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E-biznes w ˝egludze Êródlàdowej - uwarunkowania i efekty ekonomiczne1 (cz. 1)
˚egluga Êródlàdowa jest ga∏´zià transportu, która ma stosunkowo du˝y potencja∏ rozwojowy. W niektórych krajach Unii Europejskiej oraz w Polsce stan
techniczny istniejàcych dróg wodnych
stanowi istotne ograniczenie dla zwi´kszenia przewozów przy wykorzystaniu
barek o ∏adownoÊci przekraczajàcej 300
lub 500 ton. Ten rodzaj transportu ma
wiele zalet: jest przyjazny Êrodowisku
naturalnemu, zapewnia wysoki poziom
bezpieczeƒstwa procesu przewozowego, jest ekonomiczny w kategorii zu˝ywania nieodnawialnych Êrodków energii
i móg∏by po cz´Êci odcià˝yç zat∏oczonà
infrastruktur´ drogowà. Dà˝àc do realizacji zasad zrównowa˝onego rozwoju
europejskiego systemu transportowego
(sustainable development), Unia Europejska wspiera rozwój ˝eglugi Êródlàdowej. Bioràc pod uwag´ naturalne i u˝ytkowe cechy transportu wodnego, przesuni´cie cz´Êci potencjalnego popytu na
us∏ugi przewozowe z transportu drogowego na drogi wodne ma jednak ograniczone mo˝liwoÊci. Podstawowe znaczenie dla dalszego funkcjonowania ˝eglugi Êródlàdowej w Europie stanowi
zwi´kszenie efektywnoÊci wykonywania
us∏ug przewozowych. Jednym z czynników, nabierajàcym coraz wi´kszego
znaczenia dla pozycji konkurencyjnej tej
ga∏´zi transportu, jest upowszechnienie
innowacyjnych technologii informatycznych i metod e-business wÊród przewoêników ˝eglugi Êródlàdowej oraz w ich
bezpoÊrednim otoczeniu.

jà przed wyzwaniem. Ich potencja∏ produkcyjny musi zostaç przystosowany
do programu produkcji, w którym
uwzgl´dnione b´dà us∏ugi przewozowe realizowane w ramach zintegrowanych ∏aƒcuchów logistycznych. Jak nigdy przedtem us∏ugi przewozowe podlegajà integracji z procesami fizycznej
dystrybucji towarów, w których równorz´dnà rol´ odgrywajà koszt transportu i czas realizacji dostawy. ˚egluga
Êródlàdowa nie jest w trudniejszej sytuacji ni˝ inne ga∏´zie transportu, choç
statki rzeczne poruszajà si´ z ni˝szà
pr´dkoÊcià technicznà w porównaniu
ze Êrodkami transportu kolejowego
czy samochodowego. Armatorzy Êródlàdowi, a przede wszystkim szyprowie,
tj. prywatni w∏aÊciciele statków, muszà
jednak wpisaç si´ w harmonogramy realizacji procesów logistycznych, ˝eby
wykonywaç przewozy zgodnie z zasadà Just-in-time. Pierwszoplanowym zadaniem staje si´ zdobycie przez t´ grup´ przewoêników umiej´tnoÊci wspó∏dzia∏ania w du˝ych, rozproszonych systemach informatycznych, wykorzystywanych w procesie zarzàdzania procesami logistycznymi, jak równie˝ zapewnienie sobie dost´pu do odpowiedniej techniki stosowanej w tych
systemach.

Rozproszenie przestrzenne i organizacyjne przewoêników ˝eglugi Êródlàdowej jest istotnà barierà dla implementacji nowych rozwiàzaƒ technicznych i organizacyjnych. Potrzeby armaPotrzeby przewoêników
torów Êródlàdowych w zakresie zarzàdzania i sterowania flotà Êrodków
w zakresie zarzàdzania
transportu rzecznego mo˝na okreÊliç
procesami przewozowymi
nast´pujàco2:
w ˝egludze Êródlàdowej
• dok∏adne okreÊlenie pozycji jednostki
• sta∏a ∏àcznoÊç z jednostkami floty
Przewoênicy wodnego transportu • ∏atwy dost´p do informacji ˝eglugoÊródlàdowego, podobnie jak przewoêwych oraz handlowych, zarówno dla
nicy pozosta∏ych ga∏´zi transportu, stafirmy jak i dla jednostek p∏ywajàcych

• pe∏na dost´pnoÊç do danych koniecznych przy koordynacji pracy przewoêników oraz zleceniodawców.
Nawiàzanie ∏àcznoÊci z jednostkami
p∏ywajàcymi rodzi te˝ nowe mo˝liwoÊci
w procesie operacyjnego zarzàdzania
dzia∏alnoÊcià przewozowà. Centralny
dyspozytor ma wówczas mo˝liwoÊç natychmiastowego skierowania jednostki
w konkretne miejsce pod za∏adunek.
Realizujàc takie niezaplanowane zlecenia, mo˝na ograniczyç cz´Êç rejsów bez
∏adunku i lepiej wykorzystywaç ∏adownoÊç taboru. Co wi´cej, sta∏a ∏àcznoÊç
i mo˝liwoÊç Êledzenia przewo˝onego
∏adunku pozwalajà na wzbogacenie
us∏ugi o nowe cechy. Pozycja przewoêników wodnych Êródlàdowych b´dzie
si´ oraz bardziej uzale˝niaç od zasi´gu
stosowania w tych przedsi´biorstwach
techniki i metod wymiany informacji za
poÊrednictwem Internetu, tj. dzia∏ania
e-business.

Przyk∏ady rozwiàzaƒ stosowanych
w transporcie wodnym
Êródlàdowym w krajach UE
Obecnie w krajach Unii Europejskiej
funkcjonuje kilka systemów telematycznych (czyli wykorzystujàcych zaawansowane technologie telekomunikacyjne i informatyczne), obs∏ugujàcych
transport wodny Êródlàdowy. WÊród
nich wymieniç nale˝y takie jak:
• system informacyjny BICS opracowany i funkcjonujàcy od 1996 r. na sieci
dróg wodnych Holandii
• system kana∏owo-informacyjny ARGO
• system informacyjny ELWIS, funkcjonujàcy na serwerze Federalnego Zarzàdu Dróg Wodnych i ˚eglugi Niemiec, udost´pniony przewoênikom
i innym u˝ytkownikom Êródlàdowych
dróg wodnych.

Artyku∏ powsta∏ w ramach mi´dzynarodowego projektu badawczego pt. „eBusi-Net – Wp∏yw elektronicznych powiàzaƒ na przebieg procesów gospodarczych w ˝egludze Êródlàdowej” realizowanego w latach 2001-2003 w ramach wspó∏pracy mi´dzy Uniwersytetem w Duisburgu oraz Katedrà Transportu Szko∏y G∏ównej Handlowej.
2 M. Paƒczyk, Telematyczne wspomaganie logistycznego zarzàdzania flotà Êrodków transportu rzecznego, „Logistyka” nr 2/2002, s. 52.
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Elektroniczny system informacyjny
BICS (Binnenvaart Informatie en Communicatie Systeem – Inland Shipping Information and Communication System) s∏u˝y do
wymiany danych o ∏adunkach przewo˝onych wodnym transportem Êródlàdowym na torach wodnych Holandii. Przesy∏anie informacji odbywa si´ z PC znajdujàcych si´ na statkach lub nabrze˝y
prze∏adunkowych do PC odpowiednich
(uprawnionych) jednostek zarzàdzajàcych (port managers), przy wykorzystaniu systemu telefonii komórkowej
GSM. Pozwala to na efektywne zarzàdzanie informacjami handlowymi, jak
równie˝ szybkie reagowanie w sytuacjach niebezpiecznych i awaryjnych.
W systemie znajdujà si´ dane o wszystkich punktach za∏adunku i roz∏adunku,
wszystkich rodzajów ∏adunków, w tym
o klasach ∏adunków niebezpiecznych.
Interfejs systemu jest bardzo przyjazny
dla jego u˝ytkowników i ∏atwy w obs∏udze. Do wyboru sà cztery wersje j´zykowe programu: holenderska, niemiecka, angielska i francuska. Wi´kszoÊç informacji wprowadzana jest poprzez
wybieranie danych z list rozwijanych
lub klikni´ciem myszy na przyciski
opcji bàdê pola wyboru3.
Zainteresowane systemem wykaza∏y
inne kraje basenu reƒskiego. W oparciu
o system BICS opracowano kilka innych
rozwiàzaƒ, m.in. w Belgii i Francji. Najnowsze wersje BICS rozszerzone zosta∏y o mo˝liwoÊç po∏àczenia si´ z modu∏em automatycznego raportowania
BOS (Berichten Ontvang Service – Shipping
Reports and Water Levels Via Bics).
System
kana∏owo-informacyjny
ARGO jest systemem automatycznego
wspomagania procesu ˝eglugowego
w transporcie rzecznym. System jest
wyposa˝ony w elektroniczne mapy
rzek oraz kana∏ów, radar i bazy danych
dotyczàce g∏´bokoÊci toru wodnego.
Zarówno elektroniczne mapy, jak i dane z radarów zostajà umieszczone na
jednym ekranie komputera. Do zlokalizowania pozycji statku wykorzystywane sà dwa niezale˝ne systemy radarowe: dopasowanie do mapy – umiejscowienie na mapie (Radar – Map – Matching) i system satelitarnej lokalizacji
GPS. ARGO mo˝na u˝ywaç tylko dla ce-

Rys. 1. Przyk∏ad mapy elektronicznej na ekranie urzàdzenia Radarpilot 720 w systemie ARGO.
èród∏o: http://www.innovative-navigation.de/radarpilot720_german.html oraz http://www.elna.de.

lów informacyjnych, wykorzystujàc jedynie wewn´trzne mapy (Inland –
ECDIS) bez pozycjonowania statku. Integralnà cz´Êcià systemu jest urzàdzenie o nazwie Radarpilot 720 firmy Innovation Navigation GmbH, pokazujàce
na elektronicznej mapie rzeki linie
brzegowe, przebieg toru wodnego, linie wysokiego napi´cia, tablice kilometrowe, znaki wodne. Radarpilot 720
wykrywa te˝ inne statki oraz przeszkody i zaznacza na ekranie kolorem
pomaraƒczowym4 (rys. 1). Radarpilot
720 sk∏ada si´ z PC przemys∏owego,
odbiornika DGPS, radaru znajdujàcego
na ka˝dym statku, ekranu i myszki.
Urzàdzenie posiada te˝ funkcjonalnoÊç elektronicznego systemu nawigacyjnego, dzi´ki czemu w czasie real-

nym wspomaga prac´ za∏ogi jednostki
p∏ywajàcej.
Kolejnym rozwiàzaniem jest elektroniczny system informacyjny o drogach
wodnych ELWIS, który uzupe∏nia dotychczasowe drogi pozyskania informacji (telefon i fax, ∏àcznoÊç radiowà)
poprzez udost´pnienie informacji
w Internecie. Za pomocà serwisu strony http://www.elwis.de (rys. 2) u˝ytkownik – poprzez bezpoÊredni dost´p
do serwisu www – mo˝e otrzymaç informacje o warunkach panujàcych na
torze wodnym, prognoz´ pogody i inne wiadomoÊci. U˝ytkownicy na làdzie
oraz za∏ogi statków mogà uzyskaç dost´p ze swojego komputera lub przy
u˝yciu telefonu komórkowego (us∏ugi
WAP).
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Rys. 2. Schemat przep∏ywu informacji w systemie ELWIS. èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: http://www.elwis.de.

Zob. http://www.bics.nl.
Szczegó∏owo ten system by∏ omówiony na ∏amach „Logistyki” nr 2/2002 w artykule M. Paƒczyka: Telematyczne wspomaganie logistycznego zarzàdzania flotà Êrodków transportu rzecznego.
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