioru czy zwrotu. Jest to łatwość w kontakcie z marką w dowolnie wy-
branym kanale, która sprawia, że klienci pozostają w stałych stosunkach z marką. 

11 https://retailnet.pl/2014/10/27/98094-zalando-otwiera-pierwszy-pop-store-w-polsce/ 
[dostęp 06.04.2017].

12 http://gomobi.pl/news/sprzedawco-wdrazaj-w-modelu-omnichannel-strategie-i-
przyklady/ [dostęp 06.04.2017].
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5.  Jak przedstawia się użyteczność  
– omnichannel w danych statystycznych

Dla przedsiębiorców, którzy chcą osiągnąć standardy światowej obsługi i sprostać 
wymogom wyznaczanym przez konkurencję, wdrożenie strategii omnichannel 
jest koniecznością, a nie jedynie obligatoryjną możliwością. Usługodawcy zmu-
szeni są zmierzyć się z wyzwaniem, jak zostać zauważonym przez klientów, którzy 
mają nieograniczony dostęp do produktów w Internecie. Nie wystarczy już tylko 
sprzedawać wyroby, lecz trzeba zaoferować wartość dodaną inną niż cechy mate-
rialne (użytkowe) towaru, ponieważ klientom zależy na tym, by zyskać coś więcej 
niż tylko produkt, na przykład choćby komfort i szybkość obsługi.

Efektywne wdrażanie strategii omnichannel nieodłącznie powiązane jest z po-
łożeniem nacisku na e-commerce. Z ubiegłorocznych danych wynika, że liczba 
aktywnie kupujących w sieci wynosi 20% wszystkich klientów13. Dla sklepów in-
ternetowych jest to ogromny potencjał. Z analizy stu najpopularniejszych sprze-
dawców w Polsce wynika, że aż 66% z nich oferuje swoim klientom możliwość za-
kupów na urządzeniach mobilnych (w postaci strony internetowej bądź aplikacji). 

Wydaje się, że polskie przedsiębiorstwa rozumieją panujący obecnie trend i po-
dążają w dobrym kierunku. Już 13% polskich sklepów posiada własną aplikację 
mobilną. Należy jednak pamiętać o tym, że jest to rozwiązanie wyłącznie dla sta-
łych klientów, którzy często dokonują zakupów w konkretnym sklepie, natomiast 
nie jest to dobra droga do pozyskania nowych klientów. 

Z danych statystycznych wynika, że obecnie 93% firm wybiera więcej niż jeden 
kanał dotarcia do potencjalnych klientów. W  blisko połowie przypadków – 47% 
sprzedawców – decyduje się na dwa inne kanały, podczas gdy aż cztery różne rodzaje 
obsługi klienta oferuje 46% z nich. Jedynie 3% uwzględnionych w analizie ogranicza 
kontakt z klientem do jednego kanału, którym najczęściej jest e-mail. Dzięki niskim 
kosztom i  jednoczesnemu zachowaniu wysokiej efektywności jest on wciąż wiodą-
cym kanałem komunikacji. Łatwo go wdrożyć, a dodatkowo generuje on strumień 
informacji na temat odbiorców, pozwalając na ciągłe profilowanie bazy danych14. 

Wprowadzenie wielokanałowej komunikacji z  klientem nie jest czynnikiem 
gwarantującym sukces. Należy pamiętać, że omnichannel to rozwiązanie wyma-
gające integralności, czyli spójnego komunikatu w postaci jednolitych cen w każ-
dym kanale oraz ujednoliconej polityki obsługi klienta. Rzeczywistym skutkiem 
stosowania wszechkanałowości jest większa ekspozycja marki i ułatwiony dostęp 
do kontaktu z nią. Poprawne działania marketingowe prowadzone w ten sposób 
są bardziej spójne i są wyrazem tworzenia konsekwentnego wizerunku.

13 http://mamstartup.pl/e-commerce/8658/omnichannel-w-polskim-e-commerce-93-
sklepow-ze-sprzedaza wielokanalowa [dostęp 06.04.2017].

14 Tamże.
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Podsumowanie – omnichannel jako trend 
czy poważny kierunek zmian

Strategia wszechkanałowa jest konsekwencją transformacji handlu, jaką w ciągu ostat-
nich lat można obserwować. Następuje reorganizacja sposobów dostarczania produk-
tów do odbiorców i dystrybucji towarów, co widać nie tylko na styku sprzedawca–
klient, ale również producent–sprzedawca. Droga produktu w łańcuchu dostaw skraca 
się dzięki pominięciu pośredniczących detalistów. E-commerce sprawia, że opłacalne 
staje się inwestowanie producenta w drogę dotarcia bezpośrednio do konsumenta15.

Omnichannel należy rozpatrywać jako poważny kierunek zmian w  obsłudze 
klienta, a nie tylko chwilowy trend. Wiąże się to ze zmianami technologicznymi, 
ale przede wszystkim z nowymi postawami w myśleniu zarówno kupujących, jak 
i sprzedających. Coraz większa wiedza oraz świadomość klientów, a co za tym idzie 
sprecyzowane wymagania, powodują wzrost popularności e-commerce. Daje to 
możliwość przyjęcia samoobsługowego podejścia w procesie zakupowym16. 

Z  punktu widzenia klienta skutkuje to poczuciem kontroli oraz pozornym 
wrażeniem szybszej realizacji transakcji – na proces składa się taka sama liczba 
podjętych decyzji, ale czas nadania zlecenia zależny jest wyłącznie od zachowania 
klienta. Zastosowanie wszechkanałowości jest dla sprzedawcy bardziej skompli-
kowanym procesem, wymagającym większego zaangażowania w wielu segmen-
tach, tak by sprostać oczekiwaniom klienta. 

Strategia omnichannel jest nietypowa z punktu widzenia przedsiębiorców. Skutki 
jej wprowadzenia nie są widoczne od razu, lecz dopiero w dłuższej perspektywie. 
Nie gwarantuje ona natychmiastowego zwiększenia przychodów, ale sprawia, że fir-
ma zyskuje nową jakość. Staje się bardziej nowoczesna i nastawiona na spełnienie 
wymagań klientów, których oczekiwania dotyczące szeroko rozumianego komfortu 
zakupowego stale rosną. Strategia ta jest niezbędna, by uzyskać wysoki poziom za-
dowolenia klienta i jest naturalną odpowiedzią na zmieniające się potrzeby rynku. 

Wdrożenie omnichannel jest dla logistyki dużym wyzwaniem i choć bywa ona 
lekceważona z  punktu widzenia klienta, w  rzeczywistości stanowi fundament 
do wprowadzenia systemu wszechkanałowości. Sprawna i niezawodna dostawa 
towaru jest szczególnie ważna i ma bezpośredni wpływ na doświadczenia zaku-
powe klientów online, którzy w praktyce oceniają proces zakupu wyłącznie ogra-
niczając się do doświadczeń związanych ze sferą dystrybucji, na którą składają się 
szybka i wygodna dostawa, jej koszt oraz przebieg całego procesu bez zakłóceń. 
Logistyka jest zarówno narzędziem, jak i zapleczem do sprawnego wykonywania 
usług, dlatego wymaga ciągłego udoskonalania jej procesów.

15 https://www.payu.pl/blog/omnichannel-multichannel-ktorego-podejscia-potrzebuje-twoj-
sklep [dostęp 06.04.2017].

16 http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/omnichannel-najwazniejszy-w-e-commerce-w-
2015-r-prognozy [dostęp 06.04.2017].
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Wstęp

Rolnictwo jest jednym z  podstawowych i  najstarszych działów gospodarczej 
działalności człowieka. Jego głównym zadaniem jest dostarczenie produktów 
żywnościowych w  wyniku celowej uprawy roślin i  hodowli zwierząt. Oprócz 
wytwarzania żywności, rolnictwo dostarcza też wielu surowców dla przemysłu, 
kształtuje środowisko przyrodnicze i  krajobraz, tworzy miejsca pracy. Przez 
tysiąclecia ulegało przemianom i  przewartościowaniom, dzięki czemu dzisiaj 
nadal jest podstawowym filarem gospodarek państw. Rolnictwo należy do sek-
torów gospodarki o największym wpływie na środowisko naturalne i zdrowie, 
w tym także przynoszącym działania szkodliwe. Dlatego odpowiednie przysto-
sowanie narzędzi i  technologii umożliwia efektywne wykorzystywanie natury 
w sposób niebędący dla niej zagrożeniem.

Celem pracy jest przedstawienie współczesnego rolnictwa, które jest ukie-
runkowane na zwiększanie produktywności oraz minimalizowanie kosztów. 
Zaprezentowane zostaną przykłady systemów wspomagania rolnictwa precy-
zyjnego.

1. Rewolucja 4.0

Świat, a w  szczególności wytwórczość ludzka, stoi na krawędzi zastoju techno-
logicznego. Dotyczy to każdej dziedziny, w  której produkowane są przedmio-
ty użytkowe. Można to zjawisko określić słowami Klausa Schwaba, założyciela 
i przewodniczącego World Economic Forum: „Stoimy u progu technologicznej 
rewolucji, która gruntownie zmienia sposób, w jaki żyjemy, pracujemy i współ-
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istniejemy. W  swojej skali, zakresie i  kompleksowości transformacja ta będzie 
czymś, czego ludzkość dotychczas nie doświadczyła […]”.

Przedsiębiorstwa korzystają z tzw. wskaźników KPI (ang. Key Perfomance In-
dicators) i dzięki nim analizują swoją produkcję, zyski i wiele innych aspektów 
funkcjonowania. Obecnie nie jest możliwe zwiększenie poszczególnych wskaź-
ników (produktywność, zmniejszenie kosztów, zmniejszenie przestojów) o  10–
15%, albo i więcej, ponieważ konkurencja dysponuje tymi samymi technologiami 
i rynkami zbytu. Dlatego wypatruje się nowego sposobu wyprzedzenia konkuren-
cji. Pomocne mogą stać się tutaj nowe technologie.

Termin Rewolucja 4.0 pochodzi z projektu strategii technik wysokich, promującego 
komputeryzację procesów wytwórczych, a opracowywanego przez rząd niemiecki. Po 
raz pierwszy użyto tego terminu na targach w Hanowerze w 2011 roku 1. W paździer-
niku 2012 r. grupa robocza kierowana przez Siegfrieda Daisa z firmy Robert Bosch 
GmbH przedstawiła rządowi federalnemu zestaw zaleceń wdrożeniowych koncepcji, 
a 8 kwietnia 2013 r. grupa ta zaprezentowała raport końcowy, który opisywał, w jaki 
sposób wprowadzenie założeń koncepcji pomoże w rozwoju gospodarki2.

Definicyjnie Rewolucja 4.0 jest wspólnym terminem dla technik i zasad funkcjo-
nowania organizacji, które wspólnie stosują lub używają systemów cyber-fizycznych, 
Internetu rzeczy i  przetwarzania chmurowego. Według takiego podejścia jest ona 
urzeczywistnieniem inteligentnej produkcji, w której systemy cyber-fizyczne sterują 
procesami fizycznymi, tworzą wirtualne (cyfrowe) kopie świata realnego i podejmują 
zdecentralizowane decyzje, a poprzez Internet rzeczy w czasie rzeczywistym komuni-
kują się i współpracują ze sobą oraz z ludźmi, natomiast dzięki przetwarzaniu chmu-
rowemu są oferowane i użytkowane usługi wewnętrzne i międzyoperacyjne3.

Rewolucja przemysłowa według Encyklopedii PWN to określenie całości zmian 
technicznych, ekonomicznych i społecznych będących konsekwencją transformacji 
gospodarki opartej na wykorzystaniu biologicznych, odnawialnych źródeł energii 
(mięśnie, woda, wiatr, drewno), do gospodarki opartej na mineralnych źródłach 
energii (węgiel – XVIII–XIX w., ropa naftowa – XX w.)4, jest rezultatem zastosowa-
nia nowych, udoskonalonych narzędzi pracy we wszystkich gałęziach przemysłu.

Pierwsza rewolucja przemysłowa (koniec XVIII w. – pierwsza połowa XIX w.) 
dotyczyła przejścia z  produkcji manufakturowej i  rzemieślniczej do zmechani-
zowanej produkcji fabrycznej (wykorzystywanie szeregu wynalazków technicz-
nych). Największe znaczenie miało wynalezienie maszyny parowej, zastosowanej 
w górnictwie i przemyśle włókienniczym. Przełomowe okazało się też w hutnic-
twie zastąpienie węgla drzewnego koksem.

1 http://www.vdi-nachrichten.com/Technik-Gesellschaft/Industrie-40-Mit-Internet-Dinge-
Weg-4-industriellen-Revolution [dostęp 20.04.2017].

2 http://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/DE/Home/home.html [dostęp 20.04.2017].
3 http://www.snom.mb.tu-dortmund.de/cms/de/forschung /Arbeitsberichte/Design-

Principles-for-Industrie-4_0-Scenarios.pdf [dostęp 20.04.2017].
4 http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/rewolucja-przemyslowa;3967502.html [dostęp 20.04.2017].

http://www.vdi-nachrichten.com/Technik-Gesellschaft/Industrie-40-Mit-Internet-Dinge-Weg-4-industriellen-Revolution
http://www.vdi-nachrichten.com/Technik-Gesellschaft/Industrie-40-Mit-Internet-Dinge-Weg-4-industriellen-Revolution
http://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/DE/Home/home.html
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W drugiej rewolucji przemysłowej (lata 70. XIX stulecia) największymi inno-
wacjami, które wówczas zrewolucjonizowały i zdynamizowały przemysł, były dwa 
nowe źródła energii: elektryczność i silnik spalinowy. Rozpoczęła się era produk-
cji masowej, z zastosowaniem podziału pracy.

Trzecią rewolucję przemysłową (lata 60. ub. stulecia) wyzwoliły przemysłowe 
aplikacje sterowników programowalnych, otwierające erę automatyzacji przemy-
słu opartej na zaawansowanej elektronice i informatyce. Trzecia rewolucja prze-
mysłowa określana jest mianem naukowo-technicznej.

Czwarta rewolucja przemysłowa to czasy obecne. Jest ona wywołana m.in. przez:
 – bazowanie w  procesach decyzyjnych na symulacjach i  przetwarzaniu da-

nych w czasie rzeczywistym,
 – połączenie maszyna–maszyna i maszyna–człowiek,
 – wprowadzanie cyfryzacji w każdym aspekcie produkcji,
 – nowe technologie wytwórcze.

Poniższa grafika przedstawia wszystkie rewolucje przemysłowe na osi czasu. 
Widać na niej, że wzmaga się intensywność powstawania nowych technologii 
i ich wykorzystywania w procesach produkcyjnych. W ostatnich latach obserwuje 
się nasilenie zgłaszania patentów oraz ich wykorzystania w celu opracowania no-
wych technologii.

Rysunek 1. Cztery rewolucje przemysłowe 

Źródło: http://www.magazynprzemyslowy.pl/img/165/4rewolucjeprzemyslowe8028ec4c3fe-
de7d341c04132037928b3.jpg [dostęp 20.04.2017]

Filarami czwartej rewolucji przemysłowej są:
 – Internet rzeczy (IoT, ang. Internet of Things) – pozwala na globalny dostęp 

do maszyn i baz danych;
 – inteligencja maszynowa – zakłada pełną automatyzację procesów produk-

cyjnych (włączając zmiany organizacyjne w  zależności od warunków ze-
wnętrznych)5.

5 http://www.astor.com.pl/images/Industry_4-0_Przemysl_4-0/ASTOR_przemysl4_whitepaper.
pdf [dostęp 20.04.2017].
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Internet rzeczy stanowi dynamiczną globalną sieć fizycznych obiektów, sys-
temów, platform i aplikacji, które są zdolne do komunikowania oraz dzielenia 
się inteligencją pomiędzy sobą, zewnętrznym otoczeniem i ludźmi. Pozwala to 
wchodzić w interaktywność takich urządzeń jak sensory czy tagi RFID. Ważną 
częścią IoT są systemy cyber-fizyczne – CPS (ang. Cyber-Physical Systems), 
czyli takie, które dzięki odczytom z urządzeń mogą przetwarzać ogromne ilości 
danych. W  przeciwieństwie do tzw. wbudowanych systemów (posiadających 
hardware i software dla danego obiektu) są one „otwarte”, pracują na wirtual-
nym podłożu, zbudowanym z  wielu różnorodnych elementów współpracują-
cych ze sobą. Należy również wspomnieć o Internecie usług (IoS, ang. Inter-
net of Services), gdzie Internet reprezentują usługi i ich funkcjonalności, jako 
komponenty sytemu. Przykładem może być dostarczanie części, przedmiotów 
w zależności od położenia modułu montującego czy wykorzystującego dostar-
czane części6. 

Aby Internet rzeczy zaistniał, muszą być spełnione trzy warunki (Kokot, Ko-
lenda, 2015): 

 – Niezbędne jest urządzenie, które zbiera informacje z  jakiegoś otoczenia 
bądź systemu, tzw. sensor. Zbiera on informacje i następnie przekazuje da-
lej. Można rozróżnić sensory, które zbierają dane automatycznie i przesyłają 
w czasie rzeczywistym, oraz sensory, których działanie wywołuje użytkow-
nik albo czynnik zewnętrzny (np. ruch);

 – Kolejnym urządzeniem jest tzw. odbiornik, który jest w stanie odebrać ze-
brane informacje, przetworzyć je oraz wykonać żądaną akcję. Przykładem 
może być komputer, smartfon, który wyświetla wyniki, ale także przedmiot 
(np. samoregulujące się żaluzje, które w zależności od ilości światła z  ze-
wnątrz ustawiają się pod odpowiednim kątem);

 – Ostatnim elementem systemu jest część łącząca poprzednie dwa – środek 
komunikacji – która pozwala przesyłać zebrane dane z sensora do odbior-
nika, aby ten je przetworzył. Przykładem może być światłowód, Wi-fi, Blue-
tooth.

Rewolucja przemysłowa 4.0 nie musi się ograniczać do fabryk i przemysłu. 
Wykorzystanie Internetu rzeczy może pozytywnie wpływać na inne obszary 
gospodarki. Współczesne rolnictwo wykorzystuje nowoczesne technologie, aby 
zwiększyć produktywność oraz zminimalizować koszty. Rolnictwo precyzyjne 
pokazuje, w jaki sposób wykorzystywać dostępną technologię oraz połączenie 
maszyny z człowiekiem, aby odnosić sukcesy w produkcji.

6 http://www.controlengineering.pl/menu-gorne/artykul/article/czwarta-rewolucja-przemyslowa-
i-przemysl-40-co-oznaczaja-te-pojecia/part/1/ [dostęp 20.04.2017].
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2. Rolnictwo – zarys historyczny

Rolnictwo jest nieodłącznym elementem cywilizacji. Według Encyklopedii 
PWN jest to „jedna z najstarszych i podstawowych dziedzin gospodarki, której 
głównym celem jest dostarczenie człowiekowi żywności do bezpośredniej kon-
sumpcji lub po przetworzeniu w  zakładach przemysłu spożywczego, ponadto 
produkowanie surowców przemysłowych (np. włókna roślinnego i zwierzęcego, 
skór surowych, używek) w celu zaspokojenia innych (nieżywnościowych) po-
trzeb człowieka”7.

Rolnictwo jest zawsze uzależnione od środowiska, w jakim jest eksploatowa-
na natura. Człowiek na przestrzeni wieków doskonalił narzędzia i techniki, aby 
zwiększyć produktywność przyrody. Formy i struktury gospodarstw oraz ich or-
ganizacja były i są determinowane zarówno dostępnością podstawowych zasobów 
produkcyjnych: ziemi, maszyn i kapitału, jak i czynnikami społeczno-polityczny-
mi oraz kulturowymi. Zarówno w przeszłości, jak i obecnie systemy ekonomicz-
ne w rolnictwie cechowała wielka różnorodność, w zależności od regionu świata. 
Biorąc pod uwagę rewolucje przemysłowe, jakie na przestrzeni wieków regulowa-
ły osiągnięcia gospodarki, można wysunąć stwierdzenie, że rolnictwo zawsze było 
uzależnione od przemysłu ciężkiego.

Początki rolnictwa w Polsce to okres przed naszą erą. Wykopaliska archeolo-
giczne potwierdzają, że już w IV p.n.e. na ziemiach dolnośląskich i małopolskich 
istniały gospodarstwa rolne. Przejście z epoki brązu w epokę żelaza zdefiniowa-
ło na nowo narzędzia rolnicze. W tamtym okresie wykorzystywano płodozmian 
(uprawa–ugór).

W okresie feudalnym przyrost liczby ludności spowodował konieczność zwięk-
szenia produkcji rolnej. Zaopatrywanie grodów i zamków było nieosiągalne dla 
zwykłej uprawy, dlatego wprowadzono trójpolówkę (w X w., ale upowszechniła się 
dopiero w wieku XII). Własność feudalna obejmowała kilka wsi, z których każda 
specjalizowała się w konkretnej hodowli czy uprawie, aby różnicować produkty.

Gospodarka folwarczno-pańszczyźniana na ziemiach polskich miała silne ko-
rzenie. Poddani, którzy pracowali dla swojego suwerena, otrzymywali małą część 
wytworzonych dóbr na utrzymanie siebie i rodziny. Zaopatrywanie dworu, dziesię-
cina, pańszczyzna, która nie miała jasno określonej formy (3, 4, 5 dni w tygodniu), 
daniny były dla ówczesnego rolnika niedogodnościami, które uniemożliwiały roz-
wój gospodarstw. Zwiększający się popyt na żywność spowodował, że najczęściej 
uprawiane były zboża: żyto i owies. Polska do tej pory jest eksporterem zboża.

Wiek XIX to postęp techniczny, wzrost nawożenia, melioracje i mechanizacja 
rolnictwa. Spowodowało to 2–3-krotny wzrost produktywności użytków rolnych 
w stosunku do poprzedniego stulecia. Na pierwszą połowę XIX w. przypadają na-

7 http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/rolnictwo;3968575.html [dostęp 20.04.2017].
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rodziny przemysłu maszyn i urządzeń rolniczych na ziemiach polskich. W rozwo-
ju rolnictwa bardzo ważna była nauka i szkolnictwo specjalistyczne. Publikowano 
coraz więcej książek i prac naukowych poświęconych zagadnieniom rolniczym. 
Na ziemiach polskich pod zaborami rolnictwo było bardzo zróżnicowane. Spo-
wodowała to odmienna polityka państw zaborczych wobec rolnictwa. W zabo-
rze austriackim państwo ingerowało w gospodarstwa, aby te były opodatkowane. 
W zaborze pruskim wyciągano jak najwięcej z ziem uprawnych, a w zaborze ro-
syjskim tworzyły się ruchy narodowowyzwoleńcze mające w tle reformy i zniesie-
nie pańszczyzny chłopów.

Długi okres zaborów spowodował zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa w Pol-
sce, ale to wojna zniszczyła ogromne obszary uprawne. Po niej trzeba było wszystko 
odbudowywać, w tym również gospodarstwa wiejskie. We wschodniej i środkowej 
Polsce ziemie uzyskali robotnicy rolni i właściciele małych gospodarstw. Na zacho-
dzie kraju utworzono przede wszystkim gospodarstwa nowe, które otrzymali dawni 
robotnicy rolni lub ludność przesiedlona z innych części kraju8.

Współcześnie rolnictwo w Polsce próbuje dorównać temu w Europie Zachod-
niej. Duża liczba małych gospodarstw towarzyszy niezamożnej części ludności, 
która stanowi znaczny odsetek w  Polsce – jest to pozostałość po socjalizmie. 
Strukturę wielkości i liczebności gospodarstw przedstawia tabela 1, opracowana 
na podstawie raportu GUS ISSN 2353-5180.

Tabela 1. Przeciętna powierzchnia użytków rolnych ogółem w gospodarstwach rolnych  
w latach 2013–2015

Lata

Grupy obszarowe użytków rolnych ogółem w ha
Powy-

żej  
1 ha

1–2 2–3 3–5 5–7 7–10 10–15 15–20 20–30

2013 10,45 1,46 2,42 3,88 5,88 8,32 12,10 17,20 24,13

2014 10,33 1,47 2,40 3,80 5,82 8,29 12,02 17,13 24,06

2015 10,51 1,49 2,42 3,82 5,83 8,29 12,02 17,12 24,05

Grupy obszarowe użytków rolnych ogółem w ha
30–50 50–100 100–200 200–300 300–500 500–1000 1000 i więcej

2013 37,92 67,69 135,34 243,80 385,16 681,93 2080,59

2014 37,62 67,72 133,73 243,81 384,74 681,45 2069,56

2015 37,66 67,95 134,18 243,89 383,82 678,08 2001,27

Źródło: www.stat.gov.pl [dostęp 20.04.2017].

8 https://www.igipz.pan.pl/tl_files/igipz/ZGWiRL/ARP/03.Rozwoj%20gospodarki%20rolnej%20 
w%20Polsce.pdf [dostęp 20.04.2017]. 
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Uważa się, że rolnictwo w naszym kraju zmierza w dobrym kierunku. Polska 
staje się silna, a dzięki wykorzystaniu nowych technologii może stać się potenta-
tem w wytwarzaniu produktów rolnych.

3. Rolnictwo precyzyjne

Logistyka w  rolnictwie przede wszystkim zajmuje się ograniczeniem kosztów 
i czasu potrzebnego na zabiegi agrotechniczne oraz dążeniem do osiągania wyż-
szego plonu. Era bezprzewodowego przesyłania danych otworzyła nowe możli-
wości rozwiązywania poszczególnych problemów, które w  ujęciu logistycznym 
generowały koszt. Znalezienie sposobu na wyeliminowanie utrudnień równa się 
optymalizacji kosztowej i czasowej. 

Logistyka z założenia eliminuje pracę niepotrzebną. Najszybciej w procesach 
agrotechnicznych znalazł zastosowanie system GPS. Przy przejazdach ciągnikiem 
jeden obok drugiego nie da się uniknąć „zakładek”. Najprostszym sposobem usu-
nięcia tego problemu jest dołączenie do maszyny znacznika, który wyznacza na-
stępny przejazd ciągnika. Niestety, zastosowanie takiej metody nie jest możliwe 
w każdej maszynie. Z pomocą przychodzi Global Positioning System. Po zamon-
towaniu odpowiedniego odbiornika na ciągniku, zintegrowanego z komputerem 
pokładowym i wyświetlaczem zamontowanym w kabinie, można korzystać z po-
zycjonowania maszyny. System GPS daje dokładność na poziomie ±5 metrów. 
W wielu dziedzinach taka dokładność jest wystarczająca, lecz nie ma zastosowa-
nia w rolnictwie. Na przykładzie firmy John Deere można zobaczyć zastosowanie 
systemu GPS w rolnictwie precyzyjnym9. 

Firma posiada trzy sygnały korekcyjne, oferujące różne poziomy dokładno-
ści pracy. Sygnał SF1 pozwala prowadzić maszynę z dokładnością ±15cm. Praca 
operatora polega na przyjechaniu ciągnikiem na pole, wyznaczeniu pierwszego 
przejazdu i podążaniu za wskazówkami, które są wyświetlane na ekranie monito-
ra (system kierowania Parallel Tracking) bądź też, po zainstalowaniu odpowied-
nich urządzeń, można przekazać kierownicę autopilotowi, który będzie podążał 
wyznaczoną trasą (system kierowania Universal AutoTrack). Sygnał jest darmowy 
dla wszystkich użytkowników. Dla większej precyzji można wykupić abonament 
na sygnał SF3, umożliwiający pracę z maszyną z dokładnością ±3cm. SF3 pozwala 
dodatkowo na zapamiętanie przejazdów ciągnika do 9 miesięcy, a  to z kolei na 
szybszy powrót do przerwanej pracy, np. ze względu na warunki atmosferyczne. 

9 http://www.ppr.pl/technika/maszyny/gps-w-rolnictwie-reflekcje-o-przyszlosci-rolnictwa-
precyzyjnego-135653 [dostęp 20.04.2017].
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Po zamontowaniu w pobliżu pola stacji bazowej dla trzeciego sygnału RTK, która 
służy za punkt odniesienia, można pracować z dokładnością ±2,5cm10. Zaletą tego 
systemu jest również fakt, że wyznaczanie granic pola odbywa się tylko raz. Dane 
przetrzymywane są w chmurze. Operator musi tylko dojechać na pole i wcisnąć 
przycisk, a ciągnik sam zacznie pracować. Traktorzysta mniej się męczy i skupia 
tylko na kontrolowaniu pracy maszyny i toru jazdy ciągnika. Mniejsze zmęczenie 
operatora przekłada się na dłuższą, wydajniejszą pracę, a co za tym idzie, lepsze 
wyniki we wskaźnikach. Trzeba również powiedzieć, że do odbierania wszystkich 
trzech sygnałów służy jeden odbiornik StarFire 6000. Jest to szczególnie ważne, 
ponieważ rozwój przedsiębiorstwa (w tym przypadku zmiana sygnału na dokład-
niejszy) nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. System prowadzenia używany jest 
w ciągnikach, opryskiwaczach samojezdnych, sieczkarniach i kombajnach. 

Zwiększenie wydajności dokonuje się przede wszystkim poprzez właściwą 
gospodarkę danymi. Pola nie są takie same w każdym miejscu, szczególnie gdy 
mówimy o dużych polach. Często granice upraw różnią się od granic dziełek na 
mapach ewidencyjnych, co utrudnia obliczenie powierzchni upraw w  momen-
cie, kiedy trzeba starać się o dopłaty. Dzięki systemowi można wyznaczyć granice 
w domu, na podstawie zdjęć satelitarnych. Co więcej, wirtualne granice nanie-
sione w domu będą widoczne dla maszyn, co skraca czas wyznaczania przejaz-
dów. Rolnictwo precyzyjne, czyli dokładność stosowania odpowiednich dawek 
nawozów w  odpowiednich miejscach, obniża koszty i  przyczynia się do więk-
szego zysku. Najczęściej zbieranie informacji o areale uprawowym i zasobności 
gleby w składniki mineralne zleca się firmie zewnętrznej (Dominik, 2010). Pole 
dzieli się na poszczególne sekcje, następnie kierowca, odczytując swoją pozycję 
z systemu GPS, sondą (zamontowaną najczęściej na quadzie) zbiera próbki, które 
poddaje się badaniom. Z wyników można odczytać poziom pH gleby, zawartość 
azotu, potasu, ukształtowanie terenu (podczas pobierania próbki czujnik umiesz-
czony na quadzie zapisuje jego pozycję w  trzech płaszczyznach) itd. Przykład 
przeprowadzonego badania przedstawia rysunek 2.

Oprócz tego podczas zbiorów zapisywane są w kombajnie dane na temat wiel-
kości plonu i wilgotności ziarna. Wszystkie informacje łączy się, by stworzyć mapy 
pól. Powstaje przejrzysty przekaz mówiący o tym, gdzie trzeba zastosować więcej 
nawozów, gdzie konieczne będzie użycie wapna itp. Aby w czasie rzeczywistym 
manipulować dawkami, konieczne jest użycie komputera nie tylko w ciągniku, ale 
również w narzędziu.

Po stworzeniu map są one przesyłane do komputera w ciągniku, który łączy się 
z maszyną za pomocą ISOBUS11. Jest to pewien rodzaj standaryzacji umożliwiający 
korzystanie z maszyny poprzez wyświetlacz w kabinie ciągnika, jeden do każdej 

10 http://www.deere.pl/pl_PL/docs/html/brochures/publication.html?id=6e78fbad#46 [dostęp 
20.04.2017].

11 https://www.agrofakt.pl/magistrala-isobus/ [dostęp 19.04.2017].
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maszyny. Maszynę łączy się z ciągnikiem za pomocą wtyczki działającej podobnie 
do USB. Złącze jest takie samo dla każdego urządzenia, co nie wiąże się z kosztami 
przystosowania nowej maszyny do ciągnika. W momencie, kiedy np. rozsiewacz 
odczyta dane z mapy, automatycznie steruje dawką stosownie do potrzeb. Zapo-
biega to przedawkowaniu nawozu (odchodzi koszt związany z nadmiernym zuży-
ciem nawozu) czy podaniu zbyt małych dawek (plon byłby niższy w stosunku do 
oczekiwanego, co przełożyłoby się na niższy zysk). Dodatkowo w momencie, gdy 
nawóz podawany jest w okresie wegetacji roślin, komputer wspomaga się odczy-
tem, w czasie rzeczywistym – z sensorów badających gęstość uprawy bądź poziom 
chlorofilu w  roślinach, zamontowanych najczęściej na przednim tuzie ciągnika. 
W  przypadku pracy z  opryskiwaczem pozycjonowanie pozwala na wyłączanie 
sekcji opryskiwacza w przypadku tzw. zakładek na klinach. Wszystko to sprowa-
dza się do ograniczenia nadmiernego zużycia środków ochrony roślin, co pozwala 
zaoszczędzić wydatki (Barwick, Romaniuk, 2012: 15–24).

Rysunek 2. Stężenie potasu w poszczególnych miejscach na polu

Źródło: http://www.e-farmer.pl/ogolnie.php [dostęp 20.04.2017].

Chmura z  danymi daje dużo więcej możliwości. Tworzy się wirtualna mapa 
przedsiębiorstwa. Nie trzeba wpisywać, co jest uprawiane na danym polu, bo 
siewnik ustawia się pod konkretne zboże z poziomu ciągnika. Za pomocą spe-
cjalnej aplikacji ciągniki z nadajnikami możemy śledzić w czasie rzeczywistym. 
Co więcej, śledzi je również serwisant. Po wystąpieniu usterki pracownik, nie za-
glądając do maszyny, jest w stanie powiedzieć, co uległo awarii, czy można z tą 
usterką dalej pracować, jak długo trzeba będzie czekać na ewentualne sprowa-
dzenie danej części, jaki będzie koszt naprawy i czy jesteśmy w stanie naprawić to 
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sami. Podobne informacje może odczytać z maszyny również serwisant i zdalnie 
poinstruować (telefonicznie), co trzeba po kolei zrobić, aby pozbyć się usterki. 
Operatorom na bieżąco można wysyłać wskazówki i polecenia, które będą wy-
świetlane na ekranie.

4. Opłacalność

Innowacja wiąże się z kosztami. Jest to inwestycja długofalowa, która z pewnością 
przyniesie zysk w odpowiednim czasie. Polskie rolnictwo cechuje się dużą liczbą 
małych gospodarstw, których areał podzielony jest na małe pola. W takim wypadku 
bardziej opłaca się przyjąć, że pole na całym jego obszarze jest jednakowo bogate 
w składniki mineralne, a badania spisać na papierze. Koszt zaimplementowania sys-
temu jest niewspółmiernie duży do korzyści płynących z jego zastosowania, dlatego 
w Polsce ciągle tak niewielu rolników zdecydowało się na tego typu rozwiązania. 
W zachodniej Europie i USA taka praca staje się już powszechna. Warto również 
zastanowić się nad awaryjnością takich rozwiązań. Wiadomo, że komputery bywa-
ją zawodne. W maszynach rolniczych elektronika jest narażona na kontakt z ku-
rzem, wodą, często pracy towarzyszą wstrząsy. Mimo niebezpieczeństwa powstania 
uszkodzeń mechanicznych główne usterki tych systemów związane są z oprogra-
mowaniem. W przypadku firmy John Deere serwis próbuje podołać problemom. 
W ponad 70% problemów pomagają aktualizacje. Komputer w ciągniku coraz czę-
ściej przypomina smartfon, więc aktualizacje nie wydają się niczym dziwnym. 

5. Logistyka

Gospodarstwo rolne jest przedsiębiorstwem. W każdej firmie utrzymuje się ja-
kieś zapasy. Tutaj są one specyficzne i zależnie od sezonu mogą być większe lub 
mniejsze. Zawsze jednak magazynuje się paliwo. Podczas „okien pogodowych” 
nie ma czasu tankować pojazdów na stacjach, bardzo często odległych. Przy po-
mocy wirtualnego kalendarza prac polowych12 i zaplanowanych w nim zabiegów 
agrotechnicznych możemy łatwo przewidzieć, ile paliwa zużyjemy, a co za tym 
idzie, ile należy go zakupić, dzięki czemu koszty zapasu będą optymalne. 

12 http://precyzyjnerolnictwo.com/zaczynamy/ [dostęp 20.04.2017]. 
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Jeżeli ktoś przed erą Internetu zbierał rzetelnie zapisy wynikające z badań mikro-
składników w glebie, wielkości plonów, wilgotności, musiał na to poświęcić dużo cza-
su. Aby uzyskać przejrzysty obraz danych, trzeba było przeznaczyć kolejne godziny na 
mapowanie zapotrzebowań itp. Dalej rozmowa z operatorem, od którego zależy efekt 
końcowy. Obecnie dane do chmury wprowadzane są automatycznie, tam przetwa-
rzane, by następnie były widoczne dla wszystkich. Można odnieść wrażenie, że praca 
dzisiejszego rolnika przypomina pracę spedytora czy też pracownika do spraw zarzą-
dzania zapasami i zaopatrzeniem. Monitorując kalendarz oraz rynek, dokonuje on 
zakupów na podstawie map pól, statystyk z lat poprzednich i stanu magazynowego. 
Mając dokładnie wyliczone dawki, jest w stanie zakupić dokładnie tyle, ile potrzebuje, 
a mając pod ręką systemy rolnictwa precyzyjnego pokazujące informacje w stanie rze-
czywistym, może dokonywać dostaw w myśl strategii Just in Time. Jest to szczególnie 
pomocne w przedsiębiorstwach z ograniczoną powierzchnią magazynową. 

Transport w tej gałęzi gospodarki zmienia swoje znaczenie. Pola oddalone są co-
raz bardziej i w ujęciu logistycznym trzeba zastanowić się, czy opłaca się całą drogę 
przebyć traktorem. Przedsiębiorstwa coraz częściej posiadają w swoim parku ma-
szynowym ciężarówki, które mogą przewozić plony lub dowozić maszyny na pole. 
Przewóz kombajnów, z powodu ich rozmiarów, praktycznie już niczym nie różni się 
od transportów ponadgabarytowych. Transport tego typu wykonuje się w nocy, naj-
częściej w konwojach przy eskorcie pilotów. Jest to duże wyzwanie w sytuacji kilku 
dni dobrej pogody, gdy uwaga całego przedsiębiorstwa zwrócona jest na osiąganie 
najlepszych efektów na polu (Kuziemska, Trębicka, Pieniak-Lendzion, 2016). 

W rolnictwie pojawia się outsourcing. Nierzadko rolnicy korzystają z tego typu 
usług, ponieważ:

 – nie mają odpowiedniego parku maszynowego,
 – firmy wyposażone w odbiorniki GPS potrafią np. wyrównać pole w pozio-

mie pod uprawy specjalne (zakup takich maszyn dla jednorazowego użycia 
jest nieopłacalny),

 – przedsiębiorstwa korzystające z GPS wykonają prace dokładniej i szybciej.
Czas jest coraz częściej czynnikiem kluczowym. Optymalizacją procesów 

w ujęciu czasowym zajmuje się właśnie logistyka. Prawdopodobnie już niedługo 
systemy rolnictwa precyzyjnego będą same przygotowywać zamówienia na pod-
stawie danych, które wprowadzono do systemu. Doprowadzi to do jeszcze więk-
szej oszczędności czasu.

Problematyczne było dawniej przewidywanie wielkości plonu, a co za tym idzie 
określenie potrzebnej powierzchni magazynowej. Czujniki w kombajnach już po 
kilku przejazdach pokazują, jak plonuje uprawa. Przy żniwach, które w dużych go-
spodarstwach trwają czasami ponad miesiąc, już na początku możemy określić, czy 
nasza powierzchnia magazynowa jest wystarczająca i już w tym momencie podjąć 
decyzję o  ewentualnym wynajęciu dodatkowego miejsca. Daje to dużą przewagę 
nad gospodarstwami, które na koniec żniw (Kuboń, 2007) próbują wynająć maga-
zyny, często za cenę dużo wyższą niż ta, która obowiązywała miesiąc wcześniej. 
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Podsumowanie

Przy nieograniczonym budżecie wysoka produktywność nie jest niczym nadzwy-
czajnym. Niestety, takie warunki nie istnieją, dlatego też dzisiejszy świat dąży do 
podnoszenia produktywności przede wszystkim przez zastosowanie procesów 
optymalizacyjnych. Współczesne rolnictwo, działające pod presją czasu, czerpie 
z logistyki bardzo wiele. Rozwiązania od dawna sprawdzające się w przedsiębior-
stwach produkcyjnych znajdują swoje odzwierciedlenie w gospodarstwach, obni-
żając koszty i skracając czas potrzebny na wykonanie określnych czynności, przy 
zachowaniu dbałości o  dokładność. Rolnictwo jest sektorem gospodarki takim 
jak inne. W  każdym sektorze gospodarki rozwija się logistyka, zatem również 
w rolnictwie pełni ona ważną funkcję.
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Wstęp

Wraz z rozwojem nowych technologii, Internetu oraz postępem globalizacji liczba 
oraz tempo wytwarzania danych w postaci cyfrowej niezmiernie wzrosły. Według 
informacji podanych przez firmę IBM, każdego dnia na całym świecie genero-
wanych jest aż 2,5 tryliona bajtów cyfrowych danych różnego rodzaju (Tabakow, 
Korczak, Franczyk, 2014). Według badań przeprowadzonych przez IDC Digital 
Universe (sponsorowanych przez EMC) każdego roku ilość danych tworzonych 
na całym świecie podwaja się, co oznacza, że nigdy wcześniej nie było aż tylu 
informacji1. W obecnej sytuacji niezbędne jest więc wybranie sposobu, który po-
zwoliłby na wykorzystywanie zbieranych informacji, które stanowią duży poten-
cjał dla podejmowania decyzji wewnątrz firm i zarządzania  łańcuchem dostaw. 
Jedną z  takich metod może być zastosowanie koncepcji Big Data. Celem tego 
artykułu jest ukazanie idei Big Data, wyjaśnienie jej znaczenia oraz wskazanie 
sposobów i obszarów implementacji w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw. 

1. Charakterystyka Big Data

Wraz ze wzrostem ilości informacji i danych cyfrowych pojawiły się dwa pod-
stawowe problemy. Pierwszy z nich dotyczy przechowywania danych – potrze-
ba coraz więcej miejsca na pojawiające się informacje. W  dużych firmach, np. 
produkcyjnych, każdego dnia przybywa wiele zapisów na temat przesunięć to-

1 https://poland.emc.com/about/news/press/2011/20110628-01.htm [dostęp 22.04.2017].

http://dx.doi.org/10.18778/8142-085-3.10

http://dx.doi.org/10.18778/8142-085-3.10
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warów, planowanych wysyłek, niezgodności w  dostawach i  produkcji, postępie 
produkcji, wyprodukowanych sztuk itd. Dane te zajmują dużo miejsca (zarówno 
cyfrowo w formie zapisów, jak i fizycznie, w formie sprzętu), przechowywane na 
starym sprzęcie mogą prowadzić do jego spowolnienia, a tym samym zmniejsze-
nia wydajności pracy osób, które z niego korzystają. W takich sytuacjach przed-
siębiorstwa muszą sięgnąć po nowszy, droższy sprzęt komputerowy oraz oprogra-
mowanie lub zainwestować we własne serwery i bazy danych – oba rozwiązania 
są stosunkowo drogie. Obecnie zauważa się tendencję, szczególnie w  dużych 
firmach, do korzystania z baz danych w tak zwanej chmurze, czyli wirtualnych 
serwerach – takie rozwiązanie jest mniej kosztowne, jednak łączy się z ryzykiem 
wykradnięcia lub nawet przejęcia danych przez podmioty zewnętrzne, np. konku-
rencję. Drugi problem związany z przyrostem danych dotyczy niewystarczających 
mocy obliczeniowych (ograniczona liczba działań, jakie komputer jest w stanie 
wykonać w określonym czasie) do ich przetwarzania.

Termin Big Data najczęściej definiowany jest jako „gwałtownie zwiększająca się 
ilość danych, ich zmienność, różnorodność i częstotliwość powstawania” (Szpor, 
2014: 50) . Samo słowo „big” oprócz znaczenia „wielki” – w tym przypadku odno-
szącego się do rozmiarów zbiorów danych – odwołuje się także do częstotliwości 
ich tworzenia, różnorodności, zmienności itd. Inna definicja, która przybliża zna-
czenie tego pojęcia, została sformułowana przez pracowników firmy analitycznej 
Gartner, brzmi następująco: „Big data są to źródła danych, które mogą być ogólnie 
opisane jako: dużej objętości, zmienności i różnorodności, które wymagają wy-
dajnych, innowacyjnych form przetwarzania, w celu pogłębienia ich zrozumienia 
i podejmowania decyzji” (Szpor, 2014: 51). Pomimo różnic występujących w defi-
nicjach obie są poprawne i trafne. 

Omawiając koncepcję Big Data, należy wyszczególnić cechy, jakimi się charak-
teryzuje, co pozwoli na lepsze zobrazowanie i zrozumienie zagadnienia. Big Data 
wskazuje przede wszystkim na objętość danych i tempo ich powstawania – niewia-
rygodnie szybki przyrost według prognoz firmy IDC poskutkuje tym, że do 2020 r. 
na świecie wygenerowane zostanie aż 40  000 eksabajtów danych cyfrowych, co 
oznacza pięćdziesięciokrotny wzrost w latach 2009–2020 (Gantz, Reinsel, 2012: 3). 
Wzrost liczby tych danych prezentuje rysunek 1. Jak można zauważyć, w przeciągu 
ostatnich lat tempo i  objętość tworzonych danych zachowują tendencję rosnącą, 
oznacza to, że należy przygotować się na dalsze powiększanie ilości informacji, któ-
re będzie należało gromadzić, systematyzować i poddawać analizom. 

Inną istotną cechą jest różnorodność danych. Chodzi tu głównie o ich pocho-
dzenie, ponieważ tworzone są w odmiennych formach zapisu i odczytu – obraz-
kowe, liczbowe, tekstowe itd., przy pomocy oprogramowania, które także może 
się różnić. Źródła danych, a zatem także ich różnorodność, podlegają podziałowi 
na trzy główne obszary (Szpor, 2014: 54–55):

1. Sieci społecznościowe – wszelkiego rodzaju serwisy, z  którymi znaczna 
część użytkowników ma styczność każdego dnia, np. różnego typu blogi, 
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serwisy do odtwarzania i zapisywania wideo, maile, mapy, wyszukiwarki 
internetowe itd. 

2. Systemy biznesowe – zapisy generowane w firmach, które są ściśle powią-
zane z organizacją i dokonywaniem procesów w przedsiębiorstwie. Tego 
typu dane są odpowiednio gromadzone i zapisywane w sposób usystema-
tyzowany i przeważnie służą do monitorowania, kontrolowania, ulepsza-
nia procesów oraz dokonywania prognoz. Przykładami tego typu danych 
są np. informacje o produktach w magazynie (położenie produktów wraz 
z ich numerem seryjnym, datą przydatności, szczegółową lokalizacją, hi-
storią itp.), dane na temat postępu produkcji, przyjęcia zleceń i ich reali-
zacji itd. 

3. Dane tworzone przez urządzenia i maszyny – używane do monitorowania 
procesów, pozyskiwane ze sprzętu za pomocą m.in. czujników, sensorów, 
które rejestrują dane w czasie rzeczywistym; można do tego zaliczyć np. 
system RFID, który przy pomocy technologii radiowej zapisuje i odczytuje 
dane dotyczące m.in. lokalizacji produktów, a także kamery czy sensory na 
drogach, które monitorują natężenie ruchu i dostosowują do niego sygna-
lizację świetlną (Smart City). 

Rysunek 1. Wzrost liczby danych cyfrowych w latach 2009–2020

Źródło: Gantz, Reinsel, 2012: 3.
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Następną cechą „wielkich danych” jest zmienność – podlegają one ciągłej ak-
tualizacji, zapisywane są według określonych schematów i odstępów czasowych. 
Inna właściwość to złożoność, która ściśle odnosi się do różnorodności – dotyczy 
to układu danych, ich systematyki – niektóre z gromadzonych zapisów posiadają 
wspólne właściwości, są do siebie pod pewnymi względami podobne, inne nato-
miast powierzchownie nie podlegają dopasowaniu do pozostałych posiadanych 
danych – w  takim przypadku nadrzędnym celem jest znalezienie podobieństw, 
zależności, w taki sposób, by ich połączenie stanowiło pewną całość, na podstawie 
której można wnioskować, dokonywać analiz. Dane te niosą ze sobą ogromną 
wartość, ponieważ powiązania między nimi, odpowiednio zestawione i przeana-
lizowane, mogą dać odpowiedzi firmom i innym jednostkom na temat np. prefe-
rencji klientów, możliwości poprawy procesów, przyczyn problemów pojawiają-
cych się w procesach przedsiębiorstw itp. 

Analiza Big Data pozwala na poprawienie wydajności przedsiębiorstwa, 
wzrost efektywności procesów zachodzących w  jego wnętrzu, określenie 
strategii działania oraz przyczynia się do trafniejszego zarządzania firmami, 
procesami. Badanie i interpretowanie danych może pomóc w podejmowaniu 
decyzji związanych z aspektami dotyczącymi np. marketingu – a zatem z całą 
działalnością firmy. Wyróżnić można tu: „definiowanie obecnych i  nowych 
grup docelowych (segmentacja rynku), tworzenie charakterystyki klienta 
(rynek i konsumenci), poznanie potrzeb klientów oraz w konsekwencji ofe-
rowanie nowych lub bardziej dopasowanych produktów, kreowanie nowych 
kierunków strategii marketingowej, poprawianie jakości produktu, skracanie 
i  rozszerzanie kanałów dystrybucji, określanie realnej ceny produktu, którą 
będzie w stanie zapłacić klient, definiowanie kanałów informacyjnych” (Gra-
czyk-Kucharska, 2015). 

2. Zastosowanie koncepcji Big Data w logistyce

W odniesieniu do logistyki przykładem, który odnosi się do Big Data, jest kon-
cepcja Smart City, polegająca na zastosowaniu wielu technologii w tym samym 
czasie, takich jak Internet, sieć komórkowa, GPS, GPRS, łącza satelitarne, czujniki 
ruchu itp. do monitorowania i usprawniania ruchu w mieście. Urządzenia zainsta-
lowane w miastach, takie jak np. radary, kamery, czujniki, sygnalizacja świetlna, 
inteligentne tablice wyświetlające np. czas odjazdu autobusu, zapisują dane, które 
aby mogły poprawić warunki komunikacyjne, muszą zostać przeanalizowane i na 
ich podstawie muszą zostać podjęte decyzje (przez człowieka lub algorytm, który 
dostosuje np. kolor świateł drogowych). 
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Jedną z głównych przyczyn powstania i stosowania Big Data oraz innych inno-
wacji, takich jak np. chmury obliczeniowe (grupa lokalizacji „farm” serwerowych, 
które świadczą usługi serwerowe), jest postępująca cyfryzacja przemysłu. Proces 
ten obejmuje zasięgiem cały świat. Polega na zastosowaniu szeroko rozumianych 
innowacji, technologii i metod do zarządzania i prosperowania przedsiębiorstwa. 
Odnosi się to do wymiany informacji i  danych w  czasie rzeczywistym pomię-
dzy uczestnikami poszczególnych procesów (zarówno pracowników, jak i całych 
firm), między sobą oraz między urządzeniami. Firmy, aby nie pozostać w tyle za 
swoimi konkurentami, będą coraz chętniej wykorzystywać najnowsze urządzenia 
i techniki. W długookresowej prognozie zapewni im to przewagę konkurencyjną 
bądź utrzymanie pozycji na rynku. Big Data bardzo mocno przenika się z cyfry-
zacją, ponieważ łączy się ona w dużym stopniu ze zwiększeniem automatyzacji 
i gromadzeniem danych, które należy poddać analizie (Pieriegud, 2016).

Firma DHL w  2013  r. opublikowała artykuł poświęcony trendowi Big Data 
w logistyce. Autorzy wyróżniają w nim pięć głównych aspektów dotyczących logi-
styki, w których można zastosować Big Data (prezentuje je rysunek 2). 

Pierwszy z nich dotyczy optymalizacji ogólnej i głównej działalności przedsię-
biorstwa. Szerokie działania i operacje logistyczne, obejmujące wiele rynków czy 
też podmiotów, potrzebują efektywnego przepływu informacji oraz odpowied-
niego ich doboru i  zestawienia, który zapewni spełnienie zasady 7W. Ponadto 
prognozowanie i analiza przyniosą lepsze wykorzystanie zasobów i pozwolą na 
osiągnięcie większej wydajności. Oprócz tego umożliwią optymalizację podsta-
wowych zagadnień, jakimi zajmuje się logistyka, czyli wykorzystanie zasobów 
oraz ich rozlokowanie, skracanie czasu, a także utylizacja odpadów i zwroty. 

Drugi obszar logistyki, który koncepcja wielkich danych jest w stanie uspraw-
nić, to dopasowanie świadczeń do klienta i oferowanie mu odpowiedniej jakości 
usług/produktów. Każdy kontakt z klientem, zarówno bezpośrednie dostarczenie 
towaru klientowi do domu, jak i  spotkanie w  punkcie odbioru lub informacja 
zwrotna przez stronę WWW, to okazja do zebrania danych, które następnie zosta-
ną poddane zestawieniu i analizie. Dzięki temu firmy będą w stanie dopracować 
wszelkie elementy logistycznej obsługi klienta. 

Trzeci obszar wytypowany przez DHL to synchronizacja pomiędzy ogniwami 
łańcucha dostaw. Logistyka jako element łączący poszczególnie podmioty w łań-
cuchu ma wpływ na dystrybucję oraz produkcję towarów (pomiędzy ogniwami, 
jak i do ostatecznych klientów). Wszystkie zbierane dane, po odpowiedniej inter-
pretacji, mogą służyć jako źródła wykrywania zakłóceń, ryzyka i działań niepożą-
danych w łańcuchu dostaw oraz przyczynić się do ich eliminacji, a także pozwolić 
na przeciwdziałanie takim zdarzeniom. Oprócz tego Big Data może służyć inte-
gracji przedsiębiorstw uczestniczących w łańcuchu dostaw. 

Czwarty obszar dotyczy sieci informacji. Dane pobierane mogą być z każdego 
procesu, na każdym etapie realizacji w odniesieniu do działalności firmy czy całe-
go łańcucha dostaw. Ich analiza może ukazać całe spektrum informacji o przepły-
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wie w skali globalnej. Odpowiednim przykładem jest Holandia, w której prowa-
dzone są statystyki dotyczące ruchu na drogach (jego wielkości oraz dynamiki). 
Każdego dnia dokonuje się tam około 80 mln zapisów (generowanych aż przez 
10 tys. różnego typu rejestratorów). Dzięki temu państwo to dysponuje m.in. in-
formacjami na temat kursów różnego typu pojazdów (zbieranych co minutę), co 
daje ogromne możliwości do usprawnienia nie tylko całego systemu transpor-
towego kraju, ale również całej jego gospodarki (Szpor, 2014: 58). Przykład ten 
realnie ukazuje wielkość danych, jakie podlegają pod koncepcję Big Data. Wy-
starczy, że to państwo zdecydowałoby się na ich szczegółową analizę i zestawienie, 
a w ręku miałoby bardzo silne narzędzie usprawnienia m.in. systemu transporto-
wego, ale także dostałoby realną szansę na bardzo wnikliwą i precyzyjną prognozę 
dotyczącą przewidywanych zmian. 

Piątym i ostatnim obszarem wyodrębnionym przez DHL jest zasięg oraz obec-
ność na lokalnych rynkach. Zbieranie informacji na wielkim obszarze pozwala na 
tworzenie analiz ruchu, zagrożeń dla środowiska, jak i dla społeczeństwa. Ponadto 
umożliwia wdrażanie w przedsiębiorstwach koncepcji zrównoważonego rozwoju, 
a także poprawianie poszczególnych procesów (Jeske, Grüner, Weiß, 2013: 15).

3. Przykłady zastosowania Big Data w logistyce

BIG DATA

RELACJE  
Z KLIENTEM

GŁÓWNA 
DZIAŁALNOŚĆ 
LOGISTYCZNA

SYNCHRONIZACJA 
OGNIW ŁAŃCUCHA 

DOSTAW

ZASIĘG  
I OBECNOŚĆ  
NA RYNKACH 

SIEĆ INFORMACJI

Rysunek 2. Obszary powiązane z logistyką, do których można zastosować Big Data

Źródło: opracowanie własne na podstawie Jeske, Grüner, Weiß, 2013: 15.
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Na rynku globalnym istnieją firmy oraz jednostki, które zastosowały Big Data 
do przeprowadzenia swoich działań. Poniżej znajduje się opis kilku z nich. 

Znana sieć Tesco przez trzy lata prowadziła w Irlandii projekt, który opierał się 
na zbieraniu danych z lodówek znajdujących się w 120 placówkach, dotyczących 
czasu pracy oraz temperatur. Poddając analizie te informacje, sieć zaoszczędziła 
aż 17 mld euro rocznie dzięki jedynie zmniejszeniu temperatur chłodzenia w tych 
lodówkach o 2 stopnie C (nie zmniejszając przy tym jakości chłodzenia)2. 

Jeden z europejskich producentów samochodów, wykorzystując dane na te-
mat poszczególnych elementów montowanych w  pojazdach, dokonał zmiany 
w sposobie współpracy ze swoimi dostawcami. Części samochodów zamawia-
ne u dostawców zostały wyposażone w gamę czujników, które wysyłały infor-
macje do producenta w momencie, gdy pojazd był serwisowany. Dane te do-
tyczyły głównie użycia części podczas jazdy. Ich analizę zlecono zewnętrznej 
firmie. Przedsięwzięcie miało na celu usprawnić działanie części samochodu, 
jak i  całego pojazdu. Okazało się, że sensor zamontowany w  zbiorniku pali-
wa niemieckiego dostawcy wykazywał, że ten zbiornik nie przynosił zadowa-
lających efektów, ponieważ na dwadzieścia sygnałów wystąpił tylko jeden po-
twierdzający prawidłowe działanie. Przedsiębiorstwo mogło żądać od dostawcy 
zwrotu pieniędzy, zadośćuczynienia lub usprawnienia zbiornika, jednak chcąc 
uzyskać refundację minimum części kosztów, jakie poniesiono na montaż sen-
sorów i analizy, a także unikając wypływu informacji na zewnątrz (konkurencja 
korzystająca z  części tego samego dostawcy mogłaby szybciej zareagować na 
informację), producent podjął niekonwencjonalne działania i sam ulepszył wa-
dliwą część, zmieniając oprogramowanie. Następnie uzyskał patent na tę meto-
dę poprawy działania zbiorników i odsprzedał ją dostawcy, zyskując na tym nie 
tylko pieniądze, ale możliwość kontynuacji współpracy z tym dostawcą (Mayer-
-Schonberger, Cukier, 2014: 175–176). 

Kolejnym przykładem zastosowania Big Data są działania operatora me-
tra w Sztokholmie. Testuje on bowiem system oparty na Big Data, który będzie 
w stanie przewidywać opóźnienia pociągów. Zaprogramowano model, który na 
podstawie skomplikowanych algorytmów ma tworzyć podgląd metra na około 
dwie godziny naprzód. Model ma nie tylko przewidywać opóźnienia, ale także 
pokazywać ich skutki dla całej infrastruktury metra. Logistycy będą mogli lepiej 
reagować na pojawiające się opóźnienia i  próbować je niwelować na czas oraz 
minimalizować ich ewentualne skutki3. System będzie analizował liczne dane na 
temat aktualnej lokalizacji pociągów, czasu ich postojów, czasu wsiadania pasaże-
rów itd. Może on znacznie usprawnić działanie tego metra, a jeżeli będzie wydajny 
i efektywny, to prawdopodobnie zainteresują się nim także inne miasta. 

2 http://www.focus.pl/technika/8-zastosowan-big-data-o-ktorych-nie-miales-pojecia-12510 
[dostęp 23.01.2017].

3 http://it-filolog.pl/big-data-na-lotnisku-i-kolei/ [dostęp 23.04.2017].
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Ostatnim przykładem zastosowania Big Data jest przypadek producenta silni-
ków do samolotów Rolls-Royce’a. Przedsiębiorstwo ciągle analizuje w centrum ope-
racyjnym swoje produkty. Jest to około 3700 silników odrzutowych, które znajdują 
się w różnych krajach z całego świata. Monitoring polega na tym, że wychwytywane 
są różnego typu sygnały przed dojściem do uszkodzeń, awarii i błędów. Dzięki temu 
nie dość że firma zapewnia bezpieczeństwo swoim klientom, to dodatkowo ciągle 
usprawnia swoje produkty i dąży do uzyskania przez nie perfekcji. Takie podejście 
i podejmowane działania przyczyniły się do tego, że model firmy uległ całkowitej 
transformacji – z firmy produkcyjnej, na taką, która świadczy usługi, bowiem obec-
nie monitoring, wynajem i serwis silników generuje aż 70% dochodów działu, który 
obsługuje lotnictwo cywilne (Mayer-Schonberger, Cukier, 2014: 191). 

Jak można zauważyć, Big Data stwarza widoczne możliwości zastosowania 
w branży logistycznej. Pozwala na podniesienie efektywności procesów, skracanie 
czasów, obniżanie kosztów i strat. Przy tym o ile koncepcja ta może mieć zasto-
sowanie w odniesieniu do logistyki, to odnosząc ją do zarządzania łańcuchami 
dostaw, staje się nieodłącznym jego elementem, a to z tego względu, że obecnie 
stawia się coraz bardziej skomplikowane i złożone cele łańcuchom dostaw oraz 
istnieje przymus wnioskowania z coraz to większej ilości danych, pochodzących 
z różnych źródeł o odmiennych cechach. Ponadto obecnie wymaga się coraz bar-
dziej precyzyjnych informacji, a więc trzeba wybierać spośród ogromnych ich ilo-
ści, tak aby stanowiły wartość. 

Liderzy łańcuchów dostaw z reguły operują znacznie większą ilością informacji 
niż pozostali jego uczestnicy. W takich przypadkach koncepcja Big Data wydaje 
się być nieodłącznym elementem ich działania, ponieważ dzięki tym informacjom 
są w stanie podejmować strategiczne decyzje i  tworzyć plany działania, a  także 
pozwala im ona na prognozowanie różnego typu sytuacji, zdarzeń, warunków itd. 
W takich jednostkach wydzielone także muszą być specjalne działy prognostycz-
ne i analityczne. Big Data pozwoli na bardziej precyzyjne realizowanie wszystkich 
tych działań. 

Firma Lenovo korzystała z  Big Data w  czasie, gdy na świecie miały miejsce 
nieprzewidywalne wydarzenia – katastrofy (wybuch wulkanu Eyjafjallajökull na 
Islandii, trzęsienie Ziemi u wybrzeży Japonii oraz powódź w Tajlandii) oddziału-
jące także na prosperowanie różnych firm z całego świata, także Lenovo (ze wzglę-
du na brak możliwości dostarczenia komponentów przez dostawców oraz własne 
problemy wewnętrzne). Firma ta wbrew trendowi, jaki wówczas panował, czyli 
spadkowi udziału w rynku – utrzymała swoją pozycję. Ponadto jej udział w rynku 
wzrósł aż o 6 punktów procentowych. Sytuacja ta wyniknęła dzięki bardzo szyb-
kiemu czasowi reakcji na zdarzenia i  szybkiemu podejmowaniu decyzji. Nowe 
plany zostały bardzo szybko opracowane i wdrożone, co dało firmie przewagę nad 
konkurencją, niereagującą tak błyskawicznie, a wszystko to za sprawą korzystania 
z Big Data i bardzo szybkiego opracowywania analiz i scenariuszy przy jej pomo-
cy (Marciniak, Szymczak, 2015). 
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Podsumowanie

W obecnych czasach bardzo istotne jest to, aby informacje nie tylko gromadzić, 
poddać pobieżnym analizom i przechowywać przez pewien czas, lecz aby wielo-
krotnie je analizować i zestawiać w różnych konfiguracjach, tak często jak to moż-
liwe i potrzebne. Szczególnie jeśli uwzględni się fakt, że aktualnie tempo przyrostu 
danych nie zmniejsza się. 

Dzięki Big Data dokonywane są nie tylko ewolucje procesów, ich ulepszanie, 
ale także zmiana modeli przedsiębiorstw, tak jak w opisanym przykładzie Rolls-
-Royce’a. Koncepcja ta jak najbardziej wpisuje się w logistykę, a przypuszczalnie 
w przyszłości stanie się także jej nieodłącznym elementem (szczególnie w odnie-
sieniu do zarządzania łańcuchem dostaw). 

Należy stwierdzić, że Big Data to realne narzędzie, które może zaspokoić po-
trzeby wielu jednostek, nie tylko w rozumieniu pojedynczych klientów, ale także 
całych firm i łańcuchów dostaw (np. potrzeba poznania preferencji klientów, mi-
nimalizowania kosztów, zwiększania efektywności procesów). 
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Wstęp

Po roku 1989 rozwój transportu kolejowego w  Polsce nabrał szybkiego tempa. 
Oczywiście, nie powinno się porównywać rozwoju transportu kolejowego w Pol-
sce z innymi krajami Europy Zachodniej lub krajami takimi jak Japonia czy Chi-
ny, w których testowanie kolei dużych prędkości prowadzi się od dawna. W ostat-
nich latach Polska zaopatrzyła się jednak w dostateczną liczbę nowych pociągów, 
co pozwala na rozwój koncepcji intermodalności.

30 maja 2011 r. PKP Intercity podpisały z przedsiębiorstwem Alstom Transport 
kontrakt o wartości 665 mln euro (2,64 mld zł) na dostawę 20 siedmioczłonowych 
pociągów New Pendolino bez mechanizmu przechyłu nadwozia oraz budowę za-
plecza technicznego w Warszawie, przeznaczonego wyłącznie dla potrzeb utrzy-
mania taboru kolei dużych prędkości (Rząsa, 2011). Do końca 2013 roku do Polski 
dotarły cztery pociągi. 6 maja 2014 roku minął termin przekazania ośmiu pierw-
szych Pendolino, składy nie zostały jednak dostarczone ze względu na problemy 
z otrzymaniem homologacji. Ostatecznie 11 września 2014 pierwsze ze składów 
otrzymały świadectwo tego typu wydane przez Urząd Transportu Kolejowego. We 
wrześniu 14 składów znajdowało się fizycznie w Polsce, a w połowie października 
pierwsze 2 składy zostały odebrane przez PKP IC. Do dnia rozpoczęcia kursów 
z pasażerami (14 grudnia 2014 r.) odebrano 15 składów (Rydzyński, 2014). Warto 
wspomnieć, że 24 listopada 2013 r. w Polsce Pendolino ustanowiło rekord pręd-
kości pojazdu szynowego na torach Europy Środkowo-Wschodniej wynoszący 
293 km/h.

Kolejną większą inwestycją był zakup przez PKP Intercity 20 pociągów pro-
dukcji Pesa Dart. Inwestycja rozpoczęła się podpisaniem 23 maja 2014 r. umowy 
na 20 pojazdów oraz piętnastoletni serwis. Ostatecznie pierwszy Dart został do-
starczony 2 grudnia 2015 r., a ostatni, czyli dwudziesty pojazd, 5 marca 2016 r.

Jednocześnie widoczna jest cała sieć połączeń szybkich kolei w Polsce. Do najważ-
niejszych należy linia kolei dużych prędkości „Y”, łącząca Warszawę, Łódź, Kalisz/

http://dx.doi.org/10.18778/8142-085-3.11

http://dx.doi.org/10.18778/8142-085-3.11
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Ostrów Wielkopolski, Wrocław oraz Poznań. Linia „Y” miałaby poprzez zmoderni-
zowany łącznik Łódź–Opoczno współpracować z Centralną Magistralą Kolejową, 
co umożliwiłoby połączenia do Katowic i Krakowa (Raczyński, 2008: 17–26).

21 grudnia 2014 r. PKP PLK podpisały z hiszpańskim konsorcjum Idom In-
żynieria Architektura i Doradztwo i Idom Ingenieria y Consultoria kontrakt na 
opracowanie wstępnego studium wykonalności dla przedłużenia KDP Warsza-
wa–Łódź–Poznań/Wrocław do Berlina i Pragi1.

Warszawa

Łódź

Poznań

Wrocław

Rysunek 1. Planowana linia kolei dużych prędkości „Y”

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POL_rail_Y.svg 
[dostęp 28.03.2017].

Jednym z kierunków rozwoju portów lotniczych, zapisanych w polityce trans-
portowej kraju, jest włączanie lotnisk w sieć krajową i unijną transportu intermo-
dalnego. Strategia ta wpisuje się w założenia Komisji Europejskiej, która dąży do 

1 http://budownictwo.wnp.pl/ruszaja-prace-na-szybka-koleja-z-polski-do-czech-i-niemiec,241056_ 
1_0_0.html [dostęp 28.03.2017].
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tworzenia sprawnego i efektywnego systemu transportowego poprzez wdrażanie 
wysokiej jakości rozwiązań umożliwiających swobodny przepływ ludzi, towarów 
i usług z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Zwiększająca się mobil-
ność mieszkańców Europy generuje popyt na usługi transportowe, co sprawia, 
że problemy kongestii i  zanieczyszczenia środowiska przybierają na sile. Efek-
tywne wykorzystanie dostępnych środków transportu w różnych kombinacjach 
ma sprzyjać optymalnemu i zrównoważonemu wykorzystaniu zasobów (Towpik, 
2012). Idea transportu intermodalnego, która opiera się między innymi na wyko-
rzystaniu w przewozach więcej niż jednej gałęzi transportu, jest w pełni zgodna 
z założeniami Europejskiej Strategii Rozwoju Zrównoważonego i polityki trans-
portowej Unii Europejskiej (Huderek-Glapska, 2010: 47–54).

W kontekście transportu lotniczego, który jest najdynamiczniej rozwijającą się 
gałęzią transportu problemy zatłoczenia portów lotniczych i terenów wokół nich 
oraz emisji zanieczyszczeń i hałasu są szczególnie widoczne. Rozwój systemów 
łączących transport lotniczy z innymi gałęziami transportu – szczególnie z trans-
portem kolejowym – w  efektywną sieć transportu intermodalnego jest jednym 
z rozwiązań proponowanych przez Komisję Europejską, które ogranicza proble-
my kongestii i zanieczyszczenia środowiska (Huderek-Glapska, 2010: 47–54).

Celem niniejszego artykułu jest weryfikacja perspektywiczna rozwoju portów 
lotniczych w kontekście rozwoju innowacyjnej technologii kolei dużych prędkości 
w  Polsce. W  części teoretycznej artykułu przedstawiono elementy rozwoju kolei 
dużych prędkości na świecie. W części badawczej pracy dokonano analizy progno-
zowania metodą najmniejszych kwadratów przewozów pasażerskich i towarowych 
dla dwóch portów lotniczych w  Polsce, weryfikując tezę zwiększenia możliwości 
realizacji przewozów intermodalnych, łączących transport kolejowy i lotniczy.

1. Kolej dużych prędkości

Kolej dużych prędkości najbardziej rozwinęła się w  Chinach, Japonii, Fran-
cji, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii oraz Korei Południo-
wej2. Duży wpływ na rozwój KDP ma tzw. kongestia systemów transportowych. 
W głównej mierze chodzi o nasycenie ruchu w transporcie samochodowym oraz 
wzmożony ruch w  transporcie lotniczym. Mowa oczywiście o korkach tworzą-
cych się w godzinach szczytu oraz o portach lotniczych, które często działają na 
granicy swojej przepustowości.

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolej_du%C5%BCych_pr%C4%99dko%C5%9Bci#Kolej_du.C5. 
BCych_pr.C4.99dko.C5.9Bci_w_Polsce [dostęp 28.03.2017].
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Na tym tle KDP oferują możliwość przewiezienia potencjalnie bardzo dużej 
liczby pasażerów, z większą prędkością niż pozwalają na to samochody i uniknię-
ciem zatorów drogowych3.

Przewaga kolei dużych prędkości nad transportem samochodowym polega 
głównie na większym bezpieczeństwie oraz możliwości uzyskania dużo większej 
prędkości przejazdu na wybranych trasach (Wright, 2009). Z KDP korzysta coraz 
większa liczba pasażerów w celach prywatnych, ponieważ bilety są dużo tańsze 
niż w przypadku połączenia lotniczego (na terenie jednego państwa). Czas po-
dróży koleją dużych prędkości można porównać do czasu podróży samolotem. 
Pomimo tego, że sam czas przelotu jest krótszy, to procedury odpraw, wsiadania 
oraz wysiadania z  samolotu są o  wiele bardziej czasochłonne i  skomplikowane 
niż w KDP. Pociągi posiadają minimalne opóźnienia, np. w Japonii Shinkansen 
posiada ok. 36 sekund opóźnienia rocznie (Stolarewicz, 2015).

Dla porównania, jednym z głównych połączeń KDP w Japonii jest Tokio–Nii-
gata. Długość tej trasy to ok. 340 km, a czas podróży to zaledwie 120 minut (Sto-
larewicz, 2015). W Polsce jednym z głównych połączeń jest Warszawa–Gdańsk. 
Połączenie kolejowe tych miast ma długość ok. 330 km, a czas podróży najszyb-
szym połączeniem wynosi 166 minut4.

Przewóz ludzi oraz towarów w każdym rodzaju transportu rozwija się z roku 
na rok. Połączenia KDP są konieczne, aby jeszcze szybciej rozwijać różne gałęzie 
transportu w Polsce.

2. Prognozy wielkości przewozów pasażerskich 
i towarowych dla rozpatrywanych portów 
lotniczych

W niniejszej części badawczej artykułu dokonano prognozy rozwoju dwóch por-
tów lotniczych, istotnych z punktu widzenia rozwoju kolei dużych prędkości. Po-
łączenie portów lotniczych koleją dużych prędkości dotyczy największego w Pol-
sce Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie oraz trzeciego pod względem 
liczby odprawionych pasażerów – Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku 
(Stolarewicz, 2015). Do analizy prognostycznej przewozów użyto klasycznej me-
tody najmniejszych kwadratów w oparciu o dane historyczne największych por-
tów lotniczych w Polsce.

3 Tamże.
4 http://rozklad-pkp.pl/ [dostęp 28.03.2017].
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2.1. Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy w Gdańsku

Statystyki ruchu w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku w ostatnich 
latach przedstawiono w  tabeli 1 – dla przewozów pasażerskich oraz w  tabeli 2 
– dla przewozów towarowych.

Tabela 1. Statystyka przewozu pasażerów w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku

Rok Liczba pasażerów

2013 2 842 000

2014 3 288 180

2015 3 706 108

2016 4 010 864

Źródło: Towpik, 2012.

Tabela 2. Statystyka przewozu towarów w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku

Rok Cargo [t]

2012 4 851

2013 4 918

2014 5 658

2015 5 162

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego, Statystyki i analizy rynku transportu lotniczego, http://
www.ulc.gov.pl/pl/regulacja-rynku/397-statystyki-i-analizy-rynku-transportu- lotniczego/3724-

statystyki-wg-portow-lotniczych [dostęp 28.03.2017].

Prognozę liniową przewozów pasażerskich dla Portu Lotniczego im. Lecha 
Wałęsy w  Gdańsku przedstawiono na wykresie 1. Jak wynika z  tego wykresu, 
przewidywany przyrost przewozów pasażerów będzie większy w kolejnych latach. 
W tabeli 3 przedstawiono prognozowaną liczbę pasażerów w kolejnych latach.

Tabela 3. Prognozowana liczba pasażerów w kolejnych latach  dla Portu Lotniczego im. Lecha 
Wałęsy w Gdańsku

Rok Prognozowana liczba pasażerów

2017 4 442 918

2018 4 835 370

2019 5 227 822

Źródło: opracowanie własne.
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Wykres 1. Prognoza przewozów pasażerskich w kolejnych latach (2017, 2018, 2019) dla Portu 
Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku

Źródło: opracowanie własne. 

Podobną analizę przeprowadzono dla przewozów towarowych. Prognozę liniową 
przewozów towarowych dla Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku zapre-
zentowano na wykresie 2, natomiast w tabeli 4 przedstawiono prognozę ilości to-
warów przewiezionych w kolejnych latach. Tu również przewidywany jest przyrost.

Wykres 2. Prognoza przewozu towarów w kolejnych latach (2016, 2017, 2018)  dla Portu Lotni-
czego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 4. Prognoza przewozów cargo w kolejnych latach dla Portu Lotniczego im. Lecha  
Wałęsy w Gdańsku

Rok Prognoza cargo [t]

2016 5 565,5

2017 5 732,8

2018 5 900,1

Źródło: opracowanie własne.

2.2. Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie

Statystyki ruchu w Porcie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie z ostatnich lat 
przedstawiono w tabelach 5 i 6.

Tabela 5. Statystyka przewozu pasażerów w Porcie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie

Rok Liczba pasażerów

2013 10 669 879

2014 10 574 539

2015 11 186 688

2016 12 795 365

Źródło: opracowanie własne na podstawie Urząd Lotnictwa Cywilnego, Statystyki i analizy 
rynku transportu lotniczego, http://www.ulc.gov.pl/pl/regulacja-rynku/397-statystyki-i-analizy-

rynku-transportu- lotniczego/3724-statystyki-wg-portow-lotniczych [dostęp 28.03.2017].

Tabela 6. Statystyka przewozu towarów w Porcie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie

Rok Cargo [t]

2013 48 219,1

2014 53 474,6

2015 58 282,4

2016 72 186,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie Urząd Lotnictwa Cywilnego, Statystyki i analizy 
rynku transportu lotniczego, http://www.ulc.gov.pl/pl/regulacja-rynku/397-statystyki-i-analizy-

rynku-transportu- lotniczego/3724-statystyki-wg-portow-lotniczych [dostęp 28.03.2017].

Prognozę liniową dla Portu Lotniczego im. F. Chopina w  Warszawie przed-
stawiono na wykresie 3. Jak wynika z wykresu, przewidywany przyrost przewo-
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zów pasażerów, tak jak w przypadku Portu Lotniczego im. Wałęsy, będzie większy 
w kolejnych latach. W tabelach 7 i 8 przedstawiono prognozowane liczby przewo-
zu  pasażerów i towarów dla lat 2017–2018. 

Wykres 3. Prognoza liczby pasażerów w kolejnych latach (2017, 2018, 2019)  
w Porcie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie
Źródło: opracowanie własne.

Tabela 7. Prognozowana liczba pasażerów w kolejnych latach dla Portu Lotniczego  
im. F. Chopina w Warszawie

Rok Prognozowana liczba pasażerów
2017 13 053 769,5
2018 13 752 630,2

2019 14 451 490,9

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Prognoza przewozów cargo w kolejnych latach w Porcie Lotniczym im. F. Chopina 
w Warszawie

Rok Prognozowana wielkość przewozów  
cargo [t]

2017 77 218,05

2018 84 889,02

2019 92 559,99

Źródło: opracowanie własne.
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Wykres 4. Prognoza przewozu towarów w kolejnych latach (2017, 2018, 2019)  
w Porcie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie

Z  przeprowadzonych wyliczeń prognozowanych wielkości przewozów pasażer-
skich i towarowych można łatwo wywnioskować, że liczba przewożonych pasa-
żerów, jak i towarów z roku na rok jest coraz większa. KDP będzie zatem bardzo 
dobrym rozwiązaniem dla połączenia tych portów. Zarówno pasażerowie, jak 
i  towary będą się szybciej przemieszczać, co pozwoli na zaoszczędzenie czasu, 
poprawi komfort podróżowania, a koszty związane z transportem między porta-
mi ulegną zmniejszeniu. Niestety, wykorzystanie kolei dużych prędkości wymaga 
budowy nowej infrastruktury, gdyż stan aktualnej nie pozwala w pełni wykorzy-
stać potencjału nowoczesnych rozwiązań. Nowa infrastruktura nie tylko otwiera 
drogę do zakupu nowych zestawów, ale także umożliwia eksploatację już posiada-
nych, takich jak Dart czy Pendolino.
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Wstęp

Obecnie dostrzec można wiele trendów technologicznych, które w ciągu następ-
nych kilku lat pozytywnie wpłyną na działalność wielu przedsiębiorstw, nie tyl-
ko tych z  branży TSL. Wśród wiodących znajdują się wytwarzanie energii od-
nawialnej, drukarki 3D, analityka Big Data, autonomiczne pojazdy czy eHealth1. 
Znaczący pozytywny wpływ na społeczeństwo będzie miał również rozwój za-
awansowanych robotów. Słownik Języka Polskiego PWN definiuje robota jako 
,,urządzenie zastępujące człowieka przy wykonywaniu niektórych czynności”2. 
Jest to dobra definicja, jednak wydaje się nie obejmować autonomicznych samo-
chodów, dronów czy przenośników taśmowych. Można by ją zatem rozszerzyć 
o wiele innych elementów. Na potrzeby niniejszego opracowania autorka przyjęła 
nieco inną definicję robota, w większym stopniu odnoszącą się do jego zastoso-
wań w  logistyce. Zatem ,,robot to wynalazek wykorzystywany do usprawniania 
i  automatyzacji procesów logistycznych zachodzących w  magazynach, sortow-
niach i centrach dystrybucji. Może być stacjonarny lub mobilny, a także posiadać 
chwytaki do podnoszenia i zmiany lokalizacji przedmiotów”.

Zgodnie z pierwszą definicją, można stwierdzić, że innowacyjne roboty towa-
rzyszą nam każdego dnia. Wspierają lekarzy podczas operacji, pielęgniarki w do-
starczaniu pacjentom posiłków i lekarstw na czas, a także współpracują z pracow-
nikami fabryk przy montażu i produkcji. W naszym codziennym życiu towarzyszą 
nam również roboty osobiste, np. takie koszące trawnik, podlewające ogród czy 

1 Nowoczesna praktyka w branży zdrowotnej, polegająca na wsparciu tradycyjnych procesów 
narzędziami informatycznymi, w tym wirtualnymi (bazy danych, serwery, witryny).

2 Słownik Języka Polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/slowniki/robot.html [dostęp 20.04.2017].

http://dx.doi.org/10.18778/8142-085-3.12

http://dx.doi.org/10.18778/8142-085-3.12
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odkurzające mieszkanie. Istnieją także roboty-protezy, które pozwalają pacjentom 
z amputowanymi kończynami aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. 

Wszystkie wyżej wspomniane roboty podnoszą jakość codziennego życia lu-
dzi, wykonując niebezpieczne, ryzykowne i nużące czynności z niesamowitą pre-
cyzją i dokładnością. Nie są to jednak roboty, których definicja pokrywa się z tą 
drugą, przytoczoną w kontekście logistyki – wymienione wyżej zastosowania ro-
botów raczej nie dotyczą branży TSL. W ostatnich kilku latach natomiast firmy 
zajmujące się tworzeniem rozwiązań z zakresu robotyki coraz częściej dostrzega-
ją potencjał ich wykorzystania w logistyce. Nieunikniony rozwój w tym zakresie 
przyniesie korzyści nie tylko pracownikom, ale również klientom, którzy dostrze-
gą poprawę w szybkości dostawy i wyższą jakość świadczonych im usług. 

W  poniższym opracowaniu ukazane zostały dostępne na rynku rozwiązania 
z zakresu robotyki dla logistyki. Autorka przedstawiła również przyszłościową wi-
zję w pełni zautomatyzowanych centrów dystrybucji i sortowni, które do swojego 
funkcjonowania wykorzystywać będą roboty wielu różnych typów. Zaprezento-
wane rozwiązania mogą stanowić inspirację dla wielu różnych firm, nie tylko tych 
z branży logistycznej.

1. Bariery i przesłanki rozwoju robotyki

Pierwszy robot przemysłowy, o  nazwie Unimate, stworzony został w  roku 1961 
w fabryce samochodów General Motors3. Jego zadaniem było chwytanie i przeno-
szenie określonego rodzaju części z jednego miejsca na drugie. Podobnie większość 
robotów powstających między latami 60. XX wieku a czasami współczesnymi prze-
znaczona była do pracy na produkcji, głównie w branży automotive. Tylko nieliczne 
rozwiązania stworzone zostały z myślą o wsparciu logistyki czy dystrybucji, czego 
główną przyczyną była bariera technologiczna. Roboty występowały tylko w wersji 
stacjonarnej i programowane były do wykonywania określonego, wąskiego zakre-
su ruchów i czynności. W logistyce, gdzie głównym polem wykorzystania robotów 
byłoby prawdopodobnie automatyczne kompletowanie zamówień, stosowane do tej 
pory systemy i  technologie nie miałyby większego zastosowania. Potwierdziły to 
liczne nieudane próby wdrożenia zaawansowanych robotów w tej branży. Ponadto 
jeszcze do niedawna roboty nie potrafiły odróżniać ludzi od towarów, a zatem za-
grażały bezpieczeństwu znajdujących się w ich otoczeniu osób. Uniemożliwiało to 
wykorzystanie ich w centrach dystrybucji, magazynach i sortowniach.

3 Retronauta.pl, Unimate – pierwszy robot przemysłowy (1961), 2015, http://www.retronauta.pl/
unimate-pierwszy-robot-przemyslowy [dostęp 21.04.2017].
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Oprócz wyzwań technologicznych, na wolniejszy niż się spodziewano rozwój 
robotyki wpłynął także brak dostatecznego finansowania. Dziś fundusze na te cele 
pochodzą z  trzech źródeł: dotacji rządowych, funduszy venture capital oraz od 
czołowych graczy rynkowych, takich jak Google czy Amazon. W roku 2012 rząd 
USA wsparł w ten sposób ponad 30 grup naukowców pracujących nad rozwojem 
robotyki w kraju. Był to pierwszy element, wspieranego przez ówczesnego pre-
zydenta Barracka Obamę, programu National Robotics Initiative (NRI), którego 
celem było stworzenie następnej generacji robotów dla gospodarki4. 

Znaczącą barierę rozwoju robotyki stanowiły również wysoki koszt sensorów 
oraz niewystarczające moce obliczeniowe do przetwarzania ogromnych ilości da-
nych i korzystania z zaawansowanych algorytmów w czasie rzeczywistym. Ostat-
nie osiągnięcia nauki i techniki wskazują jednak na nadchodzącą zmianę w tym 
zakresie. Innowacyjne technologie sprawią, że już niedługo roboty będą posiadały 
zdolność identyfikowania obiektów, lokalizowania ich pozycji, planowania ścieżki, 
jaką muszą pokonać w celu pozyskania danego produktu, a także umieszczania go 
w docelowej lokalizacji. Podczas projektowania następnej generacji robotów dla 
logistyki najważniejszym elementem będzie jednak „mózg”, który pozwoli na ko-
ordynację wszystkich wyżej wymienionych czynności, zaawansowaną percepcję, 
mobilność i umiejętność współpracy z ludźmi. Potrzebna będzie do tego potężna 
moc i prędkość obliczeniowa. Projektanci robotów starają się zatem maksymalnie 
wykorzystywać dostępne technologie. Przykładowo, chipy komputerowe z  gier 
wideo (GPUs – Graphic Processing Units), stworzone do szybkich obliczeń i wy-
świetlania skomplikowanych, zmieniających się często grafik, używane są obecnie 
do przetwarzania obrazów z kamer zainstalowanych w robotach5. Aby jednak od-
tworzyć ludzki mózg, takich chipów potrzeba więcej niż 500 000 – montowanie 
ich w każdym robocie znacząco podwyższyłoby koszty produkcji. Większość ro-
botów wykorzystywanych w przyszłości w logistyce nie będzie jednak potrzebo-
wała aż tak wielkich mocy obliczeniowych. Rozwiązaniem może być tzw. cloud 
robotics – koncepcja, według której wiele nieskomplikowanych technologicznie 
robotów mogłoby korzystać jednocześnie z  jednego komputera, sterującego ich 
działaniami6. 

Koncepcję „robotów w chmurze” przetestował w 2013 roku, we współpracy z Go-
ogle, zespół badaczy z Uniwersytetu w Kalifornii7. Robot, przy wykorzystaniu kame-
ry, robił zdjęcia umieszczonych przed nim elementów i przesyłał je do serwerów Go-
ogle. Superkomputery, korzystając z metod analizy Big Data, identyfikowały obiekt 

4 National Robotics Initiative, The realization of co-robots acting in direct support of individuals 
and groups, https://www.nsf.gov/pubs/2012/nsf12607/nsf12607.htm [dostęp 21.04.2017].

5 DHL, Robotics in Logistics – a DPDHL perspective on implications and use cases for the logistics 
industry, March 2016.

6 RoboEarth – What is cloud robotics?, http://roboearth.ethz.ch/cloud_robotics/ [dostęp 
16.04.2017).

7 Tamże.
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i odsyłały informację zwrotną o tym, jak najlepiej do niego dotrzeć i jak go podnieść. 
Najlepszym przykładem działającego na zasadzie chmury robota, który obecnie do-
stępny jest w sprzedaży, jest humanoid o nazwie Pepper8. Posiada on cechy zbliżone 
do ludzkich – potrafi komunikować się używając mowy i dotyku, jak również rozpo-
znawać i okazywać emocje. Wszystkimi tymi skomplikowanymi ruchami i reakcjami 
steruje komputer w Japonii, do którego robot podłączony jest za pomocą Internetu. 
Rodzi to pewne obawy o bezpieczeństwo przesyłanych danych, jednak problem ten 
jest już powszechnie znany i nad rozwiązaniem go pracuje obecnie wiele firm. 

Jednym z największych wyzwań, jakie stoją obecnie przed branżą logistyczną, 
jest niska dostępność siły roboczej, co w połączeniu z rosnącą wagą i liczbą przesy-
łek oraz średnią odległością przewozu stwarza konieczność poszukiwania alterna-
tywnych rozwiązań. W dobie e-commerce problem ten będzie narastał. Firmy prze-
stają już operować wielkościami hurtowymi – zamiast tego muszą każde drobne 
zamówienie złożone drogą elektroniczną pobrać z magazynu i zapakować ręcznie. 
Zwiększone zapotrzebowanie na siłę roboczą pojawia się również podczas dalszej 
obsługi zamówień, które często muszą być dostarczane jako oddzielne przesyłki, 
bezpośrednio do rąk klientów. Aby sprostać tym wyzwaniom, menedżerowie przy-
szłych łańcuchów dostaw będą musieli albo podnosić koszy i  redukować zakres 
działalności (co nie jest zgodne z głównym celem funkcjonowania przedsiębiorstw), 
albo kompensować brak siły roboczej automatyzacją. Obecne rozwiązania automa-
tyki nie są jednak wystarczająco elastyczne, aby sprostać wymaganiom dynamicznie 
zmieniającego się charakteru łańcuchów dostaw, powstaję więc pole do rozwoju in-
teligentnych, łatwo skalowalnych rozwiązań z zakresu robotyki. 

2. Zastosowanie robotyki w logistyce

Dorobek techniki ostatnich lat, o którym autorka wspomniała w poprzednim roz-
dziale, stworzył nowe możliwości wykorzystania robotyki w procesach logistycz-
nych. Przesłanki automatyzacji wynikające z malejącej dostępności siły roboczej 
wydają się potwierdzać ten kierunek rozwoju. Jest to jednak wizja przyszłościo-
wa – zdecydowana większość współczesnych magazynów działa bez wsparcia 
zarówno automatyki, jak i robotyki9 – czynności wykonywane są ręcznie, przez 

8 Soft Bank Robotics, Pepper, https://www.ald.softbankrobotics.com/en/cool-robots/pepper 
[dostęp 16.04.2017].

9 Logistyka.net.pl, Roboty współpracujące z ludźmi przekształcą branżę usług logistycznych, 
http://www.logistyka.net.pl/aktualnosci/logistyka/item/87206-roboty-wspolpracujace-z-
ludzmi-przeksztalca-branze-uslug-logistycznych [dostęp 17.04.2017].
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zatrudnionych magazynierów, którzy liczyć mogą jedynie na wsparcie prostego 
w obsłudze przenośnego terminala. 

Częściowo zmechanizowane jest natomiast 15% magazynów10. Korzystają one 
z takich rozwiązań jak przenośniki, sortery czy systemy do automatycznego po-
bierania towaru, które pozwalają na poprawę wydajności i produktywności pracy 
personelu. 

Całkowicie zautomatyzowane jest obecnie ok. 5% magazynów11, które należą 
do wiodących firm na rynku, takich jak Amazon. Przedsiębiorstwa te, pomimo 
posiadanej technologii, wciąż jednak zatrudniają w sortowniach i centrach dys-
trybucji mnóstwo ludzi. Ich praca polega głównie na załadunku i wyładunku sa-
mochodów, kontenerów czy obsłudze niewymiarowych ładunków. Dlaczego ta-
kich czynności nie powierzyć robotom? 

2.1. Roboty do rozładunku naczep i kontenerów

Znaczna część dóbr sprzedawanych w  Europie i  USA pochodzi z  Azji, skąd 
transportowana jest luzem (bez użycia palet) w  standaryzowanych kontene-
rach. Skutkuje to brakiem możliwości wykorzystania do rozładunku jakichkol-
wiek wózków widłowych. Aby możliwe było magazynowanie takiego towaru, 
konieczna jest późniejsza paletyzacja. Podobnie dzieje się z  transportami da-
lekiego zasięgu z użyciem aut, które ładowane bez użycia palet, stwarzają ko-
nieczność zatrudnienia dodatkowej siły roboczej do rozładunku. W 2003 roku 
DHL, wraz z partnerami biznesowymi, stworzył prototyp robota do rozładun-
ku o  nazwie „The Parcel Robot”. Zbudowano go z  podwozia, teleskopowego 
przenośnika taśmowego, skanera laserowego 3D oraz systemu do chwytania, 
na który składało się przegubowe ramię oraz chwytak12. Robot, umieszczany 
na wprost kontenera, skanował wszystkie elementy do rozładowania, używając 
skanera laserowego 3D. Zintegrowany z robotem komputer analizował następ-
nie kształt i wielkość przesyłek, na podstawie których opracowywał optymalną 
kolejność rozładunku. Robot pobierał elementy w podanej kolejności i umiesz-
czał je na przenośniku, skąd trafiały w głąb magazynu, wprost na paletyzację. 
Technologia była bardzo obiecująca, jednak wskutek niedopracowania nie we-
szła na rynek w 2003 roku. W ciągu następnych lat powstawać zaczęły jednak 
rozwinięcia pierwotnej koncepcji DHL. Obecnie flagowymi rozwiązaniami są 
te produkowane przez firmę Wynright, która opracowała robota rozładowu-

10 DHL, Robotics in Logistics – a DPDHL perspective on implications and use cases for the logistics 
industry, March 2016.

11 Tamże.
12 Deutsche Post DHL Group, Parcel Robot, http://www.dpdhl.com/en/media_relations/

media_library/videos/parcel_robot.html [dostęp 17.04.2017].
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jącego nadwozia i kontenery z prędkością 500 kartonów na godzinę13. Używa 
do tego celu kamery – mniej kosztownego rozwiązania niż skanery laserowe 
3D zaproponowane przez DHL. Obecnie firmy pracują także nad robotami, 
które zapewniałyby nie tylko rozładunek, ale i optymalny załadunek jednostek 
ładunkowych. 

2.2. Stacjonarne roboty do pobierania jednostek towaru

Tradycyjny pracownik magazynowy spędza przeważnie większość czasu na 
przemieszczaniu się po magazynie w celu zebrania wszystkich elementów zamó-
wienia. By zaoszczędzić ten czas i zasoby, firma Kiva zdecydowała się na rozwój 
robotów, które przynoszą do pracownika stojącego w miejscu element regału, 
na którym znajduje się poszukiwany towar14. Kiedy pracownik pobierze odpo-
wiedni towar, półka wraca na swoje miejsce. Wykształcona w ten sposób kon-
cepcja nosi nazwę goods to picker. Jest to jednak rozwiązanie kapitałochłonne 
i nie eliminuje całkowicie personelu magazynowego. Dostrzegając ten problem, 
firmy zaczęły wyposażać roboty w ramiona. W ten sposób powstały roboty sta-
cjonarne, które używają kamer do identyfikowania przedmiotów na podjeżdża-
jących do nich półkach, a następnie chwytają wybrany przedmiot i umieszczają 
go na przenośniku taśmowym. Przykładowy robot SSI Schaefer może pobrać 
nawet 2400 jednostek towaru w godzinę15. Nieco bardziej zaawansowany, taki 
jak Knapp, może również dostosowywać chwytak do wielkości i kształtu pro-
duktu16, a Viastore ma możliwość poza tym umieszczać pobrane produkty w fi-
nalnym opakowaniu transportowym (Pick’n’Pack)17.

Podstawowym problemem w kontekście tego typu rozwiązań jest jednak kosz-
towny system i  unikalna, personalizowana technologia przemieszczania półek. 
Stacjonarne roboty do pobierania towaru mogą być zatem istotną automatyza-
cją z punktu widzenia największych magazynów, jednak średnie i małe firmy nie 
będą w stanie sobie na nie pozwolić. 

13 DHL, Robotics in Logistics – a DPDHL perspective on implications and use cases for the logistics 
industry, March 2016.

14 Business Insider, W magazynach Amazona pracuje coraz więcej robotów, http://businessinsider.
com.pl/technologie/w-magazynach-amazona-pracuje-coraz-wiecej-robotow/h9bgt5j 
[dostęp18.04.2017].

15 SSi Schaefer, Order Picking Robot: SSI Robo-Pick, http://www.ssi-schaefer.de/en/conveying-
and-picking/automatic-order-picking/order-picking-robot.html [dostęp 15.04.2017].

16 Knapp Robotics, https://www.knapp.com/loesungen/technologien/lagern/ [dostęp 
16.04.2017].

17 Viastore, http://www.us.viastore.com/warehouse-systems/robotics/ [dostęp 16.04.2017].
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2.3. Mobilne roboty do pobierania jednostek towaru

Rozwiązaniem przeciwnym do opisanego powyżej picker to goods jest mobilny ro-
bot, który porusza się między regałami w magazynie i pobiera towar jak standar-
dowy pracownik. Takie rozwiązania ma już w swojej ofercie kilka start-upów18: 

 – IAM Robotics – mała firma z USA. Opracowała robota, który posiada ramię 
do chwytania, skaner 3D oraz system kamer, które umożliwiają nawigację 
po magazynie19. System przetestowany został w magazynie z  farmaceuty-
kami w  Nowym Jorku. Robot potwierdził swoją skuteczność, pobierając 
40 jednostek towaru, którego nigdy wcześniej nie widział20. System wypo-
sażony jest dodatkowo w oprogramowanie, które łatwo integruje się z we-
wnętrznym systemem WMS. Pozwala na nadzór nad robotem, przekazywa-
nie mu zleceń, jak również generowanie wskaźników produktywności. 

 – Fetch Robotics – to start-up, który stworzył cały system współdziałania ro-
botów. Robot (Fetch) współpracuje z drugim, mniejszym (Freight), który 
podąża za nim z pojemnikiem na elementy zamówienia21. Każdy Fetch może 
mieć kilka robotów Freight, odpowiedzialnych za dostarczanie gotowych, 
skompletowanych zamówień do strefy wydań. Fetch odpowiedzialny jest 
tylko za przydzielanie odpowiednich produktów do odpowiednich pojem-
ników. Stanowi to zatem hybrydę dwóch koncepcji: towar do pracownika 
i tej tradycyjnej – pracownik do towaru. Producent postanowił też sprzeda-
wać oddzielnie roboty Freight, które pomagałyby pracownikom w magazy-
nach o niestandardowych wymiarach na wykorzystanie robota Fetch. 

 – Magazino – to niemiecki start-up, który opracowuje i rozwija mobilne ro-
boty dla gospodarki magazynowej. Jego ostatnim wynalazkiem jest robot 
TORU, stworzony do pickingu towarów. Składa się z kilku poziomów komór 
na pobrane towary, systemu chwytania oraz kamer 2D i 3D, dzięki którym 
potrafi identyfikować pojedyncze obiekty na półce22. TORU przystosowany 
jest do pracy wśród ludzi, zapewniając dostawę skompletowanego zamówie-
nia do strefy wydań dokładnie na czas. Firma pracuje również nad nowym 
rozwiązaniem SOTO, którego premiera ma odbyć się jeszcze w 2017 roku23. 
Zadaniem SOTO będzie zapewnianie ciągłości działania magazynów i hal 
produkcyjnych poprzez uzupełnianie na bieżąco pojemników potrzebnych 
do pickingu czy dostarczanie odpowiednich elementów do produkcji. 

18 DPDHL, Robotics in Logistics – a DPDHL perspective on implications and use cases for the 
logistics industry, March 2016.

19 I am robotics. Solutions, https://www.iamrobotics.com/solutions [dostęp 15.04.2017].
20 DPDHL, Robotics in Logistics – a DPDHL perspective on implications and use cases for the 

logistics industry, March 2016.
21 Fetch robotics, http://fetchrobotics.com/ [dostęp 17.04.2017].
22 MAGAZINO simple storage, https://www.magazino.eu/toru/?lang=en [dostęp 18.04.2017].
23 Tamże.
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2.4. Roboty do przepakowywania i etykietowania

Obecnie każdy bardziej znaczący na rynku producent drobnych artykułów spo-
żywczych i  codziennego użytku musi liczyć się z koniecznością dostosowywania 
swoich produktów do potrzeb klientów. Codziennością jest otrzymywanie od su-
permarketów żądań dotyczących na przykład stworzenia zestawów promocyjnych 
czy umieszczenia na opakowaniu naklejki informującej o promocji. Są to czynno-
ści proste, polegające zwykle na otwarciu opakowania, umieszczeniu kilku naklejek 
i zamknięciu go z powrotem. Wymagają jednak czasu oraz generują koszty. 

Firma Rethink Robotics stworzyła robota o nazwie Baxter, który z powodze-
niem pracuje w otoczeniu ludzi. Posiada dwa ramiona, które wyłączają się, gdy 
robot w coś uderzy, jak również sensory, które hamują robota w przypadku poja-
wienia się ludzi w jego otoczeniu24. Baxter może identyfikować i pobierać odpo-
wiednie towary dzięki trzem wbudowanym kamerom. Jego podstawową zaletą 
jest możliwość nauczenia go wykonywania pewnych czynności poprzez złapanie 
jednego z  ramion i  wykonanie nim określonych ruchów. Robot szybko nauczy 
się prostych zadań i  będzie mógł wykonywać je sam. Powinien zatem idealnie 
sprawdzić się do czynności typu umieszczanie naklejek na produktach. Robot nie 
przeszedł jednak większości testów w warunkach laboratoryjnych. Firma opraco-
wała zatem nowe rozwiązanie – robota Sawyer. Technologia nie jest jeszcze w peł-
ni gotowa, jednak wydaje się, że rozwiąże wszelkie problemy, jakie pojawiły się 
podczas testowania Baxtera25. 

2.5. Domowe roboty dostawcze

W  2016 roku firma Starship Technologies stworzyła prototyp autonomiczne-
go robota dostawczego, który porusza się po chodnikach z  prędkością 6  km/h 
i może dostarczać produkty klientom bezpośrednio do ich domów znajdujących 
się w promieniu 5 km26. Robot przystosowany jest do przewożenia mniej więcej 
dwóch toreb zakupów i dostarczenia ich do klienta bezpośrednio z centrum dys-
trybucji lub supermarketu w przeciągu 30 min. 

Oprócz szybkiego czasu dostawy klienci skorzystają na rozwiązaniu również 
w inny sposób. Będą mogli bowiem wybierać dokładnie, o której godzinie i gdzie 
podjechać ma ich automatyczny „dostawca”, a także śledzić jego położenie w cza-
sie rzeczywistym dzięki mobilnej aplikacji. Zastrzeżeń nie budzą również kwestie 
bezpieczeństwa – robota będzie mógł otworzyć tylko klient przy pomocy swojego 
smartfona. 

24 Rethink Robotics, Baxter, http://www.rethinkrobotics.com/baxter/ [dostęp 17.04.2017].
25 Rethink Robotics, Sawyer, http://www.rethinkrobotics.com/sawyer/ [dostęp 19.04.2017].
26 Starship Technologies, https://www.starship.xyz/ [dostęp 18.04.2017].



Centra dystrybucji i sortownie przyszłości... 139

Ponadto, ze względu na osiąganą prędkość wynoszącą maksymalnie zaledwie 
6 km/h oraz wbudowane kamery umożliwiające omijanie przeszkód, robot nie sta-
nowi zagrożenia dla ludzi czy mienia. Dodatkowo, ze względu na minimalną emisję 
zanieczyszczeń, może z powodzeniem stać się alternatywą dla ekologicznych dronów. 

2.6. ,,Roboty – kurierzy”

Konieczność redukowania emisji zanieczyszczeń i kosztów ponoszonych na ma-
sowy transport stwarza pole dla rozwoju drobnych, ekologicznych form transpor-
tu. Znane od dawna i wspomniane wcześniej drony to tylko jedno z rozwiązań. 
Drobne przesyłki będą mogły być także odbierane z sortowni przez małe mobilne 
roboty. Podobnie jak w przypadku domowych robotów dostawczych, będzie moż-
na śledzić je za pomocą aplikacji. Robot w momencie podjeżdżania do budynku 
będzie wykonywać połączenie do odbiorcy, informując go o nadchodzącej dosta-
wie i przesyłając indywidualny kod odbioru. 

Duże przesyłki natomiast nadal dostarczane będą przez kurierów, jednak ze 
wsparciem robotów zwanych exoskeletons, przystosowanych do przenoszenia 
ciężkich ładunków.

3. Logistyka przyszłości oparta na robotyce 

W poprzednich rozdziałach ukazane zostały pomysły, prototypy rozwiązań oraz do-
stępne na rynku wynalazki z dziedziny robotyki. Co stanie się, kiedy wszystkie znaj-
dą się już w masowej sprzedaży? Jak zmieni się świat logistyki napędzanej rozwojem 
robotyki? W tej części opracowania autorka ukazała dwie utopijne koncepcje przy-
szłości – centra dystrybucji oraz sortownie – oparte na badaniach przeprowadzo-
nych przez firmę DHL27. Obydwa ogniwa łańcucha dostaw będą w pełni zautoma-
tyzowane i oparte na dostępnych w przyszłości rozwiązaniach z dziedziny robotyki. 

3.1. Centrum dystrybucji 

Roboty pozwolą na usprawnienie centrów dystrybucji niemal w każdym aspekcie. 
Obiekty te będą bardziej elastycznie reagować na zmiany, a co za tym idzie, będą 
przyczyniały się do wzrostu produktywności całego łańcucha. 

27 DHL, Robotics in Logistics – a DPDHL perspective on implications and use cases for the logistics 
industry, March 2016.
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Nowe operacje pozwolą na zaangażowanie różnych typów robotów, przystoso-
wanych do wykonywania określonego zakresu prac. Większość z nich będzie mo-
bilna i autonomiczna, koordynowana przez zaawansowane systemy typu WMS, 
które pozwolą na śledzenie pracy robotów, przydzielanie zadań i  kontrolę nad 
jakością wykonywanych przez nie obowiązków. W centrum dystrybucji występo-
wać będą następujące rozwiązania robotyki:

 – mobilne roboty do pickingu,
 – systemy goods-to-picker,
 – roboty typu exoskeleton wspomagające ludzi,
 – mobilne roboty nadzorujące operacje magazynowe,
 – zautomatyzowane zarządzanie magazynem z wykorzystaniem dronów,
 – autonomiczny transport wykorzystujący exoskeletony i mobilne roboty do-

stawcze.
W takim centrum dystrybucji zmniejszy się liczba wąskich gardeł i punktów 

zapalnych. Każdy robot bowiem, jako indywidualnie działająca jednostka, będzie 
mógł być w przypadku awarii szybko eliminowany z procesu i zastąpiony mode-
lem zapasowym na czas naprawy. Zapasowe roboty będą wyjściowo podłączone 
do chmury, co spowoduje automatyczne pobranie całego potrzebnego do wyko-
nania pracy know how.

Obecna rola personelu magazynowego pójdzie zatem w  niepamięć. Osoby 
pracujące w magazynie odpowiedzialne staną się jedynie za czynności wyższego 
szczebla, takie jak zarządzanie operacjami, koordynowanie przepływów, napra-
wianie robotów czy indywidualną obsługę trudnych, niestandardowych zamó-
wień i wyjątków. Będą także odpowiadać za elastyczność i skalę działalności ope-
racyjnej, dostosowując moce przerobowe do zmieniającego się popytu. W razie 
potrzeby ludzie dostarczą towary do strefy pakowania, gdzie mobilne roboty będą 
przekształcały standardowe produkty w zestawy promocyjne, zgodne z indywidu-
alnymi zamówieniami klientów. 

Zjawiskiem, które również będziemy obserwować w  przyszłości, jest leasing 
i wynajem robotów, który pozwoli przedsiębiorstwom na zmniejszenie kosztów, 
obniżenie poziomu aktywów trwałych i zwiększenie operacyjnej elastyczności. 

3.2. Sortownia przyszłości

W przeciwieństwie do dzisiejszych sortowni, te w  przyszłości będą pracować 24/7 
(aby stworzyć spójny mechanizm z centrami dystrybucji, również pracującymi w try-
bie ciągłym). Co więcej, ostatnia zmiana będzie tak samo efektywna jak pierwsza. 

Praca sortowni odbywać się będzie w trybie „falowym” – przesyłki wydawane 
będą do dostarczenia kilka razy dziennie. Zapewni to szybszą dostawę do klienta 
oraz pozwoli na obniżenie kosztów. W sortowniach zastosowane zostaną nastę-
pujące rozwiązania:
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 – rozładunek i załadunek autonomicznych pojazdów wykonywany przez ro-
boty,

 – ,,mobilne przenośniki taśmowe” dobierane indywidualnie do każdej prze-
syłki,

 – automatyczne, sterowane z centralnego komputera sortowanie, odbywające 
się podczas przejazdu przenośników od strefy rozładunku do strefy zała-
dunku,

 – uzupełnianie paczkomatów przez roboty,
 – autonomiczna flota dostawcza: mobilne roboty i drony.

Towary dostarczane będą do sortowni autonomicznymi pojazdami, zgodnie 
z opracowanymi komputerowo slotami rozładunkowymi. Następnie roboty posia-
dające ramiona będą rozładowywać pojazd i umieszczać poszczególne przesyłki 
na indywidualnych przenośnikach – sorterach. Takimi przenośnikami będą drob-
ne, mobilne roboty, zdolne do przenoszenia po jednej przesyłce z  rampy rozła-
dunkowej do odpowiednich punktów załadunku. Sortowanie będzie odbywać się 
zdalnie – podczas przemieszczania się przenośników przez sortownię, komputer 
centralny przydzieli im rampę załadunkową oraz przekaże informacje o kolejności 
załadunku. Przenośniki będą ustawiały się tak, aby umożliwić późniejszy, zgodny 
z trasą, wyładunek przesyłek. Większość dostarczonych przez mobilne przenośni-
ki przesyłek obsługiwana będzie przez ramiona robotów i umieszczana w autono-
micznych pojazdach. Część drobnych przesyłek natomiast zostanie załadowana 
na drony, które będą mogły dotrzeć nawet do nieosiągalnych dla aut destynacji. 
Przesyłki przeznaczone bezpośrednio do klientów indywidualnych, którzy znaj-
dują się w  otoczeniu sortowni (w  odległości 5  km), ładowane będą na mobilne 
roboty do transportu przesyłek. Wszystkie te czynności nadzorowane będą przez 
pracowników, odpowiadających także za przepływ pracy czy procesowanie nie-
standardowych przesyłek.

Korzyści płynących z wykorzystania rozwiązań robotyki w sortowniach jest 
wiele. To przede wszystkim zwiększona prędkość obsługi przesyłek, elastycz-
ność, wyższa produktywność, a co za tym idzie – wyższa jakość świadczonych 
klientom usług. 

Podsumowanie

Przewiduje się, że sektor logistyczny będzie w  nadchodzących latach cierpiał 
z powodu braku wykwalifikowanej siły roboczej. Jest to pole do wprowadzenia 
robotów, które wesprą pracowników w codziennych obowiązkach i zmniejszą za-
potrzebowanie na ludzi do pracy. Pozwolą na to zmniejszające się bariery techno-
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logiczne czy finansowe. Stosunkowo tanie sensory i szybkie komputery sprawiają 
dodatkowo, że pomysły wcześniej niemożliwe do zrealizowania staną się osiągal-
ne. Prym w dziedzinie robotyki wiedzie Amazon, który inwestuje potężny kapitał 
w rozwój robotyki każdego roku28. 

Przed robotyką jest jeszcze długa droga, zanim rozwiązania staną się dostęp-
ne dla większości przedsiębiorstw, jednak widać znaczący trend w ich rozwoju 
i zmniejszanie się kosztów produkcji robotów. Roboty staną się ponadto bar-
dziej widoczne i  zaczną bezpośrednio oddziaływać na nasze domy, ulubione 
sklepy czy biura, w  których pracujemy. Styczność społeczeństwa z  robotami 
będzie zatem czymś codziennym. Ludzie nie będą się bali przemieszczać po 
chodniku razem z robotami czy powierzać im swoich zakupów do dostarcze-
nia. Wykorzystując cloud computing, będzie można także zarządzać wieloma 
robotami pracującymi w jednym centrum dystrybucji czy w sortowni. Liderzy 
muszą zrozumieć tę technologię i zacząć planować przyszłość firm opartą na 
rozwiązaniach robotyki, bowiem postęp w tworzeniu coraz to nowych rozwią-
zań widoczny jest niemal codziennie. Kwestią nie jest zatem, czy roboty będą 
w przyszłości wspierać logistykę, ale raczej, kiedy to nastąpi i na jaką skalę. 
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Wstęp

Jednym z najbardziej widocznych problemów komunikacyjnych występujących 
obecnie na drogach jest stale wzrastający poziom kongestii transportowej. Zja-
wisko to dotyka nie tylko duże zespoły miejskie, ale w mniejszym lub większym 
stopniu jest obecne praktycznie w każdym obszarze zamieszkałym. Jego negatyw-
ne skutki odczuwa coraz większa liczba mieszkańców na całym świecie, a straty 
materialne ponoszone z tego tytułu są znaczące. Niestety, bardzo często wypra-
cowanie kompleksowych rozwiązań i metod walki z kongestią transportową leży 
poza zasięgiem finansowym i legislacyjnym samorządów lokalnych, tak więc po-
szukiwanie zaawansowanych i skutecznych narzędzi powinno stać się priorytetem 
oraz stanowić trzon polityki transportowej nie tylko dla administracji lokalnej, ale 
też musi być realizowane i koordynowane na szczeblu centralnym.

Wybór i  opracowanie właściwych narzędzi ograniczania kongestii transpor-
towej nie jest zadaniem łatwym. Wymaga gruntownej analizy aktualnej sytuacji 
panującej w mieście oraz skonfrontowania jej z możliwościami finansowymi bu-
dżetu, przestrzenną specyfiką danego obszaru, istniejącymi możliwościami tech-
nicznymi i  technologicznymi, ale także oczekiwaniami lokalnej społeczności. 
Rozwiązania takie nie mogą odpowiadać tylko na doraźne potrzeby, muszą brać 
pod uwagę aspekt przyszłościowy. Zaznaczyć również trzeba, że ograniczanie po-
ziomu kongestii transportowej w miastach nie może być celem samym w sobie, 
lecz powinno stać się częścią dużo szerszych działań prowadzonych w sposób cią-
gły, polegających na regularnym analizowaniu aktualnych potrzeb mieszkańców 
oraz rozwiązywaniu problemów występujących w mieście. Skuteczność nowych 
realizacji zależeć będzie nie tylko od liczby i  skali wybranych rozwiązań, lecz 
przede wszystkim od stopnia ich współdziałania oraz wykorzystania w  sposób 
zintegrowany. Takie podejście pozwala na wykorzystanie pełnych możliwości ofe-
rowanych przez każde z narzędzi i uzyskanie efektu synergii.

http://dx.doi.org/10.18778/8142-085-3.13

http://dx.doi.org/10.18778/8142-085-3.13
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1. Istota zjawiska kongestii transportowej

Termin kongestia sięga korzeniami do łacińskiego czasownika congero, który 
oznacza ‘zbierać, gromadzić’. Źródło wyrazu nie jest jednak pochodzenia łaciń-
skiego, gdyż w  tym języku nie występuje jego odmiana rzeczownikowa. Słowo 
kongestia wywodzi się od angielskiego słowa congestion, co na język polski prze-
tłumaczyć można jako „nagromadzenie krwi w jakiejś części ciała1”. Jest to więc 
termin stricte medyczny, przejęty przez nauki ekonomiczne, na gruncie których 
odnosi się do konsumpcji dóbr publicznych, w sytuacji gdy więcej niż jeden klient 
zainteresowany jest nabyciem danej usługi (Szołtysek, 2011: 48). Jak mogłoby 
wynikać z powyższej definicji, kongestia jest zjawiskiem powszechnym, występu-
jącym niezwykle często, praktycznie w każdym aspekcie funkcjonowania społe-
czeństwa. To jednak niepełny obraz, a zagadnienie jest o wiele bardziej złożone. 
Aby wystąpiła kongestia, spełnione muszą być trzy następujące warunki:

1) występowanie w określonym czasie większej liczby użytkowników danego 
dobra lub nabywców danej usługi,

2) zużycie przez konsumenta pewnych zasobów, np. wykorzystanie jakichś 
dóbr lub ubytek czasu,

3) bezpośrednia zależność pomiędzy czasem nabycia danego dobra a wolu-
menem zasobów na jego jednostkę (Tomanek, 2004: 60).

Istnienie powyższych warunków szczególnie widoczne jest w transporcie. Dało 
to początek nowemu, bardziej szczegółowemu terminowi, jakim jest kongestia 
transportowa (Tomanek, 2004). Występować może ona zarówno w sieci transpor-
towej (na liniach transportowych, reprezentowanych przez drogę pokonywaną 
przez dany pojazd, w punktach transportowych, np. przystanki), jak i w samych 
środkach transportu (np. w autobusach) (Tomanek, 2004). 

Wystąpienie kongestii transportowej zawsze prowadzić będzie do znaczących 
niedogodności w ruchu ulicznym. Pomimo że skutek kongestii zawsze będzie taki 
sam, to jej charakter może się znacząco różnić. Wyodrębnia się dwa rodzaje kon-
gestii transportowej:

1) kongestia przypadkowa (z ang. random congestion lub non-recurring con-
gestion) – spowodowana jest zdarzeniami przypadkowymi, których wy-
stąpienie ciężko lub nie sposób przewidzieć, np. złe warunki pogodowe, 
wypadki, wydarzenia wpływające na zwiększenie ruchu (np. protesty, kon-
certy);

2) kongestia cykliczna (z ang. reccurring congestion) – związana jest z nad-
miernym popytem transportowym, znacznie przekraczającym przepusto-
wość drogi, występującym np. podczas godzin szczytu (Tomanek, 2004).

1 J. Maćkiewicz, Co znaczy wyraz „kongestia”, http://fil.ug.edu.pl/strona/15148/znaczy_wyraz_
kongestia [dostęp 11.04.2017].
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Kongestia transportowa to zjawisko zdecydowanie niepożądane. Aby skutecz-
nie ją ograniczać, konieczne jest poznanie jej istoty oraz czynników ją wywołują-
cych. Przyczyny wystąpienia kongestii transportowej można podzielić na cztery 
główne kategorie:

1) wszystkie zdarzenia drogowe oddziałujące na płynność i  szybkość prze-
mieszczania się pojazdów, czyli:
• incydenty drogowe – sytuacje zakłócające prawidłowy ruch drogowy, 

wpływające na zmniejszenie wydajności pasów ruchu, czyli wszelkie-
go rodzaju kolizje, wypadki, ale i zdarzenia mające miejsce poza drogą, 
które rozpraszają uwagę kierowców,

• roboty drogowe – prace naprawcze lub konstrukcyjne podejmowane za-
równo na drodze, jak i w jej okolicy, powodujące ograniczenie przepu-
stowości jezdni poprzez wprowadzanie zwężeń lub ruchu wahadłowego, 
zmniejszenie liczby pasów ruchu lub całkowite zamknięcie drogi,

• warunki atmosferyczne – wszelkiego rodzaju opady, mgła, smog czy 
rażące słońce, powodujące pogorszenie widoczności lub zmniejszenie 
przyczepności pojazdu, co skutkuje znacznym zmniejszeniem prędko-
ści poruszania się,

2) wzrastająca konieczność przemieszczania się, a więc:
• zmiany w intensywności przepływów – godziny szczytu związane z po-

trzebą dotarcia do miejsca pracy, a wobec tego znaczne zwiększenie się 
liczby samochodów na drogach skutkujące obniżeniem prędkości poru-
szania się pojazdów, pomimo braku wystąpienia konkretnych zdarzeń 
drogowych,

• wydarzenia nietypowe – wszelkie zdarzenia zachodzące incydentalnie, 
czyli koncerty, zawody sportowe, targi itp., znacząco wpływające na 
płynność i wielkość ruchu w pobliżu miejsca ich organizacji, jak rów-
nież katastrofy naturalne czy ataki terrorystyczne uniemożliwiające lub 
utrudniające przemieszczanie się,

3) fizyczne właściwości dróg, to jest:
• instrumenty kontroli ruchu – brak synchronizacji sygnalizacji świetl-

nej z warunkami panującymi na drodze lub pozostawianie jej aktywnej 
w nocy,

• wydajność dróg – graniczna wielkość, jakiej mogą sprostać jezdnie, wy-
nikająca m.in. z liczby pasów ruchu czy ich szerokości,

4) inne, to znaczy:
• efekt fali – niewielkie odległości pomiędzy pojazdami w sytuacji nagłego 

zmniejszenia prędkości ruchu przez jeden pojazd powodujące ograni-
czenie prędkości wielu innych samochodów,

• efekty wizualne – wszelkiego rodzaju czynniki rozpraszające, czyli 
obiekty występujące w okolicy drogi, prowadzące do obniżenia uwagi 
kierowcy, np. billboardy,
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• zaplanowane ograniczenia ruchu – przykładowo mogą to być punkty 
poboru opłat na autostradach,

• zmiany przebiegu jezdni – skrzyżowania, ostre podjazdy lub zakręty 
skutkujące zmniejszeniem prędkości poruszania się pojazdów,

• manewry użytkowników dróg – zmiany pasa powodujące zatrzymanie 
ruchu lub znaczne jego spowolnienie, np. przy zwężeniach, konieczność 
zmiany wielu pasów ruchu, poszukiwanie pasa o  największym tempie 
przemieszczania się, próby omijania już istniejących zatorów poprzez po-
ruszanie się wolnym pasem przeznaczonym do jazdy w innym kierunku 
oraz jego zmiana w ostatnim możliwym momencie, często powodująca 
zakorkowanie się również przejezdnego pasa (Tomanek, 2004: 52–60).

Pojawienie się kongestii transportowej wywołane może być wystąpieniem tyl-
ko jednego z powyższych czynników lub akumulacją wielu z nich (tzw. efekt nega-
tywnej synergii). Przyczyny ją powodujące są od siebie ściśle zależne i wzajemnie 
się przenikają. Praktycznie niemożliwe jest więc bezbłędne przewidzenie miejsca 
i czasu wytworzenia się zatoru. Wynika to m.in. z różnego poziomu ruchu w po-
szczególnych dniach, jak i z nieregularności występowania zdarzeń drogowych. 
Możliwe jest tylko określenie miejsc podatnych na kongestię oraz takich, w któ-
rych zawsze ona występuje.

Kongestia transportowa jest zjawiskiem niezaprzeczalnie negatywnym, wpły-
wającym praktycznie na każdy aspekt życia współczesnego człowieka. Nie sposób 
również pominąć jej wpływu na środowisko naturalne. Nie jest to jednak zjawisko 
nowe, lecz towarzyszy naszej cywilizacji od początku jej istnienia. Ciągły rozwój 
oraz związana z nim zwiększona potrzeba mobilności dodatkowo je intensyfikuje. 
Ograniczanie tego problemu lub nawet całkowita jego niwelacja to aktualnie jed-
no z najważniejszych i najtrudniejszych zadań stojących przed społeczeństwem.

2. Instrumenty przyczyniające się do obniżania 
poziomu kongestii transportowej

Istnieje wiele narzędzi ograniczania kongestii transportowej. Nie oznacza to jednak, 
że wszystkie rozwiązania będą spełniać swoje zadanie w każdym mieście. Ich sku-
teczność zależeć będzie m.in. od przestrzennej charakterystyki miasta, stopnia za-
możności jego mieszkańców czy zastosowania innych rozwiązań. Wszystkie z tych 
narzędzi można natomiast przypisać przynajmniej do jednej z trzech grup:

1) rozwiązania organizacyjne,
2) rozwiązania finansowe,
3) rozwiązania techniczne.
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Każda z tych grup jest ściśle związana z pozostałymi, a więc wytyczenie stałej 
granicy pomiędzy nimi jest praktycznie niemożliwe. Wiele narzędzi przyczynia-
jących się do zmniejszenia zatłoczenia panującego na drogach zaliczyć można 
do więcej niż jednej kategorii. Cechą wspólną wszystkich narzędzi ograniczają-
cych kongestię transportową jest natomiast sukcesywne zmniejszanie liczby sa-
mochodów osobowych oraz ciężarowych na rzecz innych środków i  sposobów 
przemieszczania się. Narzędzia te mogą mieć charakter pozytywny lub negatyw-
ny. Oddziaływanie pozytywne wiązać się będzie z aktywizacją mieszkańców, ak-
cjami i kampaniami marketingowymi czy szeregiem korzyści (np. materialnych) 
dla osób postępujących w  sposób zgodny z  założeniami polityki transportowej 
miasta2. Natomiast charakter negatywny tychże narzędzi to wszelkie obostrzenia 
dla ruchu samochodowego, zakazy czy dodatkowe opłaty. 

Narzędzia organizacyjne w głównej mierze mają wpływać na zachowania ko-
munikacyjne mieszkańców miast, a także na przedsiębiorców w nich działających. 
Powinny stanowić trzon działań podejmowanych przez podmioty kształtujące 
politykę transportową miasta, ponieważ to one stwarzają podstawy do dalszych 
działań. Narzędzia organizacyjne przyczyniające się do ograniczania zjawiska 
kongestii transportowej to m. in.:

1) zwiększanie atrakcyjności transportu zbiorowego – priorytetem w działa-
niach władz miasta powinno być przeniesienie ciężaru z transportu pry-
watnego na publiczny. Służyć temu mogą rozmaite działania związane 
z  promocją transportu miejskiego (reklamy, programy edukacyjne), jak 
również usprawnienia i  udogodnienia zarówno na drogach, jak i  w  sa-
mych środkach komunikacji;

2) separacja ruchu rowerowego oraz systemy wypożyczania rowerów – stworze-
nie warunków do bezpiecznego poruszania się rowerami oraz możliwości ich 
wypożyczania powinno znacząco przyczynić się do zmniejszenia zatłoczenia 
na drogach. Stacja służąca do wypożyczania jednośladów zajmuje około 2–3 
standardowych miejsc parkingowych dla samochodów i  potrafi pomieścić 
do 10 rowerów. Obserwacje pokazują, że z jednego wypożyczonego roweru 
dziennie skorzystać może nawet 15 osób, co stwarza możliwość podróżowania 
nawet dla 150 użytkowników takiej stacji (Biała Księga Mobilności, 2015: 119);

3) system nocnych dostaw do sklepów – wiele dostaw jest wciąż realizowa-
nych rano, często podczas trwania szczytu komunikacyjnego. Przyczynia 
się to zarówno do zwiększenia liczby samochodów przemieszczających się 
wtedy po ulicach, jak również do zablokowania niektórych pasów ruchu3. 

2 CIVITAS. Cleaner and better transport in cities, Policy Advice Notes. Promowanie nowej kultury 
mobilności w miastach, s. 2–5, http://www.civitas.eu/sites/default/files/civitas_ii_policy_
advice_notes_08_promotion_and_education_pl.pdf [dostęp 12.04.2017].

3 Zablokowanie pasów ruchu z reguły wynika z braku miejsc postojowych dla samochodów 
dostarczających ładunki do sklepów. Konieczne jest więc wytyczenie takich miejsc, a czasem 
nawet osobnych pasów przeznaczonych tylko i wyłącznie na rozładunek, aby wyładowywane 
pojazdy nie utrudniały ruchu innym jego uczestnikom.
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Konieczne może okazać się wydanie odpowiednich regulacji prawnych 
wymuszających nocne dostawy. Prowadzenie zaopatrzenia w  nocy nie 
będzie wpływać na tworzenie się zatorów komunikacyjnych, gdyż w tym 
okresie ruch jest minimalny; 

4) kooperacja i konsolidacja dostaw – w praktyce każde przedsiębiorstwo ko-
rzysta z odrębnego, indywidualnego systemu dostaw. Często również zda-
rza się sytuacja, w której różni dostawcy dowożą towary do tego samego 
odbiorcy. Powoduje to znaczne zwiększenie liczby samochodów dostaw-
czych na ulicach. Dodatkowo wiele ich przebiegów jest pustych lub z nie-
pełnym załadunkiem. Dobrym rozwiązaniem jest zintegrowanie dostaw 
różnych przedsiębiorstw oraz konsolidacja ładunków przeznaczonych do 
jednego odbiorcy. Oprócz tego planowanie optymalnej trasy pomiędzy 
kilkoma punktami dostawy pozwoli zmniejszyć liczbę przejeżdżanych 
kilometrów, co nie pozostanie bez wpływu na środowisko. Rozwiązanie 
takie wymaga jednak stworzenia wspólnej platformy dla wszystkich zain-
teresowanych, a więc zarówno dla właścicieli sklepów czy punktów usłu-
gowych, jak i dla dostawców. Nie jest to zadanie proste, jednak jego reali-
zacja umożliwia uzyskanie efektu synergii i  znaczne ograniczenie liczby 
samochodów dostawczych poruszających się po ulicach miasta. Co więcej, 
dostawy towarów można połączyć z  jednoczesnym odbiorem odpadów 
opakowaniowych, co dodatkowo zmniejszy liczbę wykonywanych kursów 
(Kauf, 2010: 41–44);

5) zmiana organizacji ruchu – ulice wcześniej dwukierunkowe zostają zamie-
nione na jednokierunkowe, wprowadza się zakazy wjazdów (z reguły dla 
określonej grupy pojazdów) czy wykonywania pewnych manewrów. Nowe 
rozplanowanie ruchu oraz próba zoptymalizowania przepływów na istnie-
jącej już sieci transportowej również potrafią zmniejszyć poziom występu-
jącej kongestii transportowej.

Narzędzia finansowe w dużej mierze opierają się na zniechęcaniu mieszkańców 
miasta do korzystania z prywatnych samochodów poprzez stosowanie różnego 
rodzaju opłat. Są to więc w głównej mierze narzędzia negatywnego oddziaływa-
nia na zachowania komunikacyjne. W grupie tej jednak znajdują się również in-
strumenty pozytywnego oddziaływania, które pozwalają uczestnikom ruchu na 
znaczne oszczędności (np. mniejsze wydatki na paliwo). Do grupy finansowego 
oddziaływania zaliczają się takie narzędzia, jak:

1) polityka parkingowa – w dzisiejszych czasach wiele centrów dużych miast 
(a więc obszarów występowania największej kongestii transportowej) cha-
rakteryzuje się przewagą popytu na miejsca parkingowe nad ich fizyczną 
ilością (Thiem i in., 2015: 39–41), a w szczególności zbyt małą pojemno-
ścią parkingową w dzień oraz nadmiarem miejsc postojowych w nocy (Po-
lityka parkingowa miasta Płock…, s. 9). Stan taki generuje dodatkowy ruch 
uliczny powodowany przez osoby poszukujące miejsca do pozostawienia 
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swojego pojazdu. Co więcej, samochody te poruszają się bardzo wolno, 
utrudniając ruch innym i powiększając przy tym kongestię transportową. 
Wprowadzenie restrykcyjnej polityki parkingowej zwiększa rotację pozo-
stawianych pojazdów (skracając czas potrzebny na znalezienie wolnego 
miejsca parkingowego) oraz zniechęca mieszkańców do użytkowania sa-
mochodu osobowego;

2) opłaty za korzystanie z dróg – aby dodatkowo zniechęcić ludzi do użytko-
wania samochodów prywatnych, można wprowadzić na wybranych obsza-
rach system poboru opłat wjazdowych. Jedną z głównych zalet tej koncep-
cji jest fakt, że nie wpływa ona tylko i wyłącznie na osoby pozostawiające 
swój samochód w centrum miasta (a więc głównie ludzi tam pracujących), 
lecz także na osoby tylko przez nie przejeżdżające. Co więcej, system ten 
może wymusić na mieszkańcach użytkowanie jedynie samochodów speł-
niających określone normy emisji spalin (np. Europejski Standard Emisji 
Spalin EURO 6) poprzez stosowanie systemu ulg dla samochodów ekolo-
gicznych (Innovative Demand Management Strategies…, s. 4);

3) preferencje dla Carpooling4 – idea carpoolingu polega na zapełnianiu sa-
mochodu, w  celu maksymalnego jego wykorzystania. Średnie napełnie-
nie samochodu w Warszawie (podobnie jak w innych miastach tak Polski, 
jak i Europy) wynosi 1,3 osoby/samochód5. Wspólne przejazdy niosą ze 
sobą same korzyści – zmniejszenie zatłoczenia na ulicach, podział kosztów 
związanych z zakupem paliwa oraz umożliwienie dojazdu do celu osobom 
nieposiadającym własnego środka lokomocji bez konieczności dokonywa-
nia wielokrotnych i uciążliwych przesiadek. Warunkiem koniecznym jest 
jednak posiadanie takiego samego celu podróży (ew. celu podróży leżące-
go na trasie przejazdu właściciela samochodu) oraz podróż w tym samym 
czasie. Ten drugi warunek jest trudniejszy do spełnienia, co nierzadko 
przyczynia się do niemożności skorzystania z  tej koncepcji. Najpopular-
niejszymi serwisami oferującymi wspólne przejazdy są w Polsce BlaBlaCar 
oraz Jedziemy Razem, a w Europie Ridfinder6.

Narzędzia techniczne to w  głównej mierze rozbudowa i  modernizacja infra-
struktury transportowej oraz tworzenie Inteligentnego Systemu Transportowego. 
Zabiegi prowadzone w tym zakresie niejednokrotnie ściśle związane są z poprzed-

4 Carpooling zaliczyć można zarówno do narzędzi organizacyjnych, gdyż wiąże się on ze zmianami 
zachowań komunikacyjnych mieszkańców (większe zapełnienie poszczególnych pojazdów), jak 
i do grupy instrumentów finansowych pozytywnego oddziaływania, gdyż w znaczącym stopniu 
wpływa na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez poszczególne osoby. 

5 http://www.ztm.waw.pl/informacje.php?i=157&c=98&l=1 [dostęp13.04.2017].
6 Serwisy te są dostępne pod adresami:

•	 BlaBlaCar – https://www.blablacar.pl/
•	 Jedziemy Razem – http://www.jedziemyrazem.pl/
•	 Ridefinder – http://www.ridefinder.eu/.
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nimi grupami (np. system dynamicznej informacji pasażerskiej, który jest częścią 
Inteligentnego Systemu Transportowego, lub budowa buspasów, czyli rozbudowa 
już istniejącej infrastruktury), zaznaczyć jednak trzeba, że należą one do osobnej 
kategorii. Często również działania te nie przyczyniają się do spadku liczby sa-
mochodów poruszających się po drogach, lecz do optymalizacji ich przepływów. 
Przykładem może być inteligentnie sterowana sygnalizacja świetlna. Ciągły wzrost 
liczby pojazdów poruszających się po drogach wymusza budowanie coraz więk-
szej liczby sygnalizatorów świetlnych, a  te bezpośrednio wpływają na obniżenie 
sprawności ruchu i powstawanie zatorów (Ziemska, 2014: 107). Dobrym rozwią-
zaniem jest lokowanie na skrzyżowaniach kamer monitorujących aktualny poziom 
ruchu. Za pomocą tych danych komputer odpowiednio steruje działaniem sygna-
lizacji świetlnej, zmniejszając czas oczekiwania na przejazd dla pasów bardziej za-
tłoczonych, co skutkuje zwiększeniem płynności ruchu. Nadaje on również prio-
rytet przejazdu pojazdom komunikacji miejskiej. Innym przykładem rozwiązań 
Inteligentnego Systemu Transportowego są tablice informacyjne dla kierowców. 
Wyświetlają one informacje o korkach i wypadkach oraz sugerują objazd zaleca-
nymi drogami7. Dodatkowo informacje o aktualnym ruchu dostępne są na stro-
nach internetowych oraz w aplikacjach mobilnych8. Takie rozwiązania w sposób 
oczywisty zmniejszają poziom kongestii transportowej. Również rozbudowanie 
infrastruktury znacząco przyczynia się do usprawnienia ruchu. Tworzenie nowych 
przystanków autobusowych (a co za tym idzie nowych połączeń), jezdni samocho-
dowych czy torowisk tramwajowych również wpłynie na zmniejszenie zatłoczenia 
na drogach. Często jednak ze względu na ścisłą zabudowę miasta takie rozwiązania 
nie są możliwe9. Ważnym aspektem jest również wyeliminowanie z miasta ruchu 
tranzytowego. Wiele samochodów tylko przejeżdża przez dane miasto, nie zatrzy-
mując się w nim. Dzieje się tak głównie wtedy, gdy dany obszar leży na ważnych 
szlakach komunikacyjnych (np. TEN-T, czyli Transeuropejskiej Sieci Transporto-
wej) lub gdy miasto nie posiada sieci obwodnic pozwalających samochodom na 
jego ominięcie. Kierowcy są więc zmuszeni do przejazdu przez miasto, alterna-
tywna trasa bowiem wiązałaby się z nadłożeniem wielu kilometrów. Wpływa to 
negatywnie nie tylko na poziom kongestii transportowej, ale również na liczbę wy-
padków samochodowych, obniżenie jakości życia mieszkańców (wysoki poziom 
hałasu, zanieczyszczenie środowiska) oraz pogorszenie się stanu dróg. 

7 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, O bydgoskim systemie ITS, 
http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/index.php/pl/inwestycje-i-projekty/2305-o-systemie-its 
[dostęp 13.04.2017].

8 Przykładem takiej interaktywnej strony internetowej udostępniającej informację o aktualnym 
stanie ruchu, jak i o całym systemie, jest strona ITS Bydgoszcz – zob. http://www.its.bydgoszcz.pl/.

9 W wielu miastach budynki ulokowane są bezpośrednio przy samej ulicy, co uniemożliwia 
dobudowę nowych pasów ruchu czy utworzenie linii tramwajowej. Co więcej, nie wszystkie 
ulice przystosowane są do poruszania się po nich dużych pojazdów komunikacji miejskiej, 
takich jak autobusy.
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Istnieje wiele narzędzi służących ograniczaniu kongestii transportowej. Nie 
każde z nich jednak nadaje się do zastosowania we wszystkich miastach. Przy ich 
implementacji należy wziąć pod uwagę specyfikę danego ośrodka miejskiego oraz 
jego przestrzenną charakterystykę. Niewłaściwie dobrane rozwiązanie nie tylko 
nie usunie problemu, ale może go zintensyfikować. Do władz należeć będzie oce-
na sytuacji panującej w mieście i taki dobór narzędzi ograniczających kongestię, 
które najlepiej wpasowywać się będą w specyfikę danego ośrodka miejskiego. Wy-
bór instrumentów walki z zatłoczeniem panującym na drogach należy poprzedzić 
gruntowną analizą problemu, a  sposób ich implementacji dokładnie rozplano-
wać. Warto wzorować się na innych miastach, które z sukcesem wykorzystują już 
wiele istniejących narzędzi do walki z kongestią transportową.

3. System ERP w Singapurze  
– studium przypadku

Singapur to państwo–miasto, które własną państwowość uzyskało dopiero w roku 
1965. Państwo to bardzo dynamicznie się rozwija. W ciągu 50 lat jego istnienia 
PKB per capita wzrósł z  poziomu 516 dolarów amerykańskich (notowanych 
w pierwszych latach istnienia Singapuru) do wielkości 56 284 dolarów w czasach 
obecnych (Singapur: pół wieku azjatyckiego cudu, 2015) (co daje łączny wzrost 
o  prawie 11  000%). Dodatkowo Singapur przoduje w  liczących się światowych 
rankingach ekonomicznych – jest drugim krajem na świecie według kryterium 
wolności gospodarczej (Schwab, 2014: 12) oraz drugą najbardziej konkurencyj-
ną gospodarką świata (Index of Economic Freedom, 2016). Tak znaczny wzrost 
ekonomiczny w  naturalny sposób stymuluje rozwój transportu oraz potrzebę 
przemieszczania się mieszkańców, co nie pozostaje bez wpływu na poziom kon-
gestii transportowej występującej w regionie. Sytuacja taka wymusiła na władzach 
wprowadzenie systemu ograniczającego ruch samochodów prywatnych w  cen-
trum miasta. Dobrym rozwiązaniem okazał się system elektronicznego poboru 
opłat – ERP (Electronic Road Pricing).

System poboru opłat znacząco może przyczynić się do ograniczenia zatłocze-
nia panującego na drogach. Zniechęca on mieszkańców do korzystania z trans-
portu indywidualnego, przyczyniając się przy tym do wzrostu atrakcyjności  
transportu publicznego10. Dodatkowo jest to rozwiązanie o wiele bardziej neutral-
ne niż całkowite wyłączenie z ruchu niektórych obszarów miejskich. 

10 System ERP zwiększa atrakcyjność transportu publicznego zarówno w sposób bezpośredni, 
jak i pośredni. Opłaty za wjazd zazwyczaj przekraczają wysokością ceny biletów na transport 



Andrzej Hanusik, Anna Woźnica154

Największym problemem może się okazać stworzenie skutecznego systemu po-
boru opłat oraz narzędzi kontroli ich wnoszenia. Najpopularniejszym rozwiązaniem 
są abonamenty wjazdowe lub karnety. Nie jest to jednak rozwiązanie idealne, gdyż 
wymaga powołania specjalnej jednostki zajmującej się kontrolą uiszczania opłat 
przez użytkowników dróg. Co prawda, można obowiązek ten przekazać w gestię 
służb porządkowych (takich jak policja czy straż miejska), skutkować to jednak bę-
dzie znacznym ograniczeniem ich efektywności w podstawowym obszarze zadań. 
Dobrym rozwiązaniem okazuje się system elektronicznego poboru opłat (ERP). 
Automatycznie pobiera on opłatę za wjazd oraz kontroluje, czy dany pojazd może 
ją uiścić. W przypadku nieodprowadzenia odpowiedniej kwoty numer rejestracyj-
ny samochodu zostaje przekazany odpowiednim służbom, które następnie zajmują 
się ukaraniem kierowcy. Wymaga to jednak instalowania w samochodach urządzeń 
zintegrowanych z systemem. Sposób działania systemu ERP przedstawia rysunek 1.

Wprowadzenie systemu elektronicznego poboru opłat niesie ze sobą wiele ko-
rzyści. Pełni on swoistą rolę edukacyjną dla społeczności lokalnej, pokazując, ja-
kie koszty są związane z użytkowaniem samochodu osobowego. Środki uzyskane 
z działalności systemu służą nie tylko do zapewnienia bezawaryjnego jego działania, 
lecz są także lokowane w istniejącą infrastrukturę transportową (np. remonty) (In-
novative Demand…: 2). Zmniejsza się liczba samochodów na drogach, a co za tym 
idzie także czas przeznaczany przez użytkowników dróg na dojazdy (Road pricing. 
Necessity or nirvana?, 2012). Jedynym, aczkolwiek znaczącym minusem systemu jest 
konieczność posiadania specjalnego urządzenia w swoim samochodzie. Dla miesz-
kańców danego miasta nie będzie to duży problem, lecz dla osób sporadycznie ko-
rzystających z dróg obszaru objętego systemem ERP już tak. Pomimo posiadanych 
wad system elektronicznego poboru opłat jest bardzo dobrym narzędziem ograni-
czania kongestii transportowej. Jego wprowadzenie oraz bardzo restrykcyjna polity-
ka transportowa, zmuszająca użytkowników prywatnych samochodów osobowych 
do posiadania specjalnej licencji wymagającej odnawiania co dziesięć lat oraz wno-
szenia przy tym opłaty w wysokości od 60 tys. do 100 tys. dolarów singapurskich11 
(stawki ustalane są regularnie przez odrębne przepisy) (Stępniak, 2015) przyniosły 
znaczne oszczędności czasu kierowców. W 2014 roku mieszkańcy Singapuru tracili 
około 31% czasu więcej podczas poruszania się po mieście w  dzień, 50% więcej 
czasu podczas porannych godzin szczytu oraz 59% podczas szczytu wieczornego. 
Ogólna oszczędność czasu mieszkańców tego kraju w roku 2015, w porównaniu do 
roku poprzedniego, wynosiła około 126 godzin na jednego mieszkańca (Traffic con-
gestion improved in Singapore in 2015: Report, 2016).

publiczny, co przyczynia się do wyboru innych sposobów przemieszczania się niż samochód 
osobowy. Jest to bezpośrednie oddziaływanie na atrakcyjność transportu publicznego. Po-
średnimi efektami jest krótszy czas przejazdu autobusów, spowodowany mniejszym zatło-
czeniem panującym na drogach. 

11 Kurs dolara singapurskiego (SGD) na dzień 13.04.2017 wynosił 2,85 złotych za jeden dolar 
singapurski.
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Rysunek 1. Sposób działania systemu ERP

Źródło: opracowanie własne na podstawie Menon, 2003: 10–12. 
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4. Projekt RegLog w Ratyzbonie – studium 
przypadku

Ratyzbona to bawarskie miasto na prawach powiatu o populacji około 150 tysięcy 
ludności. Bardzo wąskie uliczki w obrębie ścisłego centrum miasta, związane ze 
średniowiecznym charakterem zabudowy, nie są w stanie obsłużyć w zadowalają-
cym stopniu ruchu ulicznego. Co więcej, samo stare miasto zajmuje powierzch-
nię około 1 km2, a mieści się w nim około 500 małych sklepów oraz 200 innych 
niewielkich prywatnych przedsiębiorstw (TRAILBLAZER…, 2010: 3). Tak duże 
nagromadzenie punktów handlowo-gospodarczych na tak niewielkim obszarze, 
w połączeniu z niską przepustowością uliczek, doprowadziło do powstawania po-
tężnych zatorów drogowych spowodowanych prowadzonymi dostawami. Ulice 
nie były w  stanie obsłużyć tak dużej liczby samochodów dostawczych. Dodat-
kowo pojazd taki na czas wyładunku musiał się zatrzymać, blokując przy tym 
większą część ulicy.

Rysunek 2. Schemat działania projektu RegLog

Źródło: opracowanie własne na podstawie: TRAILBLAZER…, 2010: 6. 
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Główną przyczyną powstawania zatorów była bardzo duża liczba dostawców 
obsługujących tylko część przedsiębiorców. Rozwiązaniem okazała się budowa 
centrum konsolidacyjnego oraz platformy dla spedytorów, przewoźników, klien-
tów i dostawców pozwalająca na wspólną obsługę dostaw. Koordynacji tych dzia-
łań podjęła się firma BMW (Kauf, 2010: 42).

Centrum konsolidacyjne (GVZ – Güterverkehrzentrum) zostało wybudowane 
na południowy wschód od miasta. Towary są odbierane od dostawców i  prze-
wożone do centrali, gdzie produkty od różnych dostawców, a przeznaczone dla 
jednego odbiorcy zostają spaletyzowane. Następnie gotowe palety dla poszczegól-
nych odbiorców są ładowane do jednego samochodu i systematycznie rozwożone 
(TRAILBLAZER, 2010: 5–6). 

Odbiór od dostawców wykonywany jest przez jednego spedytora. Co więcej, 
pojazdy wykorzystywane są także do odbioru materiałów zużytych, a  więc re-
alizowane są również zadania logistyki odwrotnej. Osoby współpracujące w ra-
mach projektu RegLog są zmuszone do przestrzegania ustalonych zasad zgodnie 
z  wymaganiami swoich klientów. Oprócz tego samochody zostały wyposażone 
w nadajniki GPS, co pozwala śledzić pozycję zamówionego towaru. Dodatkowo 
zmniejszona liczba samochodów dostawczych znacząco obniża poziom kongestii 
transportowej, a więc zwiększa się terminowość dostaw (Kauf, 2010: 43). Rysu-
nek 2 przedstawia odbiór oraz dostawy ładunków w ramach projektu RegLog.

Kooperacja dostawców pozwala również na uzyskanie efektu synergii. W cią-
gu 11 lat realizowania projektu udało się łącznie zmniejszyć przebieg pojazdów 
o około 55 tys. wozokilometrów, co przekłada się na oszczędności rzędu 12 tys. 
litrów paliwa. Co więcej, każdego dnia zamiast 25 samochodów ciężarowych do 
centrum wjeżdża ich tylko 3–4. W ramach logistyki zwrotnej co roku udaje się 
odzyskać około 1700 ton posegregowanych materiałów przeznaczonych do re-
cyklingu (TRAILBLAZER…, 2010: 7). Rysunek 3 prezentuje efekty wynikające 
z wprowadzenia kooperacji dostawców oraz konsolidacji ładunków w Ratyzbonie. 
Oszczędności zarówno czasu, jak i paliwa są wyraźnie zauważalne. Zatem mniej-
sza liczba samochodów ciężarowych poruszających się po drogach w Ratyzbonie 
pozytywnie wpłynęła na poziom występującej tam kongestii transportowej.

Ratyzbona jest miastem, które bardzo skutecznie poradziło sobie z  redukcją 
samochodów dostawczych w  ścisłym centrum. Ograniczenie to podziałało ko-
rzystnie nie tylko na zmniejszenie zatorów panujących na drogach, ale także 
przyczyniło się do poprawy jakości życia mieszkańców (mniejszy hałas, spadek 
zanieczyszczenia powietrza czy recykling odpadów). Przykład ten pokazuje, że 
istnieją rozwiązania pozwalające na utrzymanie wysokiego poziomu zadowolenia 
zarówno prywatnych przedsiębiorców zamawiających towary, jak też ich dostaw-
ców oraz mieszkańców miasta.

Zachodzi ścisły związek między stopniem zintegrowania funkcjonujących roz-
wiązań a ich skutecznością. Skuteczność wszelkich działań w głównej mierze zależy 
od współdziałania oraz skupienia ich na celu w sposób zharmonizowany, a także od 
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kooperacji poszczególnych elementów różnych systemów. W celu osiągnięcia opty-
malnych rezultatów niezbędne jest wykorzystanie efektu synergii, gdzie nie tylko 
liczba i skala wybranych rozwiązań determinuje finalne efekty, lecz przede wszyst-
kim stopień ich współdziałania oraz wykorzystania w sposób zintegrowany.

Rysunek 3. Przemieszczenia samochodów dostawczych biorących udział w projekcie RegLog 
oraz symulacja przemieszczeń pojazdów niebiorących w nim udziału

Źródło: opracowanie własne na podstawie: TRAILBLAZER…, 2010: 8.

Zjawiskiem bardzo pozytywnym jest dająca się ostatnio wyraźnie zaobserwo-
wać rosnąca świadomość władz miast oraz ich mieszkańców dotycząca skali i zna-
czenia problemu kongestii transportowej. Magistraty dużych zespołów miejskich 
coraz częściej jako zadania priorytetowe wybierają te przyczyniające się do ogra-
niczenia nadmiernego zatłoczenia na drogach. Co więcej, coraz popularniejszy 
„zielony” styl życia oraz dużo łatwiejszy dostęp do alternatywnych, niejednokrot-
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nie ekologicznych środków transportu (np. rowery miejskie czy pojazdy komu-
nikacji zbiorowej, emitujące znacznie mniej szkodliwych substancji na pasażera 
w porównaniu z samochodami prywatnymi) znacząco wpływają na zachowania 
komunikacyjne mieszkańców dużych miast. Coraz wyraźniej widoczna interakcja 
pomiędzy potrzebami społeczności lokalnych a działaniami władz prawdopodob-
nie w przyszłości skutkować będzie ograniczeniem liczby samochodów porusza-
jących się po drogach, a co za tym idzie, również zmniejszeniem poziomu panu-
jącej na nich kongestii transportowej, hałasu czy ograniczeniem zanieczyszczenia 
środowiska naturalnego. Praktycznie niemożliwe jest zupełne wyeliminowanie 
problemu kongestii transportowej występującej na drogach, istnieje jednak duża 
szansa, że w miarę wdrażania usprawnień w istniejącej polityce transportowej na-
stąpi znaczne zmniejszenie jej poziomu.
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Wstęp

W ostatnich latach nasila się występowanie skrajnych warunków pogodowych, 
takich jak ekstremalnie wysokie temperatury, susze czy ulewne deszcze, do tego 
dokłada się postępujący proces urbanizacji i wyjątkowo szybki rozwój infra-
struktury na coraz większych obszarach terenów miejskich. Czynniki te wymu-
szają na nas zastosowanie nowego podejścia do zagospodarowania istniejących 
już zasobów naturalnych oraz wytworzenia nowych obszarów z przeznaczeniem 
dla zieleni miejskiej. 

Celem artykułu jest uświadomienie odbiorcom przyczyn występowania coraz 
bardziej skrajnych zjawisk pogodowych na przestrzeni miejskiej oraz przedsta-
wienie sposobów walki z tymi zjawiskami przy jednoczesnych staraniach o zwięk-
szenie komfortu życia mieszkańców.

1. Błękitno-zielona sieć ze szczególnym 
uwzględnieniem Aglomeracji Łódzkiej

Wystąpienie ekstremalnych warunków pogodowych na przestrzeni ostatnich kil-
ku lat pozwoliło zaobserwować, że w Łodzi stosowane są nieelastyczne systemy 
zagospodarowania wody deszczowej przy wszechobecnej szczelnej „betonowej 
płycie”. Te stosowane okazują się nieużyteczne i nieefektywne. Jednocześnie ro-
sną oczekiwania mieszkańców co do dostępności naturalnej przestrzeni publicz-
nej, jej jakości oraz estetyki. Naprzeciw tym problemom oraz wymogom stara się 
wyjść projekt błękitno-zielonej sieci (Wagner, Krauze, Zalewski, 2013).

http://dx.doi.org/10.18778/8142-085-3.14

http://dx.doi.org/10.18778/8142-085-3.14
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Pojęcie błękitno-zielonej sieci nieodzownie wiąże się z usługami ekosystemów, 
czyli korzyściami, jakie gospodarstwa domowe, gospodarka oraz społeczność 
osiągają dzięki środowisku naturalnemu. Kapitał przyrodniczy staje się zasobem 
generującym usługi ekosystemów będące strumieniem korzyści.

Istnieje silny związek między usługami oferowanymi przez ekosystemy a obec-
nym oczekiwaniem wysokiej jakości życia. Strumień korzyści, jakie oferuje nam 
środowisko naturalne, został przedstawiony w tabeli 11.

Tabela 1. Korzyści usług ekosystemów

Rodzaj usług Korzyści

Siedliskowe

 – tworzenie gleby
 – fotosynteza i produkcja pierwotna
 – cykl hydrologiczny
 – cykl biogeochemiczny (obieg azotu, węgla, siarki, fosforu i innych)

Zaopatrujące

 – żywność (produkty zwierzęce, roślinne)
 – woda
 – leki
 – materiały trwałe (drewno, włókna)
 – produkty przemysłowe (tłuszcze, oleje, barwniki)
 – paliwa
 – wzory do stworzenia analogicznych substancji syntetycznych
 – zasoby genetyczne

Kulturowe

 – rekreacja, turystyka, funkcja estetyczna
 – funkcja edukacyjna
 – inspiracje kulturowe, duchowe i intelektualne
 – funkcja relaksacyjna
 – relacje społeczne

Regulacyjne

 – regulacja klimatu
 – neutralizacja i rozkład opadu
 – oczyszczanie gleb, powietrza, wód
 – kontrola erozji
 – procesy przenoszenia (zapylanie roślin)
 – ochrona przed promieniowaniem UV
 – kontrola rozprzestrzeniania się bakterii i drobnoustrojów
 – łagodzenie ekstremalnych warunków pogodowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie Millennium Ecosystem Assessment, 2005. 

Zmiany klimatu jesteśmy w stanie prognozować obecnie w perspektywie 30–
40 lat, natomiast struktura miast i obszarów zurbanizowanych to zazwyczaj zabu-

1 J. Gorgoń, Znaczenie i rola błękitno-zielonej infrastruktury w adaptacji do zmian klimatu, 
http://www.ietu.katowice.pl/aktual/Poleko2016/4_Gorgon_J_Znaczenie_i_rola_BZI_w_
adaptacji_do_zmian_klimatu_zab.pdf [dostęp 20.04.2017].
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dowa z przeznaczeniem użytkowym na 30–100 lat. Historia dostarcza nam jed-
nak wielu przykładów o wiele dłuższego wykorzystywania tworzonej przez ludzi 
zabudowy2. Ta relacja czasowa sprawia, że polityka miejska związana z adaptacją 
obszarów miejskich do znaczących zmian pogodowych stanowi coraz większe wy-
zwanie i wymusza ich uwzględnienie (Millennium Ecosystem Assessment, 2005).

Łódź jako miasto znajdujące się na granicy wododziału rzek Odry i Wisły, po-
siadające wiele drobnych cieków i aż 18 małych rzek w granicach administracyj-
nych, stanowi idealny obszar do korzystania z usług ekosystemów w pełni ich 
wydajności (Woźniak, 2012). Jednak ciągły rozwój infrastruktury oraz znaczna 
przebudowa w ostatnich latach sprawiają, że brakuje miejsca na obszary natural-
ne. Dopiero w roku 2010 powstała koncepcja zagospodarowania naturalnych te-
renów na obszarach miejskich i podmiejskich o nazwie „Błękitno-Zielona Łódź”. 
Wykorzystywać ma ona zachowany w dobrym stanie oraz zrewitalizowany system 
rzek, ich dolin oraz przynależących do nich obszarów zielonych. Powstanie tej 
sieci ma na celu podtrzymanie ciągłości procesów ekologicznych oraz wsparcie 
usług ekosystemowych w mieście3.

Najważniejszymi z usług ekosystemów, jakie w Łodzi zostały uwzględnione, są 
neutralizacja i rozkład opadu, oczyszczanie powietrza oraz łagodzenie ekstremal-
nych warunków pogodowych. Wykorzystanie potencjału środowiska naturalnego 
pozwala na ograniczenie kapitału wykorzystywanego do łagodzenia negatywnych 
skutków pogody, takich jak:

 – podtopienia i powodzie,
 – wystąpienie zjawiska miejskiej wyspy ciepła.

Zjawisko miejskiej wyspy ciepła polega na występowaniu wysokiej tempera-
tury powietrza w obszarze wysoko zurbanizowanym (zob. ilustr. 1). Niedostatek 
obszarów zielonych i szczelna betonowa pokrywa miasta ograniczają zachodzenie 
takich procesów, jak infiltracja (proces wsiąkania wody w glebę), intercepcja (za-
trzymanie wody na powierzchni roślin) oraz ewapotranspiracja (parowanie wody 
z roślin), które w znaczącym stopniu przyczyniają się do obniżenia temperatury 
na obszarach ich występowania4.

Przeciwdziałanie podtopieniom oraz powodziom wiąże się jednak ze zmia-
ną spojrzenia na rolę wody opadowej w mieście, a co za tym idzie zmianą nadal 
panującej filozofii odwadniania miasta na rzecz nawadniania go. Woda powinna 
przestać być zagrożeniem dla funkcjonowania miasta, a stać się elementem nie-
zbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania, przy zapewnieniu bezpieczeń-
stwa podnoszącym jakość życia. Znajdowanie się na obszarze miejskim większej 
ilości wody wymaga jednak zapewnienia jej odpowiedniej przestrzeni w okresach 

2 Tamże.
3 M. Singer, Projekt „Błękitno-Zielona Łódź”, http://www.uni-logistics.uni.lodz.pl/pliki/Artykul_

Singer_Malgorzata_Blekitno-zielona_Lodz.pdf [dostęp 20.04.2017].
4 Tamże, s. 3.

http://www.uni-logistics.uni.lodz.pl/pliki/Artykul_Singer_Malgorzata_Blekitno-zielona_Lodz.pdf
http://www.uni-logistics.uni.lodz.pl/pliki/Artykul_Singer_Malgorzata_Blekitno-zielona_Lodz.pdf
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nasilonych opadów, tj. większych terenów parków, miejsc rekreacyjnych, rozle-
wisk i zbiorników mogących przyjąć dodatkową objętość retencyjną.

Ilustracja 1. Miejska wyspa ciepła

Źródło: Miejska wyspa ciepła – jak powstaje i jak jej zaradzić, 2014, urbnews.pl.

Sama koncepcja błękitno-zielonej Łodzi w pierwszej kolejności stawia na wła-
ściwe inwestowanie w obszar miejski. Tworzenie, ochrona oraz odpowiednie wy-
korzystanie potencjału naturalnego stają się nadrzędnym celem rozwoju miasta. 
W dalszej kolejności należy brać pod uwagę konieczność zapobiegania i mini-
malizowania negatywnego wpływu, jaki wywierają przeprowadzane w mieście 
inwestycje na życie ludzi. W ostateczności dopiero rozważana jest kompensacja 
bądź naprawa negatywnego wpływu inwestycji na społeczeństwo lub środowisko. 
Prowadzenie inwestycji według tych zasad zostało przedstawione na ilustracji 2 
(Wagner, Krauze, Jurczak, Zalewski, 2015).

Głównymi efektami wprowadzenia koncepcji błękitno-zielonej sieci w Łodzi są 
(Wagner, Krauze, Jurczak, Zalewski, 2015: 1):

 – zapobieganie powodziom, 
 – oczyszczanie wód opadowych,
 – poprawa mikroklimatu,
 – złagodzenie zjawiska miejskiej wyspy ciepła,
 – zmniejszenie zagrożenia chorobami alergicznymi i astmą.
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Ilustracja 2. Zasady prowadzenia inwestycji rozwojowych miast

Źródło: e-czytelnia.abrys.pl, Zielono-błękitna infrastruktura a retencja krajobrazowa  
w miastach, 2015.

Wprowadzenie koncepcji wymaga jednak dostępności czystej wody deszczo-
wej w łódzkiej przestrzeni. Służyć temu ma opracowanie i wprowadzenie w życie 
wielu projektów konstrukcyjnych zwiększających retencję i wsiąkanie wód desz-
czowych oraz sedymentację i transformację zanieczyszczeń. Przykładem takiego 
projektu jest zrealizowany już plan rewitalizacji rzeki, doliny rzecznej oraz stwo-
rzenie parku miejskiego w dolinie Sokołówki. Wszystkie działania realizowane 
były w ramach projektu europejskiego SWITCH (Sustainable Water Manegement 
Improves Tommorow’s Cities’ Health). Ilustracja 3 przedstawia zakres prac oraz 
czasowy postęp w rewitalizacji doliny Sokołówki (Wagner, Krauze, Jurczak, Za-
lewski, 2015).

Kolejnym przykładem projektu wspierającego koncepcję błękitno-zielonej sie-
ci jest ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników wypoczynkowo-rekreacyjnych 
na zasilanej wodą deszczową rzece Bzurze w Arturówku. Zastosowane rozwiąza-
nia z zakresu biotechnologii ekosystemowych pozwalają na oczyszczanie i wydaj-
ną retencję wód deszczowych z terenów miasta zasilających rzekę oraz zbiorniki. 
Jednocześnie zastosowane rozwiązania pozwoliły na odtworzenie zróżnicowa-
nego ekosystemu zbiorników (utworzenie pływających wysp, odtworzenie stref 
roślinności przybrzeżnej oraz zarybienie zbiorników). Ilustracja 4 przedstawia 
schemat działań rekultywacji dla rzeki Bzury i zbiorników rekreacyjnych w Ar-
turówku.

Istnieje wiele rozwiązań o dużo mniejszej skali, które można zastosować w Ło-
dzi, przy czym wiele z nich wymaga gigantycznych nakładów finansowych. Tabe-
la 2 przedstawia przykładowe rozwiązania wspierające koncepcję błękitno-zielo-
nej sieci stosowane w Łodzi.
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Ilustracja 3. Proces rewitalizacji doliny Sokołówki

Źródło: e-czytelnia.abrys.pl, Błękitno-zielona sieć, 2013. 

Objaśnienia:
← kierunek spływu wód deszczowych   ← kierunek przepływu rzeki
BN – rzeka Bzura poniżej zbiorników Arturówek; AD – zbiornik Arturówek dolny; AŚ – zbiornik Ar-
turówek środkowy; AG – zbiornik Arturówek górny; BP – rzeka Bzura powyżej zbiorników Arturó-
wek; BW – rzeka Bzura poniżej ulicy Wycieczkowej; SW – staw przy ulicy Wycieczkowej; W – ulica 
Wycieczkowa; BPW – zbiornik nr 17 w kaskadzie powyżej ulicy Wycieczkowej; UL – zbiornik nr 7 
w kaskadzie powyżej ulicy Wycieczkowej.

Ilustracja 4. System zbiorników wodnych w Arturówku na rzece Bzurze

Źródło: EHREK, Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych „Arturówek” jako 
modelowe podejście do rekultywacji zbiorników wodnych, http://www.arturowek.pl/content/
wdrozenia [dostęp 20.04.2017].
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Tabela 2. Rozwiązania wpierające błękitno-zieloną sieć

Rozwiązanie Opis rozwiązania
Budowanie chodników, dróg i boisk wznie-
sionych w stosunku do przyległej infrastruk-
tury zielonej. Pozwala to na spływanie wód 
opadowych z infrastruktury szarej wprost do 
środowiska naturalnego. Zapobiega to erozji 
oraz wypłukiwaniu niezbędnej roślinom gleby, 
zapiaszczaniu oraz zaśmiecaniu systemów ka-
nalizacyjnych, podtapianiu i zalewaniu chod-
ników i dróg.
Sekwencyjny system sedymentacyjno- biofil-
tracyjny. Służy doczyszczaniu wód opadowych 
odprowadzanych z terenów zurbanizowanych 
do rzek. Intensyfikuje procesy oczyszczania za-
chodzące na małych powierzchniach. Podnosi 
bezpieczeństwo retencji wód w małych otwar-
tych zbiornikach wodnych. 

Pasy roślinności buforowej. Mogą stanowić 
skuteczne narzędzie do kontroli wód opado-
wych. Ograniczają wykorzystanie kanałów 
odprowadzających wodę deszczową poprzez 
zwiększanie powierzchni wsiąkania oraz paro-
wania. Wraz z wysoką roślinnością pozwala to 
na ograniczenie rozprzestrzeniania się hałasu 
na tereny zamieszkane. Stanowi naturalny ele-
ment krajobrazu.

Powierzchnie przepuszczalne. Zwiększają 
wsiąkanie wód opadowych do gleby. Zapo-
biegają podtopieniom i powodziom na dużych 
obszarach parkingów lub dróg z przepuszczal-
nego betonu. 

Niecki retencyjne. Stosowane na zabudo-
wanych osiedlach lub wewnątrz podwórek 
w kształcie studni. Pozwalają na retencjono-
wanie wody spływającej z dachów budynków.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wagner, Krauze, Zalewski, 2013. 
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2. Zielone dachy, żyjące ściany jako przykład 
kreowania krajobrazu miejskiego

Zielone budownictwo, w którego skład wchodzą zielone dachy oraz żyjące ścia-
ny, nie tylko posiada walor estetyczny, ale także pozwala na lepsze wykorzystanie 
ograniczonej przestrzeni miejskiej. Wkomponowanie zieleni w architekturę miej-
ską daje możliwość zwiększenia jakości terenów zurbanizowanych poprzez czę-
ściową rekonstrukcję zieleni utraconej na rzecz budynków mieszkalnych, fabryk 
itp., wchodzących w skład przestrzeni miejskiej.

Wdrażanie nowych projektów i rozwiązań, ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na ochronę środowiska naturalnego, coraz częściej stanowi wyzwanie dla władz 
miasta. Gęsta zabudowa terenu oraz wysoko rozwinięta sieć infrastruktury dro-
gowej negatywnie wpływają na retencję wód opadowych, co w konsekwencji 
przyczynia się do powstania wielu problemów, takich jak powodzie, skażenie wód 
powierzchniowych czy zaburzenie równowagi w obiegu wody deszczowej5.

Innowacyjnym rozwiązaniem wpisującym się w koncepcję zrównoważonego 
rozwoju, stanowiącym częściowe rozwiązanie problemu małej retencji wody na 
terenach wysoko zurbanizowanych, są zielone dachy pokryte różnego rodzaju ro-
ślinnością. Istnieją dwa rodzaje zielonych dachów. Podział ten wynika z rodzaju, 
intensywności zazielenia oraz grubości podłoża. Pierwszy rodzaj to dachy inten-
sywne, na których ze względu na grube podłoże, wynoszące od 20 cm do na-
wet 2–3 m, wysokości, zasadzona może być różnorodna roślinność, np. krzewy, 
trawa, drzewa itp., stąd często są one miejscami rekreacyjnymi. Ten typ dachu 
ze względu na zróżnicowaną roślinność wymaga dużych nakładów pracy zwią-
zanych z pielęgnacją roślin. Drugi rodzaj zielonych dachów stanowią dachy eks-
tensywne, których podłoże jest cienkie, co ogranicza wybór zieleni, jaka może 
być na nich zastosowana. Warunki istniejące na tych dachach sprzyjają głównie 
rozwojowi różnego rodzaju traw, porostów oraz mchów. Stworzenie owych ty-
pów zielonych dachów możliwe jest jedynie na powierzchniach dachowych o pła-
skiej konstrukcji, których spadek wynosi 2–3%. Wymogi te wynikają z faktu, że 
tego typu konstrukcje dachowe przynoszą najkorzystniejsze efekty, jeżeli chodzi 
o retencję wody deszczowej, oraz zapewniają równomierne nasłonecznienie, co 
w przypadku roślin jest istotne dla prawidłowego przebiegu fotosyntezy6.

Zielone dachy składają się z kilku warstw. Typowy układ warstwowy zielonego 
dachu przedstawia ilustracja 5.

5 HYDROIDEA, Mała retencja wód w miastach. Zbiorniki retencyjne i zbiorniki infiltracyjno-
sedymentacyjne, http://www.hydroidea.com/oferta/mala_retencja_wody/ [dostęp 20.04.2017].

6 wymarzony.ogród.pl, Zielone dachy. Sposób na roślinność w mieście i nie tylko, https://
www.wymarzonyogrod.pl/zakladanie-ogrodu/pomysly-na-ogrod/zielone-dachy-sposob-
na-roslinnosc-w-miescie-i-nie-tylko,23_1782.html; Zielony-Dach, Dach intensywny, ogrody 
dachowe, tarasy zielone, https://e-zielonydach.pl/dach-intensywny/ [dostęp 20.04.2017].
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Ilustracja 5. Typowy układ wielowarstwowy zielonego dachu

Źródło: http://www.obud.pl/art,5933,specjalna-papa-zgrzewalna-do-dachow-zielonych----
izolmat-plan-zielony-dach-pye-pv250-s5,d_dachy [dostęp 20.04.2017].

Miastem, które kładzie nacisk na rozbudowę zieleni miejskiej poprzez zacho-
wanie harmonii między budownictwem a florą, jest Hamburg. Polityka miasta 
skupia się na maksymalnym wykorzystaniu powierzchni dachowej pod zasiew 
różnego rodzaju zieleni. Aby przywrócić miastu niegdyś zniszczoną zieleń, do 
roku 2020 pod uprawę oraz zasiew różnorodnej roślinności ma zostać przezna-
czona powierzchnia dachowa o łącznej wielkości 100 hektarów. Ponadto aby za-
chęcić inwestorów do wykorzystywania owego rozwiązania, miasto oferuje dofi-
nansowanie w wysokości 60% kosztów związanych z budową zielonego dachu. 
Niesie to korzyści zarówno dla miasta, jak i samego inwestora, który poprzez po-
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łączenie zielonego dachu z siecią kanalizacyjną może zredukować całkowite opła-
ty za wodę7. Ponadto do zalet zielonych dachów należy zaliczyć8:

 – zmniejszenie negatywnych skutków miejskiej wyspy ciepła (zwiększonej 
temperatury i niskiej wilgotności powietrza nad miastami),

 – izolację budynków zarówno od wysokich, jak i niskich temperatur, co prze-
kłada się na zwiększenie oszczędności energetycznych i finansowych,

 – odciążenie kanalizacji dzięki częściowemu zatrzymaniu wody opadowej 
w glebie zielonych dachów, co dodatkowo zmniejsza ryzyko podtopień,

 – poprawę jakości powietrza na obszarze miejskim,
 – stworzenie nowych miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla społeczności 

miejskiej,
 – stworzenie siedlisk życia i rozwoju różnego rodzaju organizmów żywych 

oraz roślin,
 – zwiększenie ilości zieleni w mieście,
 –  zmniejszenie uciążliwości transportowych, takich jak hałas. 

W Polsce najbardziej znanym przykładem wykorzystania zielonego dachu jest 
dach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie o powierzchni 1 ha, z czego 5111 m2 
stanowi roślinność. Na wyjątkowość warszawskiego ogrodu składają się dwa pozio-
my: górny o powierzchni 1,0 ha oraz dolny o powierzchni 1,5 ha, pomiędzy którymi 
umiejscowiona jest kaskada wodna czyniąca to miejsce jeszcze bardziej relaksującym 
i naturalnym ze względu na szum wody. Zachwyt wzbudza także zarybiony staw, 
chętnie odwiedzany przez kaczki. Roślinność skomponowana jest w taki sposób, aby 
można było ją podziwiać bez względu na porę roku. Górny poziom stanowią głównie 
pnącza, krzewy iglaste i liściaste oraz małe drzewka. Dodatkowo wprowadzono po-
dział według takich kryteriów jak kolor, zapach czy kształt roślin. Krzewy kwitnące 
na pomarańczowo oraz żółto stanowią tak zwany ogród złocisty, który usytuowany 
jest w północnej części zielonego dachu. Dodatkowo krajobraz urozmaicają między 
innymi pnącza oraz drzewka karagany syberyjskiej (odmiana Pendula).Wschodnią 
cześć zielonego dachu zajmują różne odmiany wierzby: szwajcarska, całolistna żył-
kowata, kosodrzewina, jałowiec odmiany Pfitzera Mint Julep oraz pięciornik krze-
wiasty o białej barwie kwiatów. Ze względu na kolorystykę roślin ta część zielonego 
dachu nazywana jest srebrnym ogrodem. Od południa możemy podziwiać ogród 
karminowy, w którym dominującymi barwami są odcienie różu i czerwieni za spra-
wą takich roślin, jak: krzewuszka cudowna Foliis Purpureis, powojnik alpejski Francis 
Rivis oraz rozchodnik okazały. Na kształtowanie krajobrazu zieleni wpływ mają tak-
że liczne drewniane konstrukcje oraz tarasy pokryte winoroślami typu Zilga i hor-

7 zielona.infrastruktura.pl, Strategia zielonych dachów miasta Hamburg – wywiad, 2016, http://
zielonainfrastruktura.pl/strategia-zielonych-dachow-miasta-hamburg-wywiad/ [dostęp 
20.04.2017].

8 Miasto Jest Nasze, Zielona dachy i ich zalety, 2015, http://miastojestnasze.org/zielone-dachy-
i-ich-zalety/ [dostęp 20.04.2017].
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tensją pnącą. Wkomponowanie ścieżek w stworzoną przestrzeń pozwala podziwiać 
każdy zakątek ogrodu, a także panoramę Warszawy i Wisły. Dodatkową atrakcją dla 
zwiedzających lub odpoczywających jest możliwość podziwiania wnętrza biblioteki 
dzięki dużym oknom oraz szklanej konstrukcji dachu9.

Fragment ogrodu na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przedsta-
wia ilustracja 6.

Ilustracja 6. Ogród na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego

Źródło: http://www.dachy.info.pl/branza/dach-dzisiaj-i-jutro/ [dostęp 20.04.2017].

Wpasowywanie zieleni w architekturę obszarów wysoko zurbanizowanych 
jest popularne na całym świecie ze względu na zwiększenie walorów estetycz-
nych miast oraz daleko idące korzyści. Coraz większa świadomość konieczności 
ochrony środowiska naturalnego oraz postęp naukowy w dziedzinie inżynierii 
budownictwa stwarzają nowe możliwości odbudowy szaty roślinnej. Przykładem 
wykorzystania nauki do umiejscowienia zieleni w centrum miasta jest znajdujący 
się w mieście Fukuoka w Japonii budynek o nazwie ACROS Fukuoka Prefectural 
International Hall pokazany na ilustracji 7. 

9 Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Ogród, http://www.buw.uw.edu.pl/index.php?-
option=com_content&task=view&id=286&itemid=91 [dostęp 20.04.2017].
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Ilustracja 7. Panorama japońskiego budynku ACROS Fukuoka Prefectural International Hall

Źródło: T. Justin, (2007), Amazing Green Building: The ACROS Fukuoka, https://metaefficient.com/
architecture-and-building/amazing-green-building-the-acros-fukuoka.html [dostęp 20.04.2017].

Jedna strona budynku przypomina wyglądem typowy biurowiec złożony z dużej 
liczby okien tworzących szklane ściany. Drugą stronę stanowi dach pokryty 35 tys. 
roślin reprezentujących 76 gatunków (Justin, 2007). Budynek służy jako centrum 
wymiany międzynarodowej, kulturalnej oraz informacyjnej. Posiada między inny-
mi liczne sale konferencyjne, salę muzyczną, Galerię Sztuki Takumi oraz muzeum. 
Jego całkowita powierzchnia wynosi 97 252 m2, obiekt składa się z 14 kondygnacji 
nad ziemią i 4 pięter pod ziemią, które pełnią funkcję parkingów10.

W niektórych krajach, takich jak Hiszpania czy Stany Zjednoczone, zielone 
dachy zaczęto stosować na dachach autobusów komunikacji miejskiej, tworząc 
w ten sposób mobilne ogrody. Dzięki temu podczas upałów możliwe jest zmniej-
szenie zużycia energii na klimatyzację wnętrza pojazdu. Ponadto mobilne ogrody 
przyczyniają się do pochłaniania dwutlenku węgla i produkcji tlenu, co korzystnie 
wpływa na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza (Hernandez, 2012; zielona.
infrastruktura.pl, 2015). Przykład mobilnego ogrodu z wykorzystaniem pojazdu 
przedstawia ilustracja 8.

10 Greenroofs.com, ACROS Fukuoka Prefectural International Hall, http://www.greenroofs.
com/projects/pview.php?id=476 [dostęp 20.04.2017].
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Ilustracja 8. Mobilny zielony dach na autobusie

Źródło: P. Hernandez, 2012.

Rozwiązanie podobne do zielonych dachów stanowią żyjące ściany, ich na-
zwa pochodzi od roślinności, którą ściana jest porośnięta. Pionowe ogrody 
doskonale sprawdzają się jako bariera chroniąca przed hałasem oraz pochła-
niająca zanieczyszczenia generowane przez pojazdy. Nowatorskie rozwiązanie 
zostało wprowadzone między innymi w Poznaniu przez market Leroy Merlin. 
Żyjąca ściana stanowi wyjście na zewnątrz terenu handlowego, gdzie znajduje 
się dział z produktami ogrodowymi. Nawadnianie oraz dostarczanie roślinom 
odpowiedniej ilości nawozów odbywa się w sposób całkowicie zautomatyzo-
wany. Nadmiar wody opadowej zbierany jest natomiast do specjalnie skonstru-
owanych koryt. Do pokrycia ściany budynku wykorzystano głównie rośliny zi-
mozielone, jak na przykład runianka i rozchodnik. W odróżnieniu od zielonych 
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dachów żyjące ściany wymagają większych zabiegów pielęgnacyjnych, które 
polegają na przycinaniu roślin, wycinaniu chwastów, roślin samosiejek oraz do-
starczeniu odpowiedniej ilości nawozów. Dodatkowo konieczne jest czyszcze-
nie systemu nawadniania11. Projekt żywej ściany wdrożony przez market Leroy 
Merlin przedstawia ilustracja 9.

Ilustracja 9. Żywa ściana w Poznaniu

Źródło: D. Skarżyński, Żyjące ściany – przegląd inwestycji zrealizowanych w Polsce, Garden 
over the head, fot. Witold Harbacewicz, http://psdz.pl/publikacje/ZIELONE%20DACHY%20
I%20ZYJACE%20SCIANY%20-%20SYSTEMOWE%20ROZWIAZANIA%20I%20PRZEGLAD%20
INWESTYCJI%20W%20POLSKICH%20GMINACH.pdf [dostęp 20.04.2017].

Zielone dachy oraz żyjące ściany pozwalają zamienić szary krajobraz w prze-
strzeń zieloną, bardziej przyjazną człowiekowi oraz ptakom i owadom, podnosząc 
jednocześnie jakość życia społecznego na obszarach zurbanizowanych.

11 D. Skarżyński, Żyjące ściany – przegląd inwestycji zrealizowanych w Polsce, s. 13–18, http://psdz.pl 
/publikacje/ZIELONE%20DACHY%20I%20ZYJACE%20SCIANY%20-%20SYSTEMOWE%20
ROZWIAZANIA%20I%20PRZEGLAD%20INWESTYCJI%20W%20POLSKICH%20GMINACH.pdf 
[dostęp 20.04.2017].
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Podsumowanie

Liczne projekty tworzenia i wykorzystywania małych ekosystemów pokazują, iż 
takie zagospodarowanie przestrzeni miejskiej cieszy się aprobatą miejscowej spo-
łeczności, która zyskuje nowe miejsce wypoczynku oraz rekreacji na „starym” ob-
szarze miasta. Przybywające coraz to nowe obiekty, w których możemy zauważyć 
rosnącą zieleń, są dowodem na to, że możliwe jest spójne i efektowne połączenie 
infrastruktury budowlanej z infrastrukturą zieleni. Rozwiązania tego typu przy-
czyniają się do oszczędności finansowych, promowania ekologicznych rozwiązań, 
a zarazem pokazują, jakie możliwości daje logistyczne podejście do rozwoju mia-
sta i jego otoczenia.
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Wstęp

Niepełnosprawność w rozumieniu medycznym to długotrwały stan występowa-
nia pewnych ograniczeń w  prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowie-
ka. Ograniczenia te spowodowane są na skutek obniżenia sprawności funkcji fi-
zycznych, psychicznych bądź umysłowych. Jest to także uszkodzenie, czyli utrata 
lub wada psychiczna, fizjologiczna, anatomiczna struktury organizmu. Utrata ta 
może być całkowita lub częściowa, Trwała lub okresowa, wrodzona lub nabyta, 
ustabilizowana lub progresywna1. Wiele osób niepełnosprawnych uzależnia swoją 
aktywność od tego, czy mogą swobodnie przemieszczać się w dowolnych kierun-
kach po mieście. Ogólna dostępność przestrzeni miejskiej w przypadku tych osób 
jest niezwykle ważnym czynnikiem. Środowisko miejskie powinno być dostępne 
i  przyjazne, to znaczy powinno być wyposażone w  dostępne środki transportu 
publicznego, wysepki przystankowe, niskie krawężniki i inne elementy wspoma-
gające poruszanie się po mieście osób niepełnosprawnych.

Poszukując informacji na forach internetowych, a  także na głównej stronie 
Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, znaleźć można 
dokładne informacje o taborze, który posiada miasto, a także o jego dostosowaniu 
do potrzeb osób z utrudnionym funkcjonowaniem w mieście. Niestety informa-
cje, które tam widnieją, często nie znajdują pokrycia w praktyce. Warto zauważyć, 
że w wielu miastach osoby niepełnosprawne są niezauważane, ich problemy ba-

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/Niepe%C5%82nosprawno%C5%9B%C4%87 [dostęp 10.04.2017].

http://dx.doi.org/10.18778/8142-085-3.15

http://dx.doi.org/10.18778/8142-085-3.15
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gatelizowane, a prośby niespełniane. Pod lupę w tym opracowaniu został wzięty 
Wałbrzych – miasto, które w  ostatnich latach przeszło ogromną metamorfozę, 
w którym zmiany widać na każdym kroku, a pozytywne opinie o nim ludzi są 
rozgłaszane w innych rejonach Polski. Czy jednak wszystkie osoby mają o Wał-
brzychu takie samo zdanie?

1. Od teorii do praktyki – czyli jak  
w rzeczywistości wygląda  
komunikacja miejska w Wałbrzychu

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu prezentuje tabor 
jako całkowicie przystosowany dla osób z utrudnionymi funkcjami fizycznymi. 
Z dokładnego opisu autobusów wynika, że2:

1. Wszystkie autobusy komunikacji miejskiej w Gminie Wałbrzych to tzw. po-
jazdy niskopodłogowe, wyposażone w platformę ułatwiającą wprowadzenie 
wózka do autobusu. Platforma znajduje się w drugich drzwiach pojazdu. 

2. Osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, która chce skorzystać z plat-
formy przy wejściu do autobusu, powinna zasygnalizować taką potrzebę 
poprzez naciśnięcie specjalnego przycisku umieszczonego na zewnątrz 
przy drzwiach. 

3. Zamiar opuszczenia autobusu winien być również zasygnalizowany po-
przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku, który znajduje się przy stano-
wisku przeznaczonym do przewozu osoby niepełnosprawnej.

4. Autobusy wyposażone są również w funkcję przyklęku, dzięki której kie-
rowca jest w  stanie obniżyć prawą stronę pojazdu o  kilka centymetrów, 
zmniejszając różnicę poziomów między podłogą pojazdu a chodnikiem3.

5. Ponadto Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu 
modernizując zatoki przystankowe bierze pod uwagę potrzeby osób nie-
pełnosprawnych, budując podwyższone perony, umożliwiające bezpo-
średnie wejście do autobusu z poziomu chodnika.

6. Pojazdy są łatwo rozpoznawalne dzięki zastosowanym piktogramom 
z międzynarodowym znakiem osoby na wózku inwalidzkim, umieszczo-
nym z przodu i z boku autobusu.

2 http://zdkium.walbrzych.pl/index.php/niepenosprawni/93-komunikacja-miejska-niepeno 
sprawni [dostęp 10.04.2017].

3 Tamże.
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Porównując opis do praktyki, trzeba stwierdzić, że nie wygląda to tak, jak się 
deklaruje. Studenci próbując postawić się na miejscu osoby niepełnosprawnej po-
ruszającej się na wózku inwalidzkim, zauważyli liczne rozbieżności z opisem i ist-
niejące utrudnienia w komunikacji miejskiej. Pierwsze dostrzeżone utrudnienie 
polegało na tym, że osoba niepełnosprawna ruchowo nie może swobodnie ma-
newrować wózkiem inwalidzkim na niektórych przystankach. Większość przy-
stanków nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Choć wiaty przystan-
kowe zostały wymienione na nowsze, to jednak ilość miejsca wokół wiaty nadal 
pozostaje bez zmian. Niestety, takich przystanków jest wiele. Zmodernizowane 
perony są tylko w  niektórych miejscach w  mieście, a  przecież osoby niepełno-
sprawne poruszają się nawet po obrzeżach miasta, a te nie są brane pod uwagę. 

Na ilustracji 1 pokazany został przykładowy przystanek, znajdujący się blisko 
ośrodka zdrowia. Często można na nim spotkać osoby niepełnosprawne poru-
szające się na wózkach, które niestety muszą prosić o pomoc ludzi stojących na 
przystanku.

Ilustracja 1. Przystanek autobusowy bez pola do manewru, ul. 1-go Maja

Źródło: zdjęcie własne.

Często okazuje się, że nie tylko osoby niepełnosprawne mają problem z do-
staniem się do autobusu. Problem ten dotyka również osoby starsze, poruszające 
się o kulach. Autobusy nie podjeżdżają do linii brzegowej peronu, co powoduje 
niemożność lub utrudnienie w wejściu do pojazdu osób o kulach. Kierowcy nie 
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zawsze widzą, kto stoi na przystanku, więc powinni podjeżdżać pod sam krawęż-
nik, osoba czekająca może wtedy poprosić o  ewentualne otworzenie platformy 
(klapy) w autobusie lub o pomoc w wejściu. Gdy jednak autobus stanie za daleko, 
wiele z tych osób nie ma takiej możliwości. 

Ilustracja 2. Przystanek autobusowy przy ul. 1-go Maja

Źródło: zdjęcie własne. 

Przy okazji kwestii sygnalizowania chęci wejścia do autobusu poruszyć trzeba pro-
blem z guzikami sygnalizacyjnymi służącymi do poinformowania kierowcy, że na 
przystanku jest osoba, która prosi o pomoc przy wejściu. Guzik usytuowany jest przy 
drugich drzwiach (licząc od czoła autobusu). Niestety, również tu pojawiają się pro-
blemy. O ile osoba o kulach swobodnie dosięgnie przycisk, o tyle osoba na wózku 
inwalidzkim może mieć z tym problemy. W sytuacji gdy osoba niepełnosprawna po-
rusza się na wózku bez opiekuna i znajduje się na przystanku jeszcze niezmodernizo-
wanym, a takich w Wałbrzychu jest więcej, nie ma miejsca na manewr wózkiem, jest 
skazana na łaskę ludzi przy wciśnięciu guzika lub ewentualnym wejściu do autobusu. 
Pozostając przy kwestii guzików sygnalizujących, warto mieć na uwadze, że one nie 
zawsze działają. Kierowcy czasami wyłączają je, ponieważ wielu ludzi nie zna ich 
prawdziwego przeznaczenia i sądzi, że przycisk ten służy do otwierania drzwi. Czę-
sto zatem zdarzały się przypadki, że kierowca niepotrzebnie opuszczał pojazd w celu 
otworzenia platformy, a to w następstwie powodowało opóźnienia autobusu na dal-
szej trasie. Przechodząc do następnego problemu, zauważamy, że osoby na wózkach 
inwalidzkich mogą mieć problem z odczytaniem z rozkładu jazdy informacji o go-
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dzinie odjazdu autobusu. Tablice z rozkładami są umieszczone zbyt wysoko, a nie 
na każdym przystanku występują monitory z trybem głośnomówiącym. Pozostając 
przy kwestii monitorów, warto pomyśleć o osobach niedowidzących i niewidomych. 
Na nowszych przystankach w  Wałbrzychu położone zostały płytki ostrzegawcze 
z  charakterystycznymi bąblami, tzw. płytki bąbelkowe. Rolą ich jest wyznaczenie 
strefy, w której osoba niedowidząca powinna podjąć decyzję albo o zmianie kierun-
ku, albo o zbliżeniu się do krawędzi przystanku. Sama płytka ostrzegawcza nie spełni 
jednak swojego zadania. Na polskich przystankach można zauważyć płytki prowa-
dzące oraz płytki z asymetrycznymi ryflami. Płytki prowadzące mają rowki na swojej 
powierzchni. Służą do wytyczenia ścieżek prowadzących dla osób niewidomych oraz 
do wyznaczenia krawędzi peronów przystankowych. Krawędź peronu wyznacza się 
poprzez ułożenie linii z płytek z rowkami usytuowanymi równolegle do krawędzi 
peronu. Ostatnim rodzajem płytek są płytki z asymetrycznymi ryflami. Służą one do 
wyznaczenia strefy przejazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
Można je wykorzystać w celu wyznaczenia miejsca, na którym osoba poruszająca 
się na wózku inwalidzkim lub niewidoma będzie oczekiwać na autobus. Miejsce to 
powinno znajdować się w części przystanku, w której po podjechaniu pojazdu będą 
drugie drzwi autobusu (licząc od czoła). Jej ułożenie ryflami równolegle do krawędzi 
przejazdu, ostrzejszą krawędzią w stronę jezdni uniemożliwi niekontrolowany zjazd 
w stronę krawędzi peronu. Jak widać zatem, stosując zwykłe płytki można ułatwić 
funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w mieście. Przechodząc do dalszego etapu 
badania, wzięto pod uwagę opinie samych osób niepełnosprawnych. Powtarzające 
się stwierdzenia to: „Autobusy są dla nas dostosowane, ale przystanki to katastro-
fa…”. Widać zatem, że sama zmiana autobusów nie jest w stanie zmienić życia osób 
niepełnosprawnych, a przecież ludzie codziennie poruszają się po mieście, przemie-
rzając wiele kilometrów w celu dostania się do szkół, marketów, ośrodków zdrowia 
i innych miejsc. Dla osób zdrowych nie stanowi to problemu, jednak osoby niepeł-
nosprawne borykają się z problemami na co dzień.

Ilustracja 3. Płytki prowadzące i płytki ostrzegawcze

Źródło: http://www.problemykolejnictwa.pl/images/PDF/158_2.pdf [dostęp 10.04.2017].
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2. Jak zaradzić problemom – kilka pomysłów 
pochodzących od studentów

Wśród studentów poruszony został temat osób niepełnosprawnych. Zadając im 
pytanie, jak można osobom niepełnosprawnym ułatwić funkcjonowanie, usłyszeć 
można było jednoznaczne odpowiedzi: trzeba wprowadzić coś nowego, trzeba coś 
zmienić. Jeden z pomysłów został opisany wyżej – są to płytki, które niewielkim 
kosztem można wprowadzić w mieście. Inne pomysły to:

 – innowacyjne przystanki z Brazylii,
 – biletomaty, 
 – płytki z informacjami w języku Braille’a.

2.1. Przystanki w Kurytybie – Brazylia

Konstrukcja takich przystanków w znacznym stopniu ułatwiłaby możliwość wej-
ścia do autobusu, a także wyjścia z niego. 

Ilustracja 4. Przystanek w Kurytybie – Brazylia

Źródło: http://ibikekrakow.com/2013/02/06/niewygodna-prawda-o-zrownowazonym-
transporcie/ [dostęp 10.04.2017].
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Jak widać na ilustracji 4, przystanki te mają specjalne wejście dla osób niepeł-
nosprawnych, a także w ich ścianach są zrobione specjalne drzwi, które umożli-
wiają bezpieczne i łatwe wejście do autobusu dla osób niepełnosprawnych. Przy-
stanki tego typu mogłyby być dobrym rozwiązaniem dla Wałbrzycha, ponieważ 
nie trzeba by przebudowywać całej przestrzeni w  celu wybudowania wyższego 
peronu, a można by tylko postawić dostosowaną budkę przystankową. Koszty ta-
kiego przedsięwzięcia byłyby znacznie mniejsze. 

2.2. Biletomaty

Przejdźmy do kolejnego pomysłu autorskiego – biletomatów z  wbudowanym 
oprogramowaniem dla osób niepełnosprawnych. Ich idea polega na zastosowa-
niu w standardowych biletomatach, istniejących w wielu miastach, dodatkowego 
oprogramowania, które po zalogowaniu się osoby niepełnosprawnej wyświetlało-
by rozkład jazdy autobusów odjeżdżających z danego przystanku, na którym bi-
letomat się znajduje. Po wyświetleniu rozkładu osoba niepełnosprawna mogłaby 
wybrać linię oraz godzinę odjazdu autobusu. Cała komunikacja miejska w Wał-
brzychu ma sieć Wi-Fi, dzięki czemu biletomat może łączyć się bezpośrednio 
z pojazdem, informując kierowcę, że na danym przystanku będzie chciała wsiąść 
osoba niepełnosprawna. Dzięki temu rozwiązaniu kierowca oraz konduktor mogą 
przygotować wcześniej miejsce dla takiej osoby, co usprawni proces wejścia do 
autobusu.

Ilustracja 5. Przykładowy biletomat z Poznania

Źródło: http://www.lazarz.pl/?id=2&nr=7612 [dostęp 10.04.2017].
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2.3. Płytki z informacjami w języku Braille’a

Kolejnym pomysłem autorskim są płytki z informacjami w języku Braille’a. Płytki 
według autorów powinny znajdować się na istniejących słupach z monitorami. 
Płytka taka informowałaby osobę niewidomą o tym, który to przystanek i jakie 
linie z tego przystanku odjeżdżają. Pomysł nie wymaga wielkich nakładów pie-
niężnych, a może znacznie ułatwić funkcjonowanie osobom niewidomym.

Ilustracja 6. Płytka z informacjami w języku Braille’a

Źródło: http://www.braille.we.wroclawiu.pl/ [dostęp 10.04.2017].

3. Obiekty użyteczności publicznej 
– stan rzeczywisty 

W dzisiejszym życiu społecznym rośnie rola i znaczenie osób niepełnosprawnych. 
Niestety, dostrzegamy również to, że osoby te mają utrudnione funkcjonowanie 
w miastach, urzędach czy kłopoty z użytkowaniem komunikacji miejskiej. Stu-
denci, zauważając problem występujący na co dzień. dokonali analizy dostosowa-
nia wybranych obiektów użyteczności publicznej, sami poddając się próbie, która 
polegała na odwiedzeniu różnych instytucji i urzędów właśnie na wózkach inwa-
lidzkich. Zadanie to okazało się niełatwe. Celem było rozpoznanie rzeczywistego 
stanu obiektów użyteczności publicznej, dokładniejsze przyjrzenie się przeszko-
dom, które utrudniają funkcjonowanie osób niepełnosprawnych, zaproponowa-
nie zmian, które niewielkim kosztem można by wprowadzić w życie. 
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Podczas badania pod uwagę wzięte zostały następujące obiekty: 
1. Urząd Miasta Wałbrzycha, 
2. Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, 
3. Urząd Skarbowy w Wałbrzychu, 
4. Straż Miejska w Wałbrzychu, 
5. Komisariat przy ul. Mazowieckiej w Wałbrzychu, 
6. Biblioteka „Pod Atlantami” w Wałbrzychu, 
7. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Wałbrzychu, 
8. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. 

Badanie przeprowadzono w grudniu 2015 roku. 
W ocenie przystosowania danego obiektu postanowiliśmy zastosować wyko-

rzystywaną w  metodologii badań społecznych skalę Likerta. Jest to pięciostop-
niowa skala, stosowana w kwestionariuszach ankiet i wywiadach kwestionariu-
szowych, dzięki której uzyskać można odpowiedź dotyczącą stopnia akceptacji 
zjawiska, poglądu itp. Przyznawaliśmy punkty w skali od 1 do 5, gdzie 5 punktów 
oznaczało wynik bardzo dobry, a 1 punkt wynik bardzo zły.

Tabela 1. Czynniki brane pod uwagę w ocenie jakości przystosowania danego obiektu użytecz-
ności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych

Lp. Element analizy
1. Dostosowanie podjazdu

2. Dostosowanie drzwi 

3. Dostosowanie terenu przy budynku

4. Manewrowanie wewnątrz budynku 

5. Pomoc pracowników

6. Oznakowanie wewnątrz budynku 

7. Oznakowanie na zewnątrz budynku 

8. Dostosowanie pomieszczeń

9. Zainteresowanie osobą niepełnosprawną 

10. Udogodnienia, takie jak: windy, łaziki itp.

Źródło: opracowanie własne.

4. Wyniki badań

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w  Wałbrzychu 
mieszcząca się przy ulicy Piotra Skargi uzyskała największą liczbę punktów 
(49 pkt). Uczelnia, a dokładniej budynek B uczelni, jest w pełni dostosowany dla 
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osób niepełnosprawnych, poruszanie się po nim nie sprawia żadnego problemu 
– dzięki obecności windy, lekkim drzwiom i przestronnym korytarzom, równym 
powierzchniom.

Niewiele mniej punktów otrzymał Urząd Miejski w Wałbrzychu (46 pkt). Jest 
to budynek zabytkowy i wybudowanie windy w środku byłoby niemożliwe, jednak 
władze miasta wyszły naprzeciw niepełnosprawnym i winda dla osób poruszają-
cych się na wózkach oraz innych osób, dla których problematyczne jest poruszanie 
się po schodach, powstała poza budynkiem. Nawierzchnia wokół Urzędu Miejskie-
go jest dobrej jakości i pozwala na dogodne poruszanie się osoby niepełnosprawnej.

Najmniejszą liczbę punktów w skali Likerta uzyskał natomiast Urząd Marszał-
kowski Województwa Dolnośląskiego (24 pkt) w związku z brakiem możliwości 
dostania się do środka przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim

Tabela 2. Wykaz punktów uzyskanych przez wybrane obiekty użyteczności publicznej

Obiekt użyteczności publicznej Suma uzyskanych pkt
PWSZ im. A. Silesiusa w Wałbrzychu 49
Urząd Miejski w Wałbrzychu (Ratusz) 46
Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu 45
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Pod Atlantami” 43
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Wałbrzychu 42
PGNiG w Wałbrzychu 41
Dworzec Kolejowy Wałbrzych Miasto 38
Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu 32
Urząd Skarbowy w Wałbrzychu 28
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 24

Źródło: opracowanie własne.
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Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 3. Wybrane propozycje zmian infrastruktury obiektów użyteczności publicznej i zmian 
społecznych

Lp. Propozycje zmian
1. Szkolenia pracowników związane z obsługą osób niepełnosprawnych

2. Dodatkowe oznakowanie wjazdów/wejść przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych

3. Dbałość o dostępność informacji dla osób niepełnosprawnych

4. Dbanie o gładkie nawierzchnie wewnątrz budynków użyteczności publicznej

5. Dbanie o gładkie nawierzchnie na zewnątrz budynków użyteczności publicznej

6. Budowa wind i ramp na zewnątrz obiektów użyteczności publicznej

7. Budowa wind i ramp wewnątrz obiektów użyteczności publicznej

8. Zakup łazików w obiektach pozbawionych windy

9. Dodatkowe barierki przy budynkach z wjazdem umieszczonym blisko jezdni

10. Korzystanie z wiedzy specjalistów rozumiejących potrzeby osób niepełnosprawnych 
w procesie planistycznym przy powstawaniu nowych obiektów

11. Montaż klamek do drzwi i umieszczenie dzwonków na wysokości osiągalnej
z pozycji siedzącej

12. Montaż łagodniejszych ramp i dostosowanie już istniejących, tak aby były łatwiejsze do 
pokonania

13. Zwracanie uwagi pracowników na obsługę osób niepełnosprawnych 
w pierwszej kolejności

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie 

Jak każde miasto, również Wałbrzych boryka się z  problemami dostosowania 
transportu publicznego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Komunikacja miej-
ska zmienia się na przełomie lat, unowocześniając swoje tabory. Wszystkie au-
tobusy komunikacji miejskiej jeżdżące w Wałbrzychu są niskopodwoziowe i do-
stosowane do transportu osób z ograniczeniami fizycznymi. Również przystanki 
komunikacji miejskiej są unowocześniane według najnowszych standardów przy-
stosowania dla osób niepełnosprawnych. Na przystankach pojawiły się systemy 
informacyjne dla osób niewidomych, które informują o odjazdach najbliższych 
linii. Władze miasta jednak moim zdaniem mają jeszcze dużo do zrobienia. Ta-
bor jeżdżący ulicami miasta jest wprawdzie przystosowany do przewozu osób 
niepełnosprawnych, lecz przystanki to zupełnie inny świat. Z problemami przy 
wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu spotykają się osoby niepełnosprawne codzien-
nie. Nawet najlepiej wyposażone autobusy nie poradzą sobie ze złą infrastrukturą 
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przystanku. Osoba niepełnosprawna powinna mieć miejsce na manewrowanie 
i spokojne dojście bądź dojazd do autobusu. Niestety, na wielu z obecnych przy-
stanków jest tak mało miejsca, że nawet osoby w  pełni sprawne mają problem 
z wsiadaniem. Wdrożenie nowych rozwiązań jest konieczne ze względu na nacisk 
na wzrost jakości życia osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku, kwestie 
etyczne i społeczne oraz starzenie się społeczeństwa. Studenci w przeprowadzo-
nym badaniu zdiagnozowali największe problemy i wskazali kilka rozwiązań, któ-
re zmniejszyłyby utrudnienia napotykane przez osoby niepełnosprawne w swo-
bodnym poruszaniu się komunikacją miejską. Niestety, nie wszystkie bariery są 
możliwe do usunięcia przez sam zarząd miasta, bo o  ile kwestia dostosowania 
przystanków to kwestia finansowa, można to wykonać w ramach projektów, tak 
społeczne wsparcie dla osób niepełnosprawnych to już zadanie dla każdego miesz-
kańca z osobna. Społeczeństwo nie może przerzucić tego problemu tylko na barki 
władz miasta, powinno samodzielnie zaangażować się w pomoc. Obecnie coraz 
więcej osób, instytucji i organizacji zwraca uwagę na problemy komunikacyjne, 
dzięki czemu stopniowo również osoby poruszające się za pomocą wózków inwa-
lidzkich mają dostęp do wielu obiektów użyteczności publicznej, do mieszkań czy 
kolejnych obszarów miast, wcześniej dla nich niedostępnych. W praktyce rozwój 
działań na rzecz poprawy komunikacji także pozwala osobom niepełnosprawnym 
zyskać nową siłę w walce ze swoim kalectwem, dzięki czemu nie są one skazane na 
przebywanie na marginesie życia społecznego, lecz stanowią ważną część składo-
wą dzisiejszego społeczeństwa. Zastosowanie w badaniu rzeczywistego środka lo-
komocji osób niepełnosprawnych, jakim jest wózek inwalidzki, pozwoliło studen-
tom na uzyskanie obiektywnych wyników w obrębie przyjętej metody badawczej. 
Fakt odczuwania niedogodności na własnej skórze pozwolił na rozpoznanie rze-
czywistego stanu obiektów użyteczności publicznej, dokładniejsze przyjrzenie się 
przeszkodom, które utrudniają funkcjonowanie osób niepełnosprawnych, a także 
zaproponowanie zmian, które relatywnie niewielkim kosztem można wprowadzić 
w życie, aby poprawić możliwości koegzystencji osób niepełnosprawnych w dzi-
siejszym społeczeństwie. 
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Wstęp

Z  roku na rok w  Polsce i  na świecie wzrasta liczby samochodów przypadają-
cych na jednego mieszkańca, co przekłada się na wzrost liczby samochodów na 
drodze. Problem jest najbardziej widoczny w centrach dużych miast, gdzie par-
kingi są przepełnione, a infrastruktura miejska nie jest w stanie poradzić sobie 
z  rosnącą liczbą samochodów. Obecnie w  celu zmniejszenia natężenia ruchu 
w  miastach stosuje się metody i  strategie mające zniechęcić mieszkańców do 
korzystania z transportu indywidualnego i nakłonić ich do korzystania z trans-
portu miejskiego. Można to osiągnąć poprzez wprowadzenie wysokich opłat za 
parkowanie w mieście i zamykanie ulic dla transportu indywidualnego. Niestety, 
mimo że przejazd transportem publicznym jest tańszy i efektywniejszy na krót-
kich odcinkach, spora część społeczeństwa nadal wybiera samochód osobowy 
zamiast transportu publicznego. Rozwiązaniem dla tych osób może być system 
car-sharing. 

Car-sharing to usługa mobilna umożliwiająca wspólne korzystanie z  samo-
chodu za pomocą aplikacji mobilnej car-sharing. W odróżnieniu od tradycyjnej 
wypożyczalni samochodów nie wymusza na użytkowniku zwrotu samochodu 
w miejscu jego pobrania. Usługa jest kierowana do osób korzystających z samo-
chodu sporadycznie, które przejeżdżają rocznie mniej niż 10 tys. kilometrów, 
a także firm, które nie wykorzystują na co dzień swoich samochodów firmowych. 
Zjawisko car-sharingu jest spotykane głównie w miejscach o wysokim zaludnie-
niu. Usługa ma na celu redukowanie liczby samochodów w  miastach poprzez 
efektywniejsze wykorzystanie środków transportu (Larish, 2014).

Uważa się, że wprowadzenie do flot transportowych firm car-sharingowych, 
jednoosobowych samochodów elektrycznych może jeszcze efektywniej zmniejszyć 
natężenie ruchu na drogach. Statystycznie w Polsce podczas jednej podróży jedzie 

http://dx.doi.org/10.18778/8142-085-3.16

http://dx.doi.org/10.18778/8142-085-3.16


Mateusz Olejniczak, Angelika Mendakiewicz192

samochodem 1,1 osoby, co oznacza, że przeważnie jeździmy sami. Wprowadzenie 
jednoosobowych samochodów elektrycznych może być zatem skutecznym rozwią-
zaniem tego problemu. W ostatnich latach wiele firm oferujących usługi car-sharin-
gowe rozważa dodanie do swojej floty samochodów elektrycznych lub nawet całko-
witą wymianę samochodów spalinowych na elektryczne (Larish, 2014). 

Celem niniejszego artykułu jest analiza możliwości zastosowania systemu car-
-sharingu i jednoosobowych samochodów elektrycznych w transporcie miejskim 
oraz identyfikacja czynników wpływających na jego rozwój. W części teoretycznej 
niniejszej publikacji przedstawione zostaną samochody elektryczne wykorzysty-
wane w  transporcie indywidualnym, ze szczególnym uwzględnieniem stadiów 
rozwoju tej nowej technologii oraz wdrożonych projektów jednoosobowych sa-
mochodów marki Renault Twizzy. Następnie zweryfikowana zostanie hipoteza 
przeniesienia nowej technologii i systemu car-sharingu do transportu miejskiego.

W części badawczej niniejszego artykułu przeprowadzona zostanie analiza zło-
żoności problemu wprowadzenia nowoczesnej technologii w  logistyce miejskiej 
przy użyciu analizy SWOT. W tym celu wygenerowano trzydzieści sześć czynników 
zewnętrznych, które poddano analizie. Ocena pozwoliła wybrać po trzy kluczowe 
czynniki zewnętrzne mające wpływ na szanse i  zagrożenia związane z  rozwojem 
technologii car-sharingu. Jednocześnie uwzględniono dwadzieścia trzy czynniki 
wewnętrzne rozwoju technologii car-sharingu, a następnie w ten sam sposób doko-
nano ich oceny i wyboru czterech najważniejszych. Całość artykułu podsumowano 
wnioskami wynikającymi z opisanej części teoretycznej i badawczej.

1. Samochody elektryczne wykorzystywane 
w transporcie indywidualnym

Pojazdy z napędem elektrycznym zyskują coraz większą popularność w branży 
motoryzacyjnej. Obecnie większość czołowych producentów samochodów  albo 
pracuje nad wprowadzeniem samochodów elektrycznych do swojej oferty, albo już 
to zrobiła. Póki co, na drogach przeważają pojazdy napędzane silnikami spalinowy-
mi, w przyszłości powinno się to zmienić (Chłopek, Lasocki, 2014: 33–39).

Prędkość samochodów elektrycznych mieści się w przedziale 50–120 km/h. Najszyb-
sze potrafią osiągać nawet 200 km/h. Osiągana prędkość zależy od wielu czynników:

 – masy pojazdu,
 – jego kształtu,
 – napięcia zasilania.

Najbardziej decydującym czynnikiem jest napięcie zasilania – im wyższe, tym po-
jazd może osiągać większe prędkości (Pawelski, Pawelski, Pałczyński, 2007: 19–24).
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Większość samochodów elektrycznych na jednym pełnym naładowaniu aku-
mulatorów może przebyć trasę około 80 kilometrów. Nowe modele, z  pojem-
niejszymi akumulatorami oraz wyższym napięciem, mogą zwiększyć tę trasę do 
300 kilometrów. Ważne jest ładowanie pojazdu. Może trwać 3–10 godzin, jednak 
nie musi być pełne. Typowy pojazd posiada 12–24 akumulatorów, które generują 
napięcie rzędu 96–144 V. Ich trwałość wynosi 3 lata, po czym należy je wymienić. 
Koszt zestawu to około 1000 dolarów (Pawelski, Pawelski, Pałczyński, 2007).

Ważną cechą przemawiającą za samochodami elektrycznymi jest ich ekolo-
giczność oraz zużycie paliwa. Z przeprowadzonych testów wynika, iż praktycznie 
pojazdy te nie emitują zanieczyszczeń, z  wyjątkiem cząstek stałych powstałych 
w wyniku kontaktu kół z jezdnią czy wzniecania pyłów z jezdni. Charakteryzu-
je je również mniejsze natężenie hałasu niż w przypadku pojazdów z silnikami 
spalinowymi. Istnieje wiele możliwości zasilania samochodów elektrycznych. Są 
przeprowadzane badania nad ogniwami wodorowymi czy zasilaniem energią od-
nawialną (Chłopek, 2012).

2. Jednoosobowy samochód elektryczny 
na przykładzie Renault Twizzy

W 2012 r. koncern Renault pokazał światu swój nowy samochód – Renault Twiz-
zy. Jest to pojazd w pełni napędzany energią elektryczną, wyposażony w  jedno 
miejsce siedzące, z możliwością powiększenia go o miejsce dla pasażera za kie-
rowcą lub wykorzystania przestrzeni jako dodatkowego miejsca na bagaż. Cechu-
ją go niewielkie wymiary, dzięki czemu świetnie sprawdza się w mieście. Posiada 
wbudowany akumulator litowo-jonowy o  pojemności 6,1 kWh, zapewniający 
zasięg jazdy 60–80 kilometrów przy stosowaniu zasad ekonomicznej jazdy. Mak-
symalna prędkość wynosi około 80 km/h, co jest wystarczające w miejskich wa-
runkach. Pełne ładowanie akumulatorów trwa 3,5 godziny za pomocą przewodu 
o długości 3 metrów, kompatybilnego z gniazdami domowymi o napięciu 230 V. 
Marka Renault oferuje każdemu klientowi możliwość spersonalizowania pojazdu. 
W ofercie dostępne są zestawy naklejek, jak również elementy samego pojazdu. 
Cena samochodu, bez akumulatorów, w dniu premiery kształtowała się na pozio-
mie 33 900 zł1.

Pojazd ten idealnie wpisuje się w idee car-sharingu dzięki swoim niewielkim 
wymiarom, możliwości ładowania z wielu dostępnych źródeł czy zasięgowi jazdy. 

1 http://moto.pl/MotoPL/1,88389,14055475,Renault_Twizy_w_Polsce__Ceny_od_33_900_
zl.html [dostęp 06.04.2017].
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3. Car-sharing

Car-sharing jest to system umożliwiający korzystanie z  samochodu osobowego 
w obrębie miasta bez konieczności posiadania go na własność. System umożliwia 
wynajem pojazdu w dogodnej dla użytkownika lokalizacji i zwrot samochodu w do-
wolnym miejscu wybranym przez użytkownika. Czas użytkowania pojazdu jest 
ustalony na podstawie liczby opłaconych godzin. System dodatkowo umożliwia 
wynajęcie samochodu za pomocą urządzenia mobilnego, co pozwala na rezerwację 
samochodu za pośrednictwem Internetu. Odbiór samochodu jest samoobsługowy, 
ponieważ użytkownik ma możliwość otwarcia samochodu za pomocą smartfona lub 
specjalnej karty car-sharingowej. Poza korzyściami dla osób nieposiadających wła-
snego środka transportu car-sharing przyczynia się do redukcji liczby samochodów 
na drogach i zwiększenia liczby miejsc na zatłoczonych miejskich parkingach. Do-
datkowo koszt wynajęcia samochodu jest niszy niż koszty związane z utrzymaniem 
własnego pojazdu. Głównym czynnikiem wpływającym na redukcję kosztów jest 
fakt, iż koszty eksploatacji pojazdu ponosi firma oferująca usługę car-sharingową. 

Obecnie wyróżnia się trzy rodzaje car-sharingu:
 – car-sharing stacjonarny – cechujący się stałymi miejscami poboru i zwrotu 

pojazdu, bez konieczności zwrotu pojazdu w miejscu jego pobrania,
 – car-sharing niestacjonarny lub free-floating – dający możliwość pozosta-

wienia samochodów w dowolnym miejscu (zgodnie z przepisami kodeksu 
drogowego) na obszarze działalności firmy,

 – car-sharing prywatny – oferujący samochód od osób prywatnych (Larish, 2014).

4. Car-sharing w Europie

Car-sharing wśród krajów i miast europejskich najwcześniej pojawił się w Niemczech, 
już w latach 80. Obecnie z roku na roku zyskuje coraz większą popularność. W 2014 r. 
z usług firm car-sharingowych skorzystało 750 tys. obywateli Niemiec. Usługi takie 
świadczy ponad 150 firm, w tym znani producenci samochodów, tacy jak BMW, Da-
imler, Citroen. System free floating jest dostępny w 14 miastach w Niemczech, a sys-
tem stacjonarnego car-sharingu w 380 miastach i gminach. Firma CiteeCar pobiera 
należność w wysokości 1–2 euro za godzinę, w zależności od pory dnia2.

W Szwecji pierwsza sieć car-sharingu została założona w 1998 roku. Obecnie 
na terenie Szwecji działa około 30 sieci car-sharingowych. Są to zarówno sieci 
prywatne, jak i  organizacje non profit. W  centrach dużych miast deweloperzy 

2 http://transinfo.pl/carsharing-w-europie-raport_more_72057.html [dostęp 09.05.2017].
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decydują się na współpracę z  firmami car-sharingowymi w  celu redukowania 
kosztów budowy parkingów. Według szacunków Szwedzkiego Urzędu ds. Ruchu 
Drogowego, jeden samochód car-sharingowy może zastąpić 5–7 samochodów 
prywatnych, które są niewykorzystywane przez 90% czasu3.

Car-sharing w Wielkiej Brytanii jest dostępny w 17 miastach w systemie car-
-sharingu stacjonarnego, jednak dzięki rozbudowanej sieci parkingów nie stano-
wi to problemu. Dodatkowo, osoby korzystające z usług są zwolnione z opłat za 
wjazd do centrum Londynu4.

W  Włoszech system cieszy się rosnącą popularnością zwłaszcza w  Rzymie 
i Mediolanie, gdzie osoby korzystające z systemu mają możliwość wjazdu do stre-
fy zamkniętego ruchu w ścisłym centrum i bezpłatnego parkowania. Usługa jest 
dostępna w 12 miastach na terenie Włoch5.

5. Car-sharing w Polsce

W  Polsce pojawiły się już pierwsze firmy oferujące usługi car-sharingowe. Od 
1 października 2016 r. w Krakowie, firma Traficar oferuje usługi w systemie free-
-floating, a firma 4Mobility w Warszawie oferuje car-sharing w systemie stacjonar-
nym6. We Wrocławiu firma Enigma podpisała umowę o uruchomienie systemu 
car-sharingu opartego o samochody elektryczne. Start systemu jest zaplanowany 
na połowę 2018 roku7.

6. Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne rozwoju 
technologii car-sharingu w miastach

Badania analityczne nad możliwością rozwoju technologii car-sharingu w miastach 
rozpoczęto od analizy czynników zewnętrznych. Początkowo zidentyfikowano jedynie 
szczegółowe czynniki środowiska zewnętrznego, a następnie szacowano jego wpływ 
na rozwój technologii car-sharingu pojazdów jako: pozytywny (wtedy zaliczano czyn-
nik do grupy szans) lub negatywny (wtedy zaliczano czynnik do grupy zagrożeń). 

3 Tamże.
4 Tamże.
5 Tamże.
6 http://www.warsawsmartcity.pl/traficar-pierwszy-polski-otwarty-carsharing/ [dostęp 09.04.2017].
7 http://polskaparkuje.pl/2017/02/16/ppp-car-sharing-wroclaw/ [dostęp 09.04.2017].
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Kolejnym elementem analizy czynników zewnętrznych było przyporządkowa-
nie wag dla poszczególnych kryteriów, tak aby ich suma w każdej grupie szans 
i zagrożeń była równa 1. Następnie dokonano oceny wpływu każdego czynnika 
na rozwój technologii car-sharingu w skali 1–5 oraz dokonano przeszacowania na 
ocenę ważoną. Zestawienie wyników wpływu poszczególnych trzydziestu sześciu 
czynników przedstawiono w tabeli 1.

Analizując wskaźnikową ocenę ważoną wpływu czynników zewnętrznych na 
szanse rozwoju technologii car-sharingu, wymienić można trzy najważniejsze: 
zmniejszenie korków ulicznych (1,0), niski stopień emisji spalin (0,75) oraz niższe 
koszty jednostkowe (0,5). 

Podobnie, biorąc pod uwagę wskaźnikową ocenę ważoną wpływu czynników 
zewnętrznych na zagrożenia rozwoju technologii car-sharingu, wymienić można 
najważniejsze: kapitałochłonność technologii (1,0), zmniejszenie popytu na usłu-
gi transportowe (0,5) oraz preferowanie prywatnego środka transportu (0,45).

Podobne zestawienie przedstawiono w tabeli 2, w której uwzględniono dwa-
dzieścia trzy czynniki wewnętrzne rozwoju technologii car-sharingu, a następnie 
w ten sam sposób dokonano ich oceny. Wśród czynników wewnętrznych, zakwa-
lifikowanych do grupy mocnych stron, można wyróżnić dwa najważniejsze: ni-
skie wymiary, większą manewrowość pojazdu (1,0) i możliwość zwrotu pojazdu 
w wielu miejscach (0,72). 

W  grupie czynników również można wyróżnić dwa najważniejsze: wyższe 
koszty utrzymania i wymiany akumulatorów (0,8) oraz konieczność ładowania 
akumulatorów (0,75). Zestawienie wyników analizy SWOT w postaci graficznego 
przedstawienia najważniejszych czynników wewnętrznych i  zewnętrznych wa-
runkujących rozwój technologii car-sharingu przedstawiono na rysunku 1.

Tabela 1. Analiza wpływu czynników zewnętrznych (szans i zagrożeń) na rozwój technologii 
car-sharingu

SZANSE ZAGROŻENIA

Nazwa czynnika Waga Ocena
1–5

Ocena 
ważona Nazwa czynnika Waga Ocena

1–5
Ocena 

ważona
Ochrona intelektual-
na, patentowa 0,01 2 0,02 Poziom ubóstwa 0,06 2 0,12

Ochrona zdrowia 0,02 2 0,04 Warunki życia 0,01 2 0,02

Postęp technolo-
giczny 0,03 2 0,06 Kapitałochłonność 

technologii 0,2 5 1,00

Wspieranie wynalaz-
czości 0,03 4 0,12 Awaryjność w po-

czątkowej fazie 0,05 3 0,15

Wysoki stopień  
zaawansowania 0,04 3 0,12 Pojawienie się alter-

natywnej technologii 0,05 3 0,15
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SZANSE ZAGROŻENIA

Nazwa czynnika Waga Ocena
1–5

Ocena 
ważona Nazwa czynnika Waga Ocena

1–5
Ocena 

ważona

Dostępność  
techniczna 0,02 3 0,06

Preferowanie pry-
watnego środka 
transportu

0,15 3 0,45

Współfinansowanie 
projektów 0,03 2 0,06 Inflacja 0,05 3 0,15

Wzrost PKB 0,02 3 0,06 Zmiany kursów walut 0,05 3 0,15

Większa przepusto-
wość na drogach 0,04 4 0,16

Konieczność recy-
klingu nowych po-
jazdów

0,13 3 0,39

Wysokość podatków 0,02 2 0,04 Odpady produk-
cyjne 0,05 2 0,10

Zmniejszenie korków 
ulicznych 0,25 4 1

Świadczenia pu-
bliczne w zakresie 
transportu dla 
mieszkańców

0,02 5 0,10

Niski stopień emisji 
spalin 0,15 5 0,75 Niestabilność poli-

tyczna 0,01 2 0,02

Alternatywne źródło 
energii 0,05 4 0,2

Działalność ruchów 
populistycznych, 
ruchów miejskich

0,02 5 0,10

Wsparcie państwa 
dla rozwoju tech-
nologii

0,05 3 0,15 Rozwój biurokracji 0,02 3 0,06

Przynależność do UE 0,03 2 0,06
Zmniejszenie popy-
tu na usługi trans-
portowe

0,1 5 0,50

System demokra-
tyczny, wielopartyjny 0,04 2 0,08 Rozwój biurokracji 0,02 3 0,06

Zachęcanie imigran-
tów do powrotu, 
programy repatria-
cyjne

0,02 3 0,06

Odpowiedzialność 
prawna w przypad-
ku bezprawnego 
przejęcia pojazdu

0,01 5 0,05

Wygodny sposób 
wypożyczania samo-
chodu

0,05 4 0,2

Niższe koszty jed-
nostkowe 0,1 5 0,5

Suma 1 Suma 1

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 2. Analiza wpływu czynników wewnętrznych (mocnych i słabych stron) na rozwój 
technologii car-sharingu

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

Nazwa czynnika Waga Ocena
1–5

Ocena 
ważona Nazwa czynnika Waga Ocena

1–5
Ocena 

ważona

Możliwość zwrotu 
pojazdu w wielu 
miejscach

0,18 4 0,72 Wysokie inwestycje 0,06 4 0,24

Prostota wypożycze-
nia pojazdu 0,05 3 0,15 Cykle życia produk-

tu, technologii 0,04 4 0,16

Niższy koszt wyna-
jęcia samochodu 
w porównaniu 
z kosztem utrzyma-
nia prywatnego

0,05 5 0,25
Preferowanie wła-
snego środka trans-
portu

0,05 2 0,10

Zmniejszone spala-
nie paliwa 0,04 5 0,20 Konieczność łado-

wania pojazdu 0,25 3 0,75

Zmniejszona emisja 
zanieczyszczeń 0,05 4 0,20 Wysoki koszt napraw 

i przeglądów 0,05 4 0,20

Zmniejszony poziom 
hałasu 0,05 4 0,20 Brak odpowiedniej 

infrastruktury 0,04 4 0,16

Klient nie opłaca 
kosztów eksploatacji 0,15 3 0,45 Mała pojemność 

bagażnika 0,05 1 0,05

Bezobsługowy od-
biór samochodu 0,04 4 0,16 Maksymalna pręd-

kość 80 km/h 0,05 4 0,2

Ulgi dla kierowców 
korzystających z car-
-sharingu

0,04 3 0,12 Ograniczony zasięg 
jazdy 0,15 2 0,30

Ładowanie pojazdu 
w domowych gniaz-
dach

0,05 2 0,10
Wyższe koszty utrzy-
mania i wymiany 
akumulatorów

0,20 4 0,80

Niskie wymiary, 
większa manewro-
wość pojazdu

0,25 4 1,00
Koszt eksploatacji 
pokrywa firma car-
-sharingowa

0,06 4 0,24

Rezerwacja pojazdu 
przez Internet 0,05 4 0,20

Suma 1 Suma 1

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 1. Klasyfikacja kluczowych czynników wpływających na rozwój technologii  
car-sharingu w analizie SWOT

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie

Obecne tendencje w organizacji transportu miejskiego to dążenie do wprowadze-
nia coraz bardziej efektywnych i proekologicznych rozwiązań w transporcie, co 
wynika z dostrzegania negatywnych skutków transportu drogowego, tj. emitowa-
nia smogu, hałasu, pyłów.

Ciągle rozwijające się miasta generują potrzebę rozbudowy infrastruktury. Dąży 
się do zmniejszenia natężenia ruchu na drogach, zmniejszenia potoków ruchu mię-
dzy innymi przez komunikację publiczną czy takie projekty jak car-sharing.

Należy przypuszczać, że pojazdy elektryczne zdobędą w  przyszłości popu-
larność i  w  konsekwencji wyprą pojazdy z  napędami silnikowymi. Dodatkowo 
możliwości, jakie oferuje car-sharing, tj. wypożyczanie jedno- dwuosobowych 
samochodów, prostota w zamawianiu i w zwrocie, niższe ceny, są doskonałą alter-
natywą dla kierowców poruszających się po miastach. W przyszłości technologie 
zostaną ulepszone, co będzie skutkować jeszcze lepszymi wynikami. 

W części badawczej niniejszego artykułu przeprowadzona została analiza zło-
żoności problemu wprowadzenia nowoczesnej technologii w logistyce miejskiej 
przy użyciu analizy SWOT. W tym celu wygenerowano trzydzieści sześć czynników 
zewnętrznych, które poddano analizie. Ocena pozwoliła wybrać po trzy kluczowe 
czynniki zewnętrzne mające wpływ na szanse i  zagrożenia związane z  rozwojem 

O (Szanse)

• zmniejszenie korków ulicznych (1,0)
• niski stopień emisji spalin (0,75)
• niższe koszty jednostkowe (0,5)

T (Zagrożenia)

• kapitałochłonność technologii (1,0)
• zmniejszenie popytu na usługi trans-

portowe (0,5)
• preferowanie prywatnego środka 

transportu (0,45)

S (Mocne strony)

• niskie wymiary, większa manewro-
wość pojazdu (1,0)

• możliwość zwrotu pojazdu w wielu 
miejscach (0,72)

W (Słabe strony)

• wyższe koszty utrzymania i wymiany 
akumulatorów (0,8)

• konieczność ładowania akumulato-
rów (0,75)

CZYNNIKI pozytywne negatywne
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technologii car-sharingu. Ocena pozwoliła wybrać sześć kluczowych czynników ze-
wnętrznych mających wpływ na szanse i zagrożenia związane z rozwojem car-sha-
ringu, do których zaliczono w grupie szans: zmniejszenie korków ulicznych (1,0), 
niski stopień emisji spalin (0,75) oraz niższe koszty jednostkowe (0,5), natomiast 
w  grupie zagrożeń: kapitałochłonność technologii (1,0), zmniejszenie popytu na 
usługi transportowe (0,5) i preferowanie prywatnego środka transportu (0,45).

Jednocześnie uwzględniono dwadzieścia trzy czynniki wewnętrzne rozwoju 
technologii car-sharingu, a następnie w ten sam sposób dokonano ich oceny i wybo-
ru czterech najważniejszych: niskie wymiary, większa manewrowość pojazdu (1,0), 
możliwość zwrotu pojazdu w wielu miejscach (0,72) oraz wyższe koszty utrzymania 
i wymiany akumulatorów (0,8) i konieczność ładowania akumulatorów (0,75).

Podsumowując, można stwierdzić, że koncerny motoryzacyjne i elektronicz-
ne traktują pojazdy z  napędem elektrycznym jako naturalny kierunek rozwoju 
transportu drogowego. Dodatkowo technologie takie jak car-sharing umożliwiają 
zmniejszenie liczby pojazdów osobowych na drogach, co skutkuje lepszą organi-
zacją transportu i infrastruktury oraz sprzyja ekologii. 

W  związku z  tym należy maksymalnie wykorzystać mocne strony i  szanse, 
a zarazem zniwelować słabe strony i zagrożenia wynikające z tej technologii także 
dla rozwoju transportu miejskiego.
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Wstęp

Jednym z największych wyzwań współczesnej logistyki jest sprawne zarządzanie 
transportem ludzi i  towarów na obszarach zurbanizowanych. Korki w  godzi-
nach szczytu, zły stan infrastruktury i słaby przepływ informacji zmuszają mia-
sta do poszukiwania systemów mogących poprawić funkcjonowanie aglome-
racji w  takich sytuacjach. Wdrożenie elementów systemu Smart City pozwala 
w znacznym stopniu zniwelować problemy, z którymi borykają się duże ośrodki 
miejskie.

1. Smart City w obszarze transportu 
i komunikacji miejskiej

Koncepcja Smart City znajduje zastosowanie w kilku obszarach, takich jak: ener-
getyka, budownictwo, rekreacja oraz transport i komunikacja. 

W obszarze transportu i komunikacji miejskiej skupia się na jak najsprawniej-
szym przemieszczaniu się ludzi i towarów. Głównym problemem w tym obszarze 
jest tzw. „błędne koło”, czyli wzrost liczby uczestników ruchu, przybywanie pojaz-
dów indywidualnych powodujące spadek liczby pojazdów komunikacji zbiorowej 
(Wyszomirski, 2002: 24). Rozwiązaniem tego problemu mogą być inteligentne 
czujniki natężenia ruchu, dające dostęp do sterowania sygnalizacją świetlną, po-
większenie infrastruktury transportowej, wybór idealnych lokalizacji na miesz-
kania, hotele, miejsca pracy, szkoły, centra handlowe, centra logistyczne itp. 
(Wesołowski, 2008). Społeczeństwo korzysta z  wielu osiągnięć cywilizacyjnych 

http://dx.doi.org/10.18778/8142-085-3.17

http://dx.doi.org/10.18778/8142-085-3.17
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ludzkości, wiąże się to jednak z zanieczyszczaniem powietrza. Zmniejszeniu skali 
emisji zanieczyszczeń mogą przysłużyć się innowacyjne urządzenia infrastruk-
tury transportowej, informatycznej, technicznej i sanitarnej. Ważne jest również 
inteligentne wykrywanie zanieczyszczeń w środowisku i ustalanie miejsce ich wy-
twarzania. Technologia ICT wspomaga ochronę środowiska np. dzięki tworzeniu 
baz danych, które informują o najbardziej zanieczyszczonych obszarach w mie-
ście (Stawasz, Sikora-Fernandez, 2015: 52).

W  obszarze transportu i  komunikacji rozwiązania można podzielić na in-
frastrukturalne i  organizacyjne. Rozwiązania infrastrukturalne polegają na 
rozbudowie oraz unowocześnianiu infrastruktury już istniejącej oraz uwzględ-
nianiu tej, która jest dopiero w planach (Wesołowski, 2008: 20). Rozwiązania 
organizacyjne to np. utworzenie węzłów przesiadkowych wraz z systemem mul-
timodalnym wiążącym się z systemami Park & Ride i Bike & Ride. Systemy te 
prowadzą do utworzenia parkingów, na których podróżni mogą zostawić swój 
pojazd i podróżować dalej komunikacją miejską. Przykładem takiego rozwią-
zania są miejskie rowery publiczne, których stacje najczęściej zlokalizowane 
są w obrębach przystanków. W Polsce takie rozwiązania można zobaczyć np. 
w Warszawie, Poznaniu i Gdańsku. Z myślą o komforcie poruszania się po dro-
gach wyznaczono BUS-pasy oraz ścieżki rowerowe. Kolejnym rozwiązaniem 
jest zsynchronizowanie rozkładów jazdy dworców PKP i  PKS z  komunikacją 
miejską. Biletomat w autobusie i tramwaju to innowacyjny sposób na zakup bi-
letu. W takim biletomacie jest możliwość zakupu biletów z pełnej oferty. Można 
też kupić bilet elektroniczny przez smartfona. Dla pieszych rozwiązaniem smart 
będą bezkolizyjne przejścia przez jezdnię z przedłużonym czasem faz sygnaliza-
cji. Promowanie roweru miejskiego mieści się również w rozwiązaniach Smart 
City (Stawasz, Sikora-Fernandez, 2015: 50–51).

Zgodnie z  koncepcją Smart City w  Polsce transport i  komunikacja to naj-
bardziej rozbudowany i najważniejszy obszar. Ruch miejski uzależniony jest od 
aktywności mieszkańców. Im większe jego natężenie, tym większa konieczność 
wprowadzenia usprawnień w ruchu transportowym.

2.  Zastosowanie koncepcji Smart City 
na przykładzie Łodzi

Wdrożenie Inteligentnych Systemów Transportowych na terenie Łodzi miało 
na celu optymalizację czasu przejazdu komunikacją miejską, szybkie i efektyw-
ne przesyłanie informacji o ruchu pojazdów komunikacji miejskiej, ulepszenie 
jakości komunikacji miejskiej i poprawę jakości życia w mieście. Rozwiązania 
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wprowadzone w  Łodzi to modernizacja oraz tworzenie nowych sygnalizacji 
świetlnych połączonych z systemami, które uwzględniają większą liczbę skrzy-
żowań w Łodzi. 

2.1. System monitorowania

System monitorowania miasta służy kontroli ruchu miejskiego na drogach. Pra-
cownicy centrum operacyjnego będą mieć za zadanie kontrolować stan dróg 
i ruch na drogach, ale także czuwać nad poprawnym działaniem systemu. Ilustra-
cja 1 przedstawia przykładowe centrum operacyjne, gdzie wyraźnie widać, jak 
wygląda praca w takim miejscu1. 

Ilustracja 1. Przykład centrum operacyjnego

Źródło: Large-scale ITS system planned for Łódź, http://www.eltis.org/discover/news/
large-scale-its-system-planned-lodz-poland [dostęp 15.05.2017].

2.2. Trasa W-Z

Łódź posiada największe Inteligentne Systemy Transportowe w  Polsce. W  Ło-
dzi powstała trasa W-Z, łączy ona Retkinię (zachodnia część Łodzi) z Janowem 
(wschodnia część Łodzi). Trasę udostępniono dla użytkowników 31 października 
2015 r. (zob. ilustr. 2).

1 http://www.its.lodz.pl/# [dostęp 15.05.2017].

http://www.eltis.org/discover/news/largescaleitssystemplannedlodzpoland
http://www.eltis.org/discover/news/largescaleitssystemplannedlodzpoland
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Ilustracja 2. Mapa trasy W-Z

Źródło: http://www.expressilustrowany.pl/artykul/zdjecia/889424,tak-bedzie-wygladala-trasa-
wz-mapa-wizualizacja-film,1920268,id,t,zid.html [dostęp 25.05.2017].

W wyniku budowy trasy W-Z powstał węzeł przesiadkowy Piotrkowska Cen-
trum, z którego można dojechać w każdą część miasta.

Ilustracja 3. Węzeł przesiadkowy Piotrkowska Centrum 

Źródło: fotografia w posiadaniu autora.
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Powstały tunele ograniczające ruch na drodze przy torach tramwajowych, co 
ma na celu optymalizować ruch i zapobiec korkowaniu się dróg. Wdrożone rów-
nież zostały systemy informacyjne dla kierowców oraz pasażerów. Zastosowano 
tablice zmiennej treści, dzięki którym możliwe jest ustalenie aktualnej sytuacji na 
drodze. Stanowi to pomoc w planowaniu kolejnego docinka trasy, tak by ograni-
czyć czas przejazdu. W Łodzi powstało aż dziewięć takich znaków (Barwiński, 
Kotas, 2016: 146) (zob. ilustr. 4).

Ilustracja 4. Tablice zmiennej treści w Centrum Łodzi
Źródło: fotografia w posiadaniu autora.

2.3. Tablice informacyjne

Na przystankach tramwajowych oraz autobusowych powstały również tablice infor-
macyjne z bieżącymi informacjami na temat przyjazdu danego środka komunikacji, 
zmian tras pojazdów bądź zakłóceń na drodze. Tablice te działają dzięki usytuowa-
nym w autobusach i tramwajach nadajnikom GPS. Informacja najpierw wysyłana jest 
do sieci, a następnie dostarczana do centrum dynamicznej informacji pasażerskiej, 
które w efekcie końcowym umieszcza wiadomość na temat pojazdów na tablicy2. 

2 https://www.wasko.pl/voyager-sdip/ [dostęp 15.05.2017].
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Ilustracja 5. Tablica informacyjna w Centrum Łodzi

Źródło: fotografia w posiadaniu autora.

2.4. Monitoring

W Łodzi zainstalowanych jest ok. 350 kamer w 129 miejscach. Dzięki systemowi 
monitoringu od 2016 do roku 2017 zarejestrowano 3 tysiące niebezpiecznych sy-
tuacji. Zainstalowano również ok. 50 kamer CCTV, czyli takich, które skupiają się 
na ograniczonym obszarze w celu zwiększenia jego bezpieczeństwa3. 

Kolejnym rozwiązaniem smart jest instalowanie systemów ANPR. Techno-
logię tę wykorzystuje głównie policja, ale przydaje się ona również na par-
kingach. Jest to system rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Polega na od-
czytywaniu  i rozpoznawaniu znaków ze zdjęcia. Na działanie tej technologii 
składają się kamery będące w stanie rozpoznać tablicę oraz programy potra-
fiące odczytać dane  z tablicy. Korzyścią z zamieszczenia takiego systemu jest 
oszczędność wynikająca  z braku potrzeby zatrudnienia osoby, która miałaby 
zająć się tym systemem. System działa automatycznie. W Łodzi zamieszczono 
ok. 226 tego typu kamer4. 

3 P. Grenda, Co to jest system CCTV?, http://camsat.com.pl/s/wsparcie/artykuly/co-to-jest-
system-cctv [dostęp 15.05.2017].

4 Komisja Transportu Związku Miast Polskich, ITS – Inteligentne Systemy Transportowe, 
http://www.zmp.poznan.pl/uploads/attachment/file/1138/Za__cznik_3_ITS.pdf [dostęp 
15.05.2017].
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2.5. Rower Miejski

Bardzo ważnym rozwiązaniem jest Łódzki Rower Publiczny. Możliwość skorzy-
stania z roweru miejskiego to świetna alternatywa dla aktywnych ludzi, ale także 
dla reszty społeczeństwa. Rower publiczny to środek transportu, dzięki któremu 
każdy użytkownik zyskuje gwarancję szybszego i sprawniejszego przemieszczania 
się po centrum Łodzi. Łodzianie mają do dyspozycji 1000 rowerów miejskich oraz 
100 stacji. Użytkowanie roweru miejskiego jest bardzo łatwe, wystarczy zareje-
strować się na stronie bądź w aplikacji, podejść do terminala i wypożyczyć rower, 
a po udanej przejażdżce zwrócić rower w jakiejkolwiek stacji na terenie miasta. 
Początkowo stacje rowerów miejskich utworzono tylko w centrum Łodzi, obecnie 
Łódzki Rower Publiczny rozszerza zakres stacji na inne dzielnice Łodzi (Witkow-
ska, 2017) (zob. ilustr. 6). 

Ilustracja 6. Mapa stacji Roweru Publicznego w Łodzi

Źródło: https://lodzkirowerpubliczny.pl/mapa-stacji/ [dostęp 15.05.2017].

Jak widać, miasto chce się rozwijać w zgodzie z ekologią i zdrowym trybem 
życia, obecnie stacje roweru publicznego można znaleźć na każdym osiedlu. 
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2.6.  Dworzec Łódź Fabryczna

W 2016 r. otwarty został po przebudowie dworzec Łódź Fabryczna. Zbudowano 
go w samym centrum Łodzi, dzięki komunikacji miejskiej ma doskonałe połą-
czenie z  resztą miasta. Został on odnowiony po raz trzeci. Koszt tej inwestycji 
był dość wysoki, bo wyniósł aż 1 759 289 451 zł5.W dalszym etapie ma dojść do 
zbudowania tunelu, który będzie łączył Łódź Fabryczną z Łodzią Kaliską. Prace 
nad budową rozpoczną się w roku 2018 i zakończyć się mają w 2023 r. W trakcie 
budowy tunelu ma powstać przystanek Zielona/Centrum. Będzie to oczywiście 
przystanek dostępny dla pociągów6. 

Ilustracja 7. Dworzec Łódź Fabryczna
Źródło: fotografia w posiadaniu autora.

Podsumowanie

Smart City to koncepcja, która wspiera rozwój miast na całym świecie. Podstawo-
we jej zadanie polega na wdrażaniu działań mających na celu rozwój miasta przy 
zachowaniu ekologicznych rozwiązań. Inteligentne miasta to takie, w których roz-

5 O inwestycji, http://www.nlf-b2.pl/o-inwestycji [dostęp 16.05.2017].
6 Tunel kolejowy w Łodzi. Początek budowy w 2018 roku, http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/tunel-

kolejowy-w-lodzi-poczatek-budowy-w-2018-roku,3484912,art,t,id,tm.html [dostęp 25.05.2017].
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wój zaangażowane są technologie informacyjno-komunikacyjne. Działania tych 
technologii skutkują poprawą wydajności infrastruktury miejskiej oraz wpływa-
ją pozytywnie na zadowolenie mieszkańców. Koncepcja Smart City funkcjonu-
je głównie w transporcie i komunikacji miejskiej. Mieszkańcy potrzebują stwo-
rzenia zorganizowanej przestrzeni przeznaczonej na ruch miejski biorącej pod 
uwagę ich bezpieczeństwo. Wprowadzenie koncepcji Smart City jest znaczącym 
elementem poprawy funkcjonowania miast, ponieważ zgodnie z założeniami tej 
koncepcji wytwarza się mniej zanieczyszczeń, życie w  mieście staje się wygod-
niejsze i łatwiejsze, co udowadniają takie rozwiązania jak monitorowanie miasta, 
bezkolizyjne przejścia dla pieszych i elektroniczne tablice informacyjne. 
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