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Trans-Po∏udnie – strategia indywidualnej obs∏ugi klienta
W ciàgu ostatnich dziesi´cioleci nastàpi∏ wzrost znaczenia i z∏o˝onoÊci zarzàdzania logistykà w przedsi´biorstwach produkcyjnych w Polsce. W∏aÊciwa organizacja procesów w ca∏ej sieci logistycznej jest gwarantem rynkowego sukcesu. „Paliwem” nap´dzajàcym silnik ∏aƒcucha logistycznego jest
klient, który dokonujàc zakupu uruchamia kolejne dzia∏ania, czyli produkcj´
tego, co zosta∏o sprzedane, a nie jak
wczeÊniej – sprzedawanie tego, co zosta∏o wyprodukowane.
Obecnie, gdy wiele przedsi´biorstw
oferuje produkty porównywalnej jakoÊci, po zbli˝onych cenach, podobnie je
promujàc tym, co jest w stanie odró˝niç
ich ofert´ od oferty konkurencji w sposób wyraêny i trwa∏y, jest Êwietnie zorganizowana obs∏uga klienta. Jej poziom
zale˝y od szeregu decyzji podejmowanych przez logistyków w sferze prognozowania popytu, zakupów, produkcji,
transportu, magazynowania, a przede
wszystkim od czasu. Mened˝erowie

przedsi´biorstw produkcyjnych zdajà
sobie spraw´, ˝e dzia∏alnoÊcià, w której
oszcz´dnoÊci czasu mogà byç najbardziej odczuwalne dla klientów, jest magazynowa i transportowa obs∏uga rynku. Konsekwencjà jest to, i˝ logistyka
jest najcz´Êciej wy∏àczanym „na zewnàtrz” obszarem funkcjonowania organizacji, dzi´ki czemu mo˝e ona prowadziç swojà kluczowà dzia∏alnoÊç (core activity), dla której zosta∏a powo∏ana. Natomiast odpowiedzialnoÊç za w∏aÊciwe
funkcjonowanie procesów logistycznych
przesz∏a na operatorów, specjalizujàcych si´ w obs∏udze transportowej i magazynowej zak∏adów produkcyjnych.
Na poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych
szereg przedsi´biorstw „pozby∏o si´”
przede wszystkim dzia∏ów transportowych. W wielu przypadkach polega∏o to
na tworzeniu spó∏ek transportowych
na bazie posiadanego ju˝ potencja∏u.
Taki te˝ by∏ poczàtek dzia∏alnoÊci
Trans-Po∏udnie (T-P), firmy, która powsta∏a w roku 1993 jako spó∏ka cywil-

na, w sk∏ad której wchodzili indywidualni przewoênicy Êwiadczàcy us∏ugi
transportowe na rzecz TC D´bica SA,
a nast´pnie Grupy Goodyear. Z czasem
do∏àczyli do grupy klientów T-P m.in.
Huta Szk∏a Owens Illinois Polska SA
oraz Grupa Can-Pack. Podejmowane
w Trans-Po∏udnie decyzje zgodne sà
z koncepcjà sprzeda˝y konsultowanej
indywidualnie z klientem. Umo˝liwia to
dostosowanie oferty us∏ugowej do specjalnych potrzeb obs∏ugiwanych za∏adowców i zamiast oferowaç jednolity,
„zestandaryzowany” serwis, potrzeby
klientów ustalane sà w drodze konsultacji i analiz, by zwi´kszyç sprawnoÊç
i efektywnoÊç ich funkcjonowania.
Warunki dzia∏ania na dynamicznie rozwijajàcym si´ rynku us∏ug logistycznych
w Polsce w latach dziewi´çdziesiàtych
sk∏oni∏y Trans-Po∏udnie do rozszerzenia
wachlarza Êwiadczonych us∏ug o magazynowanie, które wraz z upowszechnieniem si´ filozofii Just-in-Time, partnerstwa i logistycznego ∏aƒcucha dostaw,
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zacz´∏o odgrywaç strategicznà rol´
w osiàganiu takich celów logistycznych,
jak krótsze cykle realizacji zamówienia,
ni˝szy poziom zapasów, ni˝sze koszty,
a przede wszystkim lepszy poziom obs∏ugi klienta. Us∏uga magazynowania dedykowana jest dla dwóch przedsi´biorstw produkcyjnych: Owens-Illinois
oraz Can-Pack, których wyroby gotowe
sà sk∏adowane w centrach dystrybucyjnych obs∏ugiwanych przez Trans-Po∏udnie. Magazyn nr 1, o powierzchni 6300
m2 w D´bicy mieÊci wyroby szklane koncernu Owens-Illinois. Towary sk∏adowane w ok. 10 asortymentach na paletach
w 3 warstwach. Magazyn nr 2 w Strasz´cinie to obiekt wysokiego sk∏adowania
o powierzchni 5 500 m2 , w którym wyroby Fabryki Puszek Napojowych Can-Pack z Brzeska (w 25 asortymentach)
sk∏adowane sà w 4 warstwach, na ∏àcznà
wysokoÊç 11 m.
Oprócz samego sk∏adowania towary
podlegajà czterem g∏ównym procedurom: przyjmowania do magazynu ze
Êrodków transportu, przemieszczaniu
do okreÊlonego miejsca w magazynie,
skonfigurowaniu odpowiednich zestawów towarów w celu realizacji zamówieƒ klientów oraz ∏adowaniu ich w celu wysy∏ania do klienta. Przemieszczanie
jest funkcjà charakterystycznà dla magazynów dystrybucyjnych, jakimi sà opisywane obiekty. SprawnoÊç wszystkich
procesów zapewniona jest poprzez w∏aÊciwe rozplanowanie poszczególnych
stref w obiektach: strefy przyj´ç, sk∏adowania, kompletowania i wydaƒ. Dodatkowo, w magazynie w Strasz´cinie stosuje si´ technik´ cross-dockingu najcz´Êciej dla wyrobów firmy Zelmer SA.
Dzi´ki temu nie ma koniecznoÊci ich ma-

gazynowania, a wi´ksze partie wyrobów
Zelmera odbierane z zak∏adu produkcyjnego sà przenoszone bezpoÊrednio do
strefy wydaƒ, gdzie oczekujà na dostarczenie do odbiorcy. Przyk∏adowy schemat kompletowania ∏adunków przez
TransPo∏udnie pokazuje rysunek.
Transport z zak∏adów produkcyjnych
do centrów dystrybucyjnych, a z nich do
poszczególnych odbiorców odbywa si´
za poÊrednictwem Trans-Po∏udnie, co
w znacznym stopniu u∏atwia koordynacj´ procesów logistyki dystrybucji. Jak
wspomnia∏am wczeÊniej, kluczowym
klientem Trans-Po∏udnie jest Firma Oponiarska D´bica SA, cz∏onek Grupy Goodyear, dla której Trans-Po∏udnie Êwiadczy us∏ugi dystrybucji krajowej. Jest to
Êrednio ponad 30 wysy∏ek dziennie
w ka˝dà stron´ Polski. Kubatury samochodów dedykowanych Firmie Oponiarskiej sà ró˝ne (od 15 m3 do 120 m3), a to
pozwala na ∏àczenie wysy∏ek opon z innymi, nawet je˝eli sà to niewielkie ∏adunki; np. jedna paleta przeznaczona do
odleg∏ego miejsca w Polsce. Konfekcjonowaniu, ze wzgl´du na zró˝nicowanà
wielkoÊç wysy∏ek, które w wi´kszoÊci
przypadków nie sà ca∏osamochodowe,
podlegajà m.in. wyroby firm Zelmer, Terry. Koniecznym zaznaczenia jest fakt, i˝
same wysy∏ki na rzecz Grupy Goodyear
sà ∏àczone, gdy˝ w wielu przypadkach
najpierw ∏adowane sà opony rowerowe
z magazynu mieszczàcego si´ w D´bicy,
a nast´pnie ma miejsce do∏adunek opon
z Centrum Logistycznego w Tarnowie.
Dodatkowym utrudnieniem jest to, i˝
Êrednia iloÊç odbiorców ogumienia, do
których kierowany jest jeden samochód,
to 8 miejsc. Do tego nale˝y doliczyç
ewentualny roz∏adunek towaru Zelmera.

Firma Trans-Po∏udnie zobligowana
jest do Êwiadczenia serwisu 24-godzinnego, z czego wywiàzuje si´ w 98%. Budowa systemu transportowego wokó∏
centrum dystrybucyjnego w D´bicy
i Strasz´cinie prowadzi do centralizacji
kontroli nad ca∏ym procesem dystrybucji dóbr w obr´bie jednej struktury organizacyjnej – przedsi´biorstwa transportowego, jakim jest Trans-Po∏udnie
i stwarza mo˝liwoÊci zarówno do lepszego dopasowania systemu transportowego do istniejàcej infrastruktury, jak
równie˝ budowy i wykorzystywania zintegrowanych komputerowych systemów informacyjnych. Centrum dystrybucyjne, obok magazynu, sk∏ada si´ z:
1) dwóch centrów dyspozycji, których
zadaniem jest koordynacja przewozów
∏adunków poprzez kierowanie pracami
terminalu i parku samochodowego,
mieszczàce si´ w D´bicy oraz w CL TC
D´bicy SA w Tarnowie; 2) biura magazynu – koordynujàcego prace zwiàzane
z procesami opisanymi wczeÊniej oraz
ewidencj´ towarów; 3) dwóch dzia∏ów
zamówieƒ – jeden ogólny w D´bicy
i drugi, dedykowany Firmie Oponiarskiej, w Tarnowie.
Systemem wspomagajàcym zintegrowane zarzàdzanie centrami dystrybucyjnymi obs∏ugiwanymi przez Trans-Po∏udnie jest SAP Bussines One, który
w po∏àczeniu z systemem do obs∏ugi
zleceƒ – Navi, umo˝liwia koordynacj´
przyjmowanych zleceƒ. Nad sprawnoÊcià funkcjonowania procesów transportowych czuwa system nawigacji satelitarnej – GPS, dostarczajàcy informacj´ zwrotnà o tym, w jakiej fazie realizacji w danej chwili znajduje si´ analizowana przesy∏ka.

VIII Konferencja Logistyki Stosowanej coraz bli˝ej
W dniach 9 – 11 grudnia 2004 r. odb´dzie si´ w Zakopanem VIII Konferencja Logistyki Stosowanej „Total Logistic
Management”, która – jak co roku –
gromadzi wybitnych specjalistów z zakresu logistyki i dziedzin blisko z nià
zwiàzanych, reprezentujàcych polskie
oraz zagraniczne Êrodowiska naukowe,
a tak˝e praktyków.
Organizatorami spotkania sà: Wydzia∏ Zarzàdzania Akademii Górniczo-
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-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie,
Wydzia∏ Transportu Politechniki Warszawskiej oraz Katedra Logistyki Technicznego Uniwersytetu Clausthal
(Niemcy). Patronat honorowy sprawuje
Przewodniczàcy Komitetu Transportu
PAN prof. dr hab. in˝. Janusz Dyduch
oraz Rektor AGH, prof. dr hab. in˝. Ryszard Tadeusiewicz. Honorowym Przewodniczàcym Komitetu Naukowo –
Programowego jest prof. dr hab. in˝.

Stanis∏aw Oziemski (IMBiGS Warszawa), natomiast Przewodniczàcym tego
Komitetu – prof. dr hab. in˝. Lech Bukowski (AGH).
Informacje o konferencji, której medialnie patronuje czasopismo „Logistyka”, mo˝na znaleêç na stronach
www.zarz.agh.edu.pl.
I. Nowak

