Us∏ugi logistyczne

Andrzej Wartecki

Zarzàdzanie logistyczne w przewozach promowych
Firma UNITY LINE specjalizuje si´
w przewozach promowych, wykorzystujàc w tym celu trzy jednostki morskie – promowe: m/f Polonia, m/f Jan
Âniadecki, m/f Miko∏aj Kopernik. Na
wymienionych jednostkach oprócz
podstawowej dzia∏alnoÊci zwiàzanej
z przewozami pojazdów samochodowych (osobowych, ci´˝arowych, autokarów) oraz wagonów kolejowych, firma prowadzi dzia∏alnoÊç hotelarskà,
gastronomicznà i turystycznà (turystyka zorganizowana i indywidualna). Kluczowe znaczenie w dziedzinie turystyki odgrywa prom pasa˝ersko – kolejowo – samochodowy m/f Polonia1.
Mi´dzynarodowa turystyka, zdaniem
ekspertów, pod koniec XX wieku sta∏a
si´ najwi´kszà ga∏´zià Êwiatowej turystyki, przynoszàcà blisko 11% wszystkich Êwiatowych dochodów bud˝etowych, tworzàc ok. 6% Êwiatowego produktu brutto. Przewozy turystyczne

statkami i promami wykazujà od kilku
lat zauwa˝alny wzrost.
W dalszej perspektywie prognozowany jest udzia∏ podró˝y morskich w ca∏oÊci ruchu turystycznego na poziomie 8
do 10%, gdzie jednà z najbardziej charakterystycznych cech rozwoju turystycznego w ostatnim czasie jest wzrost wielkoÊci statków. Dodaç trzeba, ˝e du˝e jednostki zapewniajà luksusowe warunki
pobytu i odpowiadajà potrzebom turystów, których celem nie jest tylko zwiedzanie miast portowych, ale sam statek,
s∏oƒce, woda i rozrywka na pok∏adzie.
˚egluga promowa na Ba∏tyku stanowi
powa˝nà konkurencj´ dla typowych
statków wycieczkowych. Armatorzy linii promowej przeÊcigajà si´ w przygotowaniu coraz bardziej atrakcyjnych pakietów turystycznych. Rozszerzajà wachlarze oferowanych us∏ug, podnoszàc
ich jakoÊç. Wszystkie te dzia∏ania zmierzajà do podwy˝szenia komfortu po-
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Rys 1. Struktura firmy UNITY LINE. èród∏o opracowanie w∏asne na podstawie informacji
firmy UL

dró˝owania, stawiajàc ˝eglug´ promowà w Basenie Morza Ba∏tyckiego na silnej pozycji, w konfrontacji z innymi
przedsi´biorstwami armatorskimi dzia∏ajàcymi na rynku turystyki morskiej.
Korzystnà koniunktur´ w obszarze
turystyki morskiej stara si´ wykorzystaç firma UNITY LINE, która zosta∏a
utworzona w lipcu 1994 r. w formie
spó∏ki akcyjnej.
Udzia∏y w UNITY LINE majà dwie firmy: ˚egluga Polska SA oraz Euroafrica Linie ˚eglugowe sp. z o.o. Firma ta za
g∏ówny cel swojej dzia∏alnoÊci gospodarczej uzna∏a wykreowanie nowej jakoÊci us∏ug promowych, a zw∏aszcza wysokiego standardu obs∏ugi pasa˝erów.
W zakresie zarzàdzania jakoÊcià priorytetem firmy jest zagwarantowanie
maksymalnego bezpieczeƒstwa i komfortu podró˝nym, jak równie˝ zapewnienie pasa˝erom na pok∏adzie bogatej
oferty rozrywkowej i wypoczynkowej.
Pracownicy firmy UNITY LINE podzieleni sà na pracowników làdowych
i morskich. Pracownikami làdowymi sà:
zatrudnieni w centrali firmy, biurze podró˝y, bazach promowych oraz pracujàcy w porcie w ÂwinoujÊciu. Pracownicy
morscy to osoby zatrudnione na promach: m/f Polonia, m/f Jan Âniadecki,
m/f Miko∏aj Kopernik. Struktur´ organizacyjnà UNITY LINE przedstawia rys. 1.
G∏ówne zadania logistyczne podstawowych pionów firmy UNITY LINE:
1. Pion Techniczny
• organizowanie i nadzór remontów,
atestacji, przeglàdów, modernizacji
urzàdzeƒ i narz´dzi
• nadzór nad urzàdzeniami energetycznymi
• nadzór nad sprawami nawigacyjnymi i bhp
• planowanie i nadzór inwestycji
• techniczne zaopatrzenie promu,
nadzór nad gospodarkà i majàtkiem statku.

1 Prom POLONIA zosta∏ zbudowany w 1994 r. przez norweskà stoczni´ Lngsten Slip & Batbyggerii. W jeden rejs POLONIA mo˝e zabraç 1000 osób, samochody osobowe i ci´˝arowe oraz wagony kolejowe. Jednostka dysponuje 8 kabinami klasy De Luxe, 80 kabinami klasy busines (2-osobowe), 66 klasy turystycznej (4-osobowe). Kompleks gastronomiczno hotelowy oferuje: 200 miejsc w restauracjach, 300 w kafeteriach, 240 w barach i dyskotekach. Wszystkie kabiny wyposa˝one sà w klimatyzacj´ podgrzewane pod∏ogi w ∏azienkach, czujniki przeciwpo˝arowe i zraszacze. Na promie zastosowano system antyprzechy∏owy (+, - ) 2 stopnie. Prom POLONIA rozwija pr´dkoÊç 20, 5 w´z∏a (w´ze∏ = 1,852 km/h).
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2. Pion Pasa˝erski
• przygotowanie oferty zwiàzanej
z przewozami pasa˝erskimi
• organizacja i obs∏uga wszelkich imprez na promie
• opracowanie bud˝etu operacyjnego dla promu POLONIA
• sprzeda˝ us∏ug turystycznych
• oprawa artystyczna imprez
• pozyskiwanie nowych dostawców
• analiza ekonomiczna i finansowa
• kontrola dostaw.
3. Pion ¸adunkowy
• czuwa nad w∏aÊciwym przebiegiem
operacji wy∏adunkowych i za∏adunkowych
• przyjmuje bookingi i opiekuje si´
partnerami handlowymi.
4. Pion Finansowo – Ksi´gowy
• ewidencja i inwentaryzacja majàtku
• nadzorowanie relacji z kontrahentami
• prowadzenie gospodarki zapasami
• bud˝etowanie kosztów
• rozliczenia walutowe.
Uwzgl´dniajàc potrzeby turystów
oraz stan koniunktury na rynku turystycznym, firma UNITY LINE opracowa∏a
szereg ofert specjalnych, takich jak: rejsy weekendowe, konferencyjne, zwiedzanie Szwecji i Danii, wycieczki integracyjne, pakiety rodzinne, rejsy w celu
zakupów, rejsy okr´˝ne mi´dzy Polskà,
Danià i Niemcami, wycieczki do Kopenhagi, wycieczka do Danii, wycieczka
Szwecja – Norwegia – Dania, oferty hotelowe w Szwecji i Danii, imprezy okolicznoÊciowe i Êwiàteczne, rejs promem
Polonia do Ystad oraz przejazd przez
najd∏u˝szy most w Europie – most Oresuundsbron. W tym celu wykorzystywane sà promy m/f Polonia, m/f Jan Âniadecki, m/f Miko∏aj Kopernik, rys. 2.
Specyfika firmy UNITY LINE powoduje,
˝e zarzàdzanie logistyczne2 ma nieco inny wymiar ni˝ w tradycyjnej firmie turystycznej, szczególnie na jednostkach p∏ywajàcych. W przypadku promu istotne
znaczenie odgrywajà systemy wspomagajàce zarzàdzanie w sensie ogólnym,
jak i logistycznym. Systemy wspomagajàce zarzàdzanie logistyczne na m/f Polonia przedstawia tab. 2 oraz rys. 3.
System AMOS przeznaczony jest do
obs∏ugi magazynów, umo˝liwia kontro-
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UNITY
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Rys. 2. Jednostki morskie firmy UNITY LINE. èród∏o opracowanie w∏asne na podstawie informacji firmy UL

l´ stanów magazynowych materia∏ów.
Dodatkowo rejestruje informacje o pracy urzàdzeƒ, jak i niezb´dnych czynnoÊciach pionu technicznego.
System SEDINA spe∏nia szereg funkcji,
takich jak: rezerwacja miejsc, ob∏o˝enie
kabin pasa˝erskich, stopieƒ ob∏o˝enia

statków. Ponadto sprzeda˝ i obs∏uga stanowisk dla pojazdów samochodowych.
Dalszy rozwój tego systemu to integracja z Centralnym Systemem Rezerwacji.
System KOMAKO ISO MANAGER
umo˝liwia pe∏ny nadzór nad dokumentami wchodzàcymi w sk∏ad systemu za-

Tab. 1. Parametry techniczno-eksploatacyjne jednostek morskich firmy UNITY LINE. èród∏o:
Informacje z firmy UNITY LINE

Nazwa promu
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Armator

Polonia Line Ltd.

Euroafrica Linie
˚eglugowe
Sp. z o.o.

Euroafrica Linie
˚eglugowe
Sp. z o.o.

2.

Typ promu

Kolejowo/samochodowo/pasa˝erski

Kolejowo/samochodowy

Kolejowo/samochodowy

3.

D∏ugoÊç ca∏kowita

169,90 m

155,10 m

125,60 m

4.

SzerokoÊç

28,00 m

21,58 m

17,00 m

5.

Zanurzenie

5,90 m

5,10 m

4,50 m

6.

Pr´dkoÊç
maksymalna

20,2 w´z∏a

19,0 w´z∏a

15,5 w´z∏a

7.

Pr´dkoÊç
podró˝na

17,2 w´z∏a

17,0 w´z∏a

14,5 w´z∏a

8.

Za∏oga

82

31

38

9.

Liczba miejsc
pasa˝erskich

918

57

36

10.

Kabiny

212

X

X

11.

¸ó˝ka

618

X

X

m/f Polonia

m/f Jan Âniadecki

m/f Miko∏aj Kopernik

PSt. Abt, Logistyka w teorii i praktyce, AE, Poznaƒ 2001, s.38, „na zarzàdzanie logistyczne sk∏ada si´ formu∏owanie strategii, planowanie, sterowanie
i kontrola (odbywajàcych si´ w sposób efektywny i minimalizujàcy globalne koszty) procesów przep∏ywu i magazynowania surowców i materia∏ów, zapasów, produkcji w toku, wyrobów gotowych i odpowiednich informacji od punktu pozyskania do punktu konsumpcji w celu jak najlepszego dostosowania si´ do potrzeb klienta i ich zaspokojenie”.
2
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• agregacja dokumentów wed∏ug przyj´tych priorytetów
Nazwa systemu
Lp.
Rodzaj dzia∏alnoÊci
• wprowadzanie zapisów o systemie jakoÊci
1. Gospodarka materia∏owo – magazynowa
AMOS
• tworzenie dowolnej iloÊci systemów
zarzàdzania jakoÊcià
SEDNA
2. Obs∏uga pasa˝erów
• zabezpiecza system przed nieupraw3. Sterowanie i kontrola
KOMAKO ISO MANAGER
nionym dost´pem do informacji.
System CONCORD obs∏uguje wszel4. Finanse
CONCORD
kie niezb´dne czynnoÊci zwiàzane
z obs∏ugà finansowo – ksi´gowà (reje5. Zarzàdzanie sprzeda˝à towarów na promie
ADSAnker
stracja operacji gospodarczych, kalkuSTART
6. Rezerwacja
lacja kosztów, ewidencja Êrodków trwa∏ych, analiza finansowa itp.). Ponadto
w strukturze tego programu wyst´puje
Systemy komputerowe wspomagajàce zarzàdzanie logistyczne
modu∏ p∏acowo – kadrowy.
na promie m/f POLONIA
ADSAnker to system rejestrujàcy
sprzeda˝ towarów oraz ich przep∏yw.
SEDINA
KOMAKO
Dodatkowo umo˝liwia kalkulacj´ cen
towarów, podsumowania obrotów, zysków, strat w konkretnym czasie (dzieƒ,
tydzieƒ itp.), sporzàdzanie raportów
o iloÊci pasa˝erów.
Komputerowy system rezerwacji
(START)
umo˝liwia integrowanie funkcji
AMOS
COCORD
rezerwacji w obszarze turystyki z uwzgl´dnieniem po∏àczeƒ lotniczych, morskich, autokarowych, innych. WÊród zam/f POLONIA
let tego systemu mo˝na wymieniç: nieograniczony czas pracy, dost´pnoÊç do
systemu, krótki czas uzyskiwania informacji, szybkie rozpowszechnianie inforSTART
ADSAnker
macji o ofertach turystycznych, wysokie
walory przetwarzania znacznej iloÊci informacji na potrzeby odbiorcy.
Informacje przekazywane sà równie˝
za pomocà tradycyjnych sposobów
Rys 3. Systemy komputerowe wspomagajàce zarzàdzanie logistyczne na promie m/f
poczta, pojazdy samochodowe (miPOLONIA. èród∏o opracowanie w∏asne na podstawie informacji firmy UL
nibusy – w trakcie przewo˝enia turyrzàdzania informacjami i jakoÊci. Pod- • selekcja dost´pu do informacji
stów do promu) oraz za poÊrednictwem
stawowe funkcje systemu:
• minimalizacja dokumentów w obiegu e-mail czy te˝ ∏àcznoÊci TPSA oraz ko• automatyczne rozdzielanie doku- • kopiowanie i uaktualnianie doku- mórkowej. Toczàce si´ w ramach logimentów
mentów
styki firmy procesy mo˝na ujàç w modelu, który ilustruje rys. 4.
Przek∏adajàc id´ zarzàdzania logiElementy ∏aƒcucha logistycznego m/f POLONIA
stycznego w odniesieniu do firmy dzia∏ajàcej w sferze turystyki morskiej, mo˝na zauwa˝yç wiele zbie˝noÊci w takich
kwestiach, jak: formu∏owanie strategii,
Pion ¸adunkowy
planowanie potrzeb, optymalizacja
Pion Pasa˝erski
przep∏ywów materia∏ów i towarów, tenKoncentracja Pion Techniczny
dencja do najlepszego dostosowania
dzia∏aƒ
Pion Finansowo-Ksi´gowy
swojej dzia∏alnoÊci do potrzeb klientów,
logistycznych
dzia∏ania zmierzajàce do podnoszenia
Biuro Promowe
walorów jakoÊciowych oferowanych
Systemy wspomagajàce
SZCZECIN
us∏ug turystycznych, kompleksowoÊç
zarzàdzanie
rozwiàzaƒ w dziedzinie przep∏ywu informacji, powszechnoÊç stosowania rozwiàzaƒ informatycznych wspomagajàRys. 4. Elementy ∏aƒcucha logistycznego m/f POLONIA. èród∏o: Opracowanie w∏asne
cych zarzàdzanie.
Tab. 2. Systemy wspomagajàce zarzàdzanie logistyczne. èród∏o: Opracowanie w∏asne
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