Us∏ugi logistyczne

Wycierajàc nos pami´taj o logistyce...
Rozmawiamy z Bernardem Królakiem, szefem logistyki fabryki wyrobów papierowych w Kluczach k. Olkusza, nale˝àcej do amerykaƒskiego koncernu Kimberly – Clark1.
Iwo Nowak: Chusteczki higieniczne, czy inne wyroby papiernicze osobistego u˝ytku sà tak powszechne, ˝e w∏aÊciwie trudno sobie dziÊ wyobraziç bez nich naszà codziennà egzystencj´. Przewa˝nie jednak ma∏o kto zdaje sobie spraw´, ˝e ich praktycznie
nieograniczona dost´pnoÊç jest dzie∏em nie tyle samych producentów, co w∏aÊnie logistyków.
Bernard Królak: OczywiÊcie. Bez Êcis∏ego wspó∏dzia∏ania zak∏adów produkcyjnych z dzia∏ami logistyki trudno by∏oby mówiç o szybkiej, efektywnej i zarazem ekonomicznej dystrybucji w ramach ∏aƒcucha dostaw od producenta do odbiorcy finalnego – pojedynczego klienta. A wyzwanie jest tym wi´ksze, gdy mówimy o dystrybucji naszych produktów nie tylko
w skali ca∏ej Polski, gdzie marka Velvet jest liderem rynku, ale
tak˝e po∏udniowej i wschodniej cz´Êci kontynentu.

Fot. 2. Fragment cz´Êci produkcyjnej fabryki

(fot. Iwo Nowak)

B. K.: Tak, ale w bardzo ograniczonym zakresie. Etykiety logistyczne z kodem kreskowym sà stosowane tylko przy dostawach naszych produktów dla Metro Group Logistic (MGL),
obs∏ugiwanych przez Schenker’a. Sà to wysy∏ki paletowe.
Natomiast wi´kszoÊç dostaw kompletujemy w wysy∏ki ca∏opojazdowe. Dlatego u nas stosowanie etykiety logistycznej
nie b´dzie mia∏o racji bytu, gdy˝ s∏u˝y ona bardziej sortowaniu i przekierowywaniu palet przy cross-dockingu, a nie w wysy∏kach ca∏opojazdowych. W fazie realizacji jest projekt stosowania etykiet z kodami kreskowymi wed∏ug standardów
GS1, które pojawià si´ na wszystkich produktach. Sàdz´, ˝e
dopiero wejÊcie na dobre do Europy RFID zminimalizuje
znaczàco liczb´ reklamacji. JeÊli chodzi o nas, to ponad 99%
dostaw jest realizowanych zgodnie z zamówieniem.
I. N.: Ale póki co, etykiety paletowe z kodem kreskowym pomagajà...

Fot. 1. Fabryka w Kluczach

(fot. dokumentacja Kimberly-Clark)

B. K.: To nie ulega wàtpliwoÊci. Etykiety paletowe sà naklejane ju˝ na ostatnim etapie produkcji i skanowane przy wejÊciu

I. N.: Zacznijmy od poczàtku, czyli od zak∏adów papierniczych
w Kluczach...
B. K.: Pracuje tu obecnie 417 osób, a dalszych 89 koncern zatrudnia w dziale sprzeda˝y i marketingu w Warszawie. Fabryka posiada trzy w∏asne magazyny w samych Kluczach, dysponujàce 16 000 miejscami paletowymi (nowy – centralny, wybudowany w ub. r. – o pow. 9600 m2 i 2 stare o pow. ∏àcznej
7000 m2). Dodatkowo korzystamy z magazynu zewn´trznego
w Olkuszu (18 000 m2, 28 000 miejsc paletowych) nale˝àcego
i obs∏ugiwanego przez krajowà firm´ RB Logistic. Nie stosujemy w nich rega∏ów, a wyroby sà sk∏adowane blokowo w trzech
warstwach. Od dwóch lat, przy obs∏udze magazynowej, wykorzystujemy wózki wid∏owe czo∏owe firmy Linde. Natomiast jeÊli chodzi o system elektroniczny – zarzàdzanie magazynem
skutecznie wspomaga program Qguar z Quantum Software SA.
I. N.: Czy etykieta logistyczna jest wykorzystywana w waszych
dzia∏aniach?

Fot. 3. Fragment g∏ównego magazynu

(fot. Iwo Nowak)

1 Do Kimberly-Clark nale˝à m.in. takie marki, jak dost´pne w Polsce: Velvet®, Huggies®, Subtelle® oraz na swiecie np.: Kleenex®, Andrex®, Kotex®,
Scottex®, czy Depend®.
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towaru do magazynu, a potem wykorzystywane przy wszelkich ruchach palet a˝
do za∏adunku wysy∏ki do klienta. Ju˝
w fazie druku etykiety jest przydzielane
dla poszczególnych wyrobów ich miejsce w magazynie. Od wrzeÊnia tego roku trwa proces przechodzenia ze skanerów r´cznych na radiowe terminale wózkowe, co daje wzrost wydajnoÊci (wdro˝enie tego projektu zak∏ada wzrost wydajnoÊci na poziomie 5%). Co miesiàc robione sà w magazynie bie˝àce analizy
przep∏ywów, a kwartalnie – analiza rotacji poszczególnych stref: im lepiej rotujà, tym sà umiejscawiane bli˝ej doków
za∏adunkowych. Musimy przy tym pami´taç o sezonowoÊci np. w segmencie
chusteczek, akcjach promocyjnych
i szybkiej reakcji na dzia∏ania konkurenFot. 4. Cz´Êç magazynu od strony wschodniej
cji. Co ciekawe, obserwujemy w ostatnim czasie zmiany przyzwyczajeƒ krajowych odbiorców, którzy coraz cz´Êciej dla bran˝y FMCG. Wp∏yw na to ma m.
si´gajà m. in. po zapachowe papiery to- in. koniecznoÊç realizacji planów. Dlatego te˝ w „normalnym” okresie liczba
aletowe, zw∏aszcza rumiankowy.
odprawianych przez nas zestawów saI. N.: Jednym s∏owem – wycierajàc chusmochodowych na dob´ waha si´ mi´teczkà nos „ocieramy” si´ o logistyk´ dodzy 50 a 60, by w koƒcu miesiàca skos∏ownie i w przenoÊni...
czyç do 120 – 140 zestawów. Dodam, ˝e
B. K.: Mo˝e to zbyt du˝e, trywialne 30 – 40% tych zestawów to pojazdy zauproszczenie, ale coÊ w tym jest...
bierajàce do 20 palet. Transport (poza
I. N.: Jaka iloÊç wyrobów opuszcza maga- dostawami do MGL) jest obs∏ugiwany
przez polskie firmy – Rejmed i Trans-Pazyn, powiedzmy – w skali miesiàca?
pier oraz kilku mniejszych przewoêniB. K.: 33 – 36 tys. palet miesi´cznie. ków, ale wykorzystujemy te˝ czeskà
Z tego 15% stanowià dostawy naszych spedycj´ (poprzez oddzia∏ w Polsce)
produktów poza granice kraju, dystrybu- i Gefco. Natomiast w Europie Zachodowane za poÊrednictwem Êwiatowej sie- niej transportem zarzàdza specjalny zeci Kimberly–Clark2. Ka˝dy kraj, gdzie fir- spó∏ KimberlyClark w Wielkiej Brytanii.
ma prowadzi dzia∏alnoÊç, ma swój magazyn centralny obs∏ugujàcy dany ob- I. N.: Ile rodzajów produktów znajduje si´
szar. Natomiast dostawy ca∏opojazdowe w waszym magazynie?
dla klientów zagranicznych sà zarzàdza- B. K.: 450 rodzajów wyrobów papierone i koordynowane przez oddzia∏y wych i higieny dzieci´cej. Nasze wyroz tych krajów, a dostarczane bezpoÊred- by poza rynkiem krajowym trafiajà
nio z Klucz, co znacznie obni˝a koszty. przede wszystkim na Litw´, ¸otw´, EsJako przyk∏ad podam, ˝e dystrybucjà toni´, Bia∏oruÊ, Ukrain´, W´gry, S∏owaw naszym kraju produkowanych w Cze- cj´ (poprzez magazyn centralny w Czechach i Wielkiej Brytanii pieluch Hug- chach), do Rosji, Czech, Chorwacji, Sergies zajmuje si´ polski oddzia∏ koncer- bii, BoÊni i Macedonii, Azerbejd˝anu
nu. Zapas wyrobów w naszym magazy- i Tad˝ykistanu. Na kierunki po∏udnionie centralnym utrzymuje si´ – w zale˝- wo-wschodnie, postradzieckie, wyroby
noÊci od miesiàca – na poziomie od sà przewo˝one wagonami kolejowymi
3 do 6 tygodni, przy czym gwa∏towne podstawianymi przez odbiorców na
wahania (w okresie jednomiesi´cznym) bocznic´ fabrycznà w Kluczach. Mimo
powstajà w ostatnim tygodniu danego bliskoÊci koƒcówki szerokich torów wamiesiàca, kiedy sprzeda˝ si´ga 35% ca∏ej gony te do granicy jadà po wàskim tosprzeda˝y miesi´cznej, co jest typowe rze, gdy˝ koszt transportu od S∏awko2

(fot. dokumentacja Kimberly-Clark)

wa na Wschód po szerokim torze jest
wy˝szy. Poza tym czas zmiany wózków
w wagonach pokrywa si´ np. z odprawà po stronie „rosyjskiej”. Zresztà ju˝
w Kluczach stosujemy odpraw´ uproszczonà, a odprawy graniczne i koszty
us∏ug manewrowych pozostajà w gestii
odbiorców. JeÊli chodzi o Polsk´, to 40
– 45% sprzeda˝y odbywa si´ w sposób
tradycyjny: poprzez hurtownie (majàce
umowy dystrybucyjne z fabrykà) i placówki detaliczne. „Tradycyjnych” miejsc
dostaw jest ok. 120, a ich rozmieszczenie odzwierciedla g´stoÊç zaludnienia
w poszczególnych regionach kraju. Prawie po∏owa naszych dostaw na rynek
polski odbywa si´ w ciàgu 24 godzin.
I. N.: Czy obecna baza magazynowa wystarcza, czy te˝ sà plany jej rozwoju?
B. K.: Wystarcza i nie przewidujemy
jej powi´kszania, o ile koncern nie podejmie decyzji o poszerzeniu parku
maszynowego. Nie oznacza to, ˝e mamy pe∏ny komfort magazynowy. GdybyÊmy mieli centrum dystrybucyjne o powierzchni 30 tys. m2 przy samej fabryce3 – by∏oby na pewno lepiej i taniej.
Plany strategiczne zak∏adajà stworzenie takiego centrum przed 2010 r. –
wed∏ug projektu lokalnego, ale pod
nadzorem centrali i wed∏ug jej standardów. Notujemy p∏ynny rozwój sprzeda˝y naszych wyrobów i dlatego nie przewidujemy gwa∏townych zmian w zakresie bazy4.

W Europie koncern posiada kilkanaÊcie fabryk.
W listopadzie ub.r. uruchomiono centrum dystrybucyjne w Olkuszu obs∏ugiwane przez polskà firm´ RB Logistic
4 Najwi´kszà dotychczasowà inwestycjà w Kluczach by∏o postawienie i oddanie do u˝ytku w marcu ubr. hali o pow. 12 500 m_ (z czego 2700 m_
przeznaczono na samà produkcj´, a reszt´ g∏ównie na potrzeby magazynowe). Koszt inwestycji wraz z instalacjà maszyny produkcyjnej o wysokiej
wydajnoÊci) wyniós∏ 11mln USD.
3
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