Edukacja logistyczna

konkretnym wskazaniem sposobów usprawnienia
funkcjonowania magazynów oraz poprawy kontaktów
z Wyborową SA. Większość zaproponowanych przez
studentów rozwiązań nadaje się do natychmiastowego wdrożenia. Pozwoli to na znaczne podniesienie
efektywności prac magazynowych, obniżenie kosztów
i podniesienie poziomu obsługi klienta.
Dla Wyborowej SA prace zawierają wartościowe propozycje dotyczące poprawy współpracy z K+N, informacje o rzeczywistych wymiarach wyrobów, ich opakowań
zbiorczych i paletowych jednostek ładunkowych. Szczególnie istotnym elementem prac jest zwrócenie uwagi
na potrzebę zmiany sposobu zarządzania zapasami, a co
z tym się wiąże – sposobu planowania produkcji. Natomiast dla absolwentów WSL prace nad projektem to bardzo bogate doświadczenie, oparte na budowaniu realnych rozwiązań w firmie.

Marcin Łaszcz
Student I roku Magisterskich
Studiów Uzupełniających na WSL
Uczestnictwo w projekcie „WYBOROWA” dało mi
możliwość zapoznania się z pracą i funkcjonowaniem
dużej firmy sektora logistycznego. Współpraca studentów Wyższej Szkoły Logistyki z pracownikami Zakładów
Wyborowa SA oraz Kuehne+Nagel ukazała problemy
wynikające z kooperacji dwóch firm w sferze magazynowania, komunikacji oraz
wspólnego zarządzania łańcuchem przepływu towarów. Obserwacja pracy logistyków ukazała, jak duże są możliwości pracownika tego sektora i co wnosi jego
praca w udoskonalenie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, co w połączeniu z wiedzą zdobytą w WSL zaowocowało licznymi pomysłami usprawnień
magazynów Wyborowa SA. Doświadczenie zdobyte podczas pracy nad projektem
powiększyło moją wiedzę szczególnie z dziedziny wskaźników i standardów magazynowania, którym poświęciłem swoją pracę dyplomową. Uważam, że czas pracy
nad projektem na pewno nie można uznać za zmarnowany. Każdy z uczestników
projektu może przyznać, że wykonał kawał dobrej roboty, dzięki której magazyny
Zakładów Wyborowa SA z pewnością zwiększą efektywność swojej pracy.

Anna Jankowicz, Iwo Nowak

Teoria i praktyka pod jednym dachem – konferencja w Urzucie
Wartość logistycznych systemów informatycznych oraz ich wpływ na wydajność systemu logistycznego i efektywność procesów logistycznych były
zasadniczymi tematami IV ogólnopolskiej konferencji z cyklu „Informatyka
w logistyce”, którą 7.11.2006 r. w centrum logistycznym firmy Logistics
Group w Urzucie koło Warszawy zorganizowało Centrum Promocji Informatyki. Obszar tematyczny spotkania

stics Service SA1, Jarosław Lewandowski,
wystąpił w podwójnej roli: oprócz wystąpienia poświęconego jakości i wydajności procesów logistycznych oraz
definicjom i wartościom wskaźników
pokazał uczestnikom konferencji część
biurową i jeden z magazynów CL Logistics Group, omawiając na konkretnych
przykładach zastosowania niektórych
rozwiązań logistycznych, wykorzystywane przez firmę. Logistics Group dzia-
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stanowiły systemy informatyczne w zarządzaniu logistyką na poziomie strategicznym i operacyjnym działalności
przedsiębiorstw, a prezentacje firmowe
pozwoliły zapoznać się 40 uczestnikom
konferencji z najlepszymi praktykami
oraz sukcesami w tej dziedzinie. Swymi doświadczeniami dzielili się między
innymi przedstawiciele Instytutu Logistyki i Magazynowania, SAS Institute,
SOFTLAB, a całość prowadził dr inż. Bogusław Śliwczyński (ILiM). Prezes Logi1

ła od lat w logistyce związanej z branżą
motoryzacyjną; świadczy też usługi dla
innych branż, oferując kompleksową
obsługę logistyczną. W 2007 r. rozpocznie się budowa nowego kompleksu
magazynowego z zapleczem biurowym
i centrum szkoleniowym firmy, którego
docelowa powierzchnia to 60 000 m².
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Logistyka 6/2006

97

