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„Freight Integrator” – nowy zawód w Europie – szansa czy koniecznoÊç
W polityce transportowej Unii Europejskiej podkreÊla si´ wyraênie, ˝e jednym z najwa˝niejszych zadaƒ na najbli˝sze lata staje si´ wypracowanie takiego
systemu kszta∏cenia i doskonalenia kadr
transportowych, który by∏by adekwatny
do standardów mi´dzynarodowych
i jednoczeÊnie odpowiada∏by oczekiwaniom praktyki gospodarczej. Rzecz równie˝ w tym, by system powy˝szy by∏
uk∏adem elastycznym, dostosowujàcym
si´ do zmian zachodzàcych na mi´dzynarodowym rynku transportowym.
Zakres wiedzy i umiej´tnoÊci przysz∏ych
pracowników sektora transportu wyznaczajà takie ogólnoÊwiatowe tendencje, jak:
• globalizacja rynku us∏ug transportowych, wymuszajàca wprowadzenie
mi´dzynarodowych
standardów
kszta∏cenia i oceny kadr transportowych. Od pracowników sektora transportowego wymagaç si´ b´dzie du˝ej
mobilnoÊci, kreatywnoÊci oraz umiej´tnoÊci korzystania ze êróde∏ informacji i ich wykorzystywania w konkretnych sytuacjach zawodowych
• komercjalizacja rynku us∏ug transportowych sprawiajàca, ˝e w systemie
kszta∏cenia coraz wi´kszego znaczenia nabiera wiedza mened˝erska
• wdra˝anie nowych technologii (zw∏aszcza informatycznych), tak w sferze zarzàdzania, jak i obs∏ugi
• wzrost ÊwiadomoÊci ekologicznej.
Wspó∏czesny system kszta∏cenia kadr
dla gospodarki transportowej musi
uwzgl´dniaç trendy cywilizacyjne, jak
te˝ odpowiadaç oczekiwaniom sfery poda˝y us∏ug transportowych. To w∏aÊnie
system poda˝y tych us∏ug tworzy zapotrzebowanie na okreÊlone rodzaje kadr,
na okreÊlone formy i poziomy ich kszta∏cenia oraz doskonalenia. Aby temu sprostaç, pojawiajà si´ mi´dzynarodowe projekty, których g∏ównym zadaniem jest
opracowanie modelu przysz∏ego mened˝era transportu, odpowiedzialnego za
rozwiàzywanie problemów z zakresu:
zaopatrzenia, zabezpieczania procesów
technologicznych us∏ug, dystrybucji czy
wreszcie zarzàdzania logistycznego pod
kàtem ∏àczenia ∏adunków.
Jednym z takich projektów jest „Freight
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Integrator – Action Plan” realizowany przy
wspó∏udziale oÊrodków badawczych z:
Belgii, Czech, Danii, Holandii, Niemiec,
Polski i W∏och. Ideà projektu jest opracowanie systemu przewozów ∏adunków
ekologicznymi ga∏´ziami transportu i tym
samym odcià˝enie g∏ównych europejskich
dróg od transportu samochodowego. Jest
to problem wa˝ny i zarazem z∏o˝ony, bo
obejmuje ca∏à sfer´ organizacji procesów
przewozowych. Dotychczas nie by∏o mened˝erów z zakresu transportu, którzy
zajmowaliby si´ tak szeroko problematykà konsolidacji ∏adunków z uwzgl´dnieniem wszystkich ga∏´zi transportu.
Podmiot odpowiedzialny za integracj´ ∏adunków, zgodnie z ustalonà definicjà, to „dostawca us∏ug transportowych,
który zajmuje si´ organizowaniem przewozów ca∏opojazdowych (full load),
kompletnà obs∏ugà klienta – „od drzwi
do drzwi”, poprzez wybór i ∏àczenie,
bez ˝adnych uprzedzeƒ, najbardziej wydajnych Êrodków transportu w sposób
mo˝liwie najbardziej ciàg∏y”. Zadanie
polskich specjalistów w projekcie polega∏o na okreÊleniu kompetencji w zakresie wiedzy i umiej´tnoÊci, jakie musi
posiadaç przysz∏y integrator frachtów.
W tym celu konieczne by∏o przygotowanie ankiety do potencjalnych integratorów frachtów (Freight Integrator) i ich
klientów, czyli za∏adowców (Shippers).
Zadania, jakie postawiono przed ankietà dotyczàcà nowego zawodu Freight
Integrator, wynika∏y z ogólnych celów
gospodarki UE mi´dzy innymi takich jak:
• podnoszenie poziomu ochrony Êrodowiska w poszczególnych krajach
• wspomaganie dzia∏aƒ na rzecz zrównowa˝onego rozwoju poszczególnych ga∏´zi transportu
• rozwój sektora us∏ug przewozowych.
OczywiÊcie, powy˝sze cele strategiczne
nale˝a∏o rozpatrywaç w warunkach zmieniajàcego si´ otoczenia zewn´trznego,
zw∏aszcza zaÊ post´pujàcych procesów globalizacji w gospodarce Êwiatowej, których
konsekwencjà b´dzie jeden, zunifikowany
rynek us∏ug transportowych, na którym
swoboda przep∏ywu kapita∏ów, ludzi i technologii b´dzie w zasadzie nieograniczona.
To zaÊ wp∏ywaç b´dzie na funkcjonowanie

firm transportowych w sposób zasadniczy.
Przygotowane ankiety pozwoli∏y zbadaç potrzeby i mo˝liwoÊci obydwu grup
bezpoÊrednio zaanga˝owanych w procesy przewozowe. Badania aktualnego
poziomu wiedzy i umiej´tnoÊci operatorów transportu pozwoli∏y zidentyfikowaç aktualne problemy Êrodowiska
i wyznaczyç nowe kierunki w zakresie
zdobywania nowej wiedzy i umiej´tnoÊci przez przysz∏ych integratorów frachtów. Ankieta sk∏ada∏a si´ z 26 zagadnieƒ
zamkni´tych oraz 3 otwartych, które
umo˝liwia∏y wyra˝enie w∏asnych poglàdów i sugestii dotyczàcych dzia∏alnoÊci
integratora ∏adunków. Zankietowano 81
przedsi´biorstw z paƒstw UE (44 - Freight Integrator i 37 - Shippers) o ró˝nych
przychodach, obrotach i liczbie zatrudnionych. Wyniki ankiety pozwoli∏y ostatecznie zweryfikowaç zakres kompetencji w nowym zawodzie i wyspecyfikowaç najwa˝niejsze, do których nale˝à:
• organizacja ∏aƒcucha dostaw i identyfikacja poszczególnych etapów (ogniw)
• uzyskanie przewagi konkurencyjnej
na rynku us∏ug przewozowych
• okreÊlanie czasu realizacji poszczególnych procesów przewozowych
w ∏aƒcuchach, transportowych
• identyfikacja barier utrudniajàcych
przep∏yw w ∏aƒcuchach transportowych
• wykorzystywanie technologii IT w integracji frachtów
• prezentowanie i utrzymywanie wysokiej jakoÊci Êwiadczonych us∏ug
• uwzgl´dnianie wymagaƒ klienta
w procesach transportowych
• okreÊlanie kosztów ca∏ego ∏aƒcucha transportowego i wartoÊç dodanà dla klienta
• wspó∏praca z innymi integratorami frachtów w ramach organizacji przewozów
• organizacja ró˝nych konfiguracji ∏aƒcuchów transportowych
• planowanie integracji ∏adunków
• nawiàzywanie wspó∏pracy z dostawcami i odbiorcami (umowy)
• organizacja frachtów ze szczególnym
uwzgl´dnieniem ekologicznych form
transportu
• organizacja operacji za i wy∏adunkowych
• organizacja operacji zgodnie z ustawodawstwem europejskim
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• planowanie lokalnych i mi´dzynarodowych kierunków przewozów
• koordynacja operacji w ramach przewozów multimodalnych
• zarzàdzanie operacjami zgodnie
z obowiàzujàcym ustawodawstwem
w poszczególnych krajach
• dobór wyposa˝enia Êrodków transportowych w ramach ∏aƒcuchów multimodalnych
• znajomoÊç aktualnych uwarunkowaƒ
rynkowych w krajach UE i pozosta∏ych
• znajomoÊç europejskiej i pozaeuropejskiej infrastruktury transportowej
• wspó∏praca z w∏aÊcicielami terminali
intermodalnych w krajach UE i paƒstw
pozosta∏ych
• stosowanie si´ do ustawodawstwa i przepisów w ramach swojej dzia∏alnoÊci
• znajomoÊç j´zyków obcych
• wykorzystywanie wirtualnych gie∏d
transportowych
• znajomoÊç Êrodowiskowych norm jakoÊciowych.
Pytania otwarte sprowadza∏y si´ do
okreÊlenia barier utrudniajàcych integracj´ frachtów oraz wyspecyfikowaniu kryteriów, jakimi powinien kierowaç si´ Freight Integrator przy wyborze ga∏´zi
transportu. Zakres umiej´tnoÊci i wiedzy
zawarty w ankiecie, którymi b´dzie charakteryzowa∏ si´ Freight Integrator, zosta∏ opracowany przez grono ekspertów
z dziedziny logistyki i transportu oraz
zweryfikowany przez praktyków, czyli
operatorów transportu intermodalnego.
Tak wyspecyfikowany model kompetencji generuje zagadnienia, których
znajomoÊç jest niezb´dna do integracji
∏adunków w procesach transportowych
i oznacza planowanie, organizowanie
i kontrol´ ca∏oÊci procesu Êwiadczenia
us∏ugi, z uwzgl´dnieniem potrzeb,
mo˝liwoÊci i sposobów ich wykonania
w ca∏ym ∏aƒcuchu dostaw.
W obs∏udze transportowej ∏adunków
coraz wi´ksze znaczenie b´dzie mia∏o
optymalne okreÊlenie kana∏ów dystrybucji, gdzie decyzje b´dà wiàza∏y si´
mi´dzy innymi z:
• okreÊleniem iloÊci, rodzaju i standardu us∏ug wchodzàcych w sk∏ad procesu przewozowego
• rezerwowaniem odpowiedniej iloÊci
us∏ug u ich bezpoÊrednich wytwórców
• przyjmowaniem zamówieƒ od klientów, to z kolei wymagaç b´dzie, np.
zapewnienia prawid∏owego funkcjonowania systemów rezerwacyjnych
• przygotowaniem odpowiednich towarów oraz utrzymywaniem odpo-

wiednich zapasów tych materia∏ów
• lokalizacjà punktów nadania i odbioru ∏adunków
• wyszukiwaniem i wyborem poÊredników frachtowych
• z profesjonalnà obs∏ugà klientów.
Dla skutecznego zarzàdzania procesami integracji ∏adunków konieczny jest
równie˝ odpowiedni poziom wiedzy
z zakresu budowy i eksploatacji systemów logistycznych, obejmujàcych przep∏ywy materia∏ów i produktów oraz odpowiadajàcych im informacji, w sposób
celowo zorganizowany i zintegrowany.
Stàd te˝ integratorzy frachtów powinni
posiadaç niezb´dnà wiedz´ oraz praktyczne umiej´tnoÊci z zakresu: analizy
systemowej, teorii podejmowania decyzji, badaƒ operacyjnych, organizacji
i zarzàdzania, symulacji komputerowych, teorii lokalizacji i kontrolingu.
Kszta∏cenie w zawodzie integrator
frachtów b´dzie mia∏o na celu przygotowanie do wykonywania zawodu, którego
reprezentanci posiàdà niezb´dne kompetencje interdyscyplinarne, w tym ekonomiczne, mened˝erskie, techniczne, informatyczne i spo∏eczne do rozpocz´cia
pracy. W szczególnoÊci kompetencje te
obejmujà okreÊlonà wiedz´ i umiej´tnoÊci wykonywania funkcji zarzàdzania
frachtami, tj. planowania, organizacji, koordynacji, realizacji i kontroli przep∏ywu
dóbr (towarów) oraz towarzyszàcych im
przep∏ywom informacji. Kompetencje te
obejmujà tak˝e postaw´ zawodowo –
osobowà, zw∏aszcza przedsi´biorczoÊç
i umiej´tnoÊç mediacji oraz koordynacji,
integracji procesów i dzia∏aƒ, jako warunek efektywnego i skutecznego zarzàdzania transportem na europejskim rynku. Integrator frachtów b´dzie nale˝a∏ do
zawodów us∏ugowych. W procesie
kszta∏cenia trzeba b´dzie zwracaç uwag´
na znaczenie istotnych dla przysz∏ego zawodu postaw i cech, w szczególnoÊci takich, jak: komunikatywnoÊç, rzetelnoÊç,
odpowiedzialnoÊç, dok∏adnoÊç, systematycznoÊç w pracy. Wa˝nà cechà integratora frachtów b´dzie potrzeba ciàg∏ego aktualizowania wiedzy i doskonalenia swoich umiej´tnoÊci. Integrator frachtów powinien wykazywaç si´ okreÊlonymi dyspozycjami kierunkowymi i dyspozycjami
instrumentalnymi, specyficznymi dla organizacji procesów przewozowych. Dyspozycje kierunkowe oznaczajà pewne
uniwersalne w∏aÊciwoÊci osobowoÊci,
charakteryzujàce ich pod wzgl´dem postaw i motywacji zawodowych, cech psychofizycznych i wra˝liwoÊci.

Zadaniem integratora frachtów b´dzie sterowanie procesem transportowym, aby jego wynik – zrealizowana
us∏uga transportowa – spe∏ni∏a kryteria
ekonomicznej efektywnoÊci gospodarowania oraz zapewnia∏a, przy danym poziomie kosztów, maksymalnie mo˝liwy
poziom obs∏ugi klienta. W realizacji ∏aƒcuchów dostaw uczestniczy bowiem
wiele elementów (podsystemów) systemu logistycznego (transport, zaopatrzenie, magazyn, podsystem ubezpieczeƒ
itd.), b´dàcych w ró˝nych relacjach:
ekonomicznych, technicznych, gospodarczych, prawnych. Podsystemy te cechuje pewne spektrum mo˝liwoÊci ró˝nych sposobów zaistnienia w procesie
transportowym. JeÊli wi´c integratora
frachtów okreÊli si´ jako projektanta
∏aƒcucha dostaw oraz jako organizatora
i sterujàcego przebiegiem procesów
transportowych, to w swojej dzia∏alnoÊci, chcàc doprowadziç do pe∏ni integracji procesów przep∏ywu dóbr, chcàc
zoptymalizowaç ∏aƒcuch dostaw, musi
on korzystaç z wiedzy i rozwiàzaƒ dostarczanych mu przez szereg specjalistycznych dziedzin wiedzy.
Integrator ∏aƒcucha dostaw – projektant optymalnych systemów logistycznych, w chwili zidentyfikowania wàskich ogniw tego procesu, decydujàcych
o niewydolnoÊci systemu w jednym lub
wi´cej ogniwach, zaprasza specjalist´
(do spraw umów gospodarczych, sk∏adowania itp.) do wspó∏pracy w celu wypracowania rozwiàzaƒ, pozwalajàcych
w danym procesie transportowym na
zaprojektowanie i realizacj´ takich relacji pomi´dzy elementami procesu, które
zapewnià po˝àdany lub mo˝liwy do
osiàgni´cia poziom integracji.
Nowy zawód stawia pewne wyzwania
w zakresie umiej´tnoÊci sterowania
procesami, które nie sà realizowane
przez jeden podmiot, lecz przez wiele
niezale˝nych podmiotów, charakteryzujàcych si´ indywidualnymi celami
i preferencjami. Taka sytuacja rodzi
wiele konfliktów i Freight Integrator
powinien umieç te konflikty neutralizowaç lub os∏abiaç ich ujemne oddzia∏ywanie. Opracowany model nowego zawodu pozwoli zaprojektowaç formy
i metody kszta∏cenia na wspólnym europejskim rynku poprzez dostosowanie
umiej´tnoÊci i kwalifikacji do potrzeb
rynku us∏ug transportowych. Efektem
zakoƒczonych prac b´dzie projekt pilota˝owy, obejmujàcy wybrane paƒstwa
cz∏onkowskie UE.
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