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XXIV Niemiecki Kongres Logistyczny BVL – przysz∏oÊç nale˝y do logistyki
„Przysz∏oÊç nale˝y do logistyki” –
stwierdzi∏ przewodniczàcy Niemieckiego
Towarzystwa Logistycznego BVL prof. Raimund Klinkner, koƒczàc wystàpienie inauguracyjne tegorocznego XXIV Niemieckiego Kongresu Logistycznego BVL, który
odbywa∏ si´ w dniach 17–19.10.2007 roku w Berlinie. 3 500 uczestników z 45 krajów mia∏o okazj´ zapoznaç si´ mi´dzy innymi z najnowszymi trendami w logistyce, rezultatami najlepszych europejskich
projektów logistycznych i stanem edukacji logistycznej. Tegorocznemu Kongresowi BVL towarzyszy∏ po raz pierwszy kongres Eurolog, zorganizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Logistyczne, skupiajàce obecnie 30 narodowych organizacji logistycznych (zrzeszajàcych 50 000
cz∏onków). Obie imprezy, ze wzgl´du na
ich rozmach i wartoÊç merytorycznà, zas∏ugujà na miano najwa˝niejszego wydarzenia logistycznego w tym roku.
Prof. Klinkner podkreÊli∏ bardzo istotny
aspekt Êwiadczàcy o dynamice rozwoju
logistyki, wskazujàc, i˝ bran˝a logistyczna
w Niemczech potrzebuje rocznie 12 000
wykszta∏conych fachowców. Uczelnie
kszta∏càce na kierunkach zwiàzanych z logistykà opuszcza obecnie zaledwie 3 000
absolwentów, 4 000 fachowców z tej
dziedziny przedsi´biorstwa pozyskujà
w wyniku restrukturyzacji procesów wewn´trznych. Z przytoczonych danych wynika, ˝e w Niemczech brakuje a˝ 5 000
wykszta∏conych logistyków. Zagadnienia
zwiàzane z edukacjà i karierà w logistyce
by∏y przedmiotem specjalnej sesji, a tak˝e
znalaz∏y si´ jako jeden z punktów konferencji prasowej, zorganizowanej w pierwszym dniu kongresu. Zwróci∏ na nie uwag´ w swojej wypowiedzi prof. Frank
Straube z Technische Universität Berlin,
który przedstawi∏ interesujàce i doÊç zaskakujàce wyniki badaƒ przeprowadzonych przez t´ uczelni´. Wynika z nich, ˝e
w Niemczech w dzia∏ania zwiàzane z logistykà zaanga˝owanych jest 2,6 mln pracowników, ale Êrednio tylko 17,5% posiada wykszta∏cenie wy˝sze zwiàzane z logistykà (w przemyÊle odsetek ten wynosi
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24%, w handlu – 18% , w sferze us∏ug logistycznych – 12%).
Warto przy tej okazji wspomnieç o innych projektach badawczych i raportach
przedstawionych w Berlinie. Nale˝à do
nich: raport pt. „International Procurement in Emerging Markets” oraz projekt
bestLog, jako êród∏a wiedzy o najlepszych

praktykach w logistyce europejskiej1. Kolejnà wa˝nà inicjatywà, przygotowanà
w zwiàzku z kongresem, by∏a prezentacja
„wskaênika logistycznego BVL”. W ju˝ rozpocz´tych badaniach bierze udzia∏ a˝ 200
przedsi´biorstw niemieckich, w których
funkcja logistyki odgrywa kluczowà rol´
(wÊród nich znajdujà si´ takie przedsi´-

Wystàpienie prof. Raimunda Klinknera
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biorstwa jak np.: Audi, Bosch, Siemens,
Kraft Foods i Metro). Wyniki b´dà prezentowane co kwarta∏. W zamierzeniu Niemieckiego Towarzystwa Logistycznego
(BVL) i Instytutu Badania Gospodarki
(DIW) wskaênik ma byç instrumentem
prognozowania koniunktury logistycznej,

z ciekawszych prezentacji w ramach sesji
G1 European Lighthouse Project In the
Field of Supply Chain Management wyg∏osi∏ Marcin Skonieczny – Dyrektor Finansowy Grundfos Pompy Sp. z o.o. Tematem jego wystàpienia pt. „An Innovative Stock Replenishment System” by∏ pro-

Od lewj siedzà: Thomas Wimmer, Frank Straube, Raimund Klinkner, Urlike Grünrock-Kern.

swego rodzaju „sejsmografem nastroju
w logistyce”, odzwierciedlajàcym oczekiwania przedsi´biorstw.
Sta∏ym punktem programu kongresu
berliƒskiego jest przyznanie nagrody logistycznej BVL. Tegorocznym laureatem tego presti˝owego wyró˝nienia zosta∏ znany równie˝ w Polsce Êwiatowy lider
w produkcji maszyn rolniczych, firma Claas. Specyfikà jej dzia∏alnoÊci jest fakt, ˝e
a˝ 80% operacji jest realizowanych
w okresie zaledwie 4 miesi´cy w roku, co
stawia przed tà firmà wyjàtkowo wysokie
wymagania, zw∏aszcza w obszarze serwisu. Nagrodzona zosta∏a nowatorska koncepcja elastycznego ∏aƒcucha dostaw cz´Êci zamiennych do kombajnów i ciàgników rolniczych, przy wykorzystaniu ró˝nych Êrodków transportu. Istotà wdro˝onego mi´dzynarodowego projektu logistycznego by∏o osiàgni´cie pe∏nej integracji zaopatrzenia, produkcji, logistyki
transportu i cz´Êci zamiennych oraz serwisu. Sukces wdro˝enia projektu potwierdzi∏, ˝e to w∏aÊnie logistyka sta∏a si´ czynnikiem stymulujàcym rozwój firmy.
Podobnie, jak w latach ubieg∏ych, równie˝ na tegorocznym kongresie nie zabrak∏o akcentów polskich. Moderatorem
jednej z sesji by∏ Zbigniew Nadstawski,
reprezentujàcy FAMOT Pleszew SA. Jednà
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jekt usprawnienia systemu uzupe∏niania
zapasów, realizowany w Grundfos Pompy
Sp. z o.o. Ide´ oraz koncepcj´ reorganizacji modelu odnawiania zapasów opracowali konsultanci Instytutu Logistyki
i Magazynowania; stàd te˝ obecnoÊç na
prezentacji Piotra Cyplika – g∏ównego
specjalisty ILiM w zakresie zarzàdzania

tej sesji. Po prezentacji eksperci odpowiadali na wiele pytaƒ szczegó∏owych.
O dobrym odbiorze prezentacji mo˝e
Êwiadczyç fakt, ˝e w swoim wystàpieniu
zwróci∏ na nià uwag´ prof. Hans-Christian
Pfohl – uznany autorytet w obszarze logistyki europejskiej. Profesor Pfohl podkre-

Wystàpienie Zbigniewa Nadstawskiego.

Êlajàc innowacyjnoÊç projektu realizowanego w Grundfos Pompy Sp. z o.o. podkreÊli∏, jako ciekawostk´, ˝e projekt z obszaru logistyki prezentowany by∏ przez
dyrektora finansowego tej firmy, a nie logistyka.
Kongresowi towarzyszy∏a wystawa
z udzia∏em 250 uczestników. WÊród nich

Fragment ekspozycji firm, towarzyszàcej Kongresowi.

zapasami. Wyniki osiàgni´te w ramach
prezentowanego przedsi´wzi´cia, to jest
zredukowanie poziomu zapasów magazynowych o ponad 30% w ciàgu pó∏ roku
od wdro˝enia, spotka∏y si´ z du˝ym zainteresowaniem ponad 150 uczestników

znaleêli si´ Êwiatowi producenci urzàdzeƒ techniki magazynowej, operatorzy
logistyczni, przedstawiciele centrów logistycznych, renomowane uczelnie i instytucje naukowo - badawcze, a tak˝e wydawcy prasy bran˝owej.

