Magazynowanie i transport wewn´trzny

kó∏ek w paletach typu rolly eliminuje
zastosowanie wózków paletowych,
a ÊciÊle rzecz ujmujàc – brak potrzeby posiadania wózka wid∏owego
w miejscu za∏adunku i wy∏adunku
oraz wi´ksza szybkoÊç i komfort za∏adunku, jak i roz∏adunku)
• estetyka i dobra prezencja zarówno
w magazynie, jak i w punktach sprzeda˝y, a tak˝e ∏atwoÊç manewrowania
• mo˝liwoÊç stosowania etykiet zbiorczych na tekturowych kartkach z boku
pojemnika (skrzynki posiadajà specjalnie do tego przystosowane kieszenie
z boku), eliminujàc naklejanie owych
etykiet i zanieczyszczanie w ten sposób opakowaƒ w Êlady po kleju z maszyn etykietujàcych, np. z esper
• materia∏ przeznaczony do ich wykonania (HDPE) jest przyjazny dla Êro-

dowiska i nadaje si´ do recyklingu
• ergonomiczny
kszta∏t
pomaga
w utrzymaniu higieny zgodnie z wymogami HACCP.

skrzynek); iloÊci zapotrzebowania sà
uwarunkowane wielkoÊciami planowanych sprzeda˝y, a tak˝e promocji –
krótki wynajem.

System wykorzystywania opakowaƒ
CC jest mo˝liwy w formie ich dzier˝awy
krótko- (1 rok) lub d∏ugoterminowej
(np. 7 lat), co pozwala na manewrowanie Êrodkami finansowymi w sposób
planistyczny. Tzn. trzeba najpierw zaanga˝owaç Êrodki finansowe na zakup
(wynajem) skrzynek, lecz serwis utrzymania pojemnika w ruchu jest zapewniony przy bardzo atrakcyjnej finansowo op∏acie rocznej przez ca∏y okres
trwania umowy (gwarancja posiadania
pojemników w dobrym stanie przez ca∏y okres umowy, bez koniecznoÊci ich
kolejnych zakupów w razie zniszczenia

Wykorzystywanie w dystrybucji wy˝ej wymienionych opakowaƒ w bran˝y
FMCG jest uwarunkowane post´pujàcym procesem rozwoju rynku w Polsce
oraz z tendencjami europejskimi, którym ulegajà polskie przedsi´biorstwa.
OsobiÊcie uwa˝am, ˝e to jest bardzo
dobry symptom! Tylko taki kierunek
rozwoju jest jedynym s∏usznym rozwiàzaniem w sferze nowoczesnej dystrybucji, gdzie wszystkie zamierzenia logistyczne sà ukierunkowane na w∏aÊciwy
POK (Poziom Obs∏ugi Klienta), czyli
ZADANIE i REALIZACJA, w odpowiedniej formie i jakoÊci.

Marek Zajàc*
Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o.

VW – ni˝sze koszty produkcji dzi´ki opakowaniom uniwersalnym
Inwestycja w opakowania wielorazowego u˝ytku stanowi spory wydatek
w bud˝ecie firmy, jednak˝e w d∏ugim
okresie, w ∏aƒcuchu logistycznym
o wzgl´dnie sta∏ej liczbie uczestników
z pewnoÊcià jest op∏acalna. Z tego za∏o˝enia wyszed∏ koncern Volkswagen,
uzyskujàc w krótkim czasie wymierne
korzyÊci.
G∏ównym czynnikiem, wymuszajàcym na grupie Volkswagen opracowanie nowej strategii dotyczàcej gospodarki opakowaniami, by∏a koniecznoÊç
obni˝enia kosztów przez:
1. Znaczne zmniejszenie iloÊci opakowaƒ w ∏aƒcuchu logistycznym.
2. Wyeliminowanie kosztów zakupu
opakowaƒ jednorazowych przez dostawców.
3. Uzyskanie jednolitych standardów
pojemników oraz lepsze wykorzystanie ich przestrzeni transportowej i ∏adunkowej w Êrodkach transportu.
4. Mniejsze prawdopodobieƒstwo wystàpienia szkód transportowych, ze
wzgl´du na wi´kszà trwa∏oÊç opakowaƒ wielokrotnego u˝ytku.
5. Obni˝enie kosztów i czasu pracy
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zwiàzanego z r´cznym opakowywa- sk∏adane pojemniki blaszane i opakowaniem i rozpakowywaniem cz´Êci. nia z tworzyw ma∏ego formatu KLT (Kle(handling)
inladungsträger). Przy czym pojemniki
Istotnym czynnikiem, wp∏ywajàcym GLT same stanowià jednostki transporna powy˝szà decyzj´, jest dzia∏anie towe (LE-Ladeeinheit), natomiast jednostgrupy Volkswagen na rzecz ochrony kà transportowà pojemników KLT jest
Êrodowiska – bardzo wa˝nego elemen- okreÊlona iloÊç opakowaƒ, u∏o˝onych
tu w polityce firmy.
Fakt, ˝e wi´kszoÊç cz´Êci nie wymaga ochrony
w postaci opakowaƒ specjalnych, dopasowanych
do ich konkretnego typu,
sk∏oni∏y koncern VW do
Przep∏yw opakowaƒ z cz´Êciami
wprowadzenia uniwersalPrzep∏yw pustych opakowaƒ
nych opakowaƒ wielorazowego u˝ytku. Polega to
Rys. 1. Regu∏a Quelle-Senke-Prinzip. Opracowanie w∏asne.
na tym, ˝e mo˝na jeden
typ pojemnika u˝yç do
zapakowania wielu ró˝Po. Wt. Âr. Cz. Pi. So. Nie Po. Wt. Âr. Cz. Pi. So. Nie Po. Wt. Âr. Cz. Pi. So. Nie
norodnych cz´Êci, niezale˝nie od ich kszta∏tu
Zg∏oszenie
Realizacja
zapotrzebowania
i ci´˝aru. Opakowania
zamówienia
od czwartku do
do piàtku
godz. 12
uniwersalne w koncernie
dzielà si´ na grupy: pojemników du˝ego formaRys. 2. Proces zg∏aszania zapotrzebowania i realizacji zamówieƒ na pojemniki. Opracowanie w∏asne na podstawie datu GLT (Grossladungstränych Volkswagen
ger) – przewa˝nie sà to
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w stosie w po∏àczeniu z paletà oraz deklem. WielokrotnoÊç cz´Êci w LE okreÊla
si´ minimalnà wielkoÊcià zamówienia
dostawy cz´Êci lub pó∏fabrykatów dla
poddostawców zak∏adów produkcyjnych Volkswagena.
Dla realizacji tych zamierzeƒ Volkswagen jednorazowo zakupi∏ opakowania
uniwersalne i zaczà∏ je „wynajmowaç”,
pobierajàc czynsz. W ten sposób nada∏
im wartoÊç oraz zagwarantowa∏ optymalne zapotrzebowanie na puste pojemniki. W przesz∏oÊci dostawcy kierowani
ch´cià zabezpieczenia p∏ynnoÊci wysy∏ek
cz´Êci, zamawiali zbyt du˝à liczb´ pojemników na zapas. Poza tym koszty
czynszu dyscyplinujà utrzymanie racjonalnego poziomu magazynowego pe∏nych opakowaƒ w zak∏adach koncernu.
„Fizyczny” przep∏yw opakowaƒ odbywa si´ mi´dzy dostawcami cz´Êci
a zak∏adami VW. ¸aƒcuch ich przep∏ywu tworzy obieg zamkni´ty, w ramach
sta∏ej liczby tych samych dostawców.
Daje to szans´ na zorganizowanie gospodarnego przep∏ywu opakowaƒ
oraz na ograniczenie przypadkowego
ich „wyp∏ywania” z ∏aƒcucha logistycznego. W celu sprawnego zorganizowania i zarzàdzania przep∏ywem opakowaƒ Volkswagen powo∏a∏ do ˝ycia odr´bnà
jednostk´
organizacyjnà
„Behältermanagement”. Jest ona w∏aÊcicielem i zarzàdza oko∏o 5,5 milionem opakowaƒ uniwersalnych w 44 typach. G∏ówne jej zadanie to racjonalne
planowanie, organizowanie, sterowanie oraz kontrola wielokierunkowego
przep∏ywu opakowaƒ w ∏aƒcuchu logistycznym. Osiàgni´to to m.in. przez:
1. Zbudowanie systemu komputerowego, dzi´ki któremu mo˝na by∏o
okreÊliç i przyporzàdkowaç koszty
u˝ycia opakowaƒ przez uczestników ∏aƒcucha logistycznego.
2. OkreÊlenie w czasie iloÊci pustych
opakowaƒ, jakie sà w stanie dostarczyç do poddostawców, poszczególne zak∏ady grupy Volkswagen.
3. Regulacj´ procesu sterowania przep∏ywem opakowaƒ w ∏aƒcuchu logistycznym.
4. Minimalizowanie iloÊci opakowaƒ
potrzebnych w obiegu przy za∏o˝eniu, ˝e opakowania jednorazowe sà
niedopuszczalne.
5. Utrzymanie odpowiedniej jakoÊci
opakowaƒ i bezpieczeƒstwo ich
u˝ytkowania.
6. Zakup i recykling opakowaƒ.

Behältermanagment stworzy∏o na
potrzeby zarzàdzania opakowaniami
system komputerowy LISON (Ladungsträger Information System On Line). Jest
to obszerna baza danych, zawierajàca
wszystkich dostawców, odbiorców,
spedytorów; typy i dane podstawowe
opakowaƒ; przepisy pakowania cz´Êci
oraz algorytmy sterujàce ∏aƒcuchem
dostaw pustych opakowaƒ. System pozwala na komunikacj´ i wymian´ danych pomi´dzy wszystkimi zak∏adami
koncernu oraz z dostawcami przez po∏àczenie z serwisem internetowym vw-zulieferer.de, którzy logujàc si´ na
swych indywidualnych profilach zg∏aszajà zapotrzebowanie na pojemniki,
Êledzà i reklamujà przep∏yw opakowaƒ
na swoich indywidualnych kontach, na

którym ewidencjonowane sà ruchy
opakowaƒ. Zapotrzebowanie na opakowania deklarowane jest w odst´pach
tygodniowych na konkretny typ i iloÊç
pojemników w tygodniu X. LISON za
pomocà odpowiednich algorytmów automatycznie porównuje iloÊci zamawiane przez wszystkich dostawców
i mo˝liwoÊci wysy∏ek poszczególnych
zak∏adów, przydzielajàc im odpowiednie zlecenia wysy∏ek dla poszczególnych poddostawców z datà realizacji
w tygodniu X+2. Tak wi´c zamawiajà
oni opakowania z dwutygodniowym
wyprzedzeniem na podstawie zaplanowanych wczeÊniej wysy∏ek cz´Êci. Behaeltermanagement musia∏o zorganizowaç i zintegrowaç przep∏yw towarów od dostawcy do zak∏adu grupy
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Volkswagen oraz pustych opakowaƒ z zak∏adu do dostawcy.
Dlatego wypracowano zasad´ przydzielania zleceƒ wysy∏ki
pustych opakowaƒ zwanà Quelle-Senke-Prinzip. Regu∏a ta mówi, ˝e danego dostawc´ zaopatruje w puste opakowania ten
zak∏ad, który le˝y geograficznie najbli˝ej, niezale˝nie od tego gdzie si´ znajduje odbiorca produkowanych przez niego
cz´Êci. I tak, np. dostawc´ cz´Êci z Czech zaopatruje w opakowania zak∏ad VW MP z Polkowic oraz zak∏ad Skody z Mlada Boleslaw. W dalszej kolejnoÊci czeski poddostawca dostarcza podzespo∏y zak∏adom Seata w Hiszpanii oraz zak∏adowi
Audi na W´grzech. Zasadà jest, ˝e dostawca korzysta z opakowaƒ przynajmniej z dwóch êróde∏. Jest to pewna forma zabezpieczenia w przypadku, gdyby jeden z zak∏adów nie zrealizowa∏ przydzielonego mu zlecenia wysy∏ki pustych opakowaƒ. W celu zachowania poprawnoÊci stanów kont opakowaƒ raz do roku w ostatnià sobot´ paêdziernika przeprowadzana jest inwentaryzacja, jednoczeÊnie we wszystkich zak∏adach produkcyjnych dostawców oraz spedytorów. Wszyscy
uczestnicy zobligowani sà do r´cznego awizowania i dokumentacji przep∏ywu opakowaƒ w tydzieƒ poprzedzajàcy oraz
w tydzieƒ po przeprowadzonej inwentaryzacji. W dzieƒ inwentaryzacji produkcja u wszystkich uczestników musi byç
wstrzymana, co ma zapobiec pomy∏kom podczas liczenia pojemników, wynikajàcych z ich przemieszczania w procesie
produkcji. Ka˝dy uczestnik zg∏asza zapotrzebowanie na „karteczki” (zettelki) inwentaryzacyjne, które dostarcza Behältermanagement w bloczkach po sto sztuk. Karteczka dla ka˝dego typu opakowania ma inny kolor oraz zawiera jego numer
ewidencyjny i schematyczny rysunek. Zliczanie opakowaƒ polega na tym, ˝e osobom liczàcym wydaje si´ okreÊlonà iloÊç
„zettelków”, które sà naklejane pojedynczo na ka˝de opakowanie. Po oznakowaniu wszystkich opakowaƒ, liczona jest
pozosta∏a iloÊç zettelków, a wynik odejmowany od liczby karteczek wydanych do inwentaryzacji. System ten jest tani, prosty i eliminuje mo˝liwoÊç podwójnego liczenia lub nie policzenia opakowaƒ. Wyniki inwentaryzacji przesy∏a si´ do
Behältermanagement, które koryguje stany kont.
Dzi´ki wprowadzeniu zorganizowanego zarzàdzania opakowaniami wielorazowego u˝ytku uzyskano:
1. Racjonalne sterowanie przep∏ywem opakowaƒ przez ich
w∏aÊciciela (Behältermanagement).
2. Wyeliminowanie koniecznoÊci stosowania opakowaƒ jednorazowych, a pobierany czynsz jest reinwestowany w uzupe∏nienie braków i nowe zakupy opakowaƒ.
3. Szybszy przep∏yw pojemników w ∏aƒcuchu logistycznym
i mniejsze zapotrzebowanie na nie.
4. Wysokà jakoÊç i bezpieczeƒstwo stosowania opakowaƒ.
5. Oszcz´dnoÊç kosztów wysy∏ki pustych opakowaƒ oraz ich
odpowiednià iloÊç w obiegu.
6. Wyeliminowanie kosztów opakowaƒ jednorazowych
i szkód transportowych.
Szkoda, ˝e wiele polskich przedsi´biorstw dzieli od zagranicznych du˝a luka w zakresie stosowania opakowaƒ wielorazowego u˝ytku, a ich rola w optymalizowaniu kosztów logistycznych i podwy˝szaniu jakoÊci jest jeszcze ma∏o zauwa˝ana.
* Autor jest planistà i koordynatorem logistyki opakowaƒ w spó∏ce Volkswagen Motor Polska w Polkowicach, produkujàcej od wrzeÊnia 1999 r. silniki
diesla dla ca∏ej grupy Volkswagen.
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