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Audyt logistyczny w procesach gospodarczych (cz. 2)2
Audyt logistyczny jest narz´dziem
regularnej i systematycznej weryfikacji
dzia∏alnoÊci logistycznej w kategoriach
kosztów. Koszty logistyczne stanowià
nierzadko nawet 40 – 60% udzia∏u ca∏kowitych kosztów wytworzenia produktu. Prawid∏owe zdefiniowanie,
a nast´pnie pomiar ca∏kowitych kosztów logistycznych, otwiera drog´ do
praktycznych zastosowaƒ rachunku
efektywnoÊci systemów wsparcia logistycznego oraz optymalizacyjnego rachunku trade off procesów logistycznych. Mo˝liwoÊç przeprowadzenia tego rodzaju rachunku ekonomicznego
jest podstawà do kszta∏towania ascetycznych zachowaƒ na wysoce konkurencyjnym rynku.

dzia∏aƒ audytowych. Do g∏ównych obszarów auditingu zaopatrzenia zaliczyç
nale˝y:
weryfikacj´ procesu planowania potrzeb materia∏owych
badanie oceny wyboru dostawcy
ocen´ i badanie stosowanych technik,
metod i narz´dzi w organizacji dostaw zaopatrzeniowych.






W wielu przedsi´biorstwach poza
kwalifikacjà dostawców, celem ich audytu jest okreÊlenie poziomu obs∏ugi
klienta oferowanego w firmie dostawcy. W takim przypadku bierze si´ tak˝e
pod uwag´ zdolnoÊç organizacyjnà dostawcy do realizacji dostaw zgodnych
z iloÊciowymi, jakoÊciowymi i formalnymi wymaganiami odbiorcy. Istotnymi
zagadnieniami, branymi pod uwag´
w takich przypadkach, sà nast´pujàce
kwestie:
w jaki sposób mierzy si´ u dostawcy
poziom obs∏ugi klienta
jakie sà przyj´te jednostki miary
jakie sà standardy lub cele obs∏ugi
klienta dostawcy
jaki jest obecny poziom ich realizacji
jak kszta∏tuje si´ rzeczywiste wykonanie do za∏o˝eƒ przyj´tych przez dostawców
w jaki sposób mierniki te pozyskiwane sà z systemu informacyjnego firmy
jak wyglàda system raportowania dotyczàcy tego rodzaju obs∏ugi
w jaki sposób postrzegajà takà obs∏ug´ poszczególne obszary funkcjonalne przedsi´biorstwa (na przyk∏ad finanse, marketing)
jakie sà relacje pomi´dzy tymi obszarami w odniesieniu do komunikacji
i kontroli.

Punktem wyjÊcia dzia∏aƒ auditingowych w sferze zaopatrzenia jest badanie (weryfikacja) ujawnianego na rynku popytu na wyroby lub us∏ugi finalne, okreÊlanego mianem popytu pierwotnego lub niezale˝nego. Ten rodzaj popytu stanowi podstaw´ do
ustalenia popytu zale˝nego lub wtórnego. Celem audytu w tym zakresie
jest ustalenie poprawnoÊci stosowanych metod szacowania zarówno popytu pierwotnego jak i wtórnego,
szacowanie poprawnoÊci wyników
otrzymanych z zastosowania odpowiednich metod. Celem audytu zaopatrzenia w sferze planowania potrzeb materia∏owych jest równie˝ badanie sprawnoÊci ca∏ego systemu informacji w sferze planowania potrzeb
materia∏owych, a wi´c mi´dzy innymi
zakres i poprawnoÊç przep∏ywu informacji pomi´dzy jednostkami produkcyjnymi, magazynami (wyrobów gotowych, surowców) a jednostkami zajPrzeprowadzenie audytu zaopatrzemujàcymi si´ planowaniem potrzeb
nia w zakresie wspó∏pracy z dostawcamateria∏owych.
mi doprowadziç ma przede wszystkim
Dzia∏ania audytu zaopatrzenia w sfe- do weryfikacji takich parametrów jak:
ustalenie mo˝liwych odchyleƒ w czarze wyboru dostawców obejmowaç
sie dostawy
mogà mi´dzy innymi takie zagadnienia
jak:
okreÊlenie przez dzia∏ sprzeda˝y dodokonanie wst´pnej oceny dostawcy
stawcy zdolnoÊci do szybkiej organizacji dostaw awaryjnych i równie szybkonstrukcj´ formy zasadniczej oceny
kiej reakcji na zg∏oszonà potrzeb´
dostawcy
badanie ewentualnych formalnych
okreÊlenie zakresu i dok∏adnoÊci inelementów systemu zapewnienia jaformacji oferowanej w momencie
koÊci dostaw zaopatrzeniowych
sk∏adania zamówienia (przewidywany termin dostarczenia, wielkoÊç doustalenie, czy dostawca mo˝e byç
stawy, itd.)
uznany za kwalifikowanego.







Wszelkie dzia∏ania auditingowe w obr´bie rachunku kosztów logistycznych
sprowadzajà si´ do weryfikacji poprawnoÊci prowadzenia tego rodzaju rachunku. Wydaje si´, i˝ podstawowym problemem w poruszanym obszarze zagadnieƒ jest problem identyfikacji sensu
stricto kosztów logistyki. Literatura
przedmiotu, jak równie˝ praktyka gospodarcza wskazujà na bardzo zró˝nicowane i niestety nie zawsze merytorycznie poprawne podejÊcie do zagadnieƒ zwiàzanych z rachunkiem kosztów
logistycznych.
W∏aÊciwe funkcjonowanie ∏aƒcuchów dostaw jest kluczowym zagadnieniem przedsi´biorstw poszukujàcych przewagi konkurencyjnej. Zaopatrzenie jest tym obszarem dzia∏alnoÊci
gospodarczej, która w zasadniczy sposób wp∏ywa na efektywnoÊç ca∏ego
∏aƒcucha dostaw. Audyt logistyczny
w obszarze zaopatrzenia jest wi´c niezwykle istotnym zakresem dzia∏aƒ auditingowych.
Proces przeprowadzenia audytu logistycznego w obszarze zaopatrzenia
wià˝e si´ z wieloetapowym zakresem
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zasady powiadamiania z wyprzedzeniem o opóênieniach w zamówionych dostawach (co jest szczególnie
istotne na przyk∏ad dla obs∏ugiwanych klientów hurtowych)
sposób reakcji i dzia∏ania w przypadku koniecznoÊci reklamacji
dok∏adnoÊç i zakres informacji oferowanej w momencie sk∏adania zamówienia
przestrzeganie wewn´trznych norm
i procedur zaopatrzenia (sposoby reagowania na zapytanie klienta, ekspozycje, przeceny).

przedsi´biorstwo. W zakresie dzia∏aƒ
auditingowych, obejmujàcych identyfikacj´ aktualnych przep∏ywów towarowych w aspekcie wykorzystywanych kana∏ów dystrybucyjnych, weryfikacji powinna byç poddana poprawnoÊç wyboru kana∏u dystrybucyjnego (na przyk∏ad
poÊredniego, bezpoÊredniego) w powiàzaniu z otoczeniem (rynkiem zbytu), bran˝à, produktem dystrybuowanym przez przedsi´biorstwo. Przedmiotem wst´pnych dzia∏aƒ auditingowych powinno byç równie˝ okreÊlenie
poprawnoÊci budowy kana∏ów dystrybucyjnych w obr´bie takich parameKompleksowa realizacja zadaƒ ∏aƒcu- trów jak: d∏ugoÊci i szerokoÊci tych kachów dostaw wymaga nie tylko w∏aÊci- na∏ów, efektywnoÊci ekonomicznej kawego funkcjonowania sfery zaopatrze- na∏ów dystrybucji itp.
nia lecz równie˝ optymalizacji procesów dystrybucyjnych. Nadrz´dnym ceZasadniczym obszarem dzia∏aƒ aulem audytu logistycznego w sferze dys- dytu logistycznego w obszarze dystrytrybucji jest weryfikacja stanu i kierun- bucji jest weryfikacja obs∏ugi logików rozwoju sprawnoÊci przep∏ywu za- stycznej tej˝e sfery. Audyt logistyczny
sobów w kana∏ach i ∏aƒcuchach logi- dystrybucji ma za zadanie odpowiestycznych.
dzieç, czy w ramach przyj´tych kana∏ów w dystrybucji ich obs∏uga logiW∏aÊciwie realizowana dystrybucja styczna jest realizowana poprawnie.
w przedsi´biorstwie determinowana Czy kana∏y i ∏aƒcuchy logistyczne w rajest poprawnie zbudowanymi i funkcjo- mach poszczególnych kana∏ów dystrynujàcymi kana∏ami i ∏aƒcuchami logi- bucyjnych realizowane sà zgodnie
stycznymi. Stàd te˝ audyt logistyczny z planem i jak mo˝na je usprawniç.
sfery dystrybucji powinien obejmowaç Dzia∏ania auditingowe majà za zadanast´pujàce etapy:
nie dowieÊç, czy integracja wszystkich
identyfikacj´ aktualnych przep∏ywów elementów kana∏ów logistycznych jest
towarowych
w∏aÊciwa. A wi´c, czy poziom integraidentyfikacj´ procesów wsparcia logi- cji wszystkich elementów materialstycznego dystrybucji przedsi´bior- nych, rzeczowych, infrastrukturalnych,
stwa, a w ich ramach identyfikacj´ ka- (to jest informatycznych, komunikacyjna∏ów i ∏aƒcuchów logistycznych
nych, magazynowych, ∏àcznoÊci, przepoziom integracji kana∏ów i ∏aƒcu- ∏adunku, sk∏adowania) jest w∏aÊciwy.
chów logistycznych.
Audytor weryfikuje zale˝noÊci i poziom integracji tych elementów majàc
Bardzo cz´sto audyt logistyczny na uwadze, i˝ ich wzajemne dopasow obszarze dystrybucji obejmuje wanie techniczne, kompatybilnoÊç,
przedstawienie nowej lub usprawnio- umo˝liwia urzeczywistnienie procenej koncepcji zarówno w aspekcie pier- sów przep∏ywu zasobów.
wotnym (podstawowym), obejmujàcym
sfer´ kana∏ów dystrybucyjnych, jak te˝
Dzia∏ania auditingowe, weryfikujàce
ich logistycznych procesów wspierajà- poziom integracji ∏aƒcuchów dostaw,
cych.
powinny uwzgl´dniaç poprawnoÊç
rozwiàzaƒ organizacyjnych, przyj´tych
Dzia∏ania auditingowe sfery dystry- w oparciu o istniejàce kana∏y logibucji rozpoczàç powinny si´ od analizy styczne. Poziom integracji powinien
aktualnych, realizowanych w audytowa- byç weryfikowany w oparciu o czynnik
nej jednostce kana∏ów dystrybucyjnych czasu, kosztów, odleg∏oÊci przestrzen(marketingowych). Identyfikacja po- nej oraz poziomu obs∏ugi klienta,
szczególnych kana∏ów dystrybucji po- z wykorzystaniem czynników infrawinna byç prowadzona w ramach audy- strukturalnych i mo˝liwoÊci organizatu w bezpoÊrednim powiàzaniu z anali- cyjnych danego kana∏u lub kana∏ów lozà rynku dóbr, na którym dzia∏a badane gistycznych.
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W praktycznych dzia∏aniach bardzo
cz´sto procesy dystrybucyjne wielu
przedsi´biorstw oparte sà o funkcje
centrów logistycznych. Stàd te˝ audyt
logistyczny dystrybucji nierzadko bezpoÊrednio zwiàzany jest z koniecznoÊcià audytu samych centrów. W ramach
audytu centrów logistycznych do najcz´Êciej weryfikowanych zagadnieƒ nale˝à:
decyzje lokalizacyjne
organizacja pracy centrum logistycznego
zakres i sposób wykorzystania powierzchni magazynowej
zakres i poziom us∏ug Êwiadczonych
przez centrum logistyczne.








Istotnym jest fakt, aby audytor analiz´ realizowanych funkcji i zadaƒ centrum logistycznego postrzega∏ przez
pryzmat dwóch g∏ównych funkcji:
realizowania przez centrum podstawowych funkcji integracyjnych procesów przep∏ywu zasobów, w tym koordynowania i realizacji pakietów us∏ug
logistycznych
Êwiadczenia us∏ug logistycznych na
rzecz zarówno podmiotu bezpoÊrednio organizacyjnie zwiàzanego z centrum, jak te˝ innych podmiotów rynkowych.




Wzrost stopnia kompleksowoÊci,
a tak˝e globalizacja logistycznych procesów dystrybucji, niejednokrotnie wymuszajà stosowanie zaawansowanych
technik informatycznego wsparcia
tych˝e procesów. Elektroniczna wymiana danych (EDI) przyk∏adowo w ramach
standardów EDIFACT, pomi´dzy wspó∏pracujàcymi podmiotami, mo˝liwoÊci
zwiàzane z przyjmowaniem, gromadzeniem i rezerwacjà danych od klientów,
dotyczàcych nadsy∏anych zleceƒ, otrzymywanie i przekazywanie informacji od
przewoêników i innych podwykonawców o przebiegu zleconych operacji,
przesy∏anie elektronicznej dokumentacji, to tylko niektóre mo˝liwe obszary
auditingu w sferze dystrybucji. Audyt
logistyczny, w zakresie wykorzystywania technik informatycznych wspierajàcych logistyczne procesy dystrybucji,
powinien daç odpowiedê na nast´pujàce pytania:
czy wykorzystywane w badanej jednostce oprogramowanie jest dobrane
w∏aÊciwie, ze wzgl´du na rzeczywiste
potrzeby przedsi´biorstwa
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czy badana jednostka w pe∏ni wykorzystuje mo˝liwoÊci zakupionego
i u˝ywanego oprogramowania
w jaki sposób mo˝na zwi´kszyç zakres u˝ytkowy oprogramowania
czy sà podstawy do zmiany oprogramowania lub jego modyfikacji.

Finalnym efektem logistycznych
dzia∏aƒ w obszarze dystrybucji jest
okreÊlony poziom logistycznej obs∏ugi klienta. Audyt logistyczny sfery dystrybucji weryfikowaç powinien zatem
poziom, a tak˝e planowane standardy
logistycznej obs∏ugi klienta. Elementy
logistycznej obs∏ugi klienta odzwierciedlajà zró˝nicowane potrzeby klientów i dlatego ich rodzaje oraz przypisywana im ranga zmieniajà si´ w zale˝noÊci od segmentu rynku, rodzaju
dystrybuowanych dóbr i us∏ug, skali
i systemu organizacji dostaw, nasilenia konkurencji. Stàd te˝ szczególnie
wa˝nym zakresem dzia∏aƒ audytu
w tym obszarze jest systematyczna
standaryzacja i pomiar poszczególnych elementów logistycznej obs∏ugi
klienta w ramach badanych jednostek
gospodarczych. Do najwa˝niejszych
i najcz´Êciej badanych elementów obs∏ugi klienta zaliczyç nale˝y: czas dostaw, dost´pnoÊç produktów z zapasu, elastycznoÊç dostaw, cz´stotliwoÊç dostaw, niezawodnoÊç dostaw,
kompletnoÊç dostaw, dok∏adnoÊç dostaw, dogodnoÊç sk∏adania zamówieƒ,
dogodnoÊç dokumentacji wymaganej
przy sk∏adaniu zamówieƒ3.













nych, czyli takich, których w danym
momencie brakuje w magazynie
udzia∏ procentowy zamówieƒ klienta
zrealizowanych kompletnie
udzia∏ procentowy zamówieƒ zrealizowanych w okreÊlonych przedzia∏ach czasowych od chwili przyj´cia
zamówienia
udzia∏ procentowy zamówieƒ, które
mogà byç ca∏kowicie zrealizowane
z zapasów w magazynie
udzia∏ procentowy towarów, które
bez uszkodzeƒ (w wymaganej kondycji) dotar∏y do miejsca przeznaczenia
wskazanego przez klienta
czas up∏ywajàcy od z∏o˝enia zamówienia przez klienta do dostarczenia
zamówionych towarów
u∏atwienia w sk∏adaniu zamówieƒ –
∏atwoÊç i elastycznoÊç, z jakà klient
mo˝e z∏o˝yç zamówienie.

Organizacja i przebieg audytu
logistycznego oraz dzia∏ania
korygujàce
Organizacja audytu wymaga wdro˝enia w przedsi´biorstwie okreÊlonych
procedur oraz podj´cia szeregu dzia∏aƒ. Przeprowadzenie audytu logistycznego wymaga w szczególnoÊci:
wyznaczenia komórki organizacyjnej
(jedno lub wieloosobowej) odpowiedzialnej za przeprowadzenie audytu
wybór zewn´trznego podmiotu w celu przeprowadzenia audytu logistycznego
sporzàdzenia planu audytu
okreÊlenia zakresu audytu
sporzàdzenia programu audytu
przeprowadzenia audytu
podj´cia dzia∏aƒ korygujàcych.







Po weryfikacji ustaleƒ dotyczàcych
najwa˝niejszych dla danego klienta lub
segmentu rynku elementów obs∏ugi logistycznej, zadaniem audytu jest systematycznie przeprowadzany pomiar wykonania poszczególnych elementów.
Najbardziej typowymi miernikami
w tym zakresie sà:
czas up∏ywajàcy od przyj´cia zamówienia w magazynie dostawcy do wysy∏ki zamówienia z magazynu
minimalna wielkoÊç zamówienia lub
limity co do pozycji asortymentowych w jednym zamówieniu, akceptowane przez dostawc´
udzia∏ procentowy pozycji wyczerpa










Bardzo cz´sto audyt logistyczny przeprowadza okreÊlony dzia∏ przedsi´biorstwa. Na przyk∏ad audyt dostawców
zwykle przeprowadza dzia∏ zakupów.
Jako cz´Êç ogólnej strategii przedsi´biorstwa, audyt logistyczny musi mieç
poparcie kierownictwa, musi byç uznany zarówno przez tych, którzy go wykonujà, jak i przez audytowanych. W sytuacji, kiedy w przedsi´biorstwie istnieje
komórka odpowiedzialna za kontrol´

jakoÊci, wzgl´dnie za zarzàdzanie jakoÊcià (dzia∏ jakoÊci, pion dyrektora/kierownika/specjalisty ds. jakoÊci) w∏àcza
si´ pracowników tej komórki w dzia∏ania zwiàzane z przygotowaniem i realizacjà audytu. Cz´sto w audycie bierze
udzia∏ pracownik okreÊlonego dzia∏u
przedsi´biorstwa, który zapewnia merytoryczne wsparcie w zakresie audytowanego procesu czy systemu.
Formalnym wymogiem przeprowadzenia audytu logistycznego jest tak
zwany program audytu. Podstawowymi
informacjami, jakie zawieraç powinien
taki program jest:
data i miejsce wykonania audytu
cele i zakres audytu wraz z okreÊleniem komórek obj´tych audytem
odpowiedzialnoÊç i sposób opisu niezgodnoÊci.






W przypadku, gdy audyt przeprowadza firma zewn´trzna, jego program
powinien byç przes∏any do firmy (jej
okreÊlonej komórki organizacyjnej),
w której zamierza si´ przeprowadziç
audyt. Program audytu opracowuje lider zespo∏u na jeden rok i dla ka˝dego
przedsi´biorstwa indywidualnie, bowiem jego dobre przygotowanie u∏atwia zarzàdzanie i przeprowadzenie
audytu.
Bardzo cz´sto audyt poprzedzony
mo˝e byç wizytà wst´pnà (w badanej
komórce, dziale czy firmie). Podczas
wizyty wst´pnej zostaje przekazana
audytowanemu ankieta wst´pnej oceny badanego procesu czy systemu logistycznego. Dopuszcza si´ równie˝
wys∏anie ankiety pocztà lub w formie
elektronicznej. W takim przypadku
jednak zachodzi w póêniejszym czasie
koniecznoÊç osobistej weryfikacji podanych w ankiecie informacji. Efektem
wizyty wst´pnej jest nawiàzanie kontaktu z firmà (na przyk∏ad przysz∏ym
dostawcà), pracownikami danego dzia∏u, komórki organizacyjnej, zapoznanie si´ z jej strukturà organizacyjnà
oraz ustalenie szczegó∏owego zakresu
audytu. Podczas wizyty wst´pnej bardzo cz´sto dochodzi do opracowania
szczegó∏owego programu audytu. Au-

Zob. D. Kempny: Logistyczna obs∏uga klienta. PWE, Warszawa 2001, s. 19. Wymienione elementy obs∏ugi klienta zalicza si´, wed∏ug znanej i aktualnej
klasyfikacji B.J. Zinszera i B. J. Lalonde’a, do elementów transakcyjnych, czyli decydujàcych o sprawnym i zgodnym z oczekiwaniami klienta przeprowadzeniu transakcji – od momentu z∏o˝enia zamówienia do momentu otrzymania produktu. Nie wyczerpujà one jednak listy elementów istotnych w obs∏udze klienta, a tym samym zakresu dzia∏aƒ auditingowych. Wa˝ne jest równie˝ to, co si´ dzieje przed i po transakcji.
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dyt powinien byç zorganizowany i wykonywany w sposób systematyczny
w okreÊlonym czasie, gwarantujàc, ˝e
z dost´pnych danych zosta∏o pozyskane maksimum informacji. Przyjmuje
si´, ˝e audyt powinien byç dokonywany przynajmniej raz na trzy lata,
a w ramach okresowej oceny okreÊlonych procesów lub systemów (na przyk∏ad oceny dostawców, procesów magazynowania) – nawet raz w roku.
Cz´stotliwoÊç przeprowadzania audytów logistycznych okreÊlajà nast´pujàce czynniki:
zmiany w zarzàdzaniu i organizacji
przedsi´biorstwa, które mog∏yby
w sposób istotny wp∏ynàç na przebieg dotychczas realizowanych procesów logistycznych
zmiana rynków zaopatrzenia czy dystrybucji
zmiany w technologii wytwarzania
wnioski z poprzednich audytów
(ewentualne zawarte w ostatnim protokole audytu dzia∏ania korygujàce)
dotyczàce audytowanych procesów
i systemów logistycznych.



przedsi´biorstwa oraz ocen´ audytora, czy przedstawiony system logistyczny jest zgodny z przyj´tym modelem, wzorcem
drugi etap obejmuje wizyty audytora
i okreÊlenie stopnia zgodnoÊci polityki przedsi´biorstwa z za∏o˝eniami
systemu logistycznego a tak˝e ustalenie niezgodnoÊci i warunków ich usuwania, przy czym procedura wewn´trznego audytu logistycznego
powinna zawieraç fazy planowania,
przygotowania, prowadzenia i pisania raportu.








Przeprowadzenie audytu w przedsi´biorstwie bardzo cz´sto przebiega
dwuetapowo:
etap pierwszy obejmuje zebranie informacji od dostawców i z w∏asnego


Pierwszy etap i pierwsze wizyty audytora w badanym przedsi´biorstwie
powinny okreÊliç, czy badany system
(proces) logistyczny ma w∏aÊciwe cechy
i prowadzi do realizacji celu, czy wymaga zmiany regu∏ dzia∏ania prowadzàcych do stworzenia zupe∏nie nowych
rozwiàzaƒ.
Przeprowadzanie audytu w przedsi´biorstwie wià˝e si´ z koniecznoÊcià ponoszenia przez przedsi´biorstwo okreÊlonych kosztów. Z drugiej jednak strony, przedsi´biorstwo decydujàce si´ na
przeprowadzanie audytu i tym samym
ponoszenie okreÊlonych kosztów, spodziewa si´ osiàgni´cia wymiernych
efektów takiego dzia∏ania.

Ka˝dy audyt powinien byç zakoƒczony protoko∏em z przeprowadzonego
badania. Oprócz spostrze˝eƒ i wniosków dotyczàcych przeprowadzonego
audytu, protokó∏ taki zawieraç mo˝e na
przyk∏ad decyzj´ o ewentualnym przyj´ciu audytowanej firmy w poczet dostawców kwalifikowanych, nadanie
okreÊlonych certyfikatów (jakoÊciowych, bezpieczeƒstwa, na przyk∏ad
HCCP, SQAS, itp.).
Audyt uwa˝a si´ za zakoƒczony
w momencie dostarczenia protoko∏u
audytowanemu. W sytuacji, kiedy protokó∏ zawiera jakiekolwiek zalecenia
i wnioski pokontrolne, audytowany powinien zainicjowaç dzia∏ania korygujàce, niezb´dne do wyeliminowania niezgodnoÊci lub ich przyczyn, z uprzednim podaniem terminu tych dzia∏aƒ.
Skuteczne i efektywne przeprowadzenie audytu logistycznego w du˝ej
mierze zale˝y od kwalifikacji audytora.
Zaanga˝owanie do realizacji audytu logistycznego kompetentnego partnera,
dysponujàcego szerokà wiedzà z zakresu logistyki, du˝ym doÊwiadczeniem
praktycznym oraz rozleg∏à bazà danych
porównawczych, jest podstawowym
warunkiem osiàgni´cia satysfakcji z zastosowania tego narz´dzia.

Logistyka w mieÊcie – konferencja studencka na WSL
Jak rozwiàzywaç problemy komunikacji miejskiej wykorzystujàc nowoczesne koncepcje logistyczne, dyskutowali
w dniach 29 i 30 listopada br. w Poznaniu uczestnicy IV Studenckiej Konferencji Naukowej „Logistyka miejska” w Wy˝szej
Szkole Logistyki.
Dr in˝. Andrzej Krych z Politechniki Poznaƒskiej opowiedzia∏
o kongestii w transporcie publicznym Poznania, a prelekcj´ pt.
„Ponadnormatywem przez miasto” wyg∏osi∏ przewodniczàcy
Studenckiego Ko∏a Naukowego Logistyki „CorLog” WSL, Kacper
Szewczyk. Mówi∏ m.in. o przewozach ∏adunków wielkogabarytowych przez miasto oraz jak blokuje si´ i steruje ruchem podczas takich operacji. Prelegent wykorzysta∏ tu codziennà praktyk´ pilota konwojów. Logistycy z katowickiej AE pokazali nowoczesne rozwiàzania komunikacyjne w konurbacji górnoÊlàskiej, które pomogà rozwiàzaç problemy transportu publicznego w tym rejonie. Student WSL Szymon Âwiekatowski przedstawi∏ wyniki prowadzonych w ub. r. badaƒ nt. rozwiàzaƒ komunikacyjnych w transporcie kibiców Lecha Poznaƒ na mecze. Opracowa∏ on projekt usprawnieƒ w dojazdach i powrotach kibiców
z imprez sportowych. Jacek Walkowiak z Gnieênieƒskiego Klubu Mi∏oÊników Autobusów pokaza∏ doÊç kontrowersyjne pomys∏y dotyczàce budowy punktów przesiadkowych w komunikacji
miejskiej Gniezna. Studenci z ko∏a Dialog z AE w Katowicach
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przedstawili nowoczesnà koncepcj´ wdro˝enia systemu podró˝y multimodalnej do logistyki miejskiej. Dzi´ki niemu mo˝na
zwi´kszyç efektywnoÊç transportu poprzez ∏àczenie przewozu
ludzi i towarów ró˝nymi Êrodkami transportu, zaczynajàc od
pociàgów miejskich, poprzez autobusy, tramwaje, a na rowerach koƒczàc.
W drugim dniu uczestnicy odwiedzili m.in. Miejskie Przedsi´biorstwo Komunikacji i stadion Lecha Poznaƒ.
„ JesteÊmy bardzo zadowoleni z konferencji, która z roku na rok cieszy si´ coraz wi´kszym zainteresowaniem – powiedzia∏ Wojciech Zalewski, rzecznik prasowy Wy˝szej Szko∏y Logistyki – Studenci po
raz kolejny udowodnili, ˝e sà w stanie zorganizowaç konferencj´ naukowà na najwy˝szym poziomie, co podkreÊla∏o wielu uczestników.”
Organizatorem corocznych konferencji poÊwi´conych miejskiej logistyce jest Studenckie Ko∏o Naukowe Logistyki WSL
„CorLog”. Konferencja ta cieszy si´ zawsze du˝à frekwencjà. Nie
inaczej by∏o w tym roku. Do WSL przyjechali goÊcie z ca∏ego
kraju, m.in. z Wroc∏awia, Warszawy, Katowic, Szczecina, Gdaƒska. Tradycjà sta∏ si´ równie˝ udzia∏ w konferencji studentów
z innych ni˝ WSL poznaƒskich uczelni – Politechniki Poznaƒskiej i Akademii Ekonomicznej.
Patronat medialny nad konferencjà obj´∏y: Czasopismo Logistyka, Radio RMI FM, Telewizja WTK, Portal Epoznan.pl

